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AGY sisteminin bütün işletme içinde uygulanabilmesi için öncelikle !Yi
ve etkili bir finansal sisteme gereksinme duyulmaktadır. iyi
olarak nitelenen bir finansal sistem (finansal bilgi sistemi) (1)
düzenlenmiş

a- Amaçların saptanması, planlama ve kaynakların dağıtılması sonuçlarını finansal terimlerle ve sayısal olarak düzenlemelidir.
b- Yönetimin yalnız geleneksel ölçme ve denetleme ile ilgili tarafları üzerine değil, öncelikle, özendirme ile ilgili (motivasyonel) yanlarına ağır
lık vermelidir.
c- Kurulacak sistem, yalnız işletme dışındaki ilgililere bilgi sağlamakla
yetinmemeli, ayrıca, işletme yönetim sistemi içinde kurulacak haberleşme ve özendirme ile ilgili bağlantıların bütünleyici bir parçası olmalıdır.
Başarılı
ğıdaki

bir AGY sistemine destek olacak iyi bir finansal bilgi .sistemi,
gereksinimleri gerektirdiği şekilde karşılamalıdır: ,

aşa

1- Maliyetler Hakkmda Bilgi
Maliyet, bilindiği gibi, belirli bir amaç için kullanılmış kaynaklar miktarının
parasal terimlerle ölçülmesidir. Bu tanım içinde gerçekte üç önemli fikir
kapsanmıştır.(2).

- Maliyet kaynaklarının kullanımını ölçer.
- Maliyet ölçüsü parasal terimlerle belirlenir.
- Maliyetin ölçümü her zaman belirlenen amaçla ilgilidir.
Maliyet kavramı aslında, yürütme görevindeki yöneticiler için anlaşılma
sı en güç kavramlardan biri olarak kabul edilebilir. Maliyetlerin özellikleri
ve harcamalarla ilgili bilgi almak, yürütme görevindeki yöneticilerin yapacağı ödemelerini planlayabilmesi için bit ön koşuldur denilebilir. Muhasebe kayıtlarının bu konuda yöneticiye yapacağı yardım sınırlıdır. Çünkü, mu- •
hasebenin önde gelen fonksiyonu, yöneticiye ne olduğunun rapor edilmesidir. Halbuki bir organizasyonun dinamik bir yapı kazanabilmesi için, iş
letmenin finansman veya muhasebe bölümünün yaptığı çalışmaların ne olduğunun rapor edilmesinden çok, ne olmalıydı şeklindeki yaklaşıma doğ(*) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm.Ü . .
(1) McConkey Dale, D., Weele Ray Vander, Financial Management ByObıectıves, Engle-

wond Cliffs. N.J., Prentiee - Hall, ine., 1976.
.
.
(2) Robert N. Anthony, Glenn A. Welseh, Fundamentals Of Management Accountıng, Rıchard O. lrwin, ine., 1974, s. 25.
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ru yönlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü yönetici daha önce olup bitmiş
bir şeyi değiştiremeyecektir, o, asıl gelecekte ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. Ancak, belirtmek gerekir ki tarihsel maliyetler ne olacağı konusunda yöneticiye yardımcı olabilir(3).
AGY yaklaşımında kurulacak finansal sistem, ne olması gerektiği He ilgili bilgiyi yöneticiye sağlayabilmek için öncelikle organizasyon tarafından
yapılmış başlıca harcamaların bir sınıflamasını meydana getirebilmelidir.
Değişik işletme kararlarını verebilmek için değişik maliyet ayırımından hareket etmek esas olmakla beraber(4), maliyetlerle ilgili başlıca ayırım bilindiği gibi, onları, sabit ve değişken olarak nitelendirmektir. Sabit maliyetler,
çok basit anlatımı ile, belirli bir sürede yapılan üretim (veya satış) miktarı
nın büyük ölçüde değişiklik göstermesine rağmen, değişmeden kalan maliyetlerdir. Değişken maliyetler ise, yapılan üretim (veya satış) hacmi ile doğ
ru orantılı olarak değişirler Burada asıl belirlemek istediğimiz, finansal sistemin yürütme ile ilgili yöneticiye maliyetlerin nitelikleri ile ilgili bilgileri iş
işden geçmeden önce sağlaması olduğundan, konuyu gereğinden fazla
açmamak için maliyetlerle ilgili ayrıntılara girilm.emiştir.
Özet olarak denilebilir ki, AGY koşullarındaki bir finansal sistem, çeşitli
maliyetlerin, hacim, zaman veya yönetsel kararlara göre nasıl hareket edeceğini gösterecek şekilde düzenlenmelidir.
2- Esnek (Veya

Değişebilir)

Bütçeleme

AGY koşullarında düzenlenecek finansal sistem ikinci olarak, esr.ıek bütçeleme gereksinimini karşılamalıdır. Çünkü esnek bir bütçeleme yürütme
ile ilgili yôneticinin amaçlarına ulaşmasındaki "etkinlik"ve"verimlilik"in ölçülebilmesi için yararlı bir araçtır. Değişebilir bir bütçe sisteminin esası,
belirli türdeki harcamaların farklı düzeylerdeki üretim miktarlarına göre değişebileceğinin kabulü suretiyle, bütçelere esneklik getirilmesine dayandı
rılır(5). Welsch'e (6) göre değişebilir veya esnek bütçe yaklaşımınin temel
amacı, bir sorumluluk merkezindeki gider kalemlerinin her birinin, bu merkezde yapılan işler veya üretim miktarları tarafından nasıl ve ne ölçüde etkilendiğini özgül bir şekilde belirlemektir.
Esnek bütçeleