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OZET 
Gum1miizun hizla geli§en ekonomik, teknolojik ve sosyal 

r;;evresinde, giderek agirla§an rekabet ko§ullan, i§letmelerin 
daha etkin yonetilmesi konusunda, yeni ve etkin yonetim 
arar;;lann1n ara§tinlmas1na neden olmaktadrr. 

Bu neden, birinci endiistri de\rriminden guniimiize kadar, 
r;;e§itli yeni yonetim yakla§1mlann1n geli§mesine onciiluk 
etmi§tir. 

Ancak, gum1miizde yine de hem disiplinler aras1ndaki 
ileti§imin yeterli diizeyde olmayi§1, hem de mevcut yonetlm 
arar;;lann1n, etkin yonetlm konusunda her zaman i§letmeleri 
arzulanan ba§anya ula9tiramamas1, yeni yakla91mlarm 
aranmas1n1n devam1na neden olmm~tur. 

Bu temelden hareketle ve ozellikle bilgisayar 
endiistrisinin geli9mesine paralel olarak, olaylann daha 
geni§ bir ar;;1yla in~elenmesini ve daha uzun siireli r;;oziimler 
geli§tirilmesini amar;;Iayan ve "sistem yakla§rm1" ad1 altinda 
yeni bir yakla§1m1n taraftarlann1n giderek r;;ogald1g1ru 
gormekteyiz. 

l§letmecilik alan1ndaki bu ve benzeri geli§melere paralel 
olarak: muhasebenin de etkin bir yonetim arac1 olarak 
kullanilmas1n1 amar;;layan "yonetlm muhasebesi" ad1 altinda 
r;;agda§ bir muhasebe yakla§lffilnlll giderek onem kazanmaya 
ba§lad1g1 gozlenmektedir. 

Bilimsel r;;a119malann durdurulmas1 
(noktalanmas1-dondurulmas1) soz konusu olmad1g1 ir;;in, 
biitiin bilimsel r;;alu~malarda oldugu gibi, sosyal bilimlerdeki 
r;;al1§malar da heniiz noktalanm1§ degildir. Giim1miiziin ve 
gelecegin r;;ok yonlii i9letme sorunlanna r;;ozum bulabilmek 
ir;;in, sistem yakla§1m1 ve yonetim muhasebesi yakla§1m1 ile 
ilgili r;;al1§malar, dinamik bir r;;al1§ma ortam1nda 
s iirdiiriilmektedir. 

Bu r;;err;;evede, i§letme sorunlann1n (olaylann1n) biitiinh1k 
ir;;inde ele abnmas1n1n gerekliligi inanc1 ir;;inde; i9letmecilik 



alan1ndaki yeni geli§meleri, muhasebe alan1ndaki yeni 
geli§melerden ayrrmayarak (hatta birbiriyle kayna§brmaya 
~alu~arak) incelem·eyi ama~lad1k. 

Muhasebenin bir planlama ve denetim arac1 olarak i§letme 
yonetiminin hizmetine verilmesini ama~layan yonetim 
muhasebesi anlayi§1n1, i§letmecilik alan1nda geli§tirilmi§ 
yeni yakla§1mlann (sistem yakla§1m1 ve durumsalbk 
yakla§1ml) 11~1g1 altmda incelemeyi ama~layan bu ~al1§ma be§ 
boliimden olu§maktadir: 

Birinci bOliimde, sistem yakla§1m1n1n (genel sistem 
teorisinin) tarih~esine ve gerekliligine k1saca deginilmi§tir. 
Bu boliimde, sistem yakla§1m1run anla§1lmas1 ve anlablmas1 
i~in gerekli .olan birtaklm temel kavramlar a~1klanm1§br. Bu 
genel a~1klamalardan sonra, sistem yakla§1m1n1n 
giiniimiizdeki uzanbs1 niteligindeki, yeni bir yakla§1m §ekli 
olan "durumsalbk yakla§1m1" hakkinda bilgi verilmi§tir. Daha 
sonra i§letme sistemi, sistem yakla§1m1 ve durumsalbk 
yakla§1m1 ~en;evesinde ele almm1§br. Son olarak, bu yeni 
yakla§1mlann, i§letmecilik alarunda gelecekle ilgili 
i;al1§malara saglayabilecegi, beklenen katkilan anlablarak bu 
boliim tamamlanm1§br. 

fkinci boliimde: modern i§letmeciligin onemli bir 
a§amas1n1 olu§turan, "yonetim bilgi sistemi ile yonetim 
denetim sistemi" iizerinde durulmu§tur. Once bu iki 
sistemin (YBS ile YDS) gerekliligi ve onemi vurgulanm1§br. 
Bundan sonra yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim 
sistemi ayn ayn tan1blarak, i§leyi§ §ekilleri hakk1nda bilgiler 
verilmi§tir. Bu boliimde son olarak, bilgisayar (elektronik 

bilgi i§lem makineleri) teknolojisinin saglad1g1 olanaklarm, 
yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim sistemine etkileri 
iizerinde durulmm~tur. Genellikle olumlu olan bu etkilerin, 
~e§itli nedenlerden dolayi olumsuz sonui;lar dogurabilecegi 
hatirlablm1§br. 

U~iincii boliimde, modern yonetim muhasebesinin ~ok 
onemli bir kism1n1 olu§turan, yonetim bilgi sistemi ile 
yonetim denetim sistemine muhasebe sisteminin 
saglayabilecegi katkilar anlablmaya i;al1§1lnn§tir. Bu 
boliimde, oncelikle i;e§itli muhasebe anlayi§lan (geleneksel 
muhasebe anlayi§1, vergi muhasebesi anlayi§l, yonetim 



muhasebesi anlayi§1 vs. gibi) klsaca anlattlarak, giiniimiiz 
ko§ullannda gecerli bir muhasebe anlayt§1 olan, yonetim 
muhasebesi anla:YJ§1n1n iizerinde durulmu§tur. Muhasebe; 
kendisinin etkile§im i~inde oldugu, ce§itli alt, iist ve super 
sistemlerle ili§kilerinin gosterilebilmesi a~1s1ndan, bir 
sistem olarak incelenmi§tir. Boylece, muhasebe sistem.i 
tasanmlann1n ve uygulamalanmn etkinliginin daha kolay 
ger~ekle§tirilebilecegi anlatilm1§hr. Bir sistem olarak 
algdanabilecek olan muhasebenin, yonetim bilgi sistemi ile 
yonetlm denetlm sistemine bircok katk1Iar saglayacag1 
iizerinde durulmu§tur. 6zellikle bir i§letmede iyi bir 
muhasebe sistemi kurulmadan, YBS ile YDS'den istenen 
sonuclann ahnamayacag1 vurgulanm1§tir. Bu boliimde daha 
sonra, YBS ile YDS'ne etkin bir §ekilde katkl saglayacak bir 
muhasebe sisteminin, bilgisayarlarla ili§kisi incelenmi§, 
ce§itli faktOrler de dikkate ahnarak, bu tiir muhasebe 
sistemlerinin bilgisayarh cah§tinlmalann1n gerekliligi 
savunulmu§tur. Bu boliimde son olarak, gelecegin ce§itli 
i§letme sorunlanna etkili yakla§1mlar getirebilecek 
muhasebe sistemlerinin, bugiinkii muhasebe sistemlerinden 
farkh olacag1, ancak yonetim muhasebesinin gelece~in 
muhasebesine bir·temel olu§turdugu soylenmi§tlr. 

Dordiincii boliimde, yonetim bilgi sistemi ile yonetlm· 
denetim sisteminde etkin olarak kullanilabilecek bir 
muhasebe sisteminin tasanm a§amalan genel anlamda 
incelenmi§tlr. Bu boliimde etkin bir muhasebe sisteminin, 
sistem yakla§1m1 cercevesinde butiincii bir gorii§le ve 
durumsalhk yakla§1m1 cercevesinde degi§ik i§letme ko§ul ve 
geq;eklerine gore degi§ik ilkelerle cal1§1lmas1 gorii§ii ile 
kurulup cal1§tinlabilecegi anlatilm1§tlr. Bu cerc;evede, 
muhasebe sistemi tasanm a§amalann1n birbirleri ile olan 
ili§kileri daima canh tutulmaya c;ah§ilnn§b.r. 

Son bOliimde ise, modern muhasebe sisteminin 
uygulan1§ma somut bir omek olmak iizere bir vak'a ele 
a11nm1§tir. Bu vak'ada basm i§letmelerinde uygulanabilecek 
modern muhasebe sistemi incelenmeye cah§Ilm1§br. Bu 
amacla oncelikle basin i§letmeleri genel olarak tan1tilm1§, 
daha sonra bunlara uygulanabilecek muhasebe sistemi, 
ce§itli k1s1tlayic1 etkenlerle birlikte geli§tirilmeye 
cal1§1lm1§br. 
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• • • 1. GENEL SISTEM TEORISI VE 
• • • MODERN I~LETMECILIK 

• • 1.1. GIRI~: 

Genel sistem teorisinin tarihcesine indigimizde insanhk tarihi 

kadar eski oldugunu gon1n1z. lnsanlar; dii§unmeyi. bulmayi. kavra

mayi ve denetlemeyi ogrendikleri gunlerden beri bu i§leri hep sis

temli yapmayi, sistemle§tirmeyi dii§unmii§lerdir. Aristo'nun "BU.tun 

parcalanmn toplam1ndan daha fazladrr" §eklindeki goru§u; bu kon

unun bilim adamlannca ve insanhkca ne kadar onceden dii§uniil

dugiine iyi bir ornek olabilir. 

Giderek buyiiyen· ve karma§1k bir gon1num kazanan ekonom1k ve 

sosyal yap1 icerisinde ve hizla degi§en cevresel ko§ullar altinda i§

letmeler, gunumuzde gittikce artan bir bicimde geni§ kapsamh ve 

karma§1k sorunlarla kar§1 kar§1ya bulunmaktadrrlar. Bu tur sorun

lar1n coziilebilmesi. akilc1 ve sistematik olarak du§unmeyi gerekli 

kilmaktadrr. Boyle bir yakla§1m, sorunun bir butun olarak alg1lan

mas1n1, tum degi§kenlerin belirlenmesini, sorunun ic unsurlanmn 

kendi aralanndaki ve cevreleri ile ili§kilerinin incelenmesini ve 

konunun tum yonleriyle kavranmas1m onemli olciide kolayla§tlra

caktrr.1 Boylece olaylan (ve sistemleri) tek bir apdan ve ba§ka olay 

ve cevre §artlarmdan kopuk olarak incelemek yerine, her olayi be

lirli bir cevre icinde, ba§ka olaylarla ili§kili olarak incelemenin, 

olaylan anlama. tahmin etme ve kontrol etme acilanndan daha et

kin olacag1 ileri sun1lmu§tur.2 Boyle bir butuncii veya genelci gorii

§un i§letmecilik konulanna uygulanmas1 ile i§letmecilikte sistem 

yakla§1m1 ad1 verilen yeni bir yakla§1m tarz1 ortaya c1kmu~ bulun

maktadir. 6zellikle 2. Dunya sava§I ytllar1ndan itibaren i§letmecilik 

1. fsmet S. Barut~ugil, 'Uretim Sisteml ve Y6netlm Teknlklerl. Bursa: Uludag 
Oniversitesi Bas1mevi, 1983, s. 3 

2. Tamer Ko~el, i§letme Y6neticillii, Istanbul: Venus Ofset, 1984, s. 93 

T. c 
Tiiksekogreti~ F.:urul'iJl 

!>okilmaDtasyon Mc.rh--~ · 
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konulann1n ele ahn1§1nda hakim olmaya ba§hyan, bu yeni dii§iince 

tarzi, biyolog Ludwig Von Bertalanffy'nin 1920'lerde ba§lattigi genel 

sis tern teorisineden kaynakalanmaktadir. 

Sistem yakla§un1 veya sistem teorisi tek ba§1na yeni bir bilimsel 

disiplin olmaktana c;ok, belirli olaylann, durumlann ve geli§mele

rin incelenmesinde kullantlan bir dU.§U.nce tarz1, bir metod. bir yak

la§undir. Boyle bir yakla§1m1n amac1, i§letmeleri bir sistem olarak 

incelemek, i§letmelerin ve boh1mlerinin birbirleriyle olan ili§kileri

ni ve bu ili§kilerin · niteligini incelemek. belirli bir birimdeki geli§

menin diger birimlerin iizerindeki etkilerini ara§tlrmak; lusaca i§

letme olaylanm ba§ka olaylarla ve du~ c;evre §artlanyla ili§kili olarak 

incelemektir. Boyle bir yakala§1m tarz1, i§letme faaliyetlerinin tem

elini olu§turan koordinasyon ic;in gerekli olan ve belirli i§letme 

olaylan ile ilgili ic;sel ve d1§sal (sistemin ic;inde ve d1§1nda olan) 

faktorleri gosteren bir cereceve saglar.3 Gerc;ekten modern i§let

mecilik dii§iincesinin anla§tlabilmesi ve uygulanabilmesi, belirli sis

tem kavramlannm ac;1kl1kla bilinmesini gerekli lulmaktadir. Bu gii

niin i§letme yonetlcisi, cok boyutlu niteliklere. potansiyel giice ve 

dolayis1yla c;e§itli disiplinlerin ·temel dayanagtru olu§turan ilkeler ve 

verilerden bir senteze gidebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak 

zorundadir. 4 Burada. sistem yakla§1mm1n, i§letme yonetimine uy

gulanabilirligi ortaya konulmaktadir. ~iiphesiz, bu konu i§letm~ 

3. Kocel. s.94 
4. Billmsel geli~fmi inceledigimizde, birinci diinya sava~mdan Onceki devrenin 

bir cOziimleme (analiz) devresi oldugunu gOniliiz. Bu devrede, bilim adamlan bill-' 
mi ce~itli kisrmlara ve elemanlara ayrrarak incelemeye tabi tutmu~larchr. Bu dev
rede bilim adamlan tctn Onemli olan biitiin degil, elemanlarchr. Bu c~malar 
sirasmda elemanlann bir biitiinii olu~turdugunu gorememi~lerdir. tki diinya 
sava~1 arasmda ise biitiinlert elemanlara aymp incelemekten cok. elemanlan bir 
araya getirip incelemek yOniinde cah~malar olmu~tur. Biitiinle~tlrme ve sistem 
kavramlan 2. Diinya sava~rm izleyen ytllarda luzla gelli;me gOstenni~ ve uygulama 
alanlan cogalrm~br. 1. Diinya sava~mdan Onceki analiz devr. 2. Diinya sav~mdan 
sonra sentez (birle~tlnne) devrine dOnii~mii~tiir. Ancak. yeni actlan devirle bir
likte analiz fonksiyonu kaybolmarm~. aksine geli~tirilen yeni teknikler ve araclar 
yardimiyla daha da guclenmi~tir. Ortaya elk.an analiz sonuclannm bir biitiin tcinde 
toplanmas1 ve degerlendirilmesi gOni~ii. ststem kavrarm ve yakla~unmm Onemini 
artbrml~br. (Bkz.: Attila Sezgin, Y6netlmde Planlama Kontrol ve Karar Venne 
Arac1 Olarak Elektronlk Bilgl ftlem Maklnelerlne Dayah YiSnettm Bllgl Slstemlerl, 
Ankara: Kalite Matbaas1, 1975, s.40 
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yonetiminin yan1 sira, yatay ve dikey yonlerde geni§letilerek i§let

menin ust ve alt sistemlerine ve i§letmenin etkile§imde bulundugu 

diger sistemlere dogru da goturulebilir. 

Bu bolumde, sistem yakla§1mmm (Genel Sistem Teorisinin) tem

el kavramlan ana hatlan He ac;1klanmaya c;ah9Ilacak. Aynca i9letme 

ve yonetim fonksiyonlannm ve bunlara ili§kin sorunlann incelen

mesine ac;1khk getirebilecegi ve bu alanlarda al1nacak kararlar1n et

kinligini saglayabilecegi de ortaya konulmaya c;al1§1hacakbr. 

1.2. GENEL siSTEM TEOR.isi iLE iLGiLi 
TEMEL KAVRAMLAR: 

Genel Sistem Teorisi birc;ok bilim dah ile ili§kilidir. Bilimsel an

Iamda incelenmesi ise yar1m yilzyilhk bir gec;mi§e dayanmaktad1r. 

Tum c;abalara ragmen, sosyal bilimlerdeki onlenemeyen kavram 

karga§as1 ise bilinen bir gerc;ektir. Bu ve benzer nedenlerden dolayi 

Gen el Si stem Teorisi ile ilgili kavramlan tan1mlayabilmek guc;tur. 

<;ah§mam1z1n bu bolumunde konuyu i§letmecilik ac;1s1ndan incele

meye c;ah§acagiz. 

1.2.1. Sistemln Tan1m1: Sistem bir veya daha c;ok amaca veya so

nuca ula§mak uzere aralar1nda ili§kiler olan fiziksel veya kavramsal 

birden c;ok bile§enin olu§turdugu butundiir. 5 

Tan1m1n unsurlann1 §U §ekilde ozetleyebiliriz. Sistem: 

-Birden c;ok bile§enden olu§mal1 

-Bile§enler aras1 ili§kiler olmal1 

-Bile§enlerin olu§turdugu bir butun olmah 

-Butunun bir amac1 olmah. 

1.2.2. Sistemlerin S1nrlland1nlmas1: Sistemlerin daha iyi tanimla

nabilmesi ve incelenmesi ac;1s1ndan c;e§itli §ekillerde s1nifland1nl-

5. Oner Esen, i§letme Y<Snetlmlnde Slstem Yakla§1m1, Istanbul: Bayrak Mat
baactlik, 1985, s. 10. 



4 

malan yap1labilir. <;ogunlukla, yap1sal ozelliklere ve temel i§leyi§ 

niteliklerine gore yapllan sm1fland1rmalann ba§hcalan §unlardir: 

-Alt sistemler ve super sistemler 

-Ac1k ve kapah sistemler 

-Canh ve cansiz sistemler 

-Gercek ve kavramsal sistemler 

-Dogal ve insan yap1s1 sistemler 

-Dinamik ve statik sistemler 

-Toplumsal ve insan-makine istemleri 

-Merkezcil ve merkezcil olmayan sistemler 

-Uyum gosteren ve uyum gostermeyen sistemler 

-Diger sistem ayinmlan6 

1.2.3. Sistem Elemanlar1: En basit §ekliyle sistemlerin iic ele

maru vardir. Bunlar da girdi, i§lem, c1ktl §eklinde tanunlanmakta

dir. Sistem elemanlan aras1ndaki ili§ki a§ag1daki §ekilde gosteril

mektedir. 7 

--~GiRD~t~~~l<~->~'~-t-~LE __ M ____ _:-l<~~~~---~-1-KTI ____ __. 

Bu basit sistem §emas1n1, sistem tan1m1n1n unsurlan He ili§kilen

direrek de gosterebilbiz. Bu durumda: 

Birden ~ok Bile§enler aras1 Ula§ilrnak istenen 
bile§en ili§ki sonu~ veya ama~ 

GtRDt j< ~ t~LEM )< ~ ~IKTI 

1.2.4. Sistem Yakla§1m1: Sistem yakla§1m1, ele al1nan ve incelenen 

bir sorunu veya bir olguyu sistem olarak, yani bir biitiin olu§turacak 

bicimde birbirleriyle ve cevreleriyle ili§kili veya bag1ntlh unsurlar 

6. Sistemlerin smiflandmlmas1 hakk:mda daha geni~ bilgi i~in Bkz. Barut-~ugil, 
s. 9-10. Ko~el, s. 98-103. Esen, s. 12-18. Attila Sezgin, itletmelerde Mabeme 
Aki~ Slsteml, Ankara: Kalite Matbaas1, 1976, s. 14-21. 

7. Kontrol ve geri besleme ilerde aynca i~leneceginden burada sistem eleman
lan basit ~ekliyle gosterilmi~tir. 
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dizisi ve bunlann kendileri ve nitelikleri aras1ndaki ili§kiler toplu

lugu olarak algilayan ve ac1klayan bir bakl§ ac1s1 veya felsefesidir. 8 

Sistem yakla§1rm §U ilkeleri esas almaktadrr: 

-Sorunlann birbirinden ayn olarak degil, sistem tan1m1ndan har

eketle biitiinliik icinde ele ahnmas1. 

-<;;e§itli bilim dallannda yeti§mi§ uzmanlar grubunun disiplinler 

aras1 cal1§mas1 

-Bilimsel yontemin izlenmesi 9 

Sistem yakla§1m1, sistemlerde k1s1th da olsa optimizasyon sagla

yabilmek iCin uygulanmas1 gerekli bir dii9unce 9eklidir. 

1.2.5. Altoptlmlzasyon: Sistem du9uncesinin onemli katk1lann

dan biri de altoptimizasyon kavram1drr. Altoptimizasyon cogu kez, 

problemlerin dar olarak gorulmesiyle ortaya c1kar. Alt sistemleri 

ayn ayn optimize etme giri§imi, biitiinle§ik sistemi optimize etmek 

giri9imi iCin olumsuz bir durum yaratacakbr. Sonuc olarak sistem

de altoptimizasyon meydana gelecektir.10 Omegin, azami kara ula§

mak isteyen firmada; sab§ yoneticisi sab§ miktarm1 maksimum kl

Iarak bu sonuca ula§mak isteyecektir. Oysa mahn arz-talep esnek

ligine de bagh kalarak, cogunlukla sab§1n artmas1 demek, kmn da 

aym oran ve miktarlarda artmas1 demek degildir. Aynca azami kar 

elde edilmesinde uretilecek mamuliin uretim fonksiyonu ve bu 

fonksiyonun bir sonucu olarak mamulun uretim hacmindeki 

degi9meler kar91s1nda maliyetlerde olu9acak degi9ikliklerde dikk

ate al1nmal1drr. Aksi halde firmada azami kara ula9llamaz. Yani al

toptimizasyon meydana gelmi§ olur .11 

1.2.6. Slstem Anallzi: Sistem yakla91rm kavrarmndan hareketle; 

bir sistem ve onun i§ledigi cevre hakkindaki faktorleri toplamayi, 

diizenlemeyi ve degerlendirmeyi kapsar. Sistem analizinin amac1, 

8. Barut~ugil, s. 11. 
9. Esen, s. 41-42 
10. Elwood S. Buffa, Temel C'retlm Y6netlmi, <;ev: Attila Sezgin ve Digerleri, 

Ankara: Olga~ Matbaas1, 1981, s.60. 
11. Alparslan Peker: Modern Y6netim Muhasebesl, Istanbul: Fatih Yaymevi 

Matbaas1, 1988, s. 377-378; Alparslan Peker, Modern Y6netlm Muhasebesl, 
Istanbul: Filiz Kitabev1, 1983, s. 309. 



6 

daha iyi bir sistem tasarlama ve geli§tlrmeye bir temel olu§turmak 

iizere sistemin tum yonlerini incelemektir. Sistem analizi, mevcut 

sistemin belirlenmesi ve daha sonraki sistemin gereksinimlerini 

ortaya c;1karmak ve degerlendirmek ic;in yapilan c;ah§malardrr.12 

1.2. 7. Slstem Geli§tlrme: Sistem geli§tlrme, bir sistemin stan

dart veya normal i§leme ko§ullanna getlrilmesi veya donii§tiiriilme

sidir. Buradan, sistemin onteden var oldugu ve i§leyi~ normlannm 

bulundugu da anla§ihr. Ancak bu var olan sistemin belirlenen amac;

lara ula§amamas1, ongoriilen sonuc;lan elde edememesi veya arzula

nan bic;imde i§lememesi durumunda bu sistemin geli~tirilmesi ge

rekliligi ortaya c;1kmaktadrr. Dolayis1yla, sistem geli§tlrme, bir sis

temin veya sistemlerin beklentllere uygun olarak i§lemesini sagla

ma siireci olarak nitelendirilebilir. Sistem geli§tirmede, bir siste

min i§leyi§i, o sistemin nas1l i§lemesi gerektlgine ili§kin olarak da

ha onceden ortaya konulmu§ normlarla kar§lla§tlnhr. Daha sonra, 

istenmeyen yonde sapmalann nedenlerinden hareket edilerek sis

temin arzulanan sonuc;lan nas1l elde edebilecegi ara§tlnhr. 13 

1.2.8. Sistem Tasar1m1: Sistem tasanm1 yaratic1 bir siirec;tlr. Ele 

ahnan sorunlara c;oziim getirebilecek kapasitede yeni ve yaratic1 

c;oziimler iiretebilmek ic;in tiimiiyle yeni bir bakl§ ve yakla§1m ge

rektirir. Sistem tasanm1, mevcut sistemlerin diizeltilebilmelerinin 

yetersiz olmas1 (sistem geli§tirmenin yetersizligi) veya yeni bir sis

tem kurulmak istendiginde ortaya c;1kmaktad1r. 

1.2.9. Slstem Modelled: Genel anlamda modeller, geq;ek duru

mun daha kolay anla§ilmas1m saglayan aracilardrr. Gerc;ek bir siste

min degi9en §artlar altindaki davran1§lann1 incelemek ve kontrol 

etmek ve gelecegi hakkmda tahminlerde bulunmak amac1 ile ele

manlan arasmdaki bag1ntilar1 kelimeler veya matematik terimlerle 

belirleyen ifadeler topluluguna model denir. Modeller geq;egi biitu~ 

12. Esen, s. 40. 
13. Barut~ugil. s. 10. 
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nii ile yans1tan aynalar degil, daha c;ok sistemin onemli elemanlari

ru ve ili§kilerini belirlemeye yonelik aractlardrr14 

1.2.1 O. Simulasyon: Simulasyon, geq;ek sistemin i§leyen bir mo

delidir. Bu tan1m i~inde: simulasyon gerc;ek sistemin en iyi i§leyeri 

§eklini arayan bir analiz yontemidir, anlarm da gizlidir. Simulasyon 

teknigi, sistem elemanlann1n ve bunlann ili§kilerinin belirtildigi 

c;e§itli model alternatiflerinin denenmesi §eklinde uygulanmakta

dir. Ancak simulasyonun verdigi c;oziimiin optimum olup olmad1g1 

veya optimuma yaklnbk derecesi tam olarak bilinememektedir. Si

mulasyon teknigi her§eye ragmen, alternatif sistem modellerinin 

geli§tirilmesinde eksik ve kritik noktalan ortaya koyarak sistem 

analizcisine onemli yararlar saglar.15 

Simulasyonu, basit ve gerc;ek bir sistem §ekline paralel olarak, 

a§ag1daki gibi gosterebiliriz . 

.__G-1RD-1-LE_R ___ ___.k 1 ..... _1_~_LE_M_L_E_R __ ___.k 1 .... _C_I_KTI_LAR ___ __ 

Basit ve gerc;ek bir sistemin elemanlari ve c;al1§ma durumu. 

X= Sistemin girdileri (Bile§enler) 

f= Sistem fonksiyonlan (Bile§enler aras1 ili§kiler) 

y= Sistem pkblan (Sistemin amac1) 

GiRDi -- i~LEM --, , 
MODELLERi .,. MODELLERi .J' 

~ ~ 

(:MX1,MX2, ..... MXn) Mf(MX1,MX2, ..... MXn) 

CIKTI 
MODELLERI 

Basit ve gerc;ek bir sistemin modeli ve c;ah§ma durumu (Simulas

yon) 

MX= Sistem girdilerinin modelleri 

14. BUlent Kobu, tiretlm Yonetimi, Istanbul: Yon .AJans, 1987, s. 686. 
Giiniimiizde cok geni~ kullamm alanlan olan sistem modeller! hakkmda 

daha geni~ bilgi icin Bkz% Esen, s. 18-24. Attila Sezgin, itletmelerde Malzeme 
Akit Slstemi, s. 40-42. Kobu, s. 685-702. 

15. Attila Sezgin, i11Ietmelerde Malzeme Aktf Slstemi, s. 45. 
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Mf= Sistem fonksiyonlannm modelleri 

My= Sistem c;1ktilann1n modelleri 

1.2.11. Sistemin Cahtbnlmas1: Tasarlanan veya geli§tirilen siste

min uygulanmas1na. sistemin c;ah§tlnlmas1 denir. Simulasyon tek

nigi ile c;ah§mas1 denenen ve kontrol edilen sistemin. c;ah§acag1na 

kanaat getirilince uygulamas1na gec;ilir. 

Sistemin uygulanmas1na gec;meden once §U iki sorunun c;oziilme-

si gereklidir. 

-Sistem ilgililerinin. ilgi derecelerine gore egitilmeleri 

-Sistemin uygulamaya gec;i§ siiresinin belirlenmesi 

Bu iki sorunun c;oziimii. sistemden etkin yararlanmayi kolay

la§tlracaktir .16 

1.2.12. Kontrol ve Gerl-Besleme: Kontrol ve gert-besleme c;ogu 

gez entropi kavram1 yard1m1 ile anlatihr. Entropi; sistemde faaliyet

lerin bozulmas1. dengenin kaybolmas1, kart§ikhk ve aksamalann be

lirmesi ve sonunda sistemin faaliyetlerinin durmas1 yoniindeki 

egilimlerdir. Niteligi ve biiyiikliigu ne olursa olsun. biitiin sistem

lerde entropi vardir. Yani sistemlerde kan§1khk. diizensizlik. bo

zulma. durgunJuk ve sonunda tamamen durma yonii.nde bir egilim 

vardir. 17 l§te sistemler bu tiir sonuc;larla kar§ila§mamak ic;in negat

ifentropi denilen ve entropfriin etkilerini yok edici veya zayiflabc1 

bir takrm fonksiyonlar gerc;ekle§tirirler. 

Sistemde gerc;ekle§en ve beklenen durumlann kar§1la§bnlmas1. 

sistemin kontroliidiir. Kontrol sonuf;lar1n1n sisteme veri veya bilgi 

alarak girilmesi. sistemin geri-beslenmesidir. Kontrol ve geri

besleme, sistemin devamhhg1n1 saglamak amac1yla birlikte ele 

al1nan iki kavramd1rlar. 

Geri-besleme, negatif ve pozitif yonlerde olabilir. Negatlf gert be

sleme sistemin daha once belirlenen amac;lardan ne kadar sapug1ru 

16. Bu iki konuda geni!? bilgi ii;;in bkz. Esen, s. 111-115. 
1 7. Koi;;el, s. 105. 
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gosteren bilgi ak1§1n1 ifade eder. Dolayis1yla sistemi, faaliyetlerini 

gozden gec;irmeye zorlar. Pozitif gert-besleme ise sistemin belirle

nen dogrultuda faaliyet gosterdigini belirtir.18 

1.2.13. Slstem Durumlan: Sistemin siirekliliginin saglanabilmesi 

ac;1s1ndan; sistemde meydana gelen bozukluklann, aksamalann, 

uyumsuzluklann sonucunda, sistemin ne gibi durumlar ald1g1 bilin

melidir. <;;iinkii sistemler c;e§itli aksakhklar kar§1s1nda degi§ik du

rumlar gosterirler. Bunlar §U ba§hklarla incelenebiltr.19 

-Statik durum (zaman-bag1msiz durum) 

-Dinamik Durum 

-Dinamik denge durumu 

-Dinamik dengesizlik durumu 

-Dinamik gec;ici dengesizlik durumu 

-Patlama durumu 

-Baglama durumu 

1.3 DURUMSALLIKYAKLA~IMI 

Durumsalhk yakla§1m1, sistem yakla§1rmndan bir ol~iide farkl1hk 

gostermekte, ama baz1 yazarlara gore, sistem teortsinin sadece bir 

yoniim1 olu9tun:naktad1r.20 Genel Sistem Teortsinin kurucusu Von 

Bertalanffy, her tiirlii sisteme uygulanabilecek genel ilkeleri bulma

yi ve geli9tirmeyi. amac;larm§ti.21 Durumsalhk yakla§1m1n1n da ugra§ 

alan1 sistemlerdir. Ancak durumsalbk yakla§1m1na gore, sistemlerin 

degi§ik durumlan ve ko§ullan; degi§ik kavram, teknik ve davram§

lan gerektirir. 22 Bu yiizden her tiirlii sisteme uygulanabilecek. ge

nel ilke ve prensipler bulmaya ~ah§mak yanlu~tir. Bakl§ ac;1s1 degi

§ik olmakla birlikte durumsalhk yakla§1m1n1n da ugra§ alan1 sistem-

18. K~el, s. 107. 
19. Attila Sezgin, l§tetmelerde Malzeme Aluf Slsteml, s. 26. 
20. fsmet Mucuk, Modern i1Ietmecillk, fstanbul: Der Yaymlar, 1985, s. 161. 
21. K~el, s. 93. 
22. Ko~el, s. 124. 
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Ierdir. Bu nedenle. cah§mam1zda. durumsalhk yakla§1m1. sistem 

yakla§1m1n1n parcas1 kabul edilmektedir. 

Durumsalhk yakla§1m1na gore. bir sistem ce§itli dl§Sal ve icsel 

unsurlardan etkilenir. Sistemin devamhhg1 ve ba§ans1. ce§itli d1§sal 

ve tcsel faktorlerin her belirli durumuna (kombinezonuna) uygun 

cali§abilmesine baghdir. Bu nedenle bir sistem icin. her yer ve ko

§ulda gecerli en iyi cali§ma §ekli yoktur. En iyi. durumdan duruma 

degi§ecektir. 

• • • • 1.4. GENEL SISTEM TEORISI VE I~LETME 

Bir i§letmenin bir sistem olarak goriilebilmesi. her §eyden once 

yoneticinin yeni bir diinya gorii§iinii veya felsefesini benimsemesi 

sorunudur. Yoneticinin. orgiitiine ve bunun evrendeki yerine ve ro

liine yeni bir bakl§la yakla§mas1 gereklidir. Ayn1 baki§ ac1s1, §U.phe

siz, kendisi ve kendisinin orgut ve cevresi icindeki rolu ac1s1ndan 

da gerekli bulunmaktadir. Bu yeni yonetim felsefesi, sorunlann sts

tem olarak algllanmas1, yani, parcalardan once biitunun ele almmas1 

ve incelenmesi anlayi§idir.23 

l§letme faaliyetlerinin sistem yakla§rm1 ile ele almmas1, bu faali

yetlerin daha iyi analiz-sentez edilmesini ve anla§1lmas1n1 olanak.

land1rir. Faaliyetlerin bu yakla§1mm u~1g1 altinda incelenmesi. amac

lann ac1ga kavu9mas1n1, butuhu olu§turan bile§enlerin ve aralannda

ki ili§kilerin belirlenmesini saglar.24 

l§letme herbiri yine sistem olarak du9unulebilecek ce9itli bile

§enlerin olu9turdugu bir sistemdir. l§letmeler daha geni§ bir sis

tem olan bir endustriyi, bu endustriler ulke ekonomisini meydana 

getirirler. Ulke ekonomileri ise daha geni§ bir sistem olan uluslara

ras1 ekonomik diizeni meydana getirirler. l§letmeler bir taklm 

grupla9malar halin~e bir araya gelebilirler. Bu grupla§malann yon

lerine (yatay. dikey, capraz) ve boyutlanna gore. degi§ik sistemlerin 

23. Barut~ugil, s. 15. 
24. Esen, s. 47. 
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elemanlan (alt sistemleri) olurlar. 6rnegin, ce§itli sektorlere ya

tinm yapan holdingler, cok uluslu §irketler gibi. 

Bir sistem olarak i§letmeyi, a§ag1daki §ekil yardnru ile gosterebi

liriz. 

Adapte edildigt kaynaklar: Peker, s. 269; Kocel, s. 99 . 

• 1.5. DURUMSALLIK YAKLA~IMI VE I~LETME: 

Durumsalhk yakla§1m1, bir i§letme yap1s1n1 karakterize eden belli 

bai;h boyutlarla, ii;letmenin icinde bulundugu durum ve koi;ullar ara

s1ndaki ili§kileri ara§tirmaktadir. Yani durumsalhk yakla§1m1, icin

de bulunulan durum ve ko§ullara gore, hangi ilkelere ne zaman ve 
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nas1l uyulmas1 gerektigini ara§tirmaktadrr. 25 

l§letmenin yap1 ve i§leyi§ine durumsalbk yakla§1m1 ac1s1ndan ba

klld1g1nda, sorun, icinde bulunulan durum ve ko§ullann bu yap1 ve 

i§leyi§i nasd etkileyecegidir. Ba§ka bir deyi§le, durum ve ko§ullara 

gore, i§letme yap1 ve i§leyi§ine verilecek §ekiller farkh farkb ola

caktir. 

Durumsalhk yakla§1m1na gore sorun, i§letme yap1 ve i§leyi§ini et

kileyen durum ve ko§ulann neler oldugu ve bunlann nas1l incelene

bilecegi sorunu olmaktadir. Bu konuda ce§itli uygulamah ve teorik 

ara§tirmalar yapllmaktadrr. Ancak durumsalhk yakla§1m1 henuz ge

li§me safhas1ndadir. Bu alanda heniiz her§ey ac1khga kavu§mU§ de

gildir. Her§eye ragmen, durumsalhk yakla§1m1, bugunku duzeyi ile 

bile, daha etkin bir yonetim uygulamas1 ve yoneticilik icin onemli 

bir potansiyel ta§1maktadir. 26 

Durumsalbk yakla§1m1na gore~ bir i§letmeyi a§ag1daki §ekil 

yard1m1 ile gosterebiliriz. 

DI~SAL FAKTORLER: MO~TERlLER, PAZAR KO~ULLARI, REKABET, DEVLET MODAHALESl. .... 

t~LETME YAPISI VE 
t~LEY1~t 

l<;SEL FAKTORLER: YAPILACAK l~. PERSONEUN NJTEU{Jl, KULANILAN TEKNown. AMA<;LAR 

Kaynak: Kocel, s. 125. 

1.6. SONUC: 
Uygarhg1miz1n onemli bir a§amas1 olarak kabul edilen sistem yak

la§1m1n1n onemi ve etkinligi gun gectikce artmaktadir. t§letmelerin 

yap1sal degi§imi, uretim hiz1n1n artl§l, ya§am diizeyinin yiikselmesi, 

sosyal geli§meler ve i§letmeleri olu§turan alt sistemlerin aralarmda-

25. K~el, s. 127. 
26. K~el, s. 129. 
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ki ili§kilerin karma§Ik hale geli§i gibi Onemli geli§meler Sistem 

yakla§1m1nm uygulanmas1n1 gerektirmektedir. Ancak her yeni yak

la§rmda oldugu gibi. bunda da mevcut diizende. du§unme yontemle

rimizde. ah§kanhklanmizda yenilikler ve degi§iklikler olmas1 do

galdir. Toplumsal faaliyetler siireklidir ve ani degi§meleri kolay ka

bullenemezler. Aksi halde ciddi bunalrmlar ve hatta yikilmalar ka~1-

n1lmaz olur. Sistem yakla§1m1n1n benimsenme ve yerle§mesinde en 

onemli sorunlardan biri budur. Degi§melerin toplumun yap1sal ozel

liklerine gore nasll ve ne hizda yapilacag1 titlzlikle saptanmabdir. 

Diger sorunlann ortaya ~1k1§1 ve ~ozumlenmesi hep bu temel so

runla ilgilidir. 

l§letme yoneticilerinin. ozellikle endustriyel kurulu§lardaki yo

neticilerin sistem yakla§1m1n1 benimsemeleri ve uygulamalan zo

runludur. Bunda ba§an kazanmak yukanda sozu edilen temel soruna 

bagh alt sorunlann ~ozumlenmesine baghdir.27 

Sistem yakla§1m1, yonetim sorunlanmn ~ozumunde yeni bir bak1§ 

getirmek.le beraber, hi9bir zaman sihirli bir formul olarak da gorul

memelidir. Ara§tlrmac1 ve uygulamac1lara daha tutarh ve bilimsel 

9oziimler gosterebilen yararh bir ara~ niteligi ta§1yan sf stem yakla

§rm1n1n ba§anh bir bi9imde kullanilabilmesi, sonu~larm1n dogru ve 

anlam11 olarak yorumlanabilmesi buylik ol~O.de uygulayicilann ki§i

sel yeteneklerine ve bu alanda kuramsal ~al1§malar yapanlarla yap1ci 

bir etkile§im ortari11 yaratmalanna bagh bulunmaktadir. 28 

Sistem yakla§1m1, uygulanmas1ndaki ~e§itli sorunlara kar§1n islet

me problemlerinin 9ozumunde olduk~a ba§arih sonu~lar vermekte

dir. Aynca gelecek i<;in de limit vadetmekte ve onu daha anlamh 

duruma getirecek ki§iler i~in bir ugra§ alan1 olarak kalmaya devam 

etmektedir. 2 9 

27. Kobu, s. 712. 
28. Barutcugil, s. 13. 
29. Herbert G. Hicks, Orgiitlerln Yonetiml-Sistemler ve Beteri Kaynaklar 

A~1smdan, <;ev: Osmari Tekok ve digerleri, Ankara: Turhan Kitabevi, 1979, cilt 2, 
s. 144. 
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•• • • • • • • 
2. YONETIM BILGI SISTEMI ILE 

•• • • • • 
YONETIM DENETIM SISTEMI VE 

• • • MODERN I~LETMECILIK 

• • 
2.1. GlRI$: 
Ekonomik sistem olarak isimlendirilen temel yap1 icerisinde yer 

alan ve bu nedenle bu ust sistemin hirer alt sistemini olu§turan i§

letmeler tum faaliyetlerini onceden belirledikleri amaclara ula§abil

mek icin gercekle§tirirler. Amaclar1n1 ac1k bicimde belirlememi§ 

olan i§letmelerin ba§anya ula§mas1n1n rastlantdara kalacag1 ve boy

lesine bir yakla§1m1n i§letme bilimine ve ak11c1hga uygun dii§meye

cegi ac1ktir. 30 i§letme faaliyetlerinde ba§anyi etkileyen degi§kenler 

gun gectikce artmaktadir. Bu degi§kenlerin rastgele bir araya getl

rilebilmeleri ise hemen hemen olanaksizdir. Yani ba§anyi etkileyen 

degi§kenler arttikca. rasgele ba§an kazanma yiizdesi du§mektedir. 

l§letmelerin amaclar sistemi, birbiriyle uyumlu olmas1 gereken 

bir dizi amactan olu§ur. Bu amaclar, list, ara ve alt amaclar olarak 

sistematik bir yakla§1m ii;erisinde ortaya konabilir.3 1 

l§letme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sorumlulannm objektlf 

olarak degerlendirilebilmesi icin, amaclann ne derece olculebilir 

olduklan on em kazanmaktadrr. 

l§letme yoneticisinin temel i§levi, amaclann belirlenmesi ile ba§

layan ve yiirutiilen faaliyetlerin bu amaclara uygunlugunu denetleyen 

bir dizi i§lemi yerine getinnektir. Yonetici k1saca planlama ve de

netim faaliyetleri olarak ifade edilen bu i§levi yerine getirirken losa 

ve uzun donemli bir dizi karar alma i9lemi ile kar§1 kar§1ya gelir. Bu 

nedenle yonetici cogu kez i§letme ile ilgili karar alma durumunda 

olan ki§i olarak da tanimlanir.32 Giiniimuzde i§letmelerin hizla de

gi§en ic ve di§ cevre ko§ullan, hergun cok sayida ve degi§ik alanlar

da karar alma durumunda olan i§letme yoneticilerinin bilgi ihtiyac-

30. Goksel Yucel, i!iietmelerde i~ Raporlama Slsteml, fstanbul: Avc1ol Mat-
baas1, 1986, s. 13. · 

31. Cengiz Erdamar, Muhasebe Bilgllerl ve i~letme Kararlan, Istanbul: Eko-Bil 
Ekonomi ve Bilimsel Yaymlar Ltd. $ti, 1982, s. 12. 

32. Yucel. s.15. 
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Ianni giderek arttirmaktadir. Gelecege yonelik olan ve bu nedenle 

de risk ve belirsizlik33 unsurunu beraberinde ta§1yan i§letme karar

lann1n ahnmas1nda, i§letme yoneticisine karar alan1yla ilgili bilgi

nin istenen zamanda, aynntida ve giivenilirlikte sunulmas1 gerek

mektedir. Gelecegin ta§1d1g1 risk ve belirsizlik faktorlerini azalta

bilmenin tek bilimsel yontemi de budur.34 

2.2. YONETiM BiLGi SiSTEMi: 

Bilindigi gibi herhangi bir konuda belirsizligi ve dolayis1yla belir

sizligin neden oldugu riski azaltman1n tek bilimsel yolu, o konu ile 

ilgili bilgi diizeyini gerek nicel, gerek nitel ac;1dan geli§tirmektir.35 

l§letme yoneticilerinin de karar alma siirecinde kar§Ila§tlklari risk 

ve belirsizlik faktOriinii azaltabilmeleri, kendilerine karar alaru ile 

ilgili gec;erli ve giivenilir3 6 bilgilerin ula§hnlmas1 ile 

miimkiindiir.37 

Yonetim Bilgi Sistemi, yoneticilerin ihtiyac duyduklari i§letme iCi 

veya d1§1, finansal veya finansal olmayan kantitatifveya kalitatif bilgi

lerin kendilerine ge~erli ve giivenilir bi~imde, istenen aynntida, 

zamanda ve yerde ula§bnlmas1ru amac;layan bilgi agidrr.38 

Yonetim bilgi sistemi, i§letmelerin fonksiyonel yapilarina gore, 

pazarlama, finans, iiretim, muhasebe v.b. §ekiller de alt sistemlere 

gore aynlabilir. $iiphesiz daha aynntih bir §ekilde geni§letilebilir. 

Bununla birlikte, bu tasnif bicimlerinin onemi, konunun sistematlk 

olarak incelenmesi a~1s1ndandir. 6nemli olan husus, yonetim bilgi 

33. Bu kavramlar i~in Bkz: Peker, s. 275: Esen. s. 60. 
34. Yucel, s. 9. 
35. Kemal Kurtulu~. ~Ietmelerde Ara§brma Yontem Blllmi (Ara§bnna 

Yontemlerl) , fstanbul: Venus Ofset. 1983, s. 11. 
36. Bu kavramlar i~in Bkz: Kurtulu~. s. 15, 168-169. 
37. Yu eel, s. 15. 
38. Yucel. s. 16: Yonetim Bilgi Sisteminin deg1~1k tarumlan ve daha aynnW1 

bilgi i~in. Bkz: Sezgtn, YlSnetlmde Plinlama, Kontrol ve •••• , s. 74-82; Hayrt Olgen, 
i§Ietme Yonetlmlnde Bllglsayarlar, Istanbul: Fatih Yaymevi Matbaas1, 1980, s. 97-
ll l. 
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sisteminin karar ahc1 durumunda olan her kademe yoneticiye ge

rekli olan bilgileri etkin bir bi~imde ula§tlrabilmesidir.39 Bu aynm 

§iiphesiz daha aynntlh bir §ekilde geni§letilebilir. Bununla birlikte, 

bu tasnif bi~imlerinin onemi, konunun sistematik olarak incelen

mesi ac1s1ndandir. Onemli olan husus. yonetlm bilgi sisteminin kar

ar ahc1 durumunda olan her kademe yoneticiye gerekli olan bilgile

ri etkin bir bi~imde ula§tlrabilmesidir.40 Yonetim bilgi sisteminin 

cevap arad1g1 temel sorular hangi bilginin, kime, nerede, ne zaman 

ve nasll bir bicimde aktanlacag1dir. 

Yonetim bilgi sistemi daha cok yoneticilerin planlama faaliyetleri 

ile ilgilidir. Bu ac1dan bakild1g1nda, i§letmenin temel amaclann1n 

ve i§letmeyi bu amaclara ula§tiracak stratejilerin belirlenmesi stra

tejilerin i§letmenin ce§itli faaliyetlerine gore programlanmas1 ve 

programlanan. i§letme faaliyetlerinin olculebilir bicime donii§tiiriil

mesi olan biitcelenmesi, yonetim bilgi sisteminin onemli i§levleri

dir. 

2.3 YONETiM DENETiM SiSTEMi:41 
Yonetim bilgi sisteminin etkin bir §ekilde uygulanmas1 ile, bilgi 

ihtiyac1n1 onmeli olcude gideren yonetici, esas fonksiyonlanndan 

olan planlamayi gercekle§tirir. Ancak, ne kadar cok caba gosterilse 

bile gercek hayatta planlardan sapmalar onlenememektedir.42 l§te 

yoneticinin planlanan amaclardan sapmalann nedenlerini ara§tira

rak gerekli onlemleri almas1 gerekir ki. bu da i§letmede kurulmu§ 

bir yonetim denetim sistemi arac1hg1yla gercekle§tirilebilir. 

Yonetim denetim sistemi. i§letme yoneticisinin, i§letmenin tem

el amaclanna uygun bicimde onceden belirlenmi§ olan hedeflerle, 

gerceklei:;;en sonuclar1 kari:;;Ilai:;;tirmas1, gercekle§en sonuclar ile he

defler aras1nda uyu§mazhk varsa bunlan diizeltici onlemleralmas1 

39. Sezgin, Y6netimde PlAnlama Kontrol ve •••• s. 69. 
40. Yu eel, s. 1 7. 
41. Yonetim Kontrol Sistemi olarak da amlmaktadir. 
42. Alparslan Peker, Modem Y6netim Muhasebesl, istanbul: Filiz Kitabevi, 

1983, s. 309. 
43. Yucel. s. 19. 
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§eklinde tanimlanabilir.43 Bu tan1m icerisinde hedeflere ula~mak 

icin diizeltici onlemleri almak da vardir. Boylelikle geri besleme 

fonksiyonu denetlm tan1m1run bir parcas1ru olu~turmaktadir. Yone

tim denetim sisteminin onemi. hedeflerden sapmalann tesbiti ve 

diizeltici onlem1er1e giderilmesine yard1mc1 olmakt.J.r. Duzeltici on

lemlerin ahnmamas1 durumunda tum sistemin (i~letmenin) etkin

liginden soz edilemeyecektir. 

Yonetim denetlm sistemi, daha cok yoneticinin denetim faaliyet

leri ile ilgilidir. Bu ac1dan baklld1g1nda. i~letme faaliyetlerinin ger

cekle§en sonuclann1n biitce hedefleri ile kar~tla~tirmah olarak ra

porlanmas1 ve sonuclann analizi, yonetim denetim sisteminin 

onemli i§levlerindendir. 

Yonetim denetim sistemi, yonetim faaliyetlerinin ba~ans1nm de

gerlendirmesinde oneli bir arac niteligindedir. Bu ba§an degerle

me i§lemi yoneticiler ac1s1ndan ypap1labilecegi gibi bir faaliyetln 

ekonomik ba§ans1mn degerlenmesi de soz konusu olabilir. Bu ne

denle yonetim denetim sistemi faaliyet denetlmi ve sorumluluk de

netlmi olarak ikiye aynlmaktadir.44 Ancak, faaliyet denetiminin. 

so-nuc olarak, sorumluluk denetimine katk1 saglamak i~in yaptld1g1 

unutulmamahdir. Yani. yonetim denetimi. hem organizasyon bunye

sine ve denetlm sisteminin teknik araclanna onem venneli, hem 

de denetim konusunun dolayh da olsa insan oldugu hesaba katilma

hdrr. 45 

2.4. YONETiM BiLGf SiSTEMf fLE YONETiM DENETfM 

SiSTEMi VE BiLGiSAYARLAR: 

Yonetim bilgi sistemi, i§letme yonetlcisine planlama siireci icin 

gerekli olan bilgileri ula§bnr. Yonetim denetim sistemi ise yoneti

ciye • plandan sapmalar ve nedenlerine ili§kin bilgileri ula§bnr. 

Temel yonetim fonksiyonlarmdan olan, planlama ve denetim i~in 

44.Yiicel, s. 84. 
45. Alparslen Peker. s. 463. 
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gerekli oldugunu anlatmaya calu~tig1m1z yonetim bilgi sistemi ile 

yonetim denetim sistemi, sistem yakla§1m1 ac1s1ndan ele ahnd1g1n

da biitiinle§mektedirler.4 6 <;iinkii bu sistemlerin birbirleriyle ve i§

letme yap1s1 ile kar~1hkh karma~1k ili§kiler icinde bulunduklan bir 

gercektir. 4 7 

Bu ac1dan bakug1mizda her iki sistemin de ortak yonleri vardrr. 

Yonetim fonksiyonunun temel unsurlan olan planlama ve denetim 

faaliyetlerinin etkinligi, birinci derecede bu faaliyetlere ili§kin ge

rekli veri ve bilgilerin i§letme yoneticilerine aktanlmas1na ba~hdrr. 

Yonetim bilgt sistemi ile yonetim denetim sistemi ac1s1ndan veri 

belli ba§h dort a§amadan ge-cerek kullan1c1ya ula§rr: 

-Verinin yaratilmas1, 

-Verinin diizenlenmesi veya i§lenmesi (Veri bilgiye donU.§mU§-

tiir.) 

-Bilginin kullamcllara iletilmesi, 

-Gereginde yeniqen kullanilmak iizere, veri ve bilgilerin saklan-

mas1. 

Yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim sistemi icin veri i§le-

Y6NET1Ci 

VERi YARATMA 

VER11~LEM 

BfLGt iLETi$1M 
(HABERLE~ME 

me ve bilgilerin kullan1cllara ula§tlnlmas1n1 bir §ekil yard1m1yla 

§oyle gosterebiliriz:. 

Kaynak: Sezgin, Yonetimde Plinla.ma, Kontrol ve .... s. 56. 

46. Bir yakla~1ma gore Yonetim Denetim Sistemi, Yonetim Bilgi Sisteminin alt 
sistemidir. Bkz: Yucel, s. 17. 

47. Sezgin, Yonetlmde PlAnlama, Kontrol ••.• s. 108. 
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Bu los1mda ~ok losa da olsa vert, bilgi, vert i§leme ve bilgi i§leme 

kavramlanna deginmek istiyoruz. Vert ham bilgidir, bilgi i§lenmifi 

veridir. Veri rastgele ifadeler, kavramlar, rakamlar vs.dir. Bilgi, bel

li bir amac i<;in diizenlenmi§ ifadeler, kavramlar, rakamlar vs.dir. 

Vert i§leme vertleri bilgi haline getirecek her tiirlii i§lemlerdir. Bil

gi i§leme, bilgilert vert olarak kabul edip bunlardan yeni bilgi iirete

cek i§lemler anlam1na gelir. 48 

Giiniimiizde i§letmeler, calu~ma alanlarina, biiyilkliiklertne, yone

timlertnin derecelerine gore, oldukca karma§1k ve yig1n olaylarla 

ugra§mak zorundadirlar. Yani giiniimiiz ko§ullar1 i§letmelerle ilgili 

vert ve bilgi yig1n1n1 artt1nrken, buna bagh olarak vert ve bilgi i§le

me §ekillertni de artbrmakta ve karma§1k hale getirmektedir. l§te 

yigmla vert ve bilginin yarablmas1, i§lenmesi, sunulmas1 ve saklan

mas1 insan yeteneklertnin s1n1nn1 a§maktadir. Bu nedenle yonetlm 

bilgi sistemi ile yonetim denetim sisteminde etkinligi saglayabil

mek icin elektronik bilgi i§leme yonteminin4 9 kullan1lmas1 zorun

ludur. Diger bir deyi§le, yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim 

sisteminde, bilgisayar kullan1m1 zorunlu duruma gelmi§tir. 50 Yone

tim bilgi sistemi ile yonetim denetim sisteminde bilgisayar kulla

n1m1na karar vertrken, i§letme irtligi ve dertnligi de dikkate ahn

mahdir. 

Bilgisayarlarin onemli ozelliklert uc ba§hkta toplanabilir. 5 I 

-c;ok h1zh ~ah§ma (elektrtk hlz1 ile) 

-c;ok geni§ depolama (manyetik diskler ile) 

-Tam otomatik cah§ma (Programlanma ozelligi ile). 

Bilgisayarlar geregi gibi kullanild1g1nda, yonetlm bilgi sistemi ile 

yonetim denetim sistemi i~in gerekli biitiin olanaklar1 en iyi §ekil

de vermektedirler. 

<;ok ~e§itli ve yayg1n bir kullan1m alan1 olmakla birlikte bilgisa-

48. Daha geni~ bilgi ~in Bkz: Sezgin, Yonetimde Plinlama Kontrol ve •••• s. 53-
64; Olgen, s. 3-7. 21-22. 

49. Bilgi i~leme yontemleri i~in Bkz: Ulgen, s. 32-42. 
50. Bilgisayarlara Elektronik Vert Bilgi t~leme, saklama ve sunma makineleri 

de denebilir. Bkz. Olgen, s. 50. 
51. Bilgisayarlann yetenekleri ile ilgili Bkz: Ulgen. s. 53-59. 
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yarlann gum1muzde en cok kullan1hg1 alanlardan biri de ii;;letmeci

liktir. 

Gunumuz ii;;letmeciliginde bilginin onemi artarken, hiz ve kalite

nin de onemi artmaktadir. 1i;;te bu konularda, cagda§ bir uygulama 

olarak, bilgisayarlar ii;;letmecilere oldukca fazla imkanlar sunmak

tadirlar. K.lsaca, bilgisayars1z Yonetim Bilgi Sistemi ile Yonetim De

netim Sistemi modem ii;;letmecilikle bagda§maz. Bu sistemler mut

laka bilgisayarb dii§iinulmeli ve uygulanmabdir. Ancak, i§letme iri

ligi ve derinliginin de dikkate ahnmas1 zorunludur. 

Gunuzudeki orgutler gittikce buyiimekte ve yonetimi gun gectik

ce karma§1kla§maktad1r. 6rgutlerin karma§1klai;;mas1 yonetimde et

kinligin saglanmas1n1 guclei;;tirmektedir. Bu nedenle modem yone

tim teorisi ve uygulamas1nda geli§tirilmi§ yonetim araclanna duyu

lan gereksinim buyiiktur. 

Giinumuzde bu soruna en etkin yakla§1m, elektronik bilgi i§lem 

sistemlerine (bilgisayarlara) dayah yonetim bilgi sistemi ile yonetim 

denetim sistemidir. 52 

52. C'>ner Esen. Programlamaya Glrl!i ve Basic, Istanbul: 1986. Baskan 
Yaymlan, s. I. 
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•• • • • • • • •• • 3. YONETIM BILGI SISTEMI ILE YONETIM 
• • • DENETIM SISTEMI VE MUHASEBE 

3.1.G~: 
Gunumuzun hizla geli§en ekonomik, teknolojik ve sosyal ~evre

sinde her duzeydeki yoneticinin hizh ve nitelikli karar alma zorun

lulugu, etkili bir §ekilde uygulanan modem mumhasebe anlayi§1ru 

zorunlu kllmaktadir. 

Muhasebe: i§letme ile ilgili, finansal sonu9 doguran, ekonomik 

olaylan, tesbit eder, tasnif eder, kaydeder ve raporlayarak yorum

lar.53 

Tan1mdan da anla§1ld1g1 gibi, muhasebenin ilgilendigi olaylar §U 

u9 ko§ulu birlikte ta§1ma11dir. 

-Uzerinde 9ah§ilan i§letme ile ilgili olmah 

-Finansal boyutu olmah 

-Ekonomik bir olay olmah 

Bu u9 ko§ulu birlikte ta§1yan olaylarla muhasebe, a§ag1daki dort 

sure9te ilgilenir. 

-Tesbit eder ---- Tiim muhasebe belgeleri ile 

-Tasnif eder ---- Hesap plan1 9ah§malan ile 

-Kayit eder ----Tum defterler ve defter sistemleri ile 

-Rapor eder Tum raporlar ve raporlama sistemleri ile · 

Yukar1da 9ok klsa olarak tan1tilmaya 9ah§tlan muhasebe sistemi, 

i§letmelerin ozelliklerine, i§letme ilgililerinin isteklerine. i§letme 

yoneticilerinin tutumlanna ve benzeri etkenlere gore 9e§itli dallara 

aynlmaktadir. Bu 9er9evede genel bir ayinmla. muhasebeyi. klasik 

muhasebe ve modem muhasebe olarak ikiye ayirabiliriz. 

Klasik muhasebe. yukandaki dortlu sureci. muhasebenin evren

sel nitelik kazanm1§ belli ilke ve onerilerine bagh kalarak uygulayan 

sistemdir. Bu muhasebe anlayi§1nda. vergi matrah1n1n ve u9uncu 

53. Bu tamm i~letme sis1.emi i~indir. 
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ki§ilerle ili§kilerin dogru saptanmas1 ve takibi gibi yakla§1mlar da 

dahildir. <;iinkii, klasik muhasebe anlayi§1n1n bir uygulamas1 olan 

vergi muhasebesi anlayi§1nda amac. i§letmenin vergiye konu geliri

ni saptamaktir. Yine, klasik muhasebe anlayi§1n1n bir uygulamas1 

olan finansal muhasebe anlayi§1nda da amac. i§letmenin uct1nct1 ki

§ilerle ili§kisini saptamaktir. Yine bu muhasebe anlayi§1nda, daha 

cok gercekle§mi§, gecmi§e ait olaylarla ilgilenilir. 

Modem muhasebe (yonetim muhasebesi) anlayu~1nda ise, klasik 

muhasebe anlayi§1n1n gerekleri k1smen yerine getirilirken buna ek 

olarak yapilan cah§malarla, muhasebeden i§letme yonetlmine (veya 

yoneticilere) katk1da bulunacak bilgilerin de saglanmas1 gercekle~

tirilecek §ekilde dortlii siirec i§letilir. Yani klasik muhasebe anlayi

§ina ek olarak yap1lan bir tak1m cah§malarla (matematik, istatlstik, 

ekonomi vb.) olaylan yorumlaylarak. i§leyerek yeni bilgiler uretilir. 

Modem muhsebe, gecmi§e doniik bir defter kayit sistemi olmaktan 

cok. ileriye doniik v yorumlar yapabilen bir bilgi toplama ve raporla

ma sistemidir. 54 

c;agda§ muhaseb.e anlayi§l ile geleneksel muhasebe anlayi§1 ara

s1ndaki farklardan biri de raporlann yorumu noktas1nda belirir. 

Geleneksel muhasebe, bilgileri rapor eder ve gorevini bitlrirdi. An

cak i§letme ile ilgili ki§i ve gruplann geni§lemesi bu bglgilerin uz

man ki§ilerce yorumlan1p ne anlama geldiginin ac1klanmas1, 

boylece uz-man ohnayan ki§ilerin de dogru karar almas1n1n 

saglanmas1 gerekli hale geldi. Giimt1mt1zt1n muhasebe anlayi§1nda, 

muhasebe fonksiyonu. raporlann yorumlanmas1 ve a11nacak kararla

ra l§Ik tutmas1 i§-lemlerini de kapsamaktadrr.55 

Muhasebe verilerinin toplanmas1, i§lenmesi ve raporlanmas1 ile 

ilgili sorunlarla ilgilenen klasik muhasebe anlayi§I giiniimiiz §artla

nnda yetersiz kalmaktadir. Muhasebe verilerinin (bilgilerinin) ilgil

ilerce etkin bir§ekilde kullan1labilmesi ile ilgili sorunlarla ilgilenen 

modern muhasebe giiniimt1z §artlannda daha onemli duruma gel-

54. Alparslan Peker, ·s. 8-14. 
55. Orban SevilengUl, Genel Muhasebe, Ankara, Sava~ Yaymlan, 1987, s. 2-3. 
56. Carl L. Moore. Robert K Jaedicke, Yt>netlm Muhasebesl, Cev: Alparslan 

Peker, 1st., 1988, s. 13. 
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mi§tir.56 

Tarihsel geli§imi icinde muhasebe; ekonomik, teknolojik ve sos

yal yap1lardaki degi§ikliklerden etkilenmi§tir. Bu etkilenme dogru 

orantih olmu§tur. Yani, ekonomik, teknolojik, sosyal vb. yap1lardaki 

geli§meler kar§1s1nda muhasabe de geli§mi§ , kendini yenilemi§ ve 

yeni ko§ullara uymu§tur. <;iinkii, gem,?en ko§ullarda muhasebeden 

beklenenler artm1§, bu beklentilere cevap verebilmek icin de mu

hasebe kendini yenilemek zorunda kalm1§1:.lr.57 Geli§en firma iCi ve 

d1§1 sosyal, iktisadi teknik etmenler, firma yonetiminin rasyonel bir 

bicimde gercekle§tirilebilmesi icin muhasebeyi, onemli bir 

yonetim arac1 haine getirmektedir. 58 

• • 3.2. BIR SISTEM OLARAK MUHASEBE: 

Sistem tan1mmdan hareketle muhasebeyi §U §ekilde tan1mlayabi

liriz. 

Muhasebe sistemi, i§letme yoneticileri ile i§letme ilgililerinin 

gereksininlerine c~vap verebilecek bilgilere, raporlara ula§mak 

icin, aralanndra ili§kiler olan: belgeler, hesap planlan kayit ortam

lan ve ce§itli yard1mc1 dokiimanlarm olu§turdugu blir biitundii.r. Ta

runnn unsurlanm kls1ca §U §ekilde yazabiliriz. Muhasebe sistemi: 

-Belgeler, hesap planlan, kayit ortamlan ve ce§itli yard1mc1 do

kuman1ann bi1e§iminden o1u~maktadrr. 

-Bu bile§enler, birbirleriyle devamh bir etkile§im, ili§ki 

icindedir. 

-Bu bile§enler, kendi aralannda bir butii.ndur. Ayn ayn 

du§ilnulemezler. 

-Bu butuniin amac1, i§letme yoneticileri ile i§letme ilgililerinin 

gereksinimlerine cevap verecek, muhasebe bilgilertni ve rapor-

57. Alparslan Peker, a.g.e., s. 4-8. 
58. Alparslan Peker, a.g.e., s. 13. 
59. Muhasebe sistemi bu sayede, yonetimin planlama ve denetim i~levine 

katklda bulunurken, i~letme ilgililerinin de i~letme ile ilgili dogru finansal bilgi
ler edinmelerini saglam1!'i olur. 
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Ianni iiretmektir. 59 

Bu tan1mdan hareketle. muhasebe sistemini basit bir sistem 
GiRDi i~LEM <;IKTI 

MUHASEBE BELGELERI 
HESAP PLANLARI 
<;E~iTLt DOKUMANLAR 

(TES BIT) 

KAYIT ~EK1LLER1 KAYIT 
ORTALAMALARI ANALlZ 
VE SENTEZLER 

(TASN t F'- KA YIT) 

RAPORLAR Y6NETiM 
YORUMLAR DENETiM 

(RAPORLAMA) 

MUHASEBE 
GERf BESLEME DENET!Ml 

DENETiM RAPORLARININ DUZELTiCt <;ALI~MALAR YAPILMASI 
1<;iN S1STEME B1LG1 (VEYA VERf) OLARAK ALINI~I 

§emas1 ile a§ag1daki §ekilde gosterebiliriz. 

Burada muhasebe sistemi sadece kendisi a~1s1ndan anlatilmaya 

f;ah§1lm1§tlr. Oysa muhasebe sistemi ba§ka sistemlerle de ili§ki ve 

etkile§im if;indedir. l§te sistem yakla§1m1 a~1s1ndan ele ahnd1ginda 

muhasebe sisteminin ili§ki ve etkile§im if;inde oldugu diger sis

temlerinde tan1nmas1, tan1mlanmas1 gereklidir. Bu muhasebe sis

teminin ba§ans1 ve etkinligi a~is1ndan olduk~a onemlidir. Bir mu

hasebe sistemi kurulurken veya ~all§tlnhrken. onu etkileyen sis

temler iyi bilinmelidir. Yoksa muhasebe sistemi kendinden bekle

neni tam olarak veremez. 

Muhasebe sistimi. ba§ka sistemlerle ili§ki if;inde oldugu gibi ayn

ca kendi i~inde de ~e§itli alt sistemlere aynhr. Genel bir ayinmla 

muhasebe sestemini §U alt sistemlere ayirabiliriz. 60 

-Bi.it~eleme sistemi 

-Hesap sistemi 

-Raporlama sistemi 

Biit~eleme sistemi, daha ~ok kisa siireler i~in ve genel plan ve 

yatinm planlannda belirlenen ana hedef ve yilhk uygulamalar dik

kate almarak hazilanan planlardan olu§ur. Genel bir ifadeyle kisa sii

reli planlan biitf;eleme sistemi olarak kabul edebiliriz.61 Biit~e i§le

minin onemli bir a§amas1 da. proforma muhasebe raporlarmm ha

zirlanmas1dir. 

Hesap sistemi, i§letme faaliyetlerinin izlendigi ve muhasebe ilke-

60. Goksel Yucel. s. 22. 
61. Alparslan Peker, s. 283, 355. 
62. Goksel Yucel, s. 23. 
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leri cercevesinde kaydedildigi sistemdir. 62 Hesap sistemi, tesbit. 

tasnif ve kayit siireclerinden olu§ur. 

Raporlama sistemi, i§letmenin biitce ve hesap sisteminden sagla

nan bilgilertn. i~letme yoneticilert ile i~letme ilgililerine ula§bnl

mas1n1 amaclayan. onemli bir alt sistemdir. Raporlama sistemi ayn

ca. iC raporlama ve d1~ raporlama olarak iki alt sisteme daha aynl

maktadir. 63 

Sistem yakla~1m1 ac1s1ndan, bu tic muhasebe alt sisteminin bir

bir5leri ile uyumlu olmalan oldukca onemlidir. Omegin, butce satrr 

ba~lann1n, hesap plan1na uygun bicimde geli§tirilmesi, butce sabr

ba§lan ile hesap plan1n1n etkin raporlamaya imkan saglayacak ~ekil

de dii§iiniilmesi. hatta evrak sisteminin, hesap plan1 ve raporlama 

ile uyumlu olmas1 ve bunlar gibi konulann uyumla§tlnlmas1 gerekli

dir. 

Her sistem belirli alt sistemlerden olu~tugu gibi, her sistem ayn

ca daha biiyiik ve kompleks bir sistemin alt sistemi durumunda

dir.64 Bu cen;evede ozetlersek, muhasebe sistemi de: butce. hesap 

ve raporlama sistemleri gibi alt sistemlerden olu~maktad1r. Aynca 

muhasebe sistemi, i§letme sisteminin alt sistemi, sektorler, iilke 

ekonomisi, uluslararas1 ekonomik duzen gibi super sistemlerin, alt 

sistemlerinin alt sistemidir. 

63 Goksel Yucel, s. 25. 
64. Tamer Ko~el, s.99. 
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Muhasebe sistimini, alt sistemleri ile birlikte bir §ema yard1m1y

la §oyle gosterebiliriz: 

BUT<;E SfSTEMi-- PROFORMA MUHASEBE RAPORLARI 

HESAP Sf STEMi 

TES BIT 
SiSTEMi 

TASN1F 
SiSTEMi 

KAYIT 
SiSTEMi 

DI~ RAPORLAR E~~;~ABWS.U 
FON AKI~ TABLOSU 

NAK1T AKI~ TABWSU 

i<; RAPORLAR 

BiLGt 
RAPORLARI 

DENETiM 
RAPORLARI 

FAAL1YET 
...---DENETiM 

RAPORLARI 

SORUMLULUK 
--DENETIM 

RAPORLARI 
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Bir sistem olarak muhasebeyi a§ag1daki §ekil yard1m1 ile §oyle 

gosterebiliriz: 

Adapte edildigi kaynaklar: Peker, s. 269; Kocel, s. 99. 
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3.3. Y0NETiM BiLGi SiSTEMi iLE Y0NETiM DE
NETiM 

SiSTEMiNDE MUHASEBE SiSTEMiNiN YERi VE 
0NEMi: 

Giim1miizde giderek biiyiiyen ve biinyeleri karma§1k hale gelen 

i§letmelerde ba§anh bir yonetim h;;in baz1 bilgi ve teknikleri kullan

mak zorunlu hale gelmi§tir. Artik bir cok i§letmenin ekonomik ve 

mali yap1s1na ili§kin muhasebe verileri olmadan, bunlan yorumlam

adan o i§letmeyi yonetme imkan1 kalmam1§br. 

Yonetimin etkinliginin kontrolu, yatinmlann secimi, aynca teda

rik, iiretim, satI§ ve finanslama planlanmn yap1lmas1 ile i§letme so

nu~lann1n tartI§1lmas1nda muhasebenin saglayacag1 bilgilerden, 

onemli gostergeler olarak yararlan1br. Muhasebe izlemeye, te§his 

etmeye, onlem belirlemeye. programlamaya ili§kin bilgilerin kayna

g1dir. 1§letmenin niteligine uygun olarak organize edilmi§ bir mu

hasebe, yonetime etkin bir bi~imde yararh olabilir. <;iinkii muhase

be: 

Bilgi arac1dir: Gecmi§ i§lemleri kaydederek yaz1h bir bellek gore

vini yerine getirir. Urettigi bilgiler ile gelecege ait tahminlerde bu

lunmaya ve planlamaya yard1mc1 olur. 

Denetim arac1dir: Biit~e veya standartlarla veya ge~mi§ yil verileri 

ile geq;ekle§meleri kar§1la§tlnp sapmalan ortaya ~ikanr.65 

Muhasebe giiniimiizde, i§letmelerin yonetim bilgi sistemlerine 

cok onemli katkilarda bulunan, yonetim denetim sistemleri icinde 

~ok onemli fonksiyonlar1 bulunan bir bilgi sistemi niteligindedir.66 

Yoneticilerin h1zh ve nitelikli karar alabilmeleri, karar alam ile il

gili bilgilerin kendilerine ula§tlnlmas1 ile yaklndan ilgilidir. Yine 

yoneticilerin ald1klan kararlann ne derece isabetli oldugu ve ne 

derece uyguland1g1 ise bu faaliyetlere ili§kin sonuclann kendilerine 

ula§tlnlmas1 ile bilinebilir. Yoneticilerin bilgi gereksinimini kar§lla-

65. Orhan Sevilengt11, s. 3-4. 
66. Goksel Yucel. s. 20. 
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mak uzere yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim sisteminin 

gittikc;e artan oneminden onceki bolumlerde bahsedildi. Burada, 

yonetim bilgi sistemi ile ylOnetim denetim sistemine katklda bulu

nacak bir muhasebe sesteminin gerekliliginden bahsedilecektir. 

Boyle bir muhasebe sistemi, sonuc; olarak etkin bilgi ve denetim ra

porlan ile olu§turulabilir. Ac;1ktir ki etkin raporlama daha onceki 

muhasebe surec;lerinin de (beige, hesap sistemi gibi) etkinligi ile 

gerc;ekle§tirile bilir. 

Bilgi raporlan. i§letme ic;i raporlama sisteminin ve genel olarak 

yonetim bilgi sisteminin c;ok onernli bir unsurunu te§kil eder. Bilgi 

raporlan yoneticinin ilgi duydugu bilgileri kapsar. Yonetici raporda 

yer alan bu bilgileri inceleyerek alacag1 herhangi bir kararda kulla

nabilir.67 

l§letrne ic;inde bilgi raporlan ag1n1n etkin bir bic;imde kurulabil

rnesi, temel olarak yoneticilerin bilgi ihtiyac1n1n ve bu ihtiyac1 kar

§Ilayacak bilgi kaynaklann1n belirlenmesini gerekli kilar.68 Yoneti

cilerin bilgi ihtiyac1n1 kar§1layacak bilgi kaynaklann1n degi§ik bi

c;imlerde s1nifland1nlmas1 rniimkiindur. Bilgi kaynaklan ic;erisinde 

ozellikle rnuhasebe sisteminin yerini belirtecek bir s1n1flandirma 

a§ag1daki §ekilde yap1labilir. 

-l§letme ic;i bilgiler 

-Muhasebe bilgileri 

-Muhasebe d1§1 bilgiler · 

-f §letme d1§1 bilgiler 

Muhasebenin, i§letme ilgililerine amac;lar1na uygun yararh bilgi

ler saglamak gorevini ustlenrni§ olrnas1, onu i§letme ic;inde olu§tu

rulan onernli bir bilgi kaynag1 dururnuna getirmi§tir.69 Ancak gele

neksel muhasebe sistemi ic;erisinde saglanamayan finansal bilgi

lerle, kantitatif olrnakla birlikte para birirni d1§1ndaki Olc;u birimleri 

ile ifade edilen bilgilerin ve kantitatif olrnayan birc;ok bilgininde 

67. Goksel Yiicel. s. 20. 
68. GOksel Yflcel, s. 61-62. 
69. Cengiz Erdamar, s. 57. 
70. Goksel Yucel, s. 76. 



30 

yonetim kademelerinin bilgi ihtiyac1n1n kapsam1nda bulunmas1 

miimkiindiir.70 Yonetim bilgi sistemi ile yonetim denetim siste

mine katk1da bulunacak bir muhasebe sistemi ac;1s1ndan onemli o

lan yoneticilere ihtiyac;lan c;erc;evesinde bu bilgilerin sunulabilmesi

dir. Muhasebe sistemi yonetim bilgi sisteminin onemli bir alt sis

temi niteligindedir. 71 

l§letme amac;lann1n yerine getirilebilmesinde, yoneticilerin nite

likli karar alabilmeleri ic;in yap1lan c;ab§malar yeterli degildir. Yone

ticilerce ahnan kararlann ve bu kararlarm uygulanmasm1n ne dere

ce ba§anb olduklan da saptanmahdir. Bu yiizden, i§letmelerin bii

yiiklugune ve c;al1§ma alanlanmn niteliklerine bagh kal1narak, orgii 

ic;inde c;e§itli karar duzeyleri olu§turulur. Bu karar merkezleri (bo

liimler) yoneticilerine karar vermede tan1nan yetki ve sorumlulu

gun s1n1nna, faaliyetin cinsine ve sonuc;lann1n olc;ulebilmesine bagh 

olarak c;e§itli sm1flamalara tabi tutulur. 72 Sorumluluk merkezleri 

olarak da anllan bu merkezler: maliyet merkezi, kar merkezi ve 

yatinm merkezi olarak iic;lu bir aynma tabi tutulabilir. 73 

Maliyet merkezi. ortaya c;1kan maliyetlerin. olc;ulebildigi. buna 

kar§1hk saglanan c;1ktilann para degerinin olc;iilemedigi i§letme bi

rimlerine denir. 

Kar merkezi. ortaya c;1kan maliyetlerin yan1sira. saglanan r;lkti

lann da para degerinin olc;ulebildig;i i§letme birimlerine denir. 

Yatinm merkezi ortaya c;1kan maliyetlerin yan1 sira saglanan 

c;1ktilann da para deg;erinin olc;ulebildigi ve ayn1 zamanda tahsis 

edilen yatinm tutann1n belirlendigi i§letme birimlerine denir. 

Maliyet merkezleri. bu merkezlerde olu§an maliyetlerle deger

lenir. Kar merkezleri. bu merkezlerde olu§an kar tutan ile deger

lenir. Yatinm merkezleri ise, yat1nm getirisi veya artik kar tutar

lanna gore deg;erlenir. 74 

71. Alparslan Peker, s. 17. 
72. Alparslan Peker, s. 14. 
73. Goksel Yucel, s. 93., Alparslan Peker, s. 15. 
74. Sorumluluk merkezleri ve bu merkezlerin ba~an degi~meleri i~in, Bkz: 

Goksel Yiice, s. 92-95: Alparslan Peker, s. 14-15. 
75. Alparslan Peker, s. 204. Moore/Jaedicke, s. 298-299. 
76. Alparslan Peker. s. 202. Goksel Yucel, s. 85. 
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Her sorumluluk merkezi ba§1ndaki sorumlu yoneticinin deger

lenmesine yonelik .olan ve denetlenebilir maliyet kavram1na gore 

cah§an sorumluluk muhasebesi anlayi§1 onemli bir denetim arac1 ol

arak geli§tirilmi§ bulunmaktadir.75 Sorumluluk muhasebesi an

layi§1nda, sorumluluklann denetimi, sorumluluk denetim raporlan 

ad1 verilen i~ raporlarla yap1hr. 

Sorumluluk denetiminin yamsira, i§letmedeki farkh orgiit birim

lerinin de ba§ans1 degerlenmelidir. Buradaki orgiit birimi, sorum

luluk merkezleri olabilecegi gibi, i§letmenin herhangi bir fonksiyo

nu da olabilir. Faaliyet denetimi olarak an1lan bu degerlemede, di

rekt maliyetleme kavrarm (Dar kapsamh bir tam maliyetleme) anla

yi§ma uygun olarak orgiit birimlerinin ekonomik ba§arISl OlCiilmeye 

cah§1hr. 76 Faaliyet denetimi, faaliylet denetim raporlan yard1m1 ile 

gercekle§tirilir. 

l§letme yonetimi, faaliyetleri ve faaliyetlerden sorumlu ki§ileri 

geregi gibi degerleyebilmek icin, maliyetlerle ilgili verilere biiyiik 

gereksinme duyar. Ancak ba§an degerlemesi amac1na yararh olacak 

maliyet anlayi§lan ile geleneksel muhasebe ~ercevesinde yer olan 

maliyet anlayi§lan her zaman ayn1 olmamaktadir. 77 Dogru degerle

me yapabilmek onemli olduguna gore, dogru maliyetler kullarulma

hdir. Yani geleneksel muhasebe sm1rlan icinde kahnmamal1dir. Bu

nun icin ise, i§letmenin organizasyon yap1s1 nasll geli§tirilmi~ bulu

nuyorsa, muhasebe de bu yap1ya tiimiiyle uydurulmu§ olmal1dir. An

cak bu durumda, i§letmenin biitiin boliimleri icin ayn ayn gercekci 

planlamalar yapmaya yarayan muhasebe verileri elde edilebilir. Yine 

ancak bu sayede her boliimiin faaliyeti ile her sorumlu gercekci ve 

dogru olarak degerlenip, denetlenebilir. 

• • • • 3.4. MUHASEBE SISTEMI VE BILGISAYARLAR: 

<;al1§mam1z1n onceki boh1mlerinde, yonetim bilgi sistemi ile yo-

77. Carl L. Moore, Robert K. Jaedicke. s.294 
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netim denetim sistemine katk1da bulunacak etkin bir muhasebe 

sisteminin (modem muhasebe) gerekliligi vurguland1. Modern mu

hasebe, i§letme faaliyetlerinin planlanmas1 ve denetimine katk1da 

bulunan bir sistem olarak tan1t:Ilmaya c;ahl~Ild1. Giiniimiiz §artlannda 

muhasebeden arbk sadece defter tutma anla§ilmamaktad1r. l§let

melerin etkin bir bic;imde yonetilebilmeleri ic;in gerekli, analitik 

cal1§malar1n yap1lmas1 muhasebenin onemli gorevleri aras1na girmi§ 

bulunmaktadrr. 

Muhasebe sistemi, i§letmeyi daha verimli kdmaya yonelik c;ah§

malannda ba§anh olabilmek ic;in, faaliyetlerinin iiriinii olan bilgileri 

ilgili ki§ilere: 

-H1zh 

-Dogru 

-Kolayhkla eri§ilebilir 

-Kolayhkla anla§Ilabilir. 

bir bic;imde sunmahdir. Bu kriterleden herhangi birisini kar§Ilama

yan, orengin dogrulugu saglamaya cah§irken h1zdan vaz gecen bir 

muhasebe sistemini, genel anlamda gorevini yapmarm§ saymak ge

rekir. 

Ozellikle son elli yd icinde iilkelerin ekonomik kalkinma ve bu

yiimelerinin normal bir sonucu olarak ticaret ve endiistri i§letme

lerinin faaliyetlerinin. hem mahiyet itibariyle karma§1kla§mas1, 

hem de hacim itibariyle h1zla buyiimesi, elle yada mekanik veya 

elektromekanik arac;larla c;ah§an muhasebe sistemlerinin yukanda 

belirtilen gorevlerini yerine getirmelerinde her gec;en gun biraz 

daha yetersiz kalmalan sonucunu dogurmm~tur. Boylece muhasebe 

sistemi, giinliik (rutin) i§lemleri kaydetme gorevini dahi yerine 

getireme-meye ba§lam1§ ve bunun sonucu olarak da analitik 

cah§malar buyiik Ol<;ude aksam1§b.r. 

Gunumiizde muhasebe sistemlerinin ba§ans1n1 olc;mekte kullam

lan ve ylukanda belirtilen kriterleri (h1z, dogruluk, eri§ilebilirlik, 

anla§Ilabilirlik) en tartI§masiz bic;imde kar§Ilayan sistemler, ku§ku

suz bilgisaylarh muhasebe sistemleridir. Gerc;ekten bugun bilgisa-
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yarlar sayesinde, ornegin yiizlerce c;e§itten olu§an binlerce kalem 

mahn stok durumlan ad1m adrm izlenebilmekte, yiizlerce mii§teri 

hesab1n1n bakiyeleri an1nda ogrenibebilmektedir. Genelde yilda bir 

defa hazllanmas1 bile yorucu bir c;al1§mayi gerektiren temel finansal 

tablolar, yil ic;nde istenilen s1khkta haz1rlanarak yonetime yard1mc1 

olunmaktadir. Aynca yine bilgisayarlann veri manipiilasyonuna im

kan veren yetenekleri sayesinde, i§letmelerin karhhg1n1 etkileyen 

faktorlerin simiilasyon teknigi ile analiz ve sentez edilerek, i§letme 

politlkalanna daha saghkh yonler verilebilmektedir. 

l§te muhasebeci gunliik i§ hayabru ve ekonomiyi olu§turan iiretlci 

birimleri bu derece derinlemesine etkileyen ve kendi ugra~ alan1n

daki geleneksel c;ab§ma metodlann1 kokiinden degi§tlren elektoro

nik bilgi i§lem sistemlerini yakindan tan1mak ve bu iistiin yetenekli 

makinelerin, neleri nasll yapug1n1 ogrenmek zorundadir.78 Bilgisa

yarh cah§ma ortam1na uyum saglayanlar, bilgisayardan daha etkin 

yararlanrrlarken; bu uyumu saglayamayanlar ise i§lerini, meslekleri

ni kaybetme tehlikesiyle kar§l kan~1yad1rlar. Muhasebeciler bilgisa

yari bir arac; olarak kullarnp amac; edinmemelidirler. Muhasebecile

rin bilgisayan etkin bir arac; olarak kullanabilmeliri ic;in bilgisayar 

programlann1 yazabilmeleri gerekmez, fakat bilgisayar manug1n1 

bilmeleri, bilgisayardan ne isteyebileceklerini ve nasil isteyebile

ceklerini bilmeleri ic;in gereklidir. 79 

3. 5. GELECEGiN MUHASEBESi ANLAYI~I: 

Modern muhasebe sisteminin temel gorevlerinden biri de, her 

kademedeki yoneticilere, gerekli olan gec;erli ve giivenilir bilgileri, 

anla§Ilabilir bir §ekilde, istenen zamanda ve yerde sunabilmektlr. 

Yonetim icin gerekli bilgiler i§letme konulanna, amaclanna ve 

orgiitlenme bic;imlerine gore farkhhk gostertr. l§letmelerin amac;-

78. Erkut Gokten, Elektronik Bilgt t~lem Sistemlerindeki Geli~meler ve Mu
hasebe Egitimi, i.'O. i~letme Fak. Muhasebe Ensutiisii Dergtsi, Yil:9, sayi: 34, 
Kasun 1983, s. 11-12. 

79. Erdal Balaban. Bilgisayarh Muhasebe Sistemi, i. U. i~letme Fak. Muhasebe 
Ensutusu Dergisi, Ytl:I2, sayi: 43-44, $ubat-May1s 1986, s:23. 
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lan ve orgutlenme bic;imleri ise, c;evre ko§ullann1n devamh etkisi 

altinda bulunur. Bu nedenle ozellikle ekonomik ve teknolojik c;evre 

ko§ullanndaki degi§melerin, i§letmelerin amac;lannda ve orgut ya

p1lannda da degi§melere yol ac;mas1 dogaldir. Son yillarda en 

onemli degi§meler ve geli§meler ku§kusuz uretim teknolojileri ala

n1nda kendini gostermi§tlr. Bilgisayarh dizayn, bilgisayar kontrollii 

iiretlm siireci ve iiretimde robot kullan1m1 bu geli§melerin belirgin 

orneklerindendir. 

Tum geli§meler, muhasebe sistemleri ac;1s1ndan ele almd1g1nda 

kar91miza baz1 sorunlar c;1karmaktadrr. Acaba muhasebe sistemleri 

(ozellikle modern muhasebe) bu gidi§e ayak uydurabilmi§midir? 

Yonetlcilerin h1zla degi§en amac;Ianna uygun bilgileri verebilmekte 

midir? Yoksa hala y1llarca once geli§tirilmi§ baz1 yontemlere mi 

bagh kalmaktadir?BO Yap1lan ara§tirmalar, muhasebe sisteminin, 

geli§en teknolojik ve ekonomik cevre ko§ullanndaki degi9melere 

c;abuk ayak uyduramad1g1m ortaya koymaktadrr. Bununla beraber 

ekonomik geli§meler, muhasebe sistemlerini yenilenmeye ve 

i§letme yonetimine katk1da bulunmaya yonlendirmi§tlr. ~uphesiz 

muhasebe sistemi, gelecegin dinamik c;evre ko§ullannda da yone

ticilerin en onemli yard1mcilanndan biri olacaktir. 

Giinumuzdeki modem muhasebe (yonetlm muhasebesi) sistemi, 

hernekadar geli§en ekonomik, teknolojik ve benzeri c;evre ko9ul

lanna tam ayak uyduram1yorsa da, gelecegin muhasebesinin temeli

ni olu§turdugu bir gerc;ektir.8 1 Gelecegin muhasebesi bugunkii 

gorunumden hayli f arkl1 bir yap1ya sahip olacaktir. Ona belki de mu

hasebe demek dahi zor olacakbr.82 Banda muhasebeci (accountant) 

yerine, bilgi yoneticisi (manager information) kelimesinin kullarul

mas1 literatiirde savunulmaktadir.83 Yani gelecegin muhasebeci

sine, muhasebeci demek de zor olacakbr. 

80. Nasuhi Bursal, Yl>netim Muhasebesinin geli~me a~amalan ve yeni bekle-
yi~ler, t.D.t.F. Muhasebe Ensutusu Dergisi, yll: 10. sayi: 38, Kasrm 1984, s. 3. 

81. Alparslan Peker. s. 18. 
82. Alparslan Peker. s.12. 
83. Goksel Yucel, s .20 
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•• • • • • • • 
4. YONETIM BILGI SISTEMI ILE 

•• • • • • 
YONETIM DENETIM SISTEMINDE 

• • ETKIN OLARAK KULLANILABILECEK 
• • • • BIR MUHASEBE SISTEMININ 

TASARIMI: 

Genel anlamda modern muhasebe sistemi tasanm1n1 §U ba§hklar

da ozeteyebiliriz: 

4.1. Konuya, sistem yala§1m1 ve durumsalhk yakl1§1m1 a~Ilanndan 

baktlmah. 

4.2. 6rgiitiin biitiinii i~in organizasyon §emas1 hazrrlanmah 

4.3. Maliyetleme sistemleri se~ilmeli 

4.4. Biit~eleme sistemleri se~ilmeli 

4.5. Belge sistemleri tasarlanmah 

4.6. Hesap plan1 yap1lmah 

4. 7. Defter kayit sistemleri belirlenmeli 

4.8. Raporlama sistemleri belirlenmeli 

4.9. Enflasyon muhasebesi modelleri se~ilmeli 

4.10. Ozellikk gosteren diger konular: 

4.10.1. Kullanilacak bilgisiayar sistemlerinin saptanmas1 

4.10.2. Yonetici muhasebeci diyalogunu iyi kurmak ve devamm1 

saglamak 

4.10.3. Personeli ve yorieticileri iyi bir muhasebe sisteminin 

geregine inandirmak 

4.10.4. Muhasebe boliimiiniin organizasyonunu yapmak 

4.10.5. Egitim faaliyetlerinde bulunmak 

4.10.6. Muhasebe denetimini aksatmamak 

4.10.7. Yorumlama i§levini yapmak 

4.1. KONUYA, SiSTEM YAKLA!?IMI VE DURUMSALLIK 
YAKLA!?IMI A~ISINDAN BAKILMALI: 
Bir i9letmede muhasebe sistemi tasarlama (veya geli9tirme) ~a

h§malanna ba§larken; oncelikle muhasebe sitkeminin, alt, iist ve 

super sistemlerinin belirlenmesi gereklidir. Daha onceden a~1klan-
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dig1 uzere84 muhasebe sistemi, hesap, butc;e ve raporlama alt sis

temlerinden olu§maktadir. Aynca i§letme sistemi ic;indeki yonetim 

bilgi sisteminin de onemli bir alt sistemi niteligindedir.85 Yine mu

hasebe i§letme sisteminin de alt sistemlerinden birini olu§turmak

tadir. l§letme sistemi ise belli bir sektorun, o da bir ulkenin vs. alt 

sistemini olu§turmaktadir. l§te tum bu ili§kili sistemlerin bilinmesi 

kurulacak muhasebe sisteminin etkinligini direkt etkileyecektir. 

6rnegin: Butc;eleme sistemi ile ic; ic;e girmemi§ bir muhasebe siste

mi, etkin bir denetim sistemi ozelligini ta§1yamaz. Veya devletin is

tedigi bilgileri dogru uretemeyen bir muhasebe sistemi de etkin 

sayilamayacaktrr. 

Ulkemiz Avrupa Toplulugu'na katilmak ic;in c;al1§maktadir. Boyle 

bir ortamda, ulkemiz i§letmelerinin (hie; degilse baz1lann1n) AT iil

keleri standartlanna uygun muhasebe sistemlerine sahip olmalan 

gerekmektedir. Bu da muhasebenin bir sistem olarak algilanmas1na 

baghdir. Muhasebede harmonizasyon c;ah§malan da, yine muhase

benin bir sistem olarak alg1lanmas1 ile yak1ndan ilgilidir. Muhase

bede sistem yakla§1m1n1n degi§ik bir §ekilde §U §ekilde kan~1miza 

c;1kmaktadir. Modem muhasebe sistemi tasanm1, uzman muhase

becilerle birlikte, diger disiplinlerden yeti§mi§ uzmanlannda 

katkis1 ile daha iyi yapilabilir. 

Durumsalhk ya~la§1m1 ise, tasarlanacak veya geli§tlrilecek bir 

muhasebe sisteminde, ozellik gosterecek durum ve ko§ullann bi

linmesi ve dikkate ahnmas1 demektir.Ornegin aym sektorde c;al1§an 

iki i§letme ic;in, ayn1 §ekilde c;ah§acak bir muhasebe sistemi tasar

lamak, dogru da olabilir yanh§ta olabilir. Buna karar vermek her iki 

i§letmenin hangi ko§ullarda c;ah§bklann1, nelere daha c;ok onem 

verdiklerini ogrenmekle mumkun olacaktir. Yani hangi ilkelere, ne . 
zaman ve nasll uyulmas1 gerektigi, ic;inde bulunulan durum ve ko-

§ullara gore belirlenecektir. 86 

84. Bir sistem olarak muhasebe, Bkz. s. 27. 
85. Alparslan Peker, s. 17. 
86. Tamer K~el. s. 127. 
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Her firman1n kendine ozgii bir tak1m <;ah§ma prensipleri ve ken

dine ozgii ko§ullan oldugu goz onune ahnirsa, her i§letme i<;in onun 

ko§ullanna uygun bir muhasebe sistemi tasarlamak her halde daha 

yararh olacaktrr. Burada, degi§ik ko§ullara ve durumlara degi§ik 

muhasebe sistemleri tasanm1, degi§ik muhasebe ilke ve onerileri 

geli§tirmek anlam1nda alg1lanmamahdir. Mevcut ilke ve onerilerin 

I§1g1 altinda, degi§ik durum ve ko§ullarda degi§ik muhasebe sistem

leri uygulamalan daha yararh sonu<;lar verecektir. Hatta gerektlgi 

durumlarda bu mevcut ilke ve onerilerde dikkate ahnmayabilir. 

Nitekim yonetim muhasebesini geleneksel muhasebeden ayiran 

onemli ozelliklerden biri de, genel kabul gormii§ muhasebe ilkele

rine s1kl s1k1ya bagh kalmamas1dir. 87 

.. .. .. .. .. .. . . . 
4.2. ORGUTUN BUTUNU I~IN ORGANIZASYON 

~EMASI HAZIRLANMALI: 

1§letme yonetimi, planlama, denetlm, fiyatlama vb. her tiirlii ka

rarlannda ger<;ek<;i olabilmek i<;in i§letmenin her boliimiinii ayn 

ayn degerleyebilmelidir. i§te bu degerlemeyi yapmaya yarayacak 

muhasebe bilgileri ise, muhasebenin i§letme orgiitii ile i<; i<;e gir

mesi ile miimkiin olur.88 Muhasebenin i§letme orgiitii ile i~ i~e gi

rebilmesi i~in, orgii.t §emas1mn hazrrlanmas1, yetki ve sorumluluk

lann a<;1k<;a belirlenmesi ve karar merkezlerinin olu§turulmas1 ge

reklidir. Organizasyon §emas1 olmayan bir i§letmede etkin muha

sebe sistemi kurmak imkansiz goriilmektedir. 

Burada muhasebe sistemleri a<;1s1ndan ozellik gosteren orgiit bi

rimlerinden biraz bahsetmek yerinde olacaktir. 

l§letmelerin biiyiiklugune ve <;ah§ma alanlann1n niteliklerine 

bagh kahnarak orgut i<;inde <;e§itli karar diizeyleri ve kiimeler 

olu§turulur. Bu karar merkezleri (bolumler) yoneticilerine karar 

vermede tamnan yetki ve sorumlulugun s1n1nna, faaliyetln cinsine 

87. Alparslan Peker. s. 14. 
88. Alparslan Peker. s. 13. 
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ve sonu~lann Ol~Ulmesine bagh olarak ikili yada 0~10 smdlamalara 

tabi tutulur.89 l§te muhasebe si'steminin orgiitte olu§turulan bu kar

ar merkezlerinin niteliklerine gore ayn ayn uydurulmas1 gerekli

dir. Bu ise se~ilecek maliyetleme sistemleri ile yak1ndan ilgilidir. 

4.3. MALiYETLEME SiSTEMLERiNiN SEQiMi: 

Cah§mam1zda yonetime planlama ve denetleme faaliyetlerinde 

katkl saglayacak bir muhasebe sistemi savunulmaktadir. Yani muha

sebeden etkin bir planlama ve denetim arac1 olarak yararlanabil

mek esastir. Maliyetleme sistemlerinin, onceden belirlenmesi 

(hangi sistemin veya sistemlerin kullan1lacag1na karar verilmesi) 

~e§itli maliyetleme sistemlerine gore degi§ik raporlann daha kolay 

haz1rlanmas1na imkan verecektir. Bu yiizden kan1m1zca, i§letmeye 

uygun maliyetleme sistemi veya sistemlerinin onceden belirlenme

si yararh olacaktir. Bu a~llardan baktig1mizda, ozellikle standart de

gi~ken maliyetleme sisteminin iistiinlOklererinin oldugunu gorebili

riz. Yine faaliyet denetimi i~in direkt maliyetleme sisteminin uygu

lanmas1, sorumluluk denetimi a~1s1ndan ise denetlenebilir maliyeti

Ieme sisteminin uygulanmas1 gereklidir. Vergi matrah1n1n dogru 

tesbit edilmesi de yonetimin Ozerinde durmas1 gereken konular

dandir. Bunun i~iq ise. bir~ok sak1ncalanna ragmen tam maliyet

leme sisteminin kullanilmasi zorunludur. Aynca iiretim §ekilleri ve 

teknolojilerinin kayitlan altmda uygulanmas1 gerekli olan maliyet

leme sistemlerinin de bilinmesi gereklidir. Birbirine ahernatif olan 

bu maliyetleme sistemleri ise evre (safha) maliyet sistemi ile sipa

ri§ maliyet sistemidir. 

Modern muhasebe sistemi tasanm1 a~1s1ndan onemli olan bir 

nokta da, sei;;ilen maliyetleme sisteminin defter kayit diizeni i~ine 

al1mp ahnmayacag1n1n, almacaksa hangi yontemlerin kullanilacag1-

n1n belirlenmesidir. Bu ozellikle sapma analizlerine verecegimiz 

oneme de bagh olarak kar§1miza pkacaktir. 

89. Bkz. s. 30. 
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<;e~itli bak1mlardan s1n1fland1nlabilecek maliyetleme sistemleri

ni, durumsalhk ar;;1smdan ele ald1g1mizda hangi sistemin, ne zaman, 

nas1l kullan1lacag1 hakk1nda kesin bir yarg1ya varamayacag1m1z1 

goriiriiz. Bu tamamen, iizerinde <;ah§Ilan i§letme sistemi ve ili§kili 

oldugu alt ve iist sistemlerin durumlanna gore belirlenecektir. 

Ornegin, ekonomik ve sosyal istikran olmayan bir iilkedeki yeni 

faaliyete ger;;en bir i§letme ir;;in. standart maliyetleme sistemi uygu

lanmas1 hemen hem en olanaksizdir. 90 

.. . . . . 
4.4. BUT~ELEME SISTEMLERI SE~ILMELI: 

Muhasebe sisteminin etkinligi ar;;1smdan onemli olan bir konu da, 

biitr;;eleme sisteminin, sistem yakla§1m1 r;;err;;evesinde, muhasebe 

sistemi ile tam koordine edilmesidir. Yani biitr;;e sistemi, hesap sis

temi ve raporlama sistemi ile ir;; ir;;e olmahdir. Biitr;;e sisteminin et

kinligi, aynca ser;;ilecek maliyetleme sistemine uydurulmu§ olmas1 

ile de yakmdan i1gilidir. Ornegin, standart degi~ken maliyetlem sis

temini uyguluyorsak. esnek biitr;;eleme sistemini ser;;memiz anlamh 

olabilir. <;iinkii, esnek biitr;;e faaliyet hacmindeki degi§ikliklere gore 

ayarlanabilen bir biitr;;e tiiriidiir. Bu ayarlamanm yap1Iabilmesi ir;;in 

de girdilerin ak1§lan ile r;;1ktilan aras1nda bir ili§ki kurulabilmeli ve 

girdilerin belirli zaman ve hacim arahklan aras1ndaki degi§me ilke

leri bulunabilmelidir. 91 Eger i§letmede standart degi9ken maliyet

leme sistemi kullan1lacaksa, esnek biitr;;e uygulames1 ir;;in yapilacak 

r;;al1§malann biiyiik r;;ogunlugu yapdm1§ olacakbr. Boylece daha ve

rimli r;;al1§1lm1§ olunacaktir. Benzer §ekilde, i§letmede fiili tam ma

liyetleme sistemi kullan1hyorsa bir takim r;;al1§malar, yalruzca esnek 

biitr;;eleme sistemi ir;;in yapilm1§ olacakbr. Bu durumda r;;al1§malarm 

verimliligi azalm1§ olacakhr. Bu yiizden fiili tam maliyetleme siste

mi kullanilacaksa statik biitr;;e uygulamas1 daha uygun olabilir. Ancak 

90. Maliyetleme sistemlert ve kayit duzenlert hakkmda, gen~ bilgi i~in. bkz.: 
Alparslan Peker, s. 164-283: Nasuhi Bursal, Yucel Ercan, Mallyet Muhasebesl, 
1st., Av~ol Matbaas1, 1986, s. 305-477: Sel~uk Uslu, s. 210-377. 

91. Alparslan Peker, s. 418. 
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degi§ik a<;ilardan degerleme yaphg1m1zda bi.it<;eleme sistemleri ile 

maliyetleme sistemlerini mutlaka birbirine uydurma zorunlu

lugunun olmad1g1 bilinmelidir. Biz burada sadece <;alI§malann ve

rimliligi a<;1s1ndan konuya bakmaya <;ah§tik. 92 

Gerek statik ve gerekse esnek bi.itc;eler, belirsizlik ve risk krn~ul

lan altindaki gelecekten soz etmek i.izere kullanilan bi.it<;eleme ve 

standart maliyetlemedeki planlama ve denetlm faaliyetlerinde, ihti

mal teorisi ve istatistikten s1nirh bir §ekilde yararlanmaktad1rlar. 

Bunun dogal bir sonucu olarak. bi.itc;e ve maliyet analizleri i<;in yet

erli bilgiyi saglayamamaktadirlar. Halbuki, stokastik veye probabilis

tik ismi verilen bi.itc;eler ozellikle bu iki konuda yeterli bilgi sagla

yabilmektedirler. Bu sonu<; ise, bu bi.itc;elerin, ihtimal teorisi ve is

tatistik yontemlerden geni~ bir bic;imde yararlanmalanndan kay

naklanmaktadir. 93 

Eger, i§letme belirsizlik ve risk ko§ullan altinda c;ah§1yorsa, bu 

durumda stokastik bi.it<;eleme sisteminin sec;ilmesi daha yararh 

olabilir. 

Yonetim muhasebesi a<;1s1ndan onemli bir arac; niteligi ta§1yan 

bi.itc;eleme sisteminin, muhasebe sistemi tasarlanirken belirlenme

si yararh olacaktir. 94 

4.5. BELGE SiSTEMLERi TASARLANMALI: 

Bir muhasebe sistemi tasarlan1rken, i§letmede kullantlacak mu

hasebe belgelerinin saptanmas1 gereklidir. Dinamik ozellik ta§1yan, 

i§letme ile ilgili finansal sonuc; doguran, ekonomik olaylar, ancak 

objektif belgeler yard1m1 ile muhasebe sistemine ahnabilir. Yoksa 

muhasebe olaylan tesbit edememi§ olur. Bu ise muhasebenin bfttiin 

si.irec;lerini olumsuz yonde etkiler. 

92. Bkz. Alparslan Peker, s. 683-684. 
93. Muammer Erdogan, Stokastlk KAr Planlamas1 ve Denetlml, t.fJ. 1!,?letme 

Fak. Muhasebe Ensutusu Dergisi, ytl: 10. sayi: 35, Mart 1984, s. 52-53; Alparslan 
Peker, s. 384. 

94. But~eleme konusunda geni~ bilgi i~in bkz. Alparslan Peker, s. 355-442. 
Yilkselk~ Yalkm, Yonetlm Arac1 Olarak i§letme Biit~elerl, Ankara, Turhan Kita
bevi, 1985. 
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Belge sisteminin tasanmmda. belgelerin, belge standartlann1 

ta§1malan ama~lan1r. Belge akl§lannm saptanmas1nda (diizenleyen, 

kontrol eden, ka~ nusha olacag1 v.s. gibi) ozellikle etkin bir i~ kon

trole imkan verecek bir yol izlenmelidir. t~ kontrol sisteminin et

kinligi derecesinde, muhasebe sisteminin de etkinligi artacakbr. 

Bu geleneksel muhasebe sistemi a~1s1ndan onemli oldugu gibi yone

tim muhasebesi a~1s1ndan da onemlidir. 

Belge sistemi, muhasebenin diger sistemleri ile yak1ndan ilgili

dir. 6megin, hesap plan1nda sab§lan hangi aynnhda izlemeyi on

gormii§sek, belge uzerinde de bu aynnhya uymam1z yerinde ola

cakhr. lyi bir belge sistemi, muhasebe raporlan ile ili§kili dii9ii

niilmeli, istenen aynntida rapor ~1karabilmek i~in, gerekli aynn

hlann belge uzerinde izlenmesi saglanmahdir. 

4.6. HESAP PLANI YAPILMALI: 

f§letmenin faaliyet alan1 ile ilgili olarak. kullanacag1 muhasebe 

hesaplann1n onceden belirlenmesi ve yaz1h hale getirilmesi gerek

lidir. Yaz1b bir hesep plan1n1n haz1rlanmam1§ olmas1 herhalde mod

ern muhasebe sistemi ile uyu§maz. 

Hesap plan1 yap1brken, biit~e sistemi ve raporlama sistemi dik

kate al1nma11, birbirlerinden kopuk olmamalanna ozen gosterilme

lidir. l§letmenin formel orgut yap1s1 ve bu yap1 i~indeki sorumlu

luklann muhasebe hesap sistemi i~inde izlenebilmesi de gerekli

dir. 6rnegin, denetlenebilir maliyetlerin izlenebilecegi hesap grup

lan olu§turulmabdir.95 

• • • • • 4.7. DEFTER KAYIT SISTEMLERININ SE~ILMESI: 

19Ietmeler, i§ hacimlerine ve bunlann ozelliklerine gore ~e9itli 

alternatif defter kayit sistemleri se~ebilirler. ftalyan, Alman, Turk, 

95. Hesap plaru i;ah~malan it;;in, iilkemizdeki uygulamalara yon veren iki tiir 
genel hesap plam hazrrlarum~tir. Bkz.: Tekdiizen Genel Hesap Plam; Standart 
Genel Hesap Plam. Aynca bkz.: Orban Sevilengiil, s. 41-47; Fahir Bilginoglu, Mu
hasebe Organizasyonu, ist., Yt>n Ajans, 1988, s. 81-182. 
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tngiliz, Amerikan sistemi gibi isimlerle an1lan defter kayit sistem

leri kayit sistemini kolayla§tlrmayi ama~larlar. Kayitlann elle veya 

bilgisayarla tutulmas1, se~ilecek kayit sistemi hakk1nda bir tercih 

olu§turursa da, kayit diizeni iizerinde direkt etkili olmaz. 96 

• • • • 4.8. RAPORLAMA SISTEMLERI BELIRLENMELI: 

Muhasebe sistemi tasar1m1, bir~ok alt sistemlerden olu§makta

dir. Bu yiizden cok yonlii dii§iinmeyi ve cah§mayi gerektinnektedir. 

Raporlama sistemi de, bir defa hesap sistemi ve biitce sistemine 

tam uydurulmahdir. Ayn1 zamanda, faaliyet denetlm merkezlert ile 

sorumluluk denetim merkezleri hakk.1nda a~1k ve net sonuclar ve

rebilmelidir. Yine raporlama sistemi, se9ilen maliyetleme sistemi

ne gore, gerekli raporlan kolayca iiretebilmelidir. 

Raporlama sistemi 9e§itli alt sistemlere aynlmaktadir. 97 Genelli

kle raporlama sistemi dendiginde di§ raporlar dii§iiniilmektedir. 

Oysa modern muhasebe sistemi a91s1ndan, ozellikle i~ raporlama 

sisteminin onemi oldukca fazladir. 98 

Muhasebe raporlann1n i§letme yonetimi d1§1ndaki ilgili ki§i ve 

kurulu§lara yararh olabilmesi icin genel kabul gonnii§ bir kis1m 

ilkelere gore diizenlenmesi ve kullanilan degerleme olciilerinin 

ac1khkla bilinmesi gerekir. l§letme yoneticisinin muhasebe rapor

larmdan yararlanmas1 amaciyla yapilacak diizenlemelerde ise genel 

kabul gonnii§ ilkelere s1k1 s1kiya bagh olmaktan ziyade amaca gore 

gercegi yans1tan ve zamanmda diizenlenmi§ raporlann elde edilme

si on em kazanir. 99 

4.9. ENFLASYON MUHASEBESi 
• • • • MODELLERININ SEQIMI: 

Fiyat diizeyindeki a§1n degi§meler, muhasebe verilerinin anlam-

lanru yitinnesine ve bu belgelerin, karar i~lemlerinde kullan1lmaya 

96. Defter kayit sistemleri hakkmda bkz.: Fahir Bilginoglu. s. 183-201. 
97. Bkz. s. 26 
98.11; Raporlama Sistemi Hakkmda Bkz.: Goksel Yucel, a.g.e. 
99. Alparslan Peker. s. 621-622. 
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deger nesnel ve dogru veri kaynag1 olma niteliginde c;;okmelere 

neden olmaktadir. 1 ~0 Bu sorunun c;;oziimii ic;;in muhaseb teorisyen

leri c;;e§itli muhasebe modelleri onermektedirler. Enflasyon muhas

ebesi modelleri olarak da anilan bu onerilerden fiimaya uygun olaru 

sec;;ilmeli ve uygulanmahd1r. Bu durumda muhasebe raporlann1n en

flasyonist ortamda yan11t1c1 bilgiler vermeleri k1smen de olsun 

onlenmi§ olur. 6zellikle c;;ift siitunlu raporlarla daha anlamh bilgiler 

verilebilir. 101 

.. . .. . .., 
4.10. OZELLIK GOSTEREN DIGER KONULAR: 

Bu bOliimde muhasebe sistemi tasanm1nda dikkate ahnmas1 ge

reken bir tak1m konulara deginmeye c;;al1§acagiz. 

4.10.1. Kullanllacak Bilgisayar Slstemlnin Se~lml: Bilindigi gibi, 

bilgisaylarlar esasta ayn1 olmakla beraber, aynnbda farkh ozelliklere 

(kapasite, h1z, ek unite ilavesi, grafik ozellikler vs. gibi) sahiptirler. 

l§letme, kendi muhasebe sistemine uygun makineyi, muhasebe sis

temini tasarlayanlar ile bilgisayarc1lann ortakla§a c;;ah§malan sonucu 

sec;;melidir. 

Burada iizerinde durulmas1 gereken bir konuda, bilgisayarh mu

hasebe uygulamalann1n genelde entegre c;;al1§m1yor olmas1dir. Boyle 

bir uygulama, omegin, stok takibi ayn bir program, mii§teri hesap 

takibi ayn bir program vs. gibi §ekillerde kar§1miza c;;1kmaktadir. Bu 

tiir bir uygulama, tamamen elle c;;ah§an bir muhasebe sistemine 

gore daha etkini olmaktadir. Ancak bilgisayarh c;;ah§man1n gerc;;ek 

etkinligine bu yolla ula§mak imkansizdir. Bu yiizden kullarulacak 

bilgisayar sistemi sec;;ilirken, entegre muhasebe sistemi uygulayacak 

ozelliklere sahip bir makine sec;;ilmelidir. 

100. Alparslan Peker, s. 105. 
101. Enflasyon muhasebesi modelleri hakkmda, Bkz.: Alparslan Peker, 60-

140: Ahmet Yiiksel, Enflasyon Muhasebesl, 1st., Tasvir Gazetecilik ve Matbaac1bk 
i~Ietmesi, 1982: Nalan .Akdogan. Enflasyon Muhasebesl, Ankara, Kalite Matbaas1, 
1980; Nalan .Akdogan, Nejat Tenker Flnansal Tablolar ve Anallzl, Ankara, G.'O. 
Yaymlan, 1983, s. 333-428. 
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4.10.2. Yoneticl-Muhasebecl Dlyaloiu: Yonetici muhasebeci diya

Iogunu iyi kurmak. ve devam1n1 saglamak. modem muhasebe sis

teminin hem tasanm1nda hem de calu~tinlmas1nda onemli bir konu 

olarak kar§1m1za ~1kmaktadir. Uygulamada daha ~ok. bunlann 

yogun i§leri dolay1s1yla birbirlerinden kopuk olduklan 

goriilmektedir. Bu kopukluk. yoneticilerin muhasebeden bir bilgi 

ve kontrol sistemi olarak yararlanmalanm olanaksiz (en az1ndan ve

rimsiz) k1lmaktad1r. Bu durumda yoneticilerin muhasebeye verdik

leri onem azalmaktadir. Sonu~ta muhasebe sistemi orgiit i~inde 

geleneksel yap1s1 ile kalmaktadir. 

4.10.3. Personeli ve Yoneticilerl iyl Bir Muhasebe Slsteminln 

Gereilne fnand1rmak: Ulkemtzde muhasebenin geleneksel yap1-

s1n1n bile tam yerle§ememi§ ve geli§ememi§ oldugu gozlenmekte

dir. Bu ise muhasebenin. gereksiz bir taklm i§ler. angarya durumu

na dii§mesini ve orgiit i~inde popileritesini kaybetmesi sonucunu 

vermi§tir. Bu durumda gerek yoneticiler, gerekse personel muha

sebe i~in fazladan bir§eyler yapma geregini dii§iinemez. istemez du

ruma gelmi§lerdir. l§te bu §artlarda muhasebeyi modern anlayi§la 

uygulayabilmek icin. bu iki grubun destegini almak gerekmektedir. 

Bunun i~inde onlan gerektigi kadar ayd1nlatmak gerekmektedir. 

4.10.4. Muhasebe Boliimiiniin Organlzasyonu: 6rgut §emas1nda 

yeri belli edilen muhasebenin. kendi i~inde de organizasyon §ema

s1m haz1rlayarak. yetki ve sorumluluk alanlanm tam belli etmesi ge

reklidir. Bu cumleden olarak. maliyet muhasebesi ile finansal mu

hasebe. i§letme ko§ullanna uyacak bir yontemle organize edilmeli
dir.102 

4.10.5. Eiitim: Modern muhasebe anlayi§1na inanm1§ bir muha

sebeci. yak1n ge~mi§te kazand1g1 egitimin. yak1n gelecek icin yet

erli olmad1g1n1 bilmelidir. Bunun icin kendisini s1k s1k yenilemeli

dir. Bu ama~la ce§itli egitlm programlanna kablmah. ce~itli mesle

ki yay1nlan yak1ndan izlemelidir. Ayn1 §ekilde beraber cah§bg1 

ki§ileri de bu konularda uyarmal1. onlara yard1mc1 olmal1dir. Aksi 

102. Bu konuda bkz.: Fahir Bilginoglu, s. 107-115. 
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durumda, personel aras1ndaki kopukluklardan dolayi boliim ba§aris1 

elde edilemez. Bu yiizden tum muhasebe personelinin derecelerine 

gore c;e§itli egitim c;ah§malarma a11nmas1 gereklidir. 

4.10.6. Denetim: lyi bir muhasebe sistemi, oncelikle ic; denetlme 

tabi tutulmu§ olmahdir. Aynca bag1msiz denetlmden de belirli peri

yotlarla gec;irilmelidir. Yoksa, muhasebe ne kadar modem c;ah§irsa 

c;al1§s1n, ne kadar bilgi iiretirse iiretsin hepsi tartI§1hr durumda ola

caktir. Muhasebece iiretilen ve c;e§itli ki§i ve kurulu§lar1 (yonetlci

ler, devlet, kredi kurulu§lan vs.) yak1ndan ilgilendiren bilgilerin 

(raporlann) dogruyu yans1t1p yans1tmad1g1, ancak bag1ms1z bir de

netlmden gec;meleri ile bilinebilir. Muhasebe bilgilerinin dogrulu

gu, bag1ms1z denetimden gec;irilerek dogrulanmad1kc;a, yanb§ 

degerlendirmeler yapmak her zaman olas1 olacaktrr.103 

4.10.7. Yorumlama: Muhasebe raporlarin1n yorumu, yonetlcilere 

bir taraftan ileriye doniik kararlar a11nmas1nda gerekli olan bilgiyi 

saglarken, diger taraftan; belli bir doneme ait i§letme sonuc;larin

dan dolayi yonetimin yiiklendigi sorumlulugun belirlenmesine de 

olanak vermektedir. 104 Muhasebe raporlann1n analiz teknikleri, 

yorumlanma §ekilleri, i§letmelerin yapllan ile yoneticilerin gerek

sinmelerine gore c;ok c;e§itli §ekillerde olabilir.105 

103. Bu konuda bkz.: Ersin Guredin. Denetim, fst., Avc1ol Matbaas1, 1987, s. 3-
17. 

104. Nalan Akdogan. Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Anallzl, Ankara, Gazi 
Universitesi Basm Yaym Yuksekokulu Basrmevi, 1983, s. 13. 

105. Genel olarak her i~letmeye uygulanabilecek ba~hca analiz teknikleri ile il
gi1i geni~ bilgi ic;in bkz.: AJparslan Peker, 621-665; C>ztin Akguc;, 284-464; Nalan 
Akdogan. Nejat Tenker. 229-332. 
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• 5. BIR VAK'A CALI~MASI: 
• • BASIN I~LETMELERINDE MODERN 

• • MUHASEBE SISTEMI 
5.1. GOO!?: 
Bu boliimde basin ve basim sektoriinde faaliyet gosteren i§letme

lerde uygulanabilecek bir muhasebe sistemi tanitmaya cah§acagiz. 

Bu amacla yapugimiz cali§malan §U §ekilde siralayabiliriz: 

Tiirkce literaturde, basin i§letmeciligi ile ilgili bulabildigimiz 

ce§itli kaynaklan inceledik. Ancak, bu kaynaklarda muhasebeya cok 

az deginilmi§ oldugunu gordiik. Basin ve bas1m i§letmeleri muhase

besi ile ilgili direkt bir kaynak bulamad1k. 

Sektorde faaliyet gosteren baz1 i§letmelerin (ozellikle ileri gelen

lerinin) muhasebe sistemlerini genel hatlan ile inceledik. 10 6 Fakat 

istedigimiz aynntida bir inceleme yapma olanagrm ise bulamadlk. 

Yukanda belirtilen cah§malan birle§tirerek, basin ve bas1m i§let

melerinde kullanllmas1n1n yararh olacag1na inand1g1m1z bir sistem 

tasarlamaya cal1§tlk. 

Bu calu~mamiz, bircok cah§mada da oldugu gibi ce§itli kls1tlayic1 

faktOrlerin etkisinde kalm1§br. Bunlar1 da a§ag1daki §ekilde yazabi-

106. Bu konudaki ara~bnnamiz ~u ~ekilde ozetlenebilir: 
Gldilen i!jletme G6rli§iilen yetklli Alman I>Okiimanlar 
Hiirriyet Gazetecilik Muhasebe Miidiiiii Hesap plam almd1, bir takim 
ve MatbaacilikAS. raporlar yerinde incelendi. 

Guclu Gazetecilik 
YaymcilikA s. 
(Giine~ Gazetesi) 

Siireli Yaymlar AS. 

Tifdruk Matbaac1hk 
A$. 

Muhasebe Mudiir Yrd. 

Muhasebe Mudiiiii 

Gene! Muh. Miidiirii 
Maliyet Muh. Miiduru 
Personel Miidi.irii 
Biitce Sefi 

Ancak yoneUmin izin venne
mesi sonucu ahnamad1. 

Hesap plam ahnd1 ve ki~isel 
goru~me yaptld1. 

Hesap plaru, Blanco. Gelir Tab 
losu, iiretim ve sab~larla ilgili 
ce~itli raporlar, Bilgisayarh 
entegre muhasebe uygula
masmm meniileri almd1. 

Hesap Plan1, Blanco. Gelir 
Tablosu, ce~itli cah~ma kag1t
lan a1111d1. 
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liriz: 

Ulkemizdeki muhasebe uygulamalann1n, ~e§itli nedenlerden do

layi, istenen duzeye gelememi§ olmas1. 

<;ab§mamiz1n onceki bolumlerinde israrla uzerinde durulan mo

dern muhasebe sistemi uygulamalan ile ilgilidir. $oyle ki, modem 

muhasebe uygulamas1, bircok muhasebe konusunun (finansal muha

sebe, maliyet muhasebesi, butceleme, enflasyon muhasebesi, v.s.) 

bir arada uygulanmas1n1 gerekli kllmaktadir. Aynca, diger disiplin

Ierle de (iktisat, istatistik, matematik, i§letmecilik, v.s.) etkin ola

rak uygulama desteklenmek zorundadir. Bunlar ise modern muha

sebe sisteminin belli konularda uzmanla§ml§ ki§ilerin ortakla§a 

cal1§mas1 sonucu uygulanabilecegini gostermektedir. Esasen sistem 

yakla§1m1n1n dogal bir sonucu olarak bu konu kar§1miza c1kmakta

dir. 

-Nihayet, ki§isel bilgilerimizin de k1s1tlayic1 bir faktor olarak 

cal1§mam1za etki ettigini yazabiliriz. 

l§te tum bu k1s1tlayic1 faktOrler altinda, bu bolumde sunacag1miz 

modern muhasebe sisteminin, ideal bir sistem oldugunu soyleye

meyiz. Biz sadece modem muhasebe sisteminin baz1 a§amalann1 in

celemeye ~ab§acagiz. 

5.2. BASIN i~LETMELERi HAKKINDA GENEL 

AvIKLAMALAR: 
5.2.1. Basm f§letmelerinin Tarunu: 

lnsan ihtiyaclan sonsuz, bunlann kar§iland1g1 kaynaklar ise k1ttir. 

Kit kaynaklardan, ·sonsuz insan ihtiyaclann1 kar§ilamaya yonelik 

cal1§malara ise ekonomi diyoruz. 107 

lnsan ihtiyaclan bircok nedene bagh olarak ce§itlilik gostermek

tedir. <;e§itli insan ihtiyaclanm kar§ilamaya yonelik temel ekono

mik birimler ise i§letmelerdir. 0 halde i§letmeyi §U §ekilde tan1m

layabiliriz: 

tnsan ihtiyaclann1 kar§Ilamak uzere mal veya hizmet iireten 

107. S. Rldvan Karluk, Uluslararas1 iktlsat, Ankara: Metek.san Ltd. SU., 1987, s. 
2. 

108. tsmet Mucuk, s. 21. 
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ekonomik sistemlere i§letme denir .108 

l§te gerek basin ve gerekse basim i§letmeleri. temel insan ge

reksinimlerinden olan okuma. ara§brma. haber alma ve bunlara 

benzer gereksinimleri kar§ilamaya yonelik, ekonomik sistemlerdir. 

Basin i§letmelerinin doyumuna katklda bulundugu insan gereksi

nimlerini §oylece siralayabiliriz: I 09 

-Haber alma gereksinmesi; gazeteler. aktualite dergileri, radyo

lar. ajanslar ve televizyon i§letmeleri ile kar§ilanir.110 

-6grenimi saglayacak yayin gereksinmesi: ilkokul alfabesinden 

universiteler. genel egitim ve ogrenim icin yayinlanan kitaplar ve 

gene radyo ve tele~yonla kar§Ilanir. 

-Ce§itli dunya goru§unu yayma ve ogretme gereksinmesi ile ge

ne! konulan izleme. oyalanma ve eglenme gereksinmelerini kar§1-

layacak yayinlar; ~e§itli ozel gazeteler. dergiler. bro§U.rler. kitaplar 

ile kar9Ilanir. 

-Fikri yonu olmayan fakat bir yonden ~ah§malan. diger yonden 

insanlar arasi ili§kileri kolayla§bran bas1h gerecler gereksinmesi; 

kartvizit. tebrik, ticari ve sinai evrak, prospektus. afi9. kartpostal 

ve her tiirlu basih urunlerle kar9ilanir. 

Literaturde basin ve basim i§letmeleri ~e§itli varsayimlara gore 

ayn ayn ele ahnmaktadir .11 1 <;ah§mamizda bu tur ayinmlar 

uzerinde durulmayacak. Gazete, dergi, kitap ve benzeri basih iirun 

ureten i9letmeler ile bunlann aynlmaz bir parcas1 olan matbaa 

i9letmelerini 112 bir arada inceleyecegiz. Genellikle basin i§letmesi 

kelimesini her iki i§letme i~in (basin ve basim) kullanacagiz. 

5.2.2. Basin i§Ietmelerinde Uretim Siireci: 

Basin i§letmelerindeki uretim sureci, i§letmenin sahip oldugu 

109. ~. Evliyagil, Basin ve Bas1m i§IetmeciJJ4i Ders Notlan, Ankara, Ajans Tllrk 
Matbaas1, 1977, s. 24. 

110. Radyo ve oelevizyon i~letmeleri basm i~letmesi saytlmaktadir. Bkz: ~evket 
Evliyagil, s. 22. 

111. $evket Evliyagil, s. 22-23. 
112. $evket Evliyagil, s. 24. 
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uretim araclanna gore degi§ik yollar izlemektedir. Bunun iCin on

celikle basin i§letmelerini, uretim araclan bak1m1ndan bir s1n1f

lamaya tabi tutmahyiz. Boyle bir s1ruflamayi §U §ekilde yapabiliriz: 113 

-Ofset i§letmeleri 

-Tipo i§letmeleri 

-Tif druk i§letmeleri 

-Karma i§letmeler 

Gunumuzde buyiik i§letmelerde ofset bask1 makineleri, kucuk 

i§letmelerde ise tipo bask1 makineleri yayg1n olarak kul

lan1lmaktadir. Her ikisini beraber kullanan i§letmelere de rast

lanmaktadir. Tifdruk makineler ise yok denecek kadar az kullantl

maktadir. 

Basin i§letmelerinin sahip olduklan makine parklanna gore iki 

ayn i§ aku~ §emas1 (ofset ve tipo makineler icin) a§ag1da verilmi§tir. 

113. $evket Evliyagil. s. 41. 
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BASILACAK I$iN HAM $EKLiNi HAZIRLA 
VE/VEYA DERLE 

E 

E 

E 

TASH H (REDAKS ON) 
1 LEMLER1Nf YAP 

H 

DiZGi Bl'>LOMUNE 
Gl'>NDER 

iSTENiLEN NiTELfKTE 
DiZGt i$iN1 YAP 

PiKAJ Bl'>LUMUNE Gl'>NDER 

iSTENiLEN N1TEL1KTE 
PiKAJ 1$iNt YAP 

KAMERA Bl'>LUMUNE 
Gl'>NDER 
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iSTENEN NiTELiKTE F LMLERi CEK 
R0TU$ VE RENK AYRIMLARINI YAP 

E 

E 

H 
MONTAJ BOLUMUNE 

GONDER 

iSTENEN NfTELiKTE 
MONTAJINI YAP 

BASKI B0LfJM0NE GONDER 

fSTENEN N1TEL1KLERDE 
KALIBAAL 

lal ________ ~-' v ,.~H 

KALIPLARI MAKiNEYE YERLE$TiR 
VE MUREKKEP AYARINI YAP 

DENEME BASKILAR i<;iN 
MAKiNEYi ALI TIR (YAVA AYAR) 

(FiLMi ASTROLON 
UZER1NE AL) 

(ASTROLONU METAL 
UZERiNE AL) 



H 

H 

H 

E 

GERQEK BASKILAR l9IN MAKINEYI 
QALl§TIR (H IZLI AYAR) 

MAKINEYI DURDUR 

r 

CILTLEME 86LOM:INE 
cOfi:R 

ISTENEN NITELIKTE CIL TLEME VE 
KESIM l§LERINI YAP 

C)>--------

OFSET BASKI IQIN I§ AKI§ §EMASI 



BASILACAK l~IN HAM §EKLINI 
HAZIRLA VENEY A DERLE 

TASHIH (REDAKSIYON) 
E§LERINI YAP 

E 

E 

BASKI OOLOMONE 
G'.J\[ffi 

KUR§UN DIZGI ILE KALIBA VENEYA 
l<U]EYEGEC 

KAUP VENEY A KLl§ELERI MAKINEYE 
YERLE§TIR M0REKKEBI AYARLA 

DENEME BASKILAR l<;IN MAKINEYI 
<;ALl~TIR (YAVA~ AYAR) 

H 

GER<;EK BASKILAR l<;IN MAKINEYI 
<;ALl§TIR (HIZLI AYAR) 



H 

H 

E 

MAKINEYI DURDUR 

CIL TLEME 80L0ti.UNE 
W-rm 

ISTENEN NITEUKTE CILTLEME VE 
KESIM l§LERINI YAP 

TIPO BASKI l<;IN I§ AKI§ §EMASI 
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5.2.3. Basm i§letmelerlnde Uretim Siire~lerlne GOre ~e§ltli 
Maliyetler ve i§ Ol~iileri: 

Basin i§letmelerinin ce§itli maliyetleri ve i§ olculeri EMY'leri 
itiban ile a~ag1daki tablo yard1m1 ile genel olarak ozetlenebilir114 

ESAS 
MALiYET 
YERLERi 

MALiYET 
TURLERi 

YAZI 1$LER1 Direkt Personel Direkt 
D1~ Telif Haklan Direkt t~cilik Saatl 
Klrtasiye, Haberle~me Piyasa Degen 
Tamir Balom 
Enerji 
Amortisman 
Dig er 

GRAFlK Direkt Personel Direkt l§ctlik Saati 

DlZGi 
Foto Dizgi 

Lazer Dizgi 

Dolayh Personel Piyasa Degen 
Klrtasiye, Haberle~me 
Tamir-Bak1m 
Enerji 
Amortisman 
Dig er 

Direkt Personel 
Fotograf kag1d1 
Banyo l§len 
Klrtasiye, Haberle§me 
Tamir-Bak1m 
Enerji 
Amortisman 
Dig er 
Direkt Personel 
A4 Kag1d1 
Toner 
Dolayh Personel 
Dolayh Malzeme 
Kirtasiye, Haberle~me 
Tamir-Bak1m 
Enerji 
Amortisman 

Forma Boyutu x Forma Sayis1 
cm2 

Forma Boyutu x Forma Sayis1 
cm2 

114. Gereksiz tekrarlardan kapnmak i~in her maliyet yerinin tum maliyetleri 
yaztlmam1!;trr. 



P1KAJ 

KAME RA 

RENK-AYRIM 

MONTAJ 

MATBAA 
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Dig er 
Person el 
Pikaj Kartonu 
Klrtasiye, Haberle~me 
Enerji 
Amortisman 
Diger 
Personel 
Filim 
Banyo 
Kimyasal Maddeler 
Personel 
Kimyasal Maddeler 
Personel 
Astrolon 
Kapama Kartonlan 
6zel Bantlar 
Kimyasal Maddeler 

Tipo Mak.ine Personel 
Murekkep 
Kur§un Kahp 
Kli§e 
Kimyasal Maddeler 
Enerji 
Tamir-Bak1m 
Amortisman 

Ofset Makine Personel 
Diiz ofset Murekkep 
Web ofset Metal Kahp 

Kimyasal Maddeler 
Enerji 
Tamir-Bak1m 
Amortisman 

Forma Boyutu x Forma Sayis1 
cm2 

<;ekilen Filmin cm2 si 

Yap1Ian t~lerin cm2 si 

Forma Boyutu x Forma Sayis1 
cm2 

Baski Sayis1 (Baski Bini) 

Forma Sayis1 x Baski Adedi 

C1LTLEME Personel Forma Sayis1 x Baski Adedi 
<;e§itli cilt gere~leri 
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5.3. BASIN i~LETMELERiNDE MODERN MUHASEBE 
• • SISTEMI 

5.3.1. Ghif: 

Bu bOliimde, onceki k1s1mlarda anlatdmaya c;ah§dan konulann, 

basin i§letmelertne uygulanabilirligi iizerinde durulacaktlr. Konulan 

dordiincii boliimdeki c;erceve ic;inde sunmaya c;ah§acag1z. Ancak, 

c;e§itli kisitlardan dolayi oradaki (dordiincii boliimde) konulann 

tamam1 iizerinde duramayacag1z. Bu kis1tlan a§ag1daki §ekilde 

ozetleyebiliriz: 

-Muhasebede sistem yakla§1m1n1n dogal sonucu olarak. ozellikle 

giiniimiiziin dinamik ko§ullannda, modem muhasebe sisteminin ta

sanm1, c;e§itli disiplinlerde yeti§mi§ ki§ilerin birlikte c;ah§mas1n1 

gerekli kllmaktadir. Biz boy le bir ortam bulamad1k. 

-f §letmecilikte durumsalhk yakla§1m1nin dogal bir sonucu olarak 

her i§letmenin kendine ozgii c;ah§ma kO§Ullan bulunmaktadir. Bu 

ise belli bir grup i§letmeye uygulanacak (faaliyet alanlan ayn1 olsa 

bile) muhasebe sistemlerinin genel hatlan ile saptanmas1na olanak 

vermekle birlikte, aynntilann i§Jetmelerce kendilerine uygun bir 

§ekilde geli§tirilmesini zorunlu kilmaktadir. 

-l§letmelertn muhasebe bilgilerini inceleyecek olanlara acmakta 

c;ekingen davranmalan 

-Ulkemizde geleneksel muhasebe uygulamalann1n, henuz 

yerle§tirilememi§ oldugu gozlenmektedir. 115 Boyle bir ortamda 

modem muhasebe sisteminin uygulanmas1 oldukc;a giic; olmaktadrr. 

Bu anlamda, dar kapsamh bir modern muhasebe sistemi iizertnde 

c;al1§1lm1§trr. Belki de geleneksel muhasebe sinirlan c;ok az a§Ilabil

mi§tir. Bu yonii ile c;ah§mam1z, basin i§letmelerinde uygulanabile

cek modern muhasebe sistemine bir zemin haz1rlamak amac1nda

dir. 

115. Bu konuda olcu olabilecek ce~itli gOru~ ve geli~melert §U §ekllde 
srralayabt-ltrtz: 

-Ekonomtk yonden geli§melerini tamamlayamam1~ Ulkelerde co1gu sektor
lerin "sahc1 pazan" ko§ullan icinde cah§tig1 gOrulur. Dolay1s1 ile bu sektOrde mu
hasebe. genellikle mevzuatm zorunlu 1uld1g1 bir i§ ve angarya olarak kabul edile
bilir. Bu ko~ullarda muhasebe daha cok 'Vergi Muhasebesi" niteliginde ve basit 
anlanuyla bir defter kay1t sistemi olarakkahr. (Alparslan Peker, s. 16.) 
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-Modern muhasebe sisteminde, muhasebe raporlama sistemi 

ayn bir oneme sahiptir. Bu ozellikle ~e§itli derecedeki yoneticile

rin, degi§ik gereksinmelerine cevap verebilecek raporlama sistemi 

(i~ raporlama sistemi) i~in ge~erlidir. 

Yoneticilerin bilgi ihtiyac1n1n belirlenmesi ile ilgili degieik 

yontemler uygulanabilir. 11 6 Yoneticilerin bilgi ihtiyac1n1 belirleme 

yontemlerinin herbirinin yararh ve sakmcab yonleri goz om.1nde bu

lunduruldugunda, yoneticinin ve bilgi sistemini diizenleyen 

ki§ilerin (~ah§mam1z a~1smdan bu ki§iler muhasebecilerdir) bu ih

tiyac1 mii§tereken. belirlemelerinin en etkin yakla§1m olacag1n1 

soylemek miimkiindiir. 117 Bizim, basin i§letmelerindeki inceleme

lerimizde boyle bir in1kan1m1z olmam1§br. Yani ~e§itli kademede 

yonetcilik yapanlarla gorii§emedik. Gorii§melerimiz, genelde muha

sebe boliimii yetkilileri ile s1nirh kalnu§br. Kald1 ki, bunda bile is

tedigimiz derecede bir diyalog kuramad1k. 

Yukar1da anlatilmaya ~ali§Ilan nedenlerden dolayi istedigimiz an

lamda geli§teremedigimiz. basin i§letmelerinde uygulanabilecek 

modern muhasebe sistemi ile ilgili konulan §U ba§hklarla incele

meye ~ah§acagiz. 

-Organizasyon §emas1 

-Maliyetleme sistemi 

-27 Kamu iktisadi Te§ebbiisunde, 1972 ytlmdan itibaren tek duzen muhasebe 
sistemi uygulanmaya ba§lam1§br. Ayru gruba giren smai i§letmelerde ise 1977 
ytlmdan itibaren, maliyet muhasebesi uygulamalanna ba§lanm1§br. Bankalarda 
ise, 1986 y1h ba§mdan itibaren ted duzen hesap plaru uygulanmaya konuhnu§tur. 
(Orban Sevilengfll, s. 7-8.) Bankalardaki bu uygulama henflz yerle§memi§tir. He
sap plam s1k slk degi§ikliklere ugramaktadir. 

-Ulkemizin, ekonomik yap1smdaki degt§me ve geli§melere paralel §ekilde, 
muhasebe teort ve uygulamalanmn da geli§mesi i~in, muhasebe mesleginin yasal 
dflzenlemeye kavu§turulmas1 gereklidir. Boylece ekonomik biiyt1me i~in mikro ve 
makro diizeyde rasyonel kararlann almmasmda rehberlik edecek muhasebe bil
gilertnin uretim ve aktanm1 ger~ekle§tirilir. (Orban Sevilengiil, s. 8.) 

-Muhasebe mesleginin yasal diizenlemeye kavu§turulamam~ olmas1, muhasebe 
teori ve uygulamalanru olumsuz yonde etkilemekle birlikte, ekonomik ge-li§meyi 
de olumsuz yonde etkilemektedir (Ersin Giiredin, Denetim, tstanbul: For-miil 
Matbaas1, 1984, s. onsoz) Muhasebe rnesleginin yasal diizenlerneye kavui;;
turulmas1 ile saghkh ekonomik geli§rne arasmdaki ili§ki, iilkernizde adeta klsir 
bir dongii olu§turmu§ bulunmaktadrr. 

116. Bu konu ile ilgili Bkz: Goksel Yucel, s. 62-66. 
117. Goksel Yiicel. s. 67. 



59 

-6zellik gosteren belgeler 

-Hesap plan1 

-Raporlar 

5.3.2. Organizasyon ~emas1: 

Modern muhasebe sistemi i<;in, i~letmenin organizasyon yap1s1-

nm bilinmesi ve muhasebenin buna uydurulmas1 gereklidir. Litera

tiirde ~e§itli organizasyon yapilan geli§tirilmi§tir. 118 Bunlardan 

esinlenerek i§letmeler kendi yapllanna uygun §emayi geli§tirirler. 

l§letmelerin kendilerine uygun yap1da organizasyon §emas1 

geli§tirmesi ise ~e§itli ko§ullar~ gore degi§kenlik gosterir. Biz, mu

hasebe sistemi i~in gerekli oldugu kadanyla bir organizasyon 

§emas1 geli§tirmeye ~ah§bk. Bu ~er~evede hazirlad1g1m1z matriks 

organizasyon yap1s1 a§ag1da sunulmu§tur. Matriks organizasyon 

yap1s1 klasik organizasyon yap1lanndan tamamen farkl1dir ve ancak 

durumsalhk yakla§1m1 bak1§ a~1s1ndan bak1ld1g1nda daha iyi 

anla§ilabilecek bir niteliktedir.119 

1. GENEL MUDUR 

1.01. PAZARLAMA MUDURU 

1.02. GENEL YAYIN MUDURU 

1.02.1. Yaz1 l§leri Miidiirii-Gazete 

1.02.2. Yaz1 l§leri Miidiirii-Dergi 

1.02.3. Yaz1 l§leri Miidurii-Kitap 

1.02.4. Yaz1 l§lert Mudiirii-Diger iiriin 

1. 03. F1NANSMAN MUDURU 

1.04. SATINALMA MUDURU 

1.05. URET1M MUDURU 

1.05.1. Grafik $efi 

1.05.2. Dizgi $efi 

1.05.3. Pikaj $efi 

1.05.4. Kamera $efi 

1.05.5. Renk Aynm1 $efi 

118. Bkz: Tamer Ko~el. s.56-71; fsmet Mucuk, s.163-168 
119. Tamer K~el. s. 180. 
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1.05.6. Montaj $efi 

1.05. 7. Matbaa $efi 

1.05.8. Ciltleme $efi 

1.06. SATI$ MUDURU 

1.06.1 Tele-Uriin $efi 

1.06.2. Abone $efi 

1.06.3. Bayi $efi 

1.06.4. Perakende $efi 

1.06.5. Fuar ve Sergi $efi 

1.06.6. lhracat $efi 

1.07. MUHASEBE MUDURU 

1.08. PERSONEL MUDURU 

1.09. <;E$iTLi HiZMETLER MUDURU 

1. 09.1. Yemekhane 

1.09.2. Kantin 

1. 09 .3. Servis 

1.09.4. Is1tma 

1.09.5. Temizleme 

1.09.6. Ta§1ma 

1.10. DAGITIM MUDURU 

1.11. iLAN MUDURU 

1.51. GAZETK 

151.1 ... - . - . - . - . - . - . - . - ··-. - .. 

1.52. DERGi 

1.52.1. .. - . - . - . - .... - . - . - . - . - .• 

1.53. KiTAP 

1.5'3.l. .. - .... - .......... - .... - .... . 

1.54. D1GER URUN 

lM.l. ....................... - ....... . 
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5.3.3. Maliyetleme Sistemi: 

Maliyetleme sistemleri genel olarak birim mal. birim zaman, ya 

da birim hizmet maliyetlerinin hesaplanmas1 amac1 ile geli§tirilmi~ 

hesaplama tekniklerine verilen addir .120 

Bir i§letmede birim maliyetlerin hesab1 ic;in uygulanacak sistem; 

i.iri.inlerin cinsine, i§letmenin irtligine, genel orgi.it yap1sma ve i.ire

tim teknigine s1k1 s1k1ya baghdir. 121 Bu yoni.iyle birbirinden c;ok 

farkh maliyetleme yontemleri ortaya c1km1§br. t~te bu ce§itli mali

yetleme sistemlerinden herbirinin i§letme yonetimi ac1smdan be

lirli nedenlerle iistiinli.ikleri, belirli nedenlerle iistiinliikleri, belirli 

nedenlerle ve ko§ullarla zayifhklan vardir. 122 Bu bak1mdan, her 

i§letme taraf1ndan aynen kullamlacak, bir anlamda hazir receteler 

bic;iminde maliyetleme sistemleri yoktur. Her i§letme, kendi 

yap1sal ozelliklerine ve gereksinimlerine uygun sistemi (veya sis

temleri) kurmak, siirekli olarak geli§tirmek ve degi§en ko§ullara 

uydurmak zorundadir.123 

Maliyetleme sistemlerinin buyi.ik c;ogunlu ayn1 zamanda maliyet 

saptanmas1 ile ilgili defter kayit diizenlerini de olu§turur. Ce§itli 

maliyetleme sistemlerinin baz1lan, biri digerinin yertne kullan1la

cak sistemlerdir. Yine baz1 maliyetleme sistemleri, degi§ik diizen

lemeler i<;inde, diger baz1lan ile birlikte uygulanacak sistemler

dir.124 

Bu genel c;ercevede, basin i§letmeleri ic;in, hangi maliyetleme 

sistemlerinin uygun olacagm1 saptamaya c;al1§acagiz. 

Basin i§letmelerinde, fiili tam maliyetleme sistemini "defter ka

yit diizeni" olarak uygulamayi uygun bulduk. <;unkii, vergi yasalan

m1z bu sistemin (fiili tam maliyetleme sistemi) uygulanmas1n1 zo-

120. Alparslan Peker. s. 105. 
121. N. Bursal. Y. Ercan. s. 305. 
122. Alparslan Peker, s. 106. 
123. N. Bursal, Y. Ercan, s. 305-306. 
124. Alparslan Peker, s. 105 ve 214. 
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runlu k1lm1§tlr. 125 Aynca, finansal raporlama i~in de tam maliyet

leme sistemi onemini korumaktadir. 126 

Yonetim kararlan a<;1smdan degi§ik maliyetleme yontemleri 

onerilmektedir. Bu oneri basin i§letmeleri i<;in de ge(;erlidir. An

cak, konunun dinamik yaplSlill da dikkate alarak ((;Ok (;e§itli karar

lar icin, ce§itli maliyetleme sistemlerinin, ayn ayn ve bile§ik olarak 

kullan1lmas1) bu yontemlerin defter kayit duzeni i<;ine ahnmas1n1 

uygun bulmad1k. Bu ve giri§ k1smmda da belirtilen ce§itli kis1tlayici 

faktorlerin etkileri ile, basin i§letmelerinde, degi§ken maliyetleme 

ve standart maliyetleme sistemlerine giremiyoruz. Bununlar bera

ber, degi§ken maliyetleme sisteminin, ba§aba§ analizleri yardim1 ile 

uygulanarak, yonetime katk1 saglanabilecegini belirtmek isteriz. 

Standart maliyetleme sistemine ise giremiyoruz. 127 c;unku, dipnot

ta verilen kapnakta sayilan kis1tlayic1 nedenlerin buyiik cogunlugu 

basin i§letmeleri ulkemiz icin de gecerlidir. 6rnegin, ulkemizde, 

ekonomik ve sosyal anlamda yeterli istikrar saglanm1§ degildir. 

Basin i§letmelerinde, uretim faktorlerinin buyiik cogunlugunda 

(ba§ta kag1t olmak uzere, matbaa arac gere~leri, film, murekkep 

v.s.) kalite ve fiyat istikran yoktur. 

Maliyetleme sistemleri olarak as1l onemli ayinm, uretimin tek

nik ozelligine ve ak1§1na dayanan "sipari§ veya safha maliyetleme 

sistemleri" ayinm1d1r. Bu genel ayinm c;erc;evesi icinde degi§ik ma

liyet hesaplama yontemleri (tam maliyet. degi§ken maliyet, fiili ma

liyet, standart maliyet, v.b. gibi) ele alinabilir. 128 

l§letmelerin uretim ko§ullan ce§itli §ekillerde siniflandinlabi

lir.129 f§letmelerin uretim ko§ullanna gore sinifland1nlmas1ndan, 

ozetle §U sonuc;lar c;1kanlabilir: 

-Mamul c;e§idi az alan, belirli bir uretim duzeninde, surekli ve 

kitle biciminde uretim yapan i§letmelerde basit veya katsayih safha 

125. Vergi Usul Kanunu, Madde: 275. 
126. Alparslan Peker. s. 198. 
127. Standart maliyetleme sisteminin uygulanmas1 ile ilgili, ~e~itli kts1tlayic1 

nedenler hakkmda, Bkz: Alparslan Peker, s. 175-176. 
128. N. Bursa]. Y. Ercan, s. 306-307. 
129. Geni~ bilgi i~in Bkz: N. Bursa], Y. Ercan. s. 307-315. 
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maliyeti sistemi uygulanarak birim maliyetler olduk<;a kolay hesap

lanabilir. 

-Belirli bir zamanda, degi§ik mamullerden, degi§ik i.iredim 

ko§ullanna gore ve az miktarda i.iretildigi zaman, maliyet hesaplan 

zorla§abilir. Bu gibi durumlarda uygulanacak sistem, sipari§ maliyetl 

sistemi olabilecegi gibi, bazen sipari~ ve safha maliyeti sistemlerini 

<;e§itli §ekillerde bfrle§tirmekte gerekebilir. 130 

<;al1§mam1zda incelenmeye <;ah§Ilan basin i§letmesinde, hem az 

<;e§itli, kitle i.iretim (gazete ve dergi gibi), hem de <;ok <;e§itli, kit

lesel olmayan (az miktarlarda) i.iretim (kitap, afi~. kartvizit, takvim, 

v.s. gibi) yapilabilecegi di.i§uni.ilmi.i§ti.ir. Bu durum ise: safha maliyetl 

sistemi ile sipari§ maliyeti sisteminin ayn ayn uygulanmalann1 ge

rektirmektedir. Boyle bir yolun, pratik olmayacag1 endi§esiyle kar

ma bir maliyetleme sistemi uygulamayi di.i§i.indiik. 

<;alu~mam1zda incelenmeye <;al1§1lan, basin i§letmesi yap1s1na uy

gu1anacak maliyet1eme sistemini a§ag1daki §ema yard1m1 ile goste

rebiliriz: 

130. N. Bursal. Y. Ercan, s. 316 



IA. HAM. MALZ. MALIY. 

MT (1) MT (1) 

DIR. I ILIK. MALIY. 

MT (2) MT (2) 

GENEL. 0RET. MALIY 

MT (3) MT.(3) 

KA~IT MALlYETI 

MT (4) MT (4) 

I . YAP. OR. HIZ. MAL. 

MT (5) MT (5) 

YEMEKHANE Y.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (2-6) 

YMY (1) 

YMY (1) 

KANTIN Y.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (1-6) 

YMY (2) 

YMY(2) 

SERVIS Y.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (1-6) 

YMY(3) 

YMY (3) 

ISITI,1AY.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (1-6) 

YMY (4) 

YMY(4) 

TEMIZLEME Y.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (1-6) 

YMY(5) 

YMY(5) 

TA IMA Y.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMYP (1-5) 

YMY (6) 

YMY (6) 

YAZI 1 LERI E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (1) 

EMY (1) 

GRAFIK E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (2) 

EMY (2) 

DIZGI E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (3) 

EMY (3) 

PlKAJ E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (4) 

EMY (4) 

KAMERA E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (5) 

EMY (5) 

RENK AYIRIMr'E.M.Y. 

MT (1) 

MT (2) 

MT (3) 

MT (5) 

YMY (1-6) 

EMY (6) 

EMY (6) 

GAZETE 0RETIM 

EMY (1-9) 

MT (4) 

0 (1) 

0 (1) 

A Gazetesi 

0 (1) 

B Gazetesi 

0 (1) 

DERGl 0RETIM 

! EMY (1-9) 0 (2) 
1 

MT (4) 

0 (1) 

U Oergisi 

. 0 (2) YMY (1) 

YOer isi 

0 (2) 

' 



MONTAJEMY 
MT(1) 
MT(2) 
MT(3) 
MT(5) 

YMY 1-6 
EMY(7) 

MATBAAEMY 
MT (1) 
MT(2) 
MT(3) 
MT(5) 

YMY 1-6 
EMY (8) 

CIL TLEME EMY 
MT (1) 
MT(2) 
MT(3) 
MT(5) 

YMY 1-6 
EMY (9) 

KITAP ORETIM 
EMY(1-9) 0(3) 

MT 4 
0 (3) 

Z Kitab1 
0 (3) 

VKitab1 
0 (3) 

DI~. ORON. 0RETIM 
EMY (1-9) U (4) 

MT 4 
u (4) 

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

0 (4) 

·······················-----· 

0 (4) 
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Kisaltmalann ac;1klamas1: 

MT= Maliyet tiirii 

YMYP= Yard1mc1 Maliyet Yerlerinden ald1g1 maliyet payi 

YMY= Yard1mc1 maliyet yeri maliyetl 

EMY = Esas maliyet yeri maliyetl 

U= Uretim maliyeti 

Ac;1klama: YMYP (1-6) §eklinde gosterilen kalemde, her yard1mc1 

maliyet yeri ic;in kendi payi d1§mdaki rakam vardir. 

Orne gin: 

YMYP (1-6) §eklindeki kalem. 

YMY (2) ic;in YMYP (1+3+4+5+6)'yi 

YMY (3) ic;in YMYP (1+2+4+5+6)'yi gostermektedir. 

5.3.4. Ozellik GOsteren Belgeler: 

Basin i§letmelerinde kullanilan birc;ok muhasebe belgesinden, 

burada sadece maliyet muhasebesi ac;1smdan ozellik gosterenlerini 

genel hatlan ile tamtmaya c;alu~acagiz. Burada tan1tmaya c;alu~acag1-

miz belgeler, daha c;ok bir onceki bOliimde sozii edilen karma mali

yet sisteminin uygulanmas1na yoneliktir. Bu belgeleri §oylece ozet

leyebiliriz: 

-Kag1t istek fi§i 

-Baskl raporu 

-1§ takip tablosu 

-Maliyet yiikleme tablosu 

-Uriin maliyet kartI 



.................................. 1$LETMESI 
KAGIT ISTEK Fl$1 

Maliyet Merkezi ............... : Tanh : 
Kullanrlacag1 OrOnOn Cinsi : Fi§ NO: 
Oronon Adi I Sipari§ No ... : 

MIKTARI FIYATI TUT ARI 
AQIKLAMA (KG) (TL) (TL) 

(*) Kag1t miktannr bobin ve/ veya top cinsinden yaz1mz : ................................ . 

VERINIZ: VERILDI: ALINDI: 

Adapte edildigi kaynak : Sel<;uk Uslu, S.215. 



.................................. 1$LETMESI 
BASKI RAPORU 

Maliyet Merkezi ............... : 
Oronon Cinsi .................... : 
OrOnOn Adi/ Sipari§ No ... : 

STANDART KULLANIM 

Bozuk Bask1 

Temiz Bask1 

TOPLAM (St. Kullarnm) 

FllLI KULLANIM 

BASKI 
MKTARI 
(ADET) 

Tarih ............ : 
No ................. : 

Kag1t Toro .... : 

BIRIM 
AGIRLIK 

(KG) 

TOP LAM 
AGIRLIK 

(KG) 

-------------------------------------------------~--------

Onceki Bask1dan Kalan 

(+) Bu Bask1 lgin Verilen 

TOPLAM 

(-) Sonraki Bask1ya Kalan 
-------------------------------------------------~--------

FARK (Fiili Kullarnm) 

SAPMALAR 

Fiili Kullarnm 
-------------------------------------------------~--------

(-) Standart Kullarnm 
-------------------------------------------------~--------

FARK 

SAPMALARIN AQIKLANMASI 

Bobin Dibi 

Sobin Patlaklan 
-------------------------------------------------~--------· 

Ambalaj 
-------------------------------------------------~--------· 

Dig er 
-------------------------------------------------~--------· 

TOP LAM 

YETKILI IMZALAR : 



Maliyet Merkezi : 
DOnemi 

TARIH A<;IKLAMA 
A B 

TOPLAM 

1$LETMESI 
1$ TAKIP TABLOSU 

GAZETE 

c D TO x y 

I~ 019oso: 

DERGI KITAP DIGER 
z TO TO TO ······ ...... ...... . . .... ..... . ..... . .... . .... 



Maliyet Merkezi : 
DOnemi 

TARIH AGIKLAMA 

TOP LAM 

TARIH 

-----·····-- 1$LETMESI 
1$ TAKIP TABLOSU 

A 

BASKI ORON 

OrOnOn Cinsi: 
I§ Otc;OsO : 

B c D 
TOPLAM 



.................................. 1$LETMESI 
MALIYET YOKLEME TABLOSU 

Maliyet Merkezi : I§ OlgOsO: 
Donemi: 

Toplam Maliyet 
Birim Maliyet = -------- = ..................................... TUI§ ol90sO 

Toplam I§ OlgOsO 

0R0NLER TAMAMLANAN BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

GAZETE 

DERGI 

KITAP 

DIGER 

TOPLAM (1) 

0R0NLER VARI MAMULLER BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

GAZETE 

DERGI 

KITAP 

DIGER 

TOPLAM (2) 

TOPLAM MALIYET = TOPLAM (1) + TOPLAM (2) 



GAZETE TAMAMLANAN BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

A 

B 

c 

D 

TOPLAM (U1) 

DERGI TAMAMLANAN BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (U2) 

KITAP TAMAMLANAN BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (U3) 

DIGER TAMAMLANAN BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (U4) 

TOPLAM (Ui) + TOPLAM (U2) + TOPLAM (U3) + TOPLAM (U4) = TOPLAM (1) 



GAZETE VARI MAMUL BIRIM MALIVET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (V1) 

DERGI VARI MAMUL BIRIM MALIVET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (V2) 

KITAP VARI MAMUL BIRIM MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (V3) 

DIGER VARI MAMUL BIRIM MALIVET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (V4) 

TOPLAM (Y,) + TOPLAM (V2) + TOPLAM (Y3) + TOPLAM (V4) = TOPLAM (2) 

TOPLAM (2) = DONEM SONU VARI MAMOL 

ALDIGI MALIVET 

ALDIGI MALIYET 

ALDIGI MALIYET 

ALDIGI MALIYET 



GAZETE YARIMAMUL BIRIM MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM(Z,) 

DERGI YARI MAMUL BIRIM MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (Z2) 

KITAP VARI MAMUL BIRIM MALIYET 

A 

8 

c 
D 

TOPLAM (~) 

DIGER YARIMAMUL BIRIM MALIYET 

A 

B 

c 
D 

TOPLAM (4) 

TOPLAM (Z1} + TOPLAM (Z:!} + TOPLAM (Z3} + TOPLAM (4} = 
DONEM BA~I 
YARI MAMOL 

ALDIGI MALIYET 

ALDIGI MALIYET 

ALDIGI MALIYET 

ALDIGI MALIYET 

DONEMDE TAMAMLANAN TOPLAM DONEM E!A~l-
0R0NLERIN MALIYETI = MALIYET + Y ARI MAM UL 

DONEM SONU 
YARIMAMOL 



...................... ·: 1$LETMESI 

0R0N MALIYET KARTI 

Oronun Cinsi... ....................... : DOnemi: 
OrunOn Ad1/Sipari§ No: ........ : 
Yaym Periyodu ..................... : Oretim Miktan : 

MALIYET <;E$1TLI 
MERKEZLERI A<;IKLAMALAR 

1$ OL<;OSO BIRIM MALIYET ALDIGI MALIYET 

YAZI 1$LERI 

GRAFIK 

DIZGI 

PIKAJ 

KAM ERA 

RENKAYRIMI 

MONTAJ 

MATBAA 

CILTLEME 

KAGIT 

TOP LAM 

BIRIM MALIYET = 
TOPLAM MALIYET " 

ORETIM MIKTARI 
= .................................... TUADET 
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5.3.5. Hesap Pliru: 

Bir i§letmede yeni bir muhasebe sistemi tasarlanirken once i§let

menin yap1s1na ve faaliyet konusuna ili§kin yeterli bilgiye sahip o

lunmas1 gerekir. Bu bilgi sagland1ktan sonra, ilgili i§letmede ortaya 

«;1kabilecek i§lemler goz oniinde bulundurularak hangi hesaplar1n 

kullanilacag1 saptan1r. Daha sonra bu hesaplar belirli bir ilkeye (veya 

ilkelere) gore s1n1fland1nhr. 13 1 Bir i§letmede kullan1lacak he

saplann sistemli ve grupland1nlm1§ olarak yer ald1g1 listeye hesap 

plaru denir. Hesap planma ili§kin ilk kuramsal geli§meleri olu§tu

ran Scmalenbach'a gore hesap plan1, i§letmelerin orgiitlenme ve 

yonetimi i«;in en onemli ara«;tir. 132 Muhasebe sisteminin yap1s1n1 

olu§turan bir iskelet durumunda bulunan hesap plan1, muhasebe 

bilgilerinin i§lenme ve iiretilme bi«;iminin temelini belirler. 133 

Her i§letme, muhasebede elde edilen bilgilerin raporlara kolay

hkla aktanlmas1na ve istatistiki bilgilerinin kolay ve «;abuk olarak 

elde edilmesine olanak saglayacak bir hesap plan1na sahip olmayi 

arzular. 13 4 Belirli bir donemde i§letmeye akan ve i§letmede diizen

lenen belgelerden, elde edilmesi istenen ozet veya aynntih bilgi, 

muhasebe kayit diizeninin bi«;imi nasd olursa olsun «;ikanlabilir. An

cak pratik olarak ve ekonomik yakla§1mla konuya bakdd1gmda, elde 

edilecek bilgiden saglanacak yarann, soz konusu bilginin elde edil

mesi i«;in katlamlan kiilfetten fazla olmas1 gerekmektedir. Bu dii

§iinceden hareketle muhasebe kayit diizeninin, olanaklar ol«;iisiin

de, elde edilmesi istenen bilgileri ve ozetlerini verebilecek bicim

de uygulanmas1nda yarar vardir. 135 Muhasebe bilgilerinden etkin 

bir bi«;imde yararlan1labilmesi i«;in hesap plan1n1n diizenlenmesin

de baz1 hususlann gozoniinde tutulmas1 gerekir. Bunlardan bazdan 

a§ag1da ozetlenmi§tir: 

-Hesap plamnda yer alan ana ve yard1mc1 hesaplar, i§letme iCi ve 

d1§1 analizciler taraf1ndan analiz edilebilir finansal tablolann 

131. Fertdun Czgur. Muhasebe hkelerl, Istanbul: Venus Ofset. 1982, s. 56-57. 
132. Cengiz Erdamar. s. 70. 
133. Cengiz Erdamar, s. 70. 
134. Orban Sevilengul. s. 38. 
135. Cengiz Erdamar. s. 69-70. 
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(blanco, gelir tablosi vd.) haz1rlanmas1na olanak saglamahdrr.136 

-Hesap plamndaki hesaplar, istatistiki bilgiler elde etmeyi ve bu 

bilgileri, plan. biit~e. i§ programlan diizenlemede kullan1Imas1n1 ol

anakh kilmabdrr. 13 7 

-Hesap planm1n ana yap1s1 gerekli degi§ikliklere olanak verecek 

esneklikte olmah. her degi§iklikte plan1n biitunu etkilenmemeli

dir.138 

-Hesap planlarmda gereksinme duyulan hesaplann aynnb dere

cesi ile iyi bir denetim (management control) icin gerekli olan bil

gilerin miktan: i§letmenin buyiiklugu, iiretimin kan§1khg1 orgiit 

bi~imi ve yoneticilerin ozel isteklerine gore degi§ebilir. Muhasebe

nin yaran, i§letme ilgililerine muhasebe bilgilerinin zaman1nda ve 

uygun bir bi~imde rapor edilmesine bagh bulundugundan, hesap 

planlan, bir yandan i§letmenin ekonomik ve finansal yap1s1n1 ote 

yandan faaliyet sonuclann1 kolayhkla ve kesinlikle ortaya koya

bilmeli. yap1 ve faaliyetlerin geregi kadar ayrmbh bi~imde izlenme

sine yetecek ayrmtiya sahip olmahdir. Bilgisayarlardan yararlanma 

olanaklan da gozoniinde bulundurularak duzenlenen hesap plan

lannda birden ~ok ay1nm kriteri birlikte kullanilabilecegi icin, 

daha ayr1ntih ve degi§ik bilgilerin kolayhkla ve hizla elde edilmesi 

olanag1 saglanir. l39 

Buraya kadar an1atdanlardan da anla~Ilacag1 iizere, hesap planlan, 

muhasebenin vazge~ilmez bir organizasyon aracidrr.140 · 

Bu anlamlarda, basin i§letmelerinde uygulanabilecek nitelikte bir 

hesap plan1 ekte sunulmu§tur. 

5.3.6. Raporlar: . 

Modern i§ hayatinda muhasebe raporlan, geni§ olcude kul

landmakta ve bunlarm analizi. yorumu buyiik onem ta§imaktadrr. 141 

136. Fahir Bilginoglu, s. 83. 
137. Fahir Bilginoglu, s. 83. 
138. Orban Sevilengiil, s. 38. 
139. Cengiz Erdamar, s. 70-71. 
140. Fahir Bilginoglu, s. 82. 
141. C'.>ztinAkguc. Mall Tablolar Anallzi, istanbul:Avc1ol Matbaas1, 1987, s. 5. 



79 

Muhasebe raporlan, i~letmenin muhasebe sisteminden saglanan 

bilgilerin, i~letme ile ilgili ki§i ve kurumlara en uygun bic;imde su

nulmas1n1 saglayan raporlar demetidir. Temel olarak kantitatif bil

gilerin ve ozellikle para degeri ile ifade edilen buyliklUklerin sunul

dugu bu raporlann kapsamma, gerekli goruldugu takdirde ac;1klayi

c1 nitelikteki kalitatif bilgiler de dahil edilebilir.142 

Muhasebe raporlan i§letmenin muhasebe sisteminin nihai ve en 

onemli urunudur. Muhasebe sisteminin i§letme gerc;ekleri ile ilgili 

bilgi uretme konusundaki faaliyetlerinin temel amac1, i§letme 

gerc;eklerinin i§letme ile ilgili kararlarda kullanllmak uzere muha

sebe raporlarma yans1tilmahd1r. Bu nedenle, bir muhasebe sistemi

nin dizaymnda oncelikle en etkin ve yararh muhasebe raporlan de

meti ve bunlann ic;erigi belirlenmeli ve sistem bu raporlan 

uretecek bir bic;imde duzenlenmelidir. 143 

Muhasebenin yerine getirdigi raporlama i§levi finansal tablolar 

kavram1n1 dogurmaktadir. Temel finansal tablolar ve bunlara 

yard1mc1 finansal tablolar, ulke ekonomisinin bir parc;as1 olan 

i~letmelerin finansal bilgilerinin topluma aktanlmas1na olanak ve

rir. 

Muhasebeden beklenen bilgi verme i§levi, finansal tablolan ile 

i§lerlik kazanabilmi§tir. <;unku, muhasebenin bilgi verme i§levi, 

i§letme ic;indeki ve d1§1ndaki gruplan i§letme sonuc;lan hakkinda 

ayd1nlatmayi amac;lar. Muhasebe bu i~levini yerine getirirken finan

sal tablolardan yararlanmaktadir.144 

Muhasebe, ba§ta i§letme yoneticileri olmak uzere, i§letme ile il

gili c;e§itli c;1kar gruplanna yeterli, zamanh ve gerekli bilgileri ak

tanr, eldeki rakamla§tinlm1§ verilere dayanarak farkl1 amac;lara uy

gun farkh raporlama teknikleri yolu ile sunar. Muhasebe verilerine 

dayanilarak saglanan raporlar. hitap ettikleri c;1kar gruplan, yine

lenmeleri ve amar;lan gibi c;e§itli ac;1lardan gruplara aynlabilir. 145 

142. Goksel Yf.tcel. s. 27. 
143. Goksel Yf.tcel, s. 28. 
144. N. Akdogan. N. Tenker, s. 1-2. 
145. Alparslan Peker, s. 27-28. 
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Muhasebe raporlann1 degi§ik ama~lara gore farkh bi~imlerde 

s1n1flandirmak miimkiindiir. Bununla birlikte, hangi s1n1flama 

bi~imi se~ilirse se~ilsin, tum muhasebe raporlann1n ortak yonii 

i§letme ile ilgili ki§i ve gruplann bilgi ihtiya~Iann1n kar§llanmas1na 

yonelik olmahdir. 146 

Muhasebe sisteminde, bir taraftan genel kabul gormii.$ muhasebe 

ilkeleri uyannca. muhasebenin temel gorevi geregi sundugu bilgiler 

bulunmakta, diger taraftan muhasebenin gorevini yerine getirmesi 

siras1nda biinyesine almak zorunda bulundugu, ancak raporlama 

i§levi siras1nda geleneksel olarak sunmad1g1, fakat sunabilecegi bil

giler de bulunmaktadir.147 

Finansal tablolar ~ogunlukla ozet bilgileri ihtiva eder. Yani firma 

hakk1nda genel bir degerleme yapabilmesi i~in yoneticiye yard1m 

eder. Bununla beraber, i§letmenin ~e§itli boliimlerinin planlama ve 

denetimi i~in daha pek ~ok bilgiye gereksinme vardir. Yonetim 

muhasebesi, finansal muhasebenin otesine de ge~erek, verilerin, 

yonetimin gereksinmelerine hizmet etme temel amac1na gore 

se~ilerek kullamlmas1n1 konu edinir. 148 

<;evrenin ve i§letmenin degi§en ko§ullanna uygun olarak yap1sal 

degi§iklikler ge~iren yenilenen muhasebe i§letmenin faaliyetlerine 

ve i~inde bulundugu duruma ili§kin bilgileri mali tablolar arac1hg1 

ile sunar. Soz konusu tablolann (raporlar1n) sayi ve kapsad1klan 

konular, bunlardan yararlanacak yoneticilerin isteklerine gore az 

veya ~ok sayida aynntih veya gene! olarak diizenlenebilir. 149 

Muhasebenin, i§Ietme ilgililerinin ama~Ianna uygun bilgiler suna-

bilmesi, ii~lii bir ayinm1 tabi tutulabilir. Bunlar: 

-Belirli bir zaman kesitine ili§kin sundugu bilgiler 

-Belirli bir doneme 'zaman arahg1na) ili§kin sundugu bilgiler 

-Belirli bir zaman kesiti ve zaman arahgma bagh kalmayarak sun-

dugu bilgiler. 

§eklinde ozetlenebilir.150 

146. Goksel Yucel. s. 28. 
147. Cengiz Erdamar. s. 57. 
148. Carl L. Moore, Robert K. Jaedicke, s. 17. 
149. Cengiz Erdamar, s. 58. 
150. Cengiz Erdamar. s. 59. 
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Muhasebe raporlama sistemi. c;;e§itli elemanlara (alt sistemlere) 

aynlabilir.15l Bunlardan. basin i§letmelerinde kullan1lmas1n1 dii§iin

diiklerimizi a§ag;1daki §ekilde yazabiliriz: 

-Blanc;;o 

-Gelir tablosu ve tamamlayic1 tablolar 

-Faaliyet denetim raporlan 

-Sorumluluk denetim raporlan 

5.3.6.1. Blan~o: Blanc;;o. belirli bir zanian noktas1nda (belirli bir 

tarihte) i§letmenin tum varhk ve yiikiimliiliiklerini, belirlenmi§ bir 

k1s1m diizenleme ilkelerine gore ozet halinde siralayan bir tablo
dur.152 

1§letme yonetimi ac;;1s1ndan onemli olan, blanc;;onun gerek denet

im. gerek planlama faaliyetleri ic;;in yeterli bilgileri veren anlamh 

bir beige olmas1dir .. Bu nedenledir ki, i§letme ic;;i amac;;larla haz1rla

nan blanc;;olarda daha aynntilara inilmesi ve fark11 yonetim amac;;la

nna gore farkh s1n1flamalar uygulanarak diizenlenmeleri yararh 

olur.153 Aynca, blanc;;onun, mutlaka blanc;;oyu ac;;1klayic1 ek bilgiler 

ile desteklenmesi yararh olacaktir. Blanc;;o dipnotlan olarak da 

isimlendirilen bu bilgilerin her zaman bir dip not kadar k1sa olacag;i 

dii§iiniilmemelidir. Blanc;;onun amacma gore bu ek bilgiler oldukc;;a 

aynntih olabilirler. Blanc;;o dipnotlan ifadesi, daha ziyade blanc;;o ile 

ilgili s1nirh bilginin blanc;;onun hemen altinda sunulmas1n1 ifade et

mektedir. 154 

Burada §U konunun da vurgulanmas1nda yarar olacaktir. Blanc;;o

lar; enflasyonist ekonomilerde, enflasyon oraruna, varhk ve yiikiim

liiliiklerin reel-parasal kalemlere dag;1hm1na ve herbirinin donme 

c;;abuklug;una bag;h olarak, onemli olc;;iilerde anlamsizla§irlar. 155 

5.3.6.2. Gelir Ta~losu: Gelir tablosu, i§letmenin belli bir donemde 

elde ettig;i tum gelirler ile ayn1 donemde katland1g1 biitiin maliyet 

ve giderleri ve bunlann sonucunda i§letmenin elde ettigi donem 

151. Bkz: s. 26 
152. Alparslan Peker, s. 29. 
153. Alparslan Peker, s. 30. 
154. Goksel Yucel, s. 70. 
155. Alparslan Peker, s. 38. 



82 

kann1 ya da ugrad1g1 donem zarann1 topluca gosteren muhasebe ra

porudur. Blanc;o belli bir andaki durumu gosterirken gelir tablosu, 

belli bir donemdeki i§lemleri ic;ertr.156 

Gelir tablolarmdan beklenen gorev, ilgililere faaliyet sonuc;lan ve 

bundan da oteye, soz konusu sonuc;lan yaratan nedenler hakkmda 

yeterli bilgi vermektir. Bu gorevi yerine getirebilmesi ic;in gelir ta

blosunun yeterli ac;1khkta olmas1 gerekir. Bu nedenle gelir tablolan 

en az1ndan sanayi ve ticaret i§letmelerine gore farkb bilgileri vere

cek bic;imde duzenlenmelidir. Gelir tablolan da yeterli ek ac;1kla

malarla desteklenirse uygulama ac;1s1ndan daha yararh olurlar.157 

Gelir tablolar1n1, daha ileri denetim amac;lann1 dikkate alarak, ba§

hca mamul hatlanna gore duzenlemek de miimkiindiir. Ozellikle 

degi§ken maliyetleme sisteminin kullan1lmas1 halinde bu tur aynn

uh gelir tablolan haz1rlanmas1 ozellikle yoneticilere uretim ve satI~ 

hatlar1 ile ilgili kararlannda yararh bilgiler saglar, c;ozumleme yap

ma olanaklann1 geli§tirir. Bu nedenle karar i§lemlertnde ozellikle 

yeglenmesi (sec;ilmesi) gereken bir gelir tablosu tum olarak kabul 

edile bilir. 158 

<.;agda§ bir sorun olarak gelir tablolan da, enflasyondan etkilen

mekte ve derece derece anlams1zla§maya dogru kaymaktad1rlar. 

Gerc;ekc;i degerlemeler ic;in, gelir tablolar1n1n enflasyonun etkisin

den ar1nd1nlmalan gereklidir. 

5.3.6.3. Denetim Raporlar1: Denetim raporlar1, faaliyet sonuc;lan 

ile butc;e hedeflerinin l59 kar§ila§tinlarak aradaki sapmalann (fark

lann) gerekli analiz ve karar alma i§lemlerinde kullan1labilecek 

bic;imde yoneticilere sunuldugu raporlar setine denir.160 

Denetim raporlan, faaliyet denetim raporlan ve sorumluluk de

netim raporlan ola;I"ak ikiye aynhr. Faaliyet denetim raporlan ile, 

sorumluluk denetim raporlan aras1nda, i§letme bolumlerinin 

ba§ans1n1 degerlendirme yonunden yap1lan temel ayinm; faaliyet 

156. Orhan Sevilengfll, s. 332. 
157. Alparslan Peker, s. 41-42. 
158. Alparslan Peker, s. 56. 
159. Ger~ek~i bir but~e yoksa aym kar$1Ia~tmna, ge~mi~ ytl verileri ile veya 

dtger i~letme verileri ile yap1labilir. 
160. Goksel Yucel, s. 83. 
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denetim raporlannda bolumun ekonomik ba§ansinin c:Hc;ulmesinin 

esas ahnmasi. digerinde ise bolum yonetcisinin ba§ansinin deger

lenmesinin esas ahnmasidir. 16 1 Buna paralel bir ayinm olarak faa

liyet denetim raporlannda, direkt maliyetlerin. sorumluluk dene

tim raporlannda ise denetlenebilir maliyetlerin esas ahnmasidrr. 

Finansal boyut ta§iyan tum muhasebe belgelerinde oldugu gibi, 

denetim raporlannda da enflasyonun olumsuz etkileri oldugu unu

tulmamahdir. 

5.3. 7. Basm i§letmelerl i~in Dii§iiniilen Rapor Orneklerl: 

5.3. 7.1. Blin~o: <;ah§mamiz ~er~evesinde, basin i§letmelerinde 

likidite esasina gore duzenlenmi§ blanc;olann kullanilmasiru uygun 

bulduk. Bu c;erc;evede. hesaplar, aktifte azalan likidite. pasifte ise 

azalan istenme (azalan odeme) durumuna gore dizilmi§tir. 

Boyle bir blan~o duzeni, gen el uygulamalara daha uygun olacaktrr. 

<;unku. bilindigi gibi. uygulamada blanc;o duzenlemeleri genellikle 

likidite esasina gore yapilmaktadir.162 

Likidite temeline gore blanc;o duzenlemeleri finansal kaynaklar 

ve kullanu~lan arasindaki ili§kileri denetleme amacina olduk~a et

kin bic;imde yardimci olurlar. Ornegin bu tur blanc;olar, ~ah§ma 

sermayesinin (i§letme sermayesi) saptanmasi, kredi talepleri ile il

gili fizibilite raporlannin hazirlanmasi ile ilgili c;ah§malara onemli 

Olc;ude yardimci olurlar. 

Basin i§letmelerinde, yonetimin ~e§itli gereksinimlerine cevap 

verebilecek, degi§ik gruplama yontemlerine gore blanc;olar duzen

lenmesi de gereklidir. Ancak basin i§letmelerinde yonetimin ge

reksinimlerini yeterli aynntida saptayamadik. Bu yiizden burada lik

idite temeline gore duzenlenmi§ blan~o §ekli ile yetinilecektlr. 

Aynca §Unu da .belirtelim ki~ ulkemiz uygulamalannda bin;ok 

i§letmede (basin i§letmelerine ozgu degil) herhangi bir ilkeye da

yanmayarak duzenlenen blanc;olara da sikc;a rastlanmaktadir.163 

161. Goksel Yucel, s. 85. 
162. Alparslan Peker, s. 31. 
163. Bu konuda kesin bir referans vennek mumkun degilse de, uygulamaya 

ili§kin degi§ik etud ve gozlemlerimiz bu sonucu dogrular niteliktedir. 
Kdz. Eregli'de, yass1 mamul (sac) ve ona ili§kin r;;e§itli uretim faaliyetlerinde 

bulunan (boru, profil. ko§ebent uretimi, v.s.) 500 dolaylanndaki i~letmelerden, 
cirolanna gore en ust siralan dolduran 10 i§letme uzerinde yaphg1miz incele
mede, tamammm karma nitelikli blan~o diizenlediklerini gozledik. 

Bu konuda vergi yasalanmn da olumsuz yonde etki yaphg1 soylenebilir. (Bkz: 
V.U.K. Madde, 192.) 
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5.3.7.2. Gelir Tablosu: Basin i§letmeleri icin. ba§hca mamul hatla

nna gore duzenlenmi§ gelir tablolannin kullanilmasini uygun gor

duk. Bu tur bir raporlama §eklinin. basin i§letmesi yoneticilerine. 

mamul gruplan ile ilgili uretim ve satI§ kararlannda. katlada bulu

nacagi du§iiniilmii§tiir. <;e§itli analizlerin dclha kolay yaptlabilmesi 

icin esas faaliyet sonucu ile esas faaliyet d1§1 sonucunu birbirinden 

ayirmaya cal1§tik. 

Gelir tablosu ozet rakamlarla diizenlenecektir. Ozet rakamlarla il

gili ac1klamalar. ek tablolar biciminde. bu gelir tablosu ile birlikte 

sunulabilir. Burada dii§iiniilen ek tablolan §U §ekilde srralayabiliriz: 

-SatI§larla ilgili bilgilerin. satI§ yerleri itiban ile dokiimiinii gos

teren, "SatI§ raporlan" ve " SatI§tan fadeler" raporlan 

-Donemde tamamlanan iiriinlerin maliyetlerini. maliyet yerleri 

itiban ile gosteren "Tamamlanan Uriinlerin Maliyet-Uriinler icin" 

raporu 

-Donemde tamamlanan iiriinlere ait maliyetleri; iiretim yerleri 

(EMY) ve maliyet turleri ile ili§kili olarak gosteren "Tamamlanan 

Uriinlerin Maliyeti-Esas Maliyet yerleri icin" raporu 

-Donemde satilan iiriinlerin maliyetini. iiretim yerleri ile ili§kili 

olarak gosteren "Sablan Mallar1n Maliyeti" raporu 

Kar merkezlerini daha kolay degerleyebilmek icin. bu merkez

lerle ilgili aynca bir gelir tablosu diizenlemek uygun goriilmii§tiir. 

("Gelir Tablosu-Kar Merkezleri lcin") 

Dii§iiniilen gelir tablosu. vergiden onceki donem sonucunu gos

termektedir. Bu durumda "firmada birak1lm19 karlar" adi albnda ek 

bir tablonun daha sunulmas1 gereklidir. Boyle bir raporlaman1n. i§

letmelerin yasal yap1lanna gore degi§iklikler gosterecegi164 ve ge

leneksel bir raporlama §ekli olarak kolayca diizenlenebilecegi du§ii

niilerek t;ah§ma dl§Inda birakiJmu~br. 

164. Alparslan Peker, s. 42-43. 
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..................... --. -... -. -.. -----. ---. . · ... -l~LETMESI --...... -. -.. -... --. -..... ... .. ---- DONEMINE AIT 

TAMAMLANAN 0R0NLERIN MALIVETI TABLOSU-ESAS MALIVET VERLERI IQIN 

~ VIV.I GRAFIK DIZGI PIKAJ KAM ERA RENK MONTAJ MATBAA CILTLEME TOP LAM 
I 

I 
1$LERI AVRIMI 

DIREKT HAMMAODE VE 
MALZEME MALIVETLERI 

DIREKT PERSONEL 
MALIYETLERI 

D1$ARI YAPTIRILAN 0RETIM 
HIZMETLERI MALIYETI 

YARDIMCI MALIYET YERLE-
RENDEN ALDIGI PAY 

TOP LAM 

(-) Dl$ARI YAPILAN ORETIM 
HIZMETLERI MALIYETI 

OONEMIN ORETIM 
MALIYETLERI TOPLAMI 

(+) DQNEM BA$1 VARI 
MAMUL STOKLARI 

(-) D0NEM SONU VARI 
MAMUL STOKLARI 

DONEMDETAMAMLANAN 
0R0NLERIN MALIVETI 



.................. 1$LETMESI . . ..... .... ... .. . ... . .. ... DONEMINE AIT 

SATILAN MALLARIN MALIYETI TABLOSU 

-~ URETM GAZETE. DERGI KITAP DIGERORON TOPLAM DAIRELERI 

YAZI 1$LERI 

GRAFIK 

DIZGI 

PIKAJ 

KAM ERA 

RENKAYRIMI 

MONTAJ 

MATBAA 

CILTLEME 

DONEMIN 0RETIM 
MALIYETLERI TOPLAMI 

KAGIT 

TOP LAM 

(+) OONEM BA$1 VARI 
MAMCIL STOKLARI 

(-) DONEM SONU VARI 
MAMOL STOKLARI 

DONEMDETAMAMLANAN 
ORONLERIN MALIYETI 

(+) DONEM BA$1 ORON 
STOKLARI 

(-) DONEM SONU ORON 
STOKLARI 

SATILAN MALLARIN 
MALIYETI 



................................................ -1$LETMESI .................................... DONEMINE AIT 

GELIR TABLOSU - KAR MERKEZLERI IQIN 

TELE ABONE BAYI PERAKENDE FUARVE 
IHRACAT TOPLAM ORON SERGI 

BROT SATI$ GELIRLERI 

(-) SATl$TAN IADELER 

NET SATI$ GELIRI 

(-) SATILAN MALLARIN MALIYETI 

BROT SATI$ KARI (ZARARI) 

(-) OONEM GIDERLERI 

D0NEM KARI (ZARARI) 
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5.3.7.3. Denetim Raporlar1: 165 6nceki boh1mde verilen, orgiit 

§emas1 dikkate ahnarak basin i§letmelerinde faaliyet yerleri ve so

rumlulann1 degerlemede kullan1lacak denetim raporlann1n diizen

lenmesinin yararh olacag1m dii§iindiik. 

1§letmenin, ~e§itli faaliyetlerini degerlemek amac1 ile "Faaliyet 

Denetim Raporlar1", direkt maliyet (gider) anlayi§1na gore diizen

lenrni§tir. Bu raporlardan ama~. i§letme ~1karlanna uymayan faali

yetleri i§letme ~1karlar1na uygun duruma getirme, gerekli durum

larda bu tiir faaliyetlerden vazge~me. bir taklm i§leri fas on yaptirma 

veya yapma ve benzeri kararlann daha kolay al1nmas1na yardrmc1 ol

maktir. 

Faaliyet sorumlulann1 degerlemek i~in ise, denetlenebilir mali

yet (gider) anlayi§ina gore, "Sorumluluk Denetim Raporlan" diizen

lenmi§tlr. Bu rapordan ama~ ise, yonetlm ba§ari degerlemesini da

ha objektif yapabilme, odiillendirme ve cezaland1rma kararlann1 

kolayca verebiln1e ve benzerleridir. 

Biz burada. faaliyetleri ve sorumlulan ayn ayn degerlemeyi (de

netlemeyi) esas alan bir "yonetim denetimi" ele alm1§ olduk. Ancak, 

yonetim denetimi konusunun. dolayh da olsa insan oldugu unutul

mamalidir.166 

165. Yoneticiyi belli bir konuda harekete ge~irmeye ama~layan, denetim ra
porlanna gore daha pasif nitelikte olan ve f azlaca dinamik yap1ya sahip olan ''bilgi 
raporlan" (Bkz: Goksel Yucel, s. 61) ~ah~manuzm d1~mda biralulm~hr. 

166. Alparslan Peker. s. 463. 



1$LETMESI FMLIYET DENETIM RAPORLARI 

Donemi: .. .. ... . / . ... ... / .. . I . 

FAAtLEYf:T BOLUMLERI FllLI DURUM B0TQE FARKLA- B0TQE FARKLARI 
(1000) TL RI O/o 

4. KADEME • GENEL M0D0RL0K 
GENEL M000RL0K 
Genel Giderler - Genel Mudurluk 
Personel Giderler - Genel MudOrluk 
Pazarlama BOlumu 
Finans BolOmO 
Satmalma BolOmO 
Satl§ BolOmO 
Muhasebe BOIQmQ 
Personel BolOmO 
Dag1t1m BOIOmO 
llan BOIOmO 
Genel Yaym BolOmO 
Oretim BOIOmO 

DIREKT MALIYETLER (GIDERLER) TOPLAMI 

3. KADEME • PAZARLAMA BOLOMO 
Genel Giderler - Pazarlama 
Personal Giderler - Pazarlama 
Pazarlama Giderleri 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • FINANS BOLO MO 
Genel Giderler - Finans 
Personel Giderler - Finans 
Finansman Giderleri 

.. , 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • SATINALMA BOLO MO 
Genel Giderler - Satmalma 
Personal Giderler - Satmalma 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • SATI~ BOLO MO 
Genel Giderler - Sat1§ 
Personel Giderler - Sat1§ 
Sat1§ Merkezleri 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • MUHASEBE BOLOMO 
Gene/ Giderler - Muhasebe 
Personel Giderler - Muhasebe 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • PERSONEL BOLO MO 
Genel Giderler - Personel 
Personel Giderler - Personel 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 



FAALIYET BOLUMLERI FllLI DURUM BOT<;E FARKLA- BOT<;E FARKLARI 
(1000) TL RI % 

3. KADEME • DAGITIM B0L0M0 

Genel Giderler - Dagrt1m 
Personel Giderler - Dag1t1m 
Dag1t1m Giderleri 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • ILAN B0L0M0 

Genel Giderler - llan 
Personel Giderler - llan 
!Ian Giderleri 

DIREKT GIDERLER TOPLAMI 

3. KADEME • GENEL YAYIN BOLO MO 

Genel Giderler - Genel Yaym 
Personel Giderler - Genel Yaym 
Yaz1 l§leri Maliyetleri 

DIREKT GIDERLER (MALIYETLER) TOPLAMI 

3. KADEME • 0RETIM B0L0M0 

Genel Giderler - Oretim 
Personel Giderler - Oretim 
Oretim BOlumleri Maliyeti 

DIREKT GIDERWLER (MALIYETLER) TO-

3. KADEME • CE~ITLI HIZMETLER 8. 

Genel Giderler - <;e§itli Hizmetler 
Personel Giderler - <;e§itli Hizmetler 
Yard1mc1 Oretim BOIOmleri Maliyeti 

DIREKT GIDERLER (MALIYETLER) TOPLAMI 



FAAILEVET BOLUMLERI FllLI DURUM BOT<;E FARKLA- BOT<;E FARKLARI 
(1000) Tl RI % 

2.KADEME·SATI~ BOLO MO 
TELE - 0R0N KAR MERKEZI 
Briit Satr~ Gelirleri 
(-) Satl§tan iadeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brat Kar 
{-) Genel Giderler - Tele-OrOn 
(-) Personal Giderler - Tele-OrOn 
{-) Satr§ Giderler- Tele-Orun 

Net Kar 

ABONE KAR MERKEZI 
BrOt Sat•§ Gelirleri 
{-) Sat1§tan ladeler 
Net Sat•§ Gelirleri 
{-) SMM 
Brat Kar 
{-) Genel Giderler - Abone 
{-) Personal Giderler- Abone 
(-} Satr§ Giderler- Abone 

Net Kar 

BAYI KAR MERKEZI 
Brut Sat•§ Gelirleri 
{-) Sat1§tan ladeler 
Net Sat•§ Gelirleri 
{-) SMM 
Brat Kar 
(-) Genel Giderler- Bayi 
(-) Personal Giderler- Bayi 
(-) Sat•§ Giderler - Bayi 

Net Kar 

PERAKENDE KAR MERKEZI 
BrOt Satr§ Gelirleri 
(-) Satr§tan ladeler 
Net Satr§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brill Kar 
(-) Genel Giderler- Perakende 
{-) Personal Giderler - Perakende 
(-)Sat•§ Giderler - Perakende 

Net Kar 



FAAILEYET BOLUMLERI FllLIDURUM BOTQE FARKLA- B0TQE FARKLARI 
(1000) Tl RI % 

FUAR VE SERGI KAR MERKEZI 
BrOt Sat1§ Gelirleri 
(-) Sati§tan ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-)SMM 
Brat Kar 
(-)Gener Giderler - Fuar ve Sergi 
(-) Personer Giderrer - Fuar ve Sergi 
(-} Sat1§ Giderler- Fuar ve sergi 

Net Kar 

IHRACAT KAR MERKEZI 
BrOt Sat1§ Gerirreri 
(-) Sat1§tan laderer 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brat Kar 
(-)Gener Giderrer- lhracat 
(-) Personel Giderler- lhracat 
(-) Sat1§ Giderrer- lhracat 

Net Kar 
2.KADEME·GENEL VAYIN 
BOLO MO 
Yaz1 l§leri - Gazete 
Yaz1 l§leri - Dergi 
Yaz1 l§leri- Kitap 
V ... -., I ' - ' f"li,'I;-• fr,.,-,,,.. 

" "' 

2.KADEME·URETIM BOLUMU 
· Grafk 

: 
Dizgi 
Pikaj 
Kamera 
RenkAynm1 
Montaj 
Matbaa 
Ciltleme 

2.KADEME·CE~ITLI HIZMETLER 
B. 
Yemekhane 
Kantin 
Servis 
ls1tma 
Temizleme 
T:i"'m"' 



FAAILEYET BOLUMLERI FllLI DURUM B0TCE FARKLA- BOTCE FARKLARt 
(1000) TL RI % 

1.KADEME·GENEL YAYtN 
BOLO MO 

Y AZI 1$LERI - GAZETE 
Direkt Personel Maliyetleri 
Genet Uretirn Maliyetteri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMt 

Y AZt 1$LERI - DERGI 
Direkt Personel Maliyetleri 
Genel Uretirn Maliyetleri 

DIRECT MALIYETLER TOPLAMI 

Y AZI 1$LERI - KITAP 
Direkt Personet Maliyetteri 
Genet Uretirn Maliyetleri 

DIRECT MALIYETLER TOPLAMt 

Y AZt 1$LERI - DIGER ORON 
Direkt Personet Maliyetleri 
Genel Uret1rn Maliyetlen 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMt 

1.KAOEME-ORETIM BOLO MO 
GRAFIK B0L0M0 
Direkt Harnrnadde ve Malzerne Maliyetleri 
Direkt Personel Maliyetleri 
Genet Uretirn Maliyetleri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMt 

DIZGI BOLOMO 
Direkt Harnrnadde ve Matzerne Maliyetleri 
Direkt Personet Maliyetleri 
Genet Uretim Maliyetleri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMt 

PIKAJ BOLOMO 
Direkt Harnrnadde ve Malzerne Maliyetleri 
Direkt Personet Maliyetleri 
Gener Uretirn Maliyetleri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMI 

KAM ERA B0L0M0 
Direkt Harnrnadde ve Malzerne Maliyetleri 
Direkt Personet Maliyetleri 
Genet Uretirn Maliyetleri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMt 

RENK AYIRIMI B0L0M0 
Direkt Harnrnadde ve Malzerne Maliyetleri 
Direkt Personet Maliyetleri 
Genel Uretirn Maliyetleri 



FAALIVET BOLUMLERI FllLIDURUM BOT<;E FARKLA- BOT<;E FARKLARI 
(1000) TL RI % 

MONT AJ BOLOMO 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personel Maliyetlari 
Ganel Oretim Maliyetleri 

DIREKT MALIYETLER TOPLAMI 

MATBAA BOLOMO 
Dirakt Hammadde ve Malzema Maliyatleri 
Direkt Personel Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyatleri 

DIRECT MALIYETLER TOPLAMI 

CIL TLEME B0L0M0 
Direkt Hammadde ve Malzame Maliyetleri 
Dirakt Personel Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DIRECT MALIYETLER TOPLAMI 

1.KADEME-CE$1TLI HIZMETLER 
YEMEKHANE B0L0M0 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyatlari 
Direkt Personal Maliyatleri 
Genal Oretim Maliyatlari 

UIHt:l\ I MALITCI Lt:H I Ut-'LAMI 

KANTIN BOLUMU 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Gene! Oretim Maliyetleri 

UIHt:l\ I MALIYt: I Lt:H I OPLAMI 

SERVIS BOLUMU 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genal Oretim Maliyetlari 

UIHl::Kt MALIYt:ILt:H IUt-'LAMI 

ISITMA BOLUMU 
Dirakt Hammadde va Malzame Maliyetlari 
Dirakt Personal Maliyetleri 
Ganal Oretim Maliyatlari 

UIHl::K I MALIYt: I U:.H I Ul-'LAMI 

TEMIZLEME BOLUMU 
Direkt Hammadda ve Malzema Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyatlari 
Gene! Oretim Maliyetleri 

UIHt:l\ I MALIYt: I Lt:H I Ut-'LAMI 

TA~IMA BOLUMU 
Direkt Hammadda ve Malzeme Maliyetleri 
Dirakt Personal Maliyatleri 
Ganel Oratim Maliyatlari 

LJIHt:I\ I MALIYt: I Lt:H I Ut-'LAMI 



· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l~LETMESI SORUMLULUK DENETIM RAPORLARI 

DOnemi: ...... /. ......... .f. .... -. ... ·- ... ....... / ............ / ..... . . 

SORUMLULUK BO LUM LERI FllLI DURUM B0TCE FARKLA- BOTQE FARKLARI 
(1000) TL RI % 

4.KAOEME·GENEL M0D0RL0K 
GENELMODOR 
Genel Giderler - Genel MOdOrlOk 
Personer Giderrer - Gener MOdOrlOk 
Pazarlama BOIOmo 
Finans BOIOmO 
Satmalma BOIOmO 
Sat1§ BOIOmO 
Muhasebe BOIOmO 
Personer BolOmO 
Da~1t1m Bolomo 
llan BOIOmO 
Gener yaym Boromo 
Oretim Boromo 
Qe§itli Hizmetler BOIOmO 

DENETLENEBILIR MALIYETLER (GIDERLER) 

3.KADEME·PAZARLAMA MO DORO 
Gener Giderler - Pazarlama 
Personel Giderler - Pazarlama 
Pazarlama Giderreri 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·FINANS MODORO 
Genel Giderler - Finans 
Personal Giderler - Finans 
Finansrnan Giderleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·SATINALMA MOD ORO 
Genel Giderler - Satmalma 
·Personal Giderler - Satmalma 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·SATI$ MO DORO 
Genel Giderler - Sat1§ 
Personal Giderler - Safi§ 
Sat1§ Giderleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KAOEME·MUHASEBE M0D0R0 

Genel Giderler - Muhasebe 

Personal Giderler - Muhasebe 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·PERSONEL M0D0R0 
Genel Giderler - Personal 
Personel Giderler - Personel 

DENETLENEBILIR GIDERLER 



SORUMLULUK BOLUMLERI FllLIDURUM BOTQE FARKLA- B0TCE FARKLARI 
(1000) TL RI % 

3.KADEME·DAGITIM M0D0RL0 
Genel Giderler - Dagrt1m 
Personel Giderler - Dag1t1m 
Dag1t1m Giderleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·ILAN M0D0R0 
Genel Giderler - llan 
Personel Giderler - llan 
llan Giderleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER 

3.KADEME·GENEL Y AYIN MO DORO 
Genel Giderler - Genel Yaym 
Personal Giderler - Genel yaym 
Yaz1 l§leri Maliyetleri 

DENETLENEBILIR GIOERLER (MALIYETLER) 

3.KADEME·URETIM MO DORO 
Genel Giderler - Oretim 
Personal Giderler - Oretim 
Esas Oretim BolOmleri Maliyetleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER (MALIYETLER) 

3.KADEME-CE$1TLI HIZMETLER M0D0R0 
Genel Giderler - Ce§itli Hizmetler 
Personel Giderler - Ce§itli Hizmetler 
Yard1mc1 Oretim BOIOmleri Maliyetleri 

DENETLENEBILIR GIDERLER (MALIYETLER) 



SORUMLULUK BOLOMLERI 

2.KADEME·SATI$ MO DORO 
TELE - ORON $EFI 
BrOt Sat1§ Gelirleri 
(-) Sat1§tan ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brot Kar 
(-} Genel Giderler- Tele-Oran 
(-) Personel Giderler - Tele-Oran 
(-) Sat1§ Giderler- Tele-Oran 

DENETLENEBILIR KAR 

ABONE$EFI 
BrOt Sat1§ Gelirleri 
(-) Sat1§tan ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brat Kar 
(-) Genel Giderler- Tele-Oran 
(-) Personel Giderler - Tele-Oran 
(-) Sat1§ Giderler - Tele-Oran 

DENETLENEBILIR KAR 

BAYl$EFI 
Brat Sat1§ Gelirleri 
(-) Sat1§tan ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brot KAr 
(-) Genel Giderler- Bayi 
(-) Personal Giderler - Bayi 
(-) Sat1§ Giderler- Bayi 

DENETLENEBILIR KAR 

PERAKENDE $EFI 
BrOt Sat1§ Gelirleri 
(-} Sati§tan ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brot Kar 
(-}Gene! Giderler- Perakende 
(-} Personel Giderler - Perakende 
(-) Sat1§ Giderler - Perakende 

DENETLENEBILIR KAR 

FllLI DURUM 
(1000) TL 

BOT<;E FARKLA- B0TCE FARKLARI 
RI % 

T. C. 
l'iiksekogretim I<utY1H 

2'oknmantasyon MetY~'" 



SORUMLULUK BOLUMLERI FllLI DURUM BUT<.{E FARKLA- BOTCE FARKLARI 
(1000) TL RI % 

FUAR VE SERGI $EFI 
Brut Sat1§ Gelirleri 
(-) Sat1~an ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brat Kar 
(-) Gene! Giderler - Fuar ve Sergi 
(-) Personel Giderler - Fuar ve Sergi 
(-) Sat1§ Giderler- Fuar ve Sergi 

DENETLENEBILIR KAR 

IHRACAT$EFI 
Brut Sat•§ Gelirleri 
(-) Sat1~an ladeler 
Net Sat1§ Gelirleri 
(-) SMM 
Brat Kar 
(-) Genel Giclerler- lhracat 
(-) Personel Giderler - lhracat 
(-) Sat1§ Giderler- lhracat 

DENETLENEBILIR KAR 

2.KADEME·GENEL YA YIN MO DORO 
Yaz1 l§leri MOdOrO - Gazete 
Yazt l§leri MOdOrO - Dergi 
Yazt l§leri MOdOrO - Kitap 
Yaz1 l§leri MOdOru - Diger Orun 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

2.KADEME·URETIM MO DORO 
Grafik $efi 
Dizgi $efi 
Pikaj $efi 
Kamera $efi 
Renk Aynm1 $efi 

: 

Montaj $efi 
Matbaa $efi 
Ciltleme $efi 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

2.KADEME·CE$1TLI HIZMETLER 
Yemekhane $efi 
Kantin $efi 
Servis $efi 
lsrtma ~eti 
Temizleme $efi 
Ta§1ma $efi 

DENTLENEBILIR MALIYETLER 



SORUMLULUK BOLUMLERI FllLI DURUM BOT<;E FARKLA- BOT<;E FARKLAAI 
(1000) TL Al % 

1. KADE ME-GEN EL Y AYIN M0D0R0 

VAZ.I 1$LERI M0D0R0-GAZETE 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

Y AZ.I 1$LERI M0D0R0 - DERGI 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

Y AZ.I 1$LERI MODORO - KIT AP 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

YAZ.l 1$LERI M0D0R0-DIGER ORON 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genet Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

1. KADEME-0RETIM M0D0R0 

GRAFIK$EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 

Direkt Personel Maliyetleri 

Gene! Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

DIZGl$EFI 

Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 

Direkt Personel Maliyetteri 

Genel Oretim Maliyetteri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

PIKAJ $EFI 

Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

KAMERA$EFI 

Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

RENK AYRIMI $EFI 

Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 

Direkt Personel Maliyetleri 

Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 



SORUMLULUK BOLUMLERI FllLI DURUM BOTCE FARKLA- BOTCE FARKLARI 
(1000) TL RI % 

MONTAJ~EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 
DENETLENEBILIR MALIYETLER 

MATBAA$EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

CIL TLEME ~EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

1. KADEME CE~ITLI HIZMETLER B. 
YEMEKHANE $EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 

_ Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

KANTIN~EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 
DENETLENEBILIR MALIYETLER 

SERVIS$EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

ISITMA~EFI .. 

Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

TEM IZLEME $EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

TA$1MA$EFI 
Direkt Hammadde ve Malzeme Maliyetleri 
Direkt Personal Maliyetleri 
Genel Oretim Maliyetleri 

DENETLENEBILIR MALIYETLER 

Adapte edildi{li kaynaklar: Goksel YOcel, s. 100-103; Moore/Jaedicke, <;ev: Alparslan Peker, s. 299-308 
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EK: 
• • • BASIN I~LETMELERINDE UYGULANABILECEK .. .., . 

HESAP PLANI ORNEGI 

Bu boliimde, b~s1n i§letmelerinde kullandabilecek bir hesap 

plan1 sunacag1z. Hesap plan1 modern muhasebe sistemine katlo 

saglayacak §ekilde dii§iiniilmeye ~ah§tlmu~trr. Burada sunulan hesap 

plan1 hakklndaki genel a~1klamalann11z1 a§ag1daki §ekilde ozetleye

biliriz: 

-Hesap plan1 haz1rlanirken grup kod sistemi kullanilmu~trr: 

HESAP KOD S1STEM1: 

1.01.-1.99. D6NEN VARLIKLAR 

2.01.-2.99. DURAN VARLIKI.AR 

3.0·l.-3.99. KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR 

4.01.-4.99. UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR 

5.01.-5.99. 6z KAYNAKLAR 

6.01.-6.99. GiDERLER VE GiDER MERKEZLERi 

7.01.-7.99. MALiYETLER VE MALiYET MERKEZLERi 

8.01.-8.99. URETiM-YARI MAMUL VE SMM 

9.01.-9.99. GELiRLER-SATI~TAN iADELER VE KAR MERKEZLERi 

-Bilan~o hesaplan aktifte azalan likidite, pasifte azalan isteme 

(azalan odeme) durumuna gore diizenlenmi§tir. 

-Finansal muhasebe ile maliyet muhasebesi hesaplann1n ili~ki

lendirilmesi, bile§ik muhasebe sistemine goredir. 

-Klymet hareketleri siirekli envanter {devamh denkle§tirme) 

yontemine gore izlenecek §ekilde diizenleme yapilm1§br. 

-Karma maliyet sistemi uygulanacak §ekilde diizenlenmi§tir. 

-Fiili tam maliyetleme sistemi kullan1Iacak §ekilde diizenlenmi§-

tir. 

-Organizasyon §emas1 dikkate ahnarak, faaliyet kontrolii ve so

rumluluk kontrolune olanak verecek bir yol takip edilmeye ~ab§Il

m1§tlr. 

-Daha geni§ isteklere cevap verebilecek §ekilde esneklik veril

meye ~ah§1lm1§tlr. 
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A. BLANCO HESAPLARI 

I. Varhklar ve Varhklan Diizenleyici Hesaplar 

1. DONEN VARLIKLAR 

1.01. KASA HESABI 

1.02. YABANCI PARAIAR HESABI 

1Cl2.()l ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••• 

102.CJ2. .•••••••••••••••••••••••••••••• 

1.03. POSTA PULLAR! HESABI 

1.Cl'.i01 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••••. 

1.04. ALINAN CEKLER HESABI 
1.04.01. 

1.04.02. 
1.04.03. 

1.04.04. 
1.05. ALACAK'SENETLER1 HESABI 

1.05.01. 
1.05.02. 
1.05.03. 
1.05.04. 

1.06. POSTA CEKLERi MERKEzt HESABI 

1.06.01. ........................ Nolu He.sap 

1.07. BANKALAR HESABI 

1.07.01 ........ ····-····-···. -····-····-····· ~ 
1.07.01.01 ............................ ~besl .............................. Nolu lfesap 

............................ ~ .........................•.•.. 
1.08. $UBELER CARi HESABI 

1.08.01. Tele-Oriin 
1.08.02. Perakende 
1.08.03. Fuar ve Sergi 

1.09.03.01. .......................................... Filan (SeiglsJ) 

1.09. BAYiLER HESABI 

l.CIX)L •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.10. MU$TERiLER HESABI 

1.10.01. 
1.11. HiSSE SENEDi VE TAHViLLER HESABI 

1.11. 
1.12. HiSSE SENEDi VE TAHViLLER DEGER DU$0KL0G0 KAR.$ILIK HS. (-) 
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1.13. VERiLEN KDV HESABI 

11301 ... ·-·- ·- ·-· -· - . -·- ·-·-·-·- ·-. -· - ·-. - .•. -·. 

1.14. SATIS 1ADELERi KDV HESABI 

1.15. MAHSUP ED1LECEK KDV HESABI 

1.16. YOLLUKAVANSI.ARI HESABI 

116£)1 ....•.•...•.....•.•...•.•.......•...•.•.•.. 

1.17. S1PAR1S AVANSI.ARI HESABI 

117.()1 ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.. 

1.18. BELGESi GELECEK HARCAMALAR HESABI 

1.18.0 I ................................................. {liazcarnanin turU) 

1.18.01.01. .................................... (j]gili F'irn13. i£xnt) 

1.19. DiCERALACAKLARHESABI 

119.()1 ..•.•...•...•.•.•...•.•.•.•••.•••••....••.... 

1.20. SUPHELf ALACAKLAR HESABI 

l!!l()l ..•.•.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•••.•••••.•.. 

1.21. ~UPHELi ALACAKLAR ~ILIK HESABI (-) 

1.22. GAZETE STOKLARI HESABI 

1.22.01 ................................................. Nolu Ga7£l:e 

1.27. DERGi STOKLARI HESABI 

1.27.01. ................................................ Noo r>ergt 

1.32. KlTAP STOKLARI HESABl 

1.32.01. ................... ... .......................... Nolu KJtap 

1.37. DiGER URUN STOKLARI HESABI 

137.()1 ..•.•.•.•.•.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••. 

1.42. KAGIT STOKLARI HESABI 

1.42.01 ............................ Jiarnur ........................ gr/nl2'1ik kagrtlar 

1.43. DiREKT HAMMADDE VE MALZEME STOKLARl HESABI 

1.iI3CJL •••.•••.•••.•••••.•••••.•.•.•.•.•••.•••.•.••••••• 

1.44. HURDA STOKLARI HESABI 

144()1 ........•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 
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1.45. ARTIK STOK HESABI 

145()1 ..•.•.•.•...•.•...•...•.•...•.•...•.•.•••.•...•.. 

1.46. D1GER STOKLAR HESABI 
146()1 ..•.•.•.•...•.•...•.•.•...•.•.•.•.•...•••.•.•...• 

1.47. DEGER1 DU~EN STOKLAR HESABI 

147()1 ..•.•.•.•.......•.•...•.....•...•.•.•...•••.•.•.. 

1.48. STOK DEGER DU~UKLUGU ~ILIK HESABI (-) 
1.49. GELECEK DONEM G1DERLER1 HESABI 

l~l ................................................ . 

1.50. GELECEK DONEM MAL1YETLER1 HESABI 
1.9:()1 .••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•.•••••.•••••.••••••• 

1.51. GELiR TAHAKKUKLARI HESABI 

15101 ......................•.......................... 

1.52. SAYIM NOKSANLARI HESABI 

152.()1 .••••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••••.•••••.•.•••.•.••••• 

1.53. MAHSUP EDiLECEK VERGiLER HESABI 

l.!)3()1 •••••.•.•.•••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
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2. DONEN VARLIKLAR 
2.01.ARAZi VE ARSALAR HESABI 

2.01.01 
2.01.01.01 

2.02. BiNALAR HESABI 
2.02.01 

2.02.01.01 
2.03. T~ITLAR HESABI 

2.03.01 
2.03.01.01 

2.04. TES1S VE MAK1NELER HESABI 
2.04.01 

2.04.01.01 
2.05. DEM1RBA$ E$YALAR HESABI 

2.05.01 
2.05.01.01 

2.06. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 
2.06.01 

2.06.01.01 
2.07. DiGER DURAN VARLIKLAR HESABI 

2.07.01 imttyaz haklan 
2.07.01.01 

2.07 .02 6zel maliyet bedelleri 
2.07.02.01 

2.08. DURAN VARLIKLAR KDV HESABI 
2.08.01 

2.09. BiRiKM1$ AMORfiSMANLAR HESABI (-) 
2.09.01 

2.10. KIDEM TAZMiNATI FONU HESABI 
2.10.01 

2.11. VERiLEN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR HESABI 
2.11.01 

2.11.01.01 
2.12. i$T1RAKLER1M1Z HES.AB! 

2.12.01 
2.13. 6DENECEK 1$TiRAKLERiMIZ SERMAYESt (-) 

2.13.01 
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n. Kaynaklar ve Kayna.klan Diizenleyici Hesaplar 

3. KISA VADELt YABANCI KAYNAKLAR 
3.01. KE$1DELER1M1Z HESABI 

3.01.01 
3.01.01.01 

3.02. BORC SENETLER1 HESABI 
3.02.01 

3.03. SATICILAR HESABI 
3.03.01 

3.04. PERSONEL HESABI 
3.04.01 

3.05. VERG1 DAiRES1 HESABI 
3.05.01 

3.10. SSK $UBE MUDURLOCO HESABI 
3.10.01 

3.15. BELGESt GELMEYEN MAL VE H1ZMEITEN BORCLAR HESABI 
3.15.01 

3.16. ALINAN KDV HESABI 
3.17. ALI$ 1ADELER1 KDV HESABI 
3.18. QDENECEK KDV HESABI 
3.19. 6DENECEK DAH1Li TEVK1FAT HESABI 
3.20. ABONELER HESABI 

3.20.01 
3.21. BANKA KRED1LER1 HESABI 

3.21.01 
3.21.01.01 

3.22. DICER KREDiLER HESABI 
3.22.01 

3.23. DICER BORCLAR HESABI 
3.23.01 

3.24. GELECEK DONEM GELiRLER1 HESABI 
3.24.01 

3.25. GiDER TAHAKKUKLARI HESABI 
3.25.01 

3.26. MALIYET TAHAKKUKLARI HESABI 
3.26.01 . 

3.27. SAYIM FAZLALIKLARI HESABI 
3.27.01 

3.28. UZUN VADELi BORC TAKS1TLER1 HESABI 
3.28.01 

4. UZUN VADELl YABANCI KAYNAKLAR 
4.01. UZUN VADELf KE$fDELER1MfZ HESABI 

4.01.01 
4.01.01.01 

4.02. UZUN VADELi BORC SENETLER1 HESABI 
4.02.01 

4.03. UZUN VADELi. SATICI BORCLARI HESABI 
4.03.01 

4.04. UZUN VADELt BORCLAR HESABI 
4.04.01 

4.05. UZUN VADEL1 KRED1LER HESABI 
4.05.01 

4.05.01.01 
4.06. KIDEM TAZMiNATI ~ILIK HESABI 
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4.06.01 
4.07. ALINAN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR HESABI 

4.07.01 
5. OZ KAYNAKLAR 

5.01. SERMAYE HESABI 
5.01.01 

5.02. SERMAYE TAAHHUr HESABI (-) 
5.02.01 

5.03. YEDEKLER HESABI 
5.03.01 

5.04. DECER ARTIS FONLARI HESABI 
5.04.01 

5.05. 0ZEL KAR.SILIKLAR HESABI 
5.05.01 

5.06. 0ZEL FONIAR HESABI 
5.06.01 

5.07. ORTAKLAR CARi HESABI 
5.07.01 

5.08. GE<;Mi$ D0NEM KARl.ARI HESABI 
5.08.01 

5.09. GE<;Mi$ DONEM ZARARLARI HESABI (-) 
5.09.01 

5.10. KAR/ZARAR HESABI 
5.10.01 
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B. SONU~ HESAPLARI 
6. GlDERLER VE GlDER MERKEZLERl 

6.01. GENEL G1DERLER HESABI 
6.01.1 Kirtasiye giderleri 
6.01.2. Haberle§me giderleri 
6.01.3. Tamir-baklm giderleri 
6.01.4. Enerji giderleri-aydmlatma 
6.01.5. Enerji giderleri-
6. 01. 6. Amorttsman giderleri-binalar 
6.01.7. Amortisman giderleri-tesis ve makineler 
6.01.8. Amortisman giderleri-demirba~ e~yalar 
6.01.9. Diger 

6.02. PERSONEL G1DERLER1 HESABI 
6.02.1. Bordro giderleri 
6.02.2. Ozel yardun giderleri 
6.02.3. Kidem tazminab gtderleri 
6.02.4. Fonlara ili~kin gtderler 
6.02.5. Diger · 

6.03. GAZETE PAZARLAMA GiDERLERi HESABI 
6.03.1. Pazar ara§hrmalan giderleri 
6.03.2. Reklam gtderleri 
6.03.3. Tamtma ve du~ ili§kiler giderleri 
6.03.4. Criin geli§tirme ve tescil giderleri 
6.03.5. Diger 

6.08. DERGi PAZARLAMA GiDERLERi HESABI 
6.08.1. 

2 
3 
4 
5 

6.13. KiTAP PAZARLAMA GiDERLERi HESABI 
6.13.1. 

2 
3 
4 
5 

6.18. D1GER 0R0N PAZARLAMA GiDERLERi HESABI 
6.18.1. 

2 
3 
4 
5 

6.23. GAZETE SATI~ GiDERLERi HESABI 
6.23.1 Komisyon giderleri 

2. Hediyelik e§ya giderleri 
3 
4 
5 

6.28. DERGi SATIS GiDERLERi HESABI 
6.28.1. 

2 
3 
4 
5 

6.33. KiTAP SATIS GiDERLERi HESABI 



6.33.1 
2 
3 
4 
5 
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6.38. DfGER 0R0N SATI~ GfDERLERf HESABI 
6.38.1 

2 
3 
4 
5 

6.43. GAZETE DAGITIM GiDERLERf HESABI 
6.43.1. Depolama giderlert 

2. Paket ve ambalaj gtderlert 
3. PTT ve pul giderleri 
4 
5 

6.48. DERGt DAGITIM GtDERLERf HESABI 
6.48.l 

2 
3 
4 
5 

6.53. KiTAP DAGITIM G1DERLERf HESABI 
6.53.1. 

2 
3 
4 
5 

6.58. DiGER ORON DAGITIM GfDERLERi HESABI 
6.58.1. 

2 
3 
4 
5 

6.63. FiNA~SMAN GfDERLERf HESABI 
6.63.1. 

2 
3 
4 
5 

6.64. 11..AN GfDERLERf HESABI 
6.64.1. 

2 
3 
4 
5 

6.65. DiGER GiDERLER HESABI 
6.65.1 

2 
3 
4 
5 

6.66. GENEL M0D0RL0K GiDER MERKEZt HESABI 
6.66.1. Gene] giderler 



6.66.l.l. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.66.2. Personel giderleri 
6.66.2.l. 

2 
3 
4 
5 

6.66.3. 
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6.66.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1bm payi 

6.67. PAZARLAMA GiDER MERKEZi HESABI 
6.67.1. Genel giderler 

6.67.1.l. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.67.2. Personel giderleri 
6.67.2.l. 

2 
3 
4 
5 

6.67.3. Pazar1ama giderleri 
6.67.3.1. 

2. 
3 
4 
5 

6.67.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1tun payi 
6.68. FfNANS GfDER MERKEZ1 HESABI 

6. 68.1. Genel gtderler 
6.68.1.1. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.68.2. Personel giderleri 
6.68.2.1 



2 
3 
4 
5 
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6.68.3. Finansman giderleri 
6.68.3.l 

2 
3 
4 
5 

6.68.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1tim payi 

6.69. SATIN.ALMA GlDER MERKEZf HESABI 
6.69.1. Genel giderler 

6.69.1.1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.69.2. Personel giderleri 
6.69.1.1. 

2 
3 
4 
5 

6.69.3. 
6.69.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 70. SATI~ GtDER MERKEZi HESABI 
6. 70. 1. Genel giderler 

6.70.1.1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 70.2. Personel giderleri 
6.70.2.1. 

2 
3 
4 
5 

6.70.3. 
6. 70.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1tim payi 

6.71. TELE~URUN CIDER MERKEZ1 HESABI 
6. 71. 1. Genel giderler 

6. 71.1.1. 



2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 71.2. Personel giderleri 
6.71.2.1. 

2 
3 
4 
5 

6. 71.3. Sati~ giderleri 
6.71.3.1. 

2 
3· 
4 
5 
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6. 71.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 72. ABO NE G1DER MERKEZi HESA.BI 
6. 72.1. Genel giderler 

6.72.1.1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 72.2. Personel giderleri 
6.72.2.1. 

2 
3 
4 
5 

6. 72.3. Sati~ giderlert 
6.72.3.1 

2 
3 
4 
5 

6. 72.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1tun payi 

6. 73. BAY1 GiDER MERKEZi HESABI 
6. 73.1. Genel giderler 

6.73.1.1. 
2 
3 
4 
5 
6 



7 
8 
9 

6. 73.2. Personel giderleri 
6.73.2.1. 

2 
3 
4 
5 

6. 73.3. Sabi;; gtderleri 
6.73.3.1. 

2 
3 
4 
5 
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6. 73.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 74. PERAKENDE GiDER MERKEZi HESABI 
6. 7 4.1. Genel giderler 

6.74.1.1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 74.2. Personel giderleri 
6.74.2.1. 

2 
3 
4 
5 

6. 74.3. Sabi;; giderleri 
6.74.3.1. 

2 
3 
4 
5 

6.74.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 75. FUAR VE SERG1 GiDER MERKEZi HESABI 
6. 75.1. Genel giderler 

6.75.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 75.2. Personel giderleri 
6.75.2.1. 



2 
3 
4 
5 

6. 75.3. Sah~ giderleri 
6.75.3.1. 

2 
3 
4 
5 
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6. 75.4. Yard1mc1 maliyet yerlert dag1bm payi 

6. 76. iHRACAT GiDER MERKEZi HESABI 
6. 76. 1. Genel giderler 

6.76.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 76.2. Personel giderleri 
6.76.2.1 

2 
3 
4 
5 

6. 76.3. Sab~ giderleri 
6.76.3.1 

2 
3 
4 
5 

6. 76.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 77. MUHASEBE G1DER MERKEZ1 HESA.BI 
6. 77 .1.1. Genel giderler 

6.77.J..l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 77.2. Personel Giderleri 
6.77.2.1 

2 
3 
4 
5 
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6.77.3. 
6. 77.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 78. PERSONEL GiDER MERKEZi HESABI 
6. 78. 1. Genel giderler 

6.78.1.l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 78.2. Personel giderleri 

6.78.3 

6.78.2.1 
2 
3 
4 
5 

6. 784. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6. 79. DAGITIM GiDER MERKEZt HES.AB! 
6.79.1. Genel giderler 

6.79.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6. 79.2. Personel giderleri 
6.79.2.1 

2 
3 
4 
5 

6.79.3. 
6. 79.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payx 

6.80. iLAN GiDER MERKEZI HESABI 
6.80.1. Genel giderler 

6.80.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6.80.1.8 
9. 

6.80.2. Personel giderleri 



6.80.2.1 
2 
3 
4 
5 

6.80.3. tlan giderleri 
6.80.3.1 

2 
3 
4· 

5 
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6.80.4. Yardrmc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6.81. GENEL YAYIN G1DER MERKEZ1 HESABI 
6.81.1. Genel giderler 

6.81.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.81.2. Personel giderleri 
6.81.2.1 

2 
3 
4 
5 

6.81.3. 
6.81.4. Yard1mc1 maliyet yerle:ri dag1trm payi 

6.82. 0RET1M GiDER MERKEZi HES.ABX 
6.82.1. Genel giderler 

6.82.1.1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.82.2. Personel giderleri 
6.82.2.l 

2 
3 
4 
5 

6.82.3. 
6.82.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 

6.83. CE~1TL1 H1ZMETLER GiDER MERKEZ1 HESABI 
6.83.1. Genel giderler 



6.83.1.l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6.83.2. Personel giderleri 
6.83.2.l 

2 
3 
4 
5 

6.83.3. 
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6.83.4. Yard1mc1 maliyet yerlert dag1tnn payi 
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7. MALlYETLER VE MAL1YET MERKEZLER1 

7.01.DiREKT HAMMADDE VE MALZEME MAL1YETLERi HESABI 
7.01.01 

02 
03 

7.02. DiREKT PERSONEL MAL1YETLERi HESABI 
7.02.01. Bordro maliyetleri 
7.02.02. C'.>zel yardnn maliyetleri 
7.02.03. K1dem tazminah maliyetleri 
7.02.04. Fonlara ili~kin maliyetler 
7 .02.05. Diger ·maliyetler 

7 .03. GENEL URETiM MAL1YETLERi HESABI 
7.03.01. Dolayh hammadde ve malzeme maliyetleri 
7.03.02. Dolayh personel maliyetleri 
7.03.03. Kirtasiye maliyetleri 
7.03.04. Haberle~me maliyetleri 
7.03.05. Tamir-bakrrn maliyetleri 
7.03.06. Enelji maliyetleri - elektrik 
7 .03.07. Enelji maliyetleri - fuil oil 
7.03.08. Enelji maliyetleri - tiip gaz 
7.03.09. Amortisman maliyetleri - binalar 
7.03.10. Amortisman maliyetleri - ta~1tlar 
7 .03.11. Amortisman maliyetleri - makine ve techizat 
7.03.12. Amortisman maliyetleri - demirba~ e~yalar 
7.03.13. Amortisman maliyetleri - diger duran varhklar 
7.03.14. Diger maliyetler 

7.04. KAGIT MAL1YETLERi HESABI 
7.04.01. Gazete kag1t maliyetleri 

7.04.01.01.3. Hamur 55 gr/m2 lik kag1tlar 
7.04.01.02. 

7.04.06. Dergi kag1t maliyetleri 
7.04.06.01. 

7.04.11. Kitap kag1t maliyetleri 
7.04.11.01. 

7.04.16. Diger urun kag1t maliyetleri 

7.05. DI~ARI YAPTIRILAN URETlM HiZMETLERi MAL1YETLERi HESABI 
7.05.01. Telif hakki maliyetleri 
7.05.02. Grafik hizmetleri maliyetleri 
7.05.03. Dizgi hizmetleri maliyetleri 
7.05.04. Pikaj hizmetleri maliyetleri 
7.05.05. Kamera hizmetleri maliyetleri 
7.05.06. Renk aynm1 hizmetleri maliyetleri 
7.05.07. Montaj hizmetleri maliyeti 
7.05.08. Matbaa hizmetleri maliyetleri 
7.05.09. Ciltleme hizmetleri maliyetleri 
7.05.10. Yemek hizmetleri maliyetleri 
7.05.11. Kantin hizmetleri maliyetleri 
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7.05.12. Servis hizmetlert maliyetlert 
7.05.13. Is1tma hizmetlert maliyetlert 
7.05.14. Temizleme hizmetlert maliyetlert 
7.05.15. Ta§ima hizmetlert maliyetlert 

7.06. YAZI i~LERi ESAS MALiYET YERi HESABI 
7.06.1. 
7.06.2. Direkt personel maliyetleri 

7.06.2.01 
02 
03 
04 
05 

7.06.3. Genel iiretim maliyetlert 
7.06.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13· 
14 

7.06.4. Yarchmc1 maliyet yerlert dag1tun payi 
7.06.5. D1§an yaptmlan uretim hizmetlert maliyetlert 

7.16. GRAFiK ESAS MAL1YET YER! HESABI 
7. 16. 1. Direkt hammadde ve malzerne maliyetleri 

7.16.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.16.2. Direkt personel maliyetlert 
7.16.2.01 

02 
03 
04 
05 

7 .16.3. Genel uretim maliyetlert 
7.16.3.01 

02 
03 
04. 
05 
06 
07 

7.16.3.08 
09 
10 



11 
1.2 
13 
14 
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7.16.4. Yardunc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.16.5. D1§an yaptmlan iiretim hizmetleri maliyetlert 

7.19. D1zGt ESAS MAL1YET YER1 HESABI 
7.19. l. Direkt hammadde ve malzeme maliyetlert 

7.19.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.19.2. Direkt personel maliyetlert 
7.19.2.01 

02 
03 
04 
05 

7. 19.3. Genel iiretim maliyetlert 
7.19.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.19.4. Yardunc1 maliyet yerlert dag1trm payi 
7.19.5. D1§an yaptmlan u:i:-ettm hizmetlert maliyetl 

7.22. P1KAJ ESAS MAL1YET YER1 HESABI 
7.22.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetlert 

7.22.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.22.2. Direkt personel maliyetlert 
7.22.2.0I 

02 
04 
05 

7.22.3. Genel iiretim maliyetleri 
7.22.3.01 

02 
03 



04 
05-
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
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7 .22.4. Yardrmc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.22.5. D1~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 

7 .25. KAMERA ESAS MALiYET YER1 HESABI 
7.25.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.25.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.25.2. Direkt personel maliyetleri 
7.25.2.01 

02. 
03 
04 
05 

7.25.3. Genel uretim maliyetleri 
7.25.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.28.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.28.5. D1~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 

7.31. MONTAJ ESAS MALiYET YERi HESABI 
7 .31.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.31.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.31.2. Direkt personel maliyetleri 
7.31.2.01 



02 
03· 
04 
05 
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7.31.3. Genel uretim maliyetleri 
7.31.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.31.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.31.5. D1~an yaptmlan ureUm hizmetleri maliyetleri 

7 .34. MATB.AA ESAS MAL1YETLER1 HESABI 
7.34.1. Direkt bammadde ve malzeme maliyetleri 

7.34.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.34.2. Direkt personel maliyetleri 
7.34.2.01 

02 
03 
04 
05 

7 .34.3. Genel uretim maliyetleri 
7.34.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.34.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.34.5. D1~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 
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7.39. CILTLEME ESAS MALIYET YER1 HESABI 
7 .39. I. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.39.1.0I 
02 
03 
04 
05 

7.39.2. Direkt personel maliyetleri 
7.39.2.0I 

02 
03 
04 
05 

7 .39.3. Genel uretim maliyetleri 
7.39.3.0I 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
os· 
09 
IO 
11 
I2 
I3 
I4 

7.39.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.39.5. D1~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 

7.41. YEMEKHANE YARDIMCI MAL1YET YER1 HESABI 
7.41.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.41.1.0I 
02 
03 
04 
05 

7.41.2. Direkt personel maliyetleri 
7.41.2.0I 

02 
03 
04 
05· 

7.41.3. Genel uretim malJyetleri 
7.41.3.0I 

02 
03 
04 
05 

7.41.3.06 
07 
08 
09 
IO 



11 
12 
13 
14 
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7.42.4.Yardunci maliyet yerleri dag1bm payi 
7.42.5. Dii~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 

7.45. KANTIN YARDIMCI MAL1YET YER! HESABI 
7.45.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.45.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.45.3. Genel uretim maliyetleri 
7.45.3.01 

02 
03 
04· 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.50.4. Yard1mc1 maliyet yerleri dag1tun payi 
7.50.5 D1~an yaphnlan iiretim hizmetleri maliyetleri 

7.55. ISITMA YARDIMCI MAL1YET YERf HESABI 
7.55.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.55.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.55.2. Direkt personel maliyetleri 
7.55.2.01 

02 
03 
04 
05 

7.55.3. Genel iiretim maliyetleri 
7.55.3.01 

02 
03 
04 
05 

7.55.3. Genel iiretim maliyetleri 
7.55.3.01 

02 
03 



04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
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7.55.4. Yardimc1 maliyet yerleri dag1tim payi 
7.55.5. D1§an yaptmlan ureum hizmetleri maliyetleri 

7.60. TEMiZLEME YARDIMCI MALiYET YER1 HESABI 
7.60.1. Direkt hammadde ve malzeme maliyetleri 

7.60.1.01 
02 
03· 
04 
05 

7.60.3. Genel uretim maliyetleri 
7.60.3.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

7.60.4. Yardimc1 maliyet yerleri dag1trm payi 
7.60.5. D1§an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 

7.65. T_ASIMA YARDIMCI MAL1YET YER1 HESABI 
7.65.1. Direkt bammadde ve malzeme maliyetleri 

7.65.1.01 
02 
03 
04 
05 

7.65.2. Direkt personel maliyetleri 
7.65.2.01 

02 
03 
04 
05 

7.65.3. Genel uretim maliyetleri 
7.65.3.01 



02 
03 
04 
05 
06 
ot 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
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7.65.4. Yardlll1c1 maliyet yerleri dag1tlll1 payi 
7.65.5. Dii~an yaptmlan uretim hizmetleri maliyetleri 
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8.URET1M - YARI MAMUL VE SMM HESAPI.ARI 

8.0 I. GAZETE URETfM HESABI 
8.01.01. .............. Nolu gazete uretimi 

8.01.01.01. EMY 
8.01.01.02. Grafik EMY 

03. Dizgi EMY 
04. Pikaj EMY 
05. Kamera EMY 
06. Renk aynnn EMY 
07. Montaj EMY 
08. Matbaa EMY 
09. Ciltleme EMY 
10. Kag1t maliyetleri 

8.01.02 .............. Nolu gazete uretimi 
8.01.02.01. 

8.06. DERGi URETiM HESABI 
8.06.01. ........... Nolu dergi uretimi 

8.06.01.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

8.06.02 ............ Nolu dergi iiretfmi 
8.06.02.01. 

8.11. K1TAP URETiM HESABI 
8.11.01. ........... Nolu kitap iireUmi 

8.11.01.01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

8.11.02 ............ Nolu kitap O.retimi 
8.16. D1GER URUNLER ORETiM HESABI 

8.16.01. ........... . 
8.16.02.01 

02 
03 

8.16.01.04 
05 



06 
07 
08 
09 
10 

8.16.02 ........... . 
8.16.02.01. 
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8.21. GAZETE YARI MAMOL STOKLARI HESABI 
8.21.01. ........... Nolu gazete 
8.21.02 ........................... .. 

8.26. DERGi YARI MAMOL STOKLARI HESABI 
8.26.01. ..... : ..... Nolu dergi 
8.26.02 .......................... . 

8.31. K1TAP YARI MAMOL STOKLARI HESABI 
8.31.01. ............ Nolu kitap 
8.31.02 ........................... . 

8.36. DICER 0R0NLER YARI MAMOL STOKLARI HESABI 
8.36.01. 

8.41. DI~ YAPILAN 0RET1M HiZMETLERi MALlYETLERi HESABI 
8.41.01. D1§an yaptlan yaz1 i~leri hizmetleri maliyetl 
8.41.02, II fl grafik fl It 

8.41.03, II dizgi ti ti 

04. fl pikaj fl 

05. fl kamera fl fl 

06. renk aynmi " fl 

07. montaj fl 
II 

08. 11 
" matbaa " 

09. " ciltleme " 
10. yemekhane 11 

11, ti kantin II 

12. " seIVis " 
13. 11 

" is1tma 11 

14. fl fl temizleme fl " 

15. fl " ta~una " 
8.42. SATILAN GAZETELERiN MALiYELETi HESABI 

8.42.1. Tele - iirun satI§lann maliyeti 
8.42.1.01. ............. Nolu sattlan gazeteler 

8.42.2. Abone satI§lannm maliyeti 
8.42.2.01. ........... Nolu sattlan gazeteler 

8.42.3. Bayi satI§lanrun maliyeti 
8.42.3.01. ........... Nolu sattlan gazeteler 

8.42.4. Perakende sah§lann maliyeti 
8.42.4.01. ........... Nolu sattlan gazeteler 

8.42.5. Fuar ve sergi sah§lanrun maliyeti 
8.42.5.0l. ........... Nolu sattlan gazeteler 

8.42.6. fhracat sab§lanmn maliyeti 
8.42.6.01. ........... Nolu sattlan gazeteler 

8.47. SATILAN DERGiLERiN MALiYET1 HESABI 
8.47.1. Tele - urun sat1~1anrun maliyeti 

.. 
.. 
" 
" .. 
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8.47.1.01. ........... Nolu sattlan dergiler 

8.47.2. Abone satu~lanrun maliyetl 
8.47.2.01. ........... Nolu saWan dergiler 

8.47.3. Bayi sati~lanrun maliyetl 
8.47.3.01. ........... Nolu sattlan dergiler 

8.47.4. Perakende sah~lann maliyetl 
8.47.4.01. ........... Nolu sattlan dergiler 

8.47.5. Fuar ve sergi sati~lanrun maliyeti 
8.47.5.01. ........... Nolu sattlan dergiler 

8.47.6. ihracat sati~lanrun maliyetl 
8.47.6.01. ........... Nolu sattlan dergiler 

8.52. SATILAN K1TAPLARIN MAL1YETi HESABX 
8.52.1. Tele - iin1n sab~lanrun maliyetl 

8.52.1.01_. ........... Nolu saWan kitaplar 

8.52.2. Abone sab~lanrun maliyetl 
8.52.2.01. ........... Nolu saWan kitaplar 

8.52.3. Bayi sat.l~lanrun maliyetl 
8.52.3.01. ........... Nolu saWan kitaplar 

8.52.4. Perakende sati~lannm maliyetl 
8.52.4.01. ........... Nolu saWan kitaplar 

8.52.5. Fuar ve sergi sab~lanrun maliyetl 
8.52.5.01. ........... Nolu saWan kitapla:r 

8.52.6. fhracat satu~lanmn maliyetl 
8.52.6.01. ........... Nolu saWan kitapla:r 

8.57. SATILAN DiGER 0R0NLER1N MAL1YETi HESABI 
8.57.1. Tele - iiriin sah~lanrun rnaliyetl 

8.57.1.01. 

8.57.2. Abone sati~lanrun maliyetl 
8.57.2.01. 

8.57.3. Bayi satl~lanrun maliyetl 
8.57.3.01. 

8.57.4. Perakende satI~lannm maliyetl 
8.57.4.01. 

8.57.5. Fuar ve sergi sat~lanrun maliyeti 
8.57.5.01. 

8.57.6. fhracat sati~lannm maliyetl 
8.57.6.01. 
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9. GEL1RLER - SATl$TAN iADELER VE KAR MERKEZLER1 

9.01. GAZETE SATI~ GELiRLER1 HESABI 
9.01.1. Tele - iiriin sati~ gelirleri 

9.01.1.01. ........... Nolu gazete sa~lan 

9.01.2. Abone sab~ gelirleri 
9.01.2.01. ........... Nolu gazete sa~lan 

9.01.3. Bayi sab~ gelirleri 
9.01.3.01. ........... Nolu gazete sa~lan 

9.01.4. Perakende sah~ gelirleri 
9.01.4.01. ........... Nolu gazete sah~lan 

9.01.5. Fuar ve sergi sab!,? gelirlert 
9.01.5.01. ........... Nolu gazete sau~lan 

9.01.6. thracat sab~ gelirleri 
9.01.6.0f. ........... Nolu gazete sa~lan 

9.06. DERGi SATI~ GELiRLER1 HESABI 
9.06.1. Tele - iiriin sab~ gelirleri 

9.06.1.01. ........... Nolu dergi sau~lan 

9.06.2. Abone sab~ gelirleri 
9.06.2.01. ........... Nolu dergi sab~lan 

9.06.3. Bayi sab~ gelirlert 
9.06.3.01. ........... Nolu dergi sau~lan 

9.06.4. Perakende sah~ gelirleri 
9.06.4.01. ............ Nolu dergi sat~lan 

9.06.5. Fuar ve sergi sah~ gelirlert 
9.06.6.01. ........... Nolu dergi sa~Ian 

9.06.6. ihracat sah~ gelirleri 
9.06.6.01. 

9.11. K1TAP SATI,S GELiRLER1 HESABI 
9.11.1. Tele - iiriin sab~ gelirleri 

9.11.1.01. ........... Nolu kitap sabi,?lan 

9.11.2. Abone sab~ gelirleri 
9.11.2.01. ............ Nolu kitap saW1fan 

9.11.3. Bayi sab~ gelirleri 
9.11.3.01. ........... Nolu kitap sah~lan 

9.11.4. Perakende sab~ gelirleri 
9.11.4.01. ........... Nolu kitap sa~lan 

9.11. 5. Fuar ve sergi sab~ gelirlert 
9.11.5.0L ........... Nolu kitap sat.i~lan 
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9.11.6. fhracat sah~ gelirleri 
9.11.6.01. ........... Nolu kitap safl$lan 

9.16. D1GER URUN SAT!$ GELfRLERf HESABI 
9.16.1. Tele - fm1n sah~ geUrleri 

9.16.1.01. 

9.16.2. Abone sah~ gelirleri 
9.16.2.01. 

9.16.3. Bayt sah~ geUrleri 
9.16.3.01. 

9.16.4. Perakende satI~ gelirleri 
9.16.4.01. 

9.16.5. Fuar ve sergi sab~ gelirleri 
9.16.5.01. 

9.16.6. fhracat sab~ gelirleri 
9.16.6.01.. 

9.21. GAZETE SAT!$ GELfRLERf ~ILIK HESABI 
9.21.1. Tele - urun sah~ gelirleri ka~1hk 

9.21.1.01. ........... Nolu garete 

9.21.2. Abone sab~ gelirleri kari;1hk 
9.21.2.01. ........... Nolu garete 

9.21.3. Bayt sah~ gelirleri kari;1hk 
9.21.3.01. ........... Nolu gw-ete 

9.21.4. Perakende sabi; gelirleri ka~1hk 
9.21.4.01. ........... Nolu garete 

9.21.5. Fuar ve sergi sabi; gelirleri kar~tl1k 
9.21.5.01. ........... Nolu gw-ete 

9.21.6. thracat sah~ gelirleri kar~1hk 
9.21.6.01. ........... Nolu garete 

9.26. DERGt SAT!$ GEL1RLER1 KAR$ILIK HESABI 
9.26.1. Tele - urun sah~ gelirleri ka~1hk 

9.26.1.01. ........... Nolu dergi 

9.26.2. Abone sah~ gelirleri kar~1hk 
9.26.2.01. ........... Nolu dergi 

9.26.3. Bayt sah~ gelirleri kar~1hk 
9.26.3.01. ........... Nolu dergi 

9.26.4. Perakende sab~ gelirleri ka~1hk 
9.26.4.01. ........... Nolu dergi 
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9.26.5. Fuar ve sergi sab!,? gelirleri kar~tl1k 
9.26.5.01. ........... Nolu dergi 

9.26.6. thracat sat~ gelirleri kar~lhk 
9.26.6.01. ........... Nolu dergi 

9.31. K1TAP SATI$ GEL1RLER1 KAR$1LIK HESABI 
9.31.1. Tele - uriin sat~ gelirleri kar!,?lhk 

9.31.1.01. ............. Nolu kitap 

9.31.2. Abone sab!,? gelirleri kar~lhk 
9.31.2.01. ........... Nolu kitap 

9.31.3. Bayt sab!,? gelirleri kar!,?1hk 
9.31.3.01. ........... Nolu kitap 

9.31.4. Perakende sab!,? gelirleri ka~1hk 
9.31.4.01. ........... Nolu kitap 

9.31.5. Fuar ve.sergi sab~ gelirleri kar!,?1hk 
9.31.5.01. ........... Nolu kitap 

9.31.6. thracat sab!,? gelirleri kar~1hk 
9.31.6.01. ........... Nolu kitap 

9.36. DiCER URUN SATI$ GEL1RLER1 KAR$1LIK HESABI 
9.36.1. Tele - uriin sab~ gelirleri ka~1hk 

9.36.1.01. 

9.36.2. Abone satl!,? gelirleri kar!,?1hk 
9.36.2.01. 

9.36.3. Bayt sab~ gelirleri kar!,?11Jk 
9.36.3.01. 

9.36.4. Perakende satI!,? gelirleri ka~1hk 
9.36.4.01. 

9.36.5. Fuar ve sergi satl!,? gelirleri kar~tl1k 
9.36.5.01. 

9.36.6. 1hracat satI!,? gelirleri kar~1hk 
9.36.6.01°. 

9.41. DI$ARI YAPTIRILAN URETiM H1ZMETLER1 SATIS GELiRLERi HESABI 
9.41.01. Yaz1 i!?leri hizmetleri sahi;; gelirlert 
9.41.02. Grafik 
9.41.03. Dizgi 
9.41.04. Pikaj 
9.41.05. Kamera 
9.41.06. Renk aynnn -
9.41.07. Montaj 
9.41.08. Matbaa 
9.41.09. Ciltleme 
9.41.10. Yemek satI!,? gelirleri 
9.41.11. Kantin mallan satI!? gelirleri 
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9.41.12. Servis hizmetleri sah~ gelirleri 
9.41.13. ls1tma hizmetleri sab$ gelirleri 
9.41.14. Temizleme hizmetleri sah~ gelirleri 
9.41.15. Ta~1ma hizmetleri sah$ gelirleri 

9.42. 1LAN GELiRLERi HESABI 
9.42.01. Gazete ilan gelirleri 
9.42.02. Dergi ilan gelirleri 
9.42.03. Kitap ilan gelirleri 
9.42.04. Digen uriin ilan gelirleri 

9.43. DiGER GEL1RLER HESABI 

9.44. G.AZETE SATISINDAN 1.ADELER HESABI 
9.44.1. Tele - uriin sah~mdan iadeler 

9.44.1.01. ........... Nolu ga7..etenin iadesi 

9.44.2. Abone sab~mdan iadeler 
9.44.2.01 ............. Nolu gazetenin iadesi 

9.44.3. Ba)1 sati~mdan iadeler 
9.44.3.01. ........... Nolu gazetenin iadesi 

9.44.4. Perakende satii,?mdan iadeler 
9.44.4.01. .............. Nolu gazetenin iadesi 

9.44.5. Fuar ve sergi satx~mdan iadeler 
9.44.5.01. ........... Nolu ga7..etenin iadesi 

9.44.6. 1hracat sah~mdan iadeler 
9.44.6.01. ........... Nolu gazetenin iadesi 

9.49. DERG1 SATISINDAN iADELER HESABI 
9.49.1. Tele - itrun satu,?mdan iadeler 

9.49. 1.01. ........... Nolu derginin iadesi 

9.49.2. Abone sab~mdan iadeler 
9.49.2.01. 

9.49.3. Bayt sau~mdan iadeler 
9.49.3.01. 

9.49.4. Perakende sab~mdan iadeler 
9.49.4.01. 

9.49.5. Fuar ve sergi sab$mdan iadeler 
9.49.5.01. 

9.49.6. thracat sah~mdan iadeler 
9.49.6.01. 

9.54. K!TAP SATISINDAN iADELER 
9.54.1. Tele - uriin sah~mdan iadeler 

9.54.1.01. 
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9.54.2. Abone sah$mdan iadeler 
9.54.2.01. 

9.54.3. Bayi sah$mdan iadeler 
9.54.3.01. 

9.54.4. Perakende sab$mdan iadeler 
9.54.4.01. 

9.54.5. Fuar ve sergi sat~mdan iadeler 
9.54.5.01. 

9.54.6. fhracat satu~mdan iadeler 
9.54.6.01. 

9.59. DiCER URUN SATISINDAN fADELER HESABI 
9.59.1. Tele - urun sab$mdan iadeler 

9.59.1.0L 

9.59.2. Abone sat~lanndan iadeler 
9.59.2.01. 

9.59.3. Bayi sah$mdan iadeler 
9.59.3.01. 

9.59.4. Perakende sah$mdan iadeler 
9.59,4.01. 

9.59.5. Fuar ve sergi sah$mdan iadeler 
9.59.5.01. 

9.59.6. fhracat satu~mdan iadeler 
9.59.6.01. 

9.65. TELE - URUN J{A.R MERKEZt HESABI 
9.65.01. Gazete sab$ gelirleri 

9.65.01.01. ........... Nolu gazete 

9.65.06. Dergi sah$ gelirleri 
9.65.06:01. ........... Nolu dergi 

9.65.11. Kitap sab$ gelirleri 
9.65.11.01. ........... Nolu kitap 

9.65.16. Diger urun sab$ gelirleri 
9.65.16.01. 

9.65.21. Sablan gazete maliyetleri 
9.65.21.01. ........... Nolu gazete 

9.65.26. Sablan dergi maliyetleri 
9.65. 26.01. ........... Nolu dergi 

9.65.31. Sablan kitaplar maliyeti 
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9.65.31.01. ........... No1u kitap 

9.65.36. Sablan diger flriin maliyetleri 
9.65.36.01. 

9.65.41. Gazete sah$mdan iadeler 
9.65.41.01. ........... Nolu gazete 

9.65.46. Dergi sab$mdan iadeler 
9.65.46.01. ........... No1u dergi 

9.65.51. Kitap sat1$mdan iadeler 
9.65.51.01. ............ Nolu kitap 

9.65.56. Diger iiriin sah$mdan tadeler 
9.65.56.01. 

9.65.61. Tele - -flriin gider merkezi 
9.65.61.01. Genel giderler 

02. Personel gtderleri 
03. Sah$ giderleri 
04. YMY dag1um payi 

9.66. ABONE KAR MERK.EZ1 HESABI 
9.66.01 Gazete ~ab$ Gelirleri 

9.66.01.01 Nolu Gazete 

9.66.06. Dergi Sah$ Gelirleri 
9.66.06.01 Nolu Dergi 

9.66.11 Kitap Sab$ Gelirleri 
9.66.11.01. Nolu Kitap 

9.66.16. Diger Uriin Sab$ Gelirleri 
9.66.16.01. 

9.66.21. Sablan Gazete Maliyetl 
9.66.21.01 Nolu Gazete 

9.66.26. Sablan Dergi Maliyetl 
9.66.~6.0l Nolu Dergi 

9.66.31. Sablan Kitap Maliyetl 
9.66.31.01. Nolu Kitap 

9.66.36. Satilan Diger Crriin Maliyetl 
9.66.36.01 

9.66.41. Gazete Sah$mdan tadeler 
9.66.41.01 No1u Gazete 

9.66.46. Dergi Sah$mdan fadeler 
9.66.46.01. Nolu Dergi 

9.66.51. Kitap Sah$mdan fadeler 
9.66.51.01 Nolu Kitap 
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9.66.56. Diger Urun Sat1$mdan tadeler 
9.66.56.01 

9.66.61. Abone Gider Merkezi 
9.66.61.01. Genel Giderler 

02. Personel Giderleri 
03. Sab$ Giderleri 

04. YMY Dag1trm Payi 
9.67. BAYi KAR MERKEZI HESABI 

9.67.01. Gazete sah$ gelirleri 
9.67.01.01. ........... Nolu gazete 

9.67.06. Dergi sab$ gelirleri 
9.67.06.01. ........... Nolu dergt 

9.67 .11. Kitap sab$ gelirleri 
9.67.11.01. ............. Nolu kitap 

9.67.16. Diger urun sah$ gelirleri 
9.67.16.01. 

9.67.21. Sablan gazete maliyetleri 
9.67.21.01. ........... Nolu gazete 

9.67.26. Sablan dergi maliyetleri 
9.67.26.01. ........... Nolu dergi 

9.67.31. Sablan kitap mailetleri 
9.67.31.01. ........... Nolu kitap 

9.67.36. Sablan diger iinin maliyetleri 
9.67.36.01. 

9.67.41. Gazete sah$mdan iadeler 
9.67.41.01. ........... Nolu gazete 

9.67.46. Dergi sab$mdan iadeler 
9.67.46.01. ............. Nolu dergi 

9.67.51. Kitap bah§mdan iadeler 
9.67.51.01. ........... Nolu kitap 

9.67.56. Diger urun sab§mdan iadeler 
9.67.56.01. 

9.67.61. Bayi gider merkezl 
9.67.61.01. Genel giderler 

02. Personel giderleri 
03. Sah$ giderleri 
04. YMY dag1tim payi 

9.68. PERAKENDE KAR MERKEZ1 HESABI 
9.68.01. Gazete sab$ gelirleri 

9.68.01.01. ........... Nolu gazete 
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9.68.06. Dergi sab§ gelirleri 
9.68.06.01. ............ Nolu dergi 

9.68.11. Kitap satl§ gelirleri 
9.68.11.01. ........... Nolu dergf. 

9.68.16. Diger iin1n sab§ gelirleri 
9.68.16.01. 

9.68.21. Sablan gazete maliyetleri 
9.68.21.01. ........... Nolu gazete 

9.68.26. Sablan dergi maliyetleri 
9.68.26.01. ........... Nolu dergi 

9.68.31. Sablan kitap maliyetleri 
9.68.31.01. ........... Nolu kitap 

9.68.36. Sablan diger iin1n maliyetleri 
9.68.36.01. 

9.68.41. Gazete sah§mdan tadeler 
9.68.41.01. ........... Nolu gazete 

9.68.46. Dergi sab§mdan iadeler 
9.68.46.01. ........... Nolu dergi 

9.68.51. Kitap sab§mdan iadeler 
9.68.51.01. ............ Nolu kitap 

9.68.56. Diger iin1n sab§mdan iadeler 
9.68.56.01. 

9.68.61. Perakende gtder merkezi 
9.68.61.01. Gene! giderler 

02. Personel giderleri 
03. Sab§ giderleri 
04. YMY dag1bm payi 

9.69. FUAR VE SERGi KAR MERKEZi HESABI 
9.69.01. Gazete sab§ gelirleri 

9.69.01.01. ........... Nolu gazete 

9.69.06. Dergi sab~ gelirleri 
9.69.06.01. ........... Nolu dergi 

9.69.11. Kitap sah~ gelirleri 
9.69.11.01. ........... Nolu kitap 

9.69.16. Diger iin1n sah~ gelirleri 
9.69.16.01. 

9.69.21. Sablan gazete maliyetleri 
9.69.21.01. ........... Nolu gazete 
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9.69.26. Sablan dergi maliyetleri 
9.69.26.01. ........... Nolu dergi 

9.69.31. Sablan k.itap maliyetleri 
9.69.31.01. ........... Nolu kitap 

9.69.36. Sablan diger un1n maliyetleri 
9.69.36.01. 

9.69.41. Gazete sab§mdan iadeler 
9.69.41.01. ........... Nolu gazete 

9.69.46. Dergi satI§mdan iadeler 
9.69.46.01. ............ Nolu dergi 

9.69.51. Kitap sab!iimdan iadeler 
9.69.51.01. ........... Nolu kitap 

9.69.56. Diger iin1n sab~mdan iadeler 
9.69.56.01. 

9.69.61. Fuar ve sergi gider merkezi 
9.69.61.01. Genel giderle:r 

02. Personel giderlert 
03. Sab~ gide:rleri 
04. YMY dagitim payi 

9. 70. iHRACAT KAR MERKEZi HESABI 
9. 70.01. Gazte sab~ gelirler! 

9.70.01.01. ........... Nolu gazete 

9. 70.06. Dergi satI§ gelirlert 
9.70.06.01. ........... Nolu de:rgi 

9. 70.11. Kitap sati~ gelirlert 
9. 70.11.01. ........... Nolu kitap 

9. 70.16. Diger un1n sati~ gelirlert 
9. 70.16.01. 

9. 70.21. Sablan gazete maliyetlert 
9.70.21.01. ........... Nolu gazete 

9. 70.26. Sablan dergi maliyeU 
9.70.26.01. ........... Nolu dergi 

9. 70.31. Sablan kitap maliyetlert 
9.70.31.01. ........... Nolu kitap 

9. 70.36. Sablan diger un1n maliyetleri 
9. 70.36.01. 

9. 70.41. Gazete sab~mdan iadeler 
9.70.41.01. ........... Nolu gazete 
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9. 70.46. Dergi sab~mdan iadeler 
9.70.46.01. .....•..... Nolu dergi 

9.70.51. Kitap sabi;mdan iadeler 
9.70.51.01. ........... Nolu kitap 

9. 70.56. Diger un1n sab!lmdan iadeler 
9.70.56.01. 

9. 70.61. ihracat gider merkezi 
9.70.61.01. Genel giderler 

02. Personel giderlert 
03. Sab~ giderleri 
04. YMY dag1trm payi 



HESAPLARIN 1SLEY1S1 HAKKINDA GENEL A~IKLAMAJLAR 
Hesap planmda, i~Jeyi~i OzeUik gOsteren bir ktsun hesaplann i~ley~ §ekilleri, gilnliik defter 

kay1tlan yardum ile g6sterilmeye ~§tlacak. Bu cilmleden olarak. geneJde son~ hesapJamu 
i~ren bir Jasun Omekler ~gJCla veriJmi§tir: 

STOK HESAPLARI / xxx 
KASA (BORC) HE.SABI xxx 

<;e~itli gereksinimJerin ahnmasi 

G1DER HESAPLARI/ xxx 
KASA (BORC) HESABI xx 
STOKHESABI x 

Bir tabm harcamalann ilgili gider hesap-
Janna kaydt. 

/ 
MALtYET HESAPLARI xxx 

KASA (BORC) HE.SABI xx 
STOKHESABI x 

Bir takun harcamalann ilgili maliyet hesap-
Janna kaydt. 

/ 
G1DER MERKEZLERl HESAPLARI xx 
KAR/ ZARAR HESABI x 

G1DER HESAPLARI xxx 
Giderlerin, ilgili gider merlcezlerine ve 

veya KI Z hesabma kayitlan 

/ 
ESAS MAL1YET YERLER1 HESAPLARI xx 
Y ARD™CJ MALfYET YERLERl HESAPLARI x 

MALfYET HESAPLARI xxx 
Maliyet tilrJerinin, ilgili maliyet yerJerine 

(EMY ve YMY) kaydt. 

/ 
Y ARD™CI MALlYET YERLERl HE- x 
SAPLARI 

YAR. MALlY. YER. HESAP. 
YMY maliyetlerinin, kaq1bkh hizrnet ve mat 

~v~Jerine gl>re kendi aralannda dagttum 
(matematik dagttim y6ntem1) 

/ 
DISARI Y APILAN 0RErtM H1ZMET x 
MALIY. 

Y ARDIMCJ MAL1Y. YER. x 
~anya yapilan ~itli hizmetlerin mali-

yetlerinin YMY'den aynJmast 

\ 



/ 
ESAS MALlYET YERLERl HESAPLARI x 
GlDER MERKEZLER1 HESAPLARI x 

YARD. MAL1Y. YER. HESAP. xx 
YMY maliyetlerinin, EMY ve gider mer-

kezlerine daA1tum (Matematik daA. yl>ntemi) 

/ 
KAR MERKEZLER1 HESAPLARI x 
KAR I ZARAR HESABI x 

GlDER MERKEZLER1 HESABI xx 
Gider merlcezlerinde toplanan giderlerin br 

merkezlerine ve KI Z hesaplanna devri. 

/ 
ORET1M HESAPLARI xxx 
Y ARI MAM0L HESAPLARI xx 
DISARI Y APILAN ORETlM HlZMETLERt x 
MALlY. 

ESAS MALlYET YERLERl xxx 
MALlYET HESAPLARI xxx 

EMY maliyetJerinin ve di~er bir bs1m ma-
liyetJerin ; iiretim, yan mamiil ve diAer ilgili 
maliyet tesbiti hesaplanna kaych. 

/ 
KASA (ALACAK) HESABI xxx 

SATIS GELlRLERl HS. xxx 
Sati~lann kaych. 

/ 
SATILAN MALLAR™ MALlYETI.ERl HS. xx 

"ORET1M HESAPLARI xx 
Sati§ mailyetJerinin kaych. ' 

/ 
SATIS GELtRLERl HESAPLARI xxx 

KAR MERKEZLERl HS. xxx 
Sati~lann iJgili kar merkezlerine kaych. 

/ 
KAR MERKEZLERl HESAPLARI xx 

SATILAN MALLAR.IN MAL. xx 
Sa~ maliyetlerinin ilgili kar merkezlerine 

kaycb. 

/ 
SATIST AN lADELER HESAPLARI x 

KASA (ALACAK) HES. x 
Sati§ iadesinin kaydl. 

/ 
ORET1M HESAPLARI x 

SA TILAN MAL. MAL1Y. x 
Sati~ iadelerinin stok kayd1. 



/ 
KAR MERKEZLER1 HESAPLARI x 

SA TIST AN 1ADELER HS. x 
Sau~ iadclcrinin ilgili Ur merkezlcrine 

kaydt. 

/ 
SA TILAN MALLARIN MAL1YE1LER1 HS. x 

KAR MERKEZLERl HS. x 
s~ iadeleri maliyetlerinin ilgili Ur mer-

:kezlerine kaydl. 

/ 
KASA (ALACAK) HESABI xxx 

GELlR HESAPLARI xxx 
~e~itli gelirin kaydt. 

GELlR HESAPLARI / xxx 
KAR ME.RKEZLER1 HS xx 
KAR I ZARAR HESABI x 

~~itli gelirleri, ilgili Ur merkezi hesap-
lanna ve I veya KI Z hesabma kaych. 

/ 
KAR MERKEZLER1 HESAPLARI xxx 

KAR I ZARAR HESAP xxx 
Klr merkezleri hesaplanmn bakiyelerinin 

K I Z hesabma devri. 

/ 
KASA ALACAKHESABI xxx 

DISARI Y APILAN ORET1M xxx 
HlZME1LERl SAT. GELlR. 

DlFlya yapilan ~tli hizmetlerin ~ 
kaydnun yaptlmasi 

/ 
DISARIY A Y APILAN DRET1M HlZM.: xx 
SAT.GEL1R. 

DISARI YAP. OR. H1Z. MALIY. xx 
DlFlya yapilan ~~itli hizmetlerin maliyet 

kaydtmn yapi1masi. 

/ 
Dl$ARI Y APll.AN 0RET1M H1ZM. SAT. GELlR. x 

KAR I ZARAR HESABI 
Hesabm bakiyesinin KI Z'a kaych. 

/ 
SUBELER CARf HESAPLARI xx 

SA TIS GELlR. KARSILIK. xx 
Firma i~i konsinye satI§lann kaych. 

/ 
SA TIS GEL1RLER1 KAR$ll.IK HESAPLARI xx 

SA 11$ GELlRLERl HS. xx 
Konsinye sab§lann, g~kl~n Jasmmm 

kaydl. 
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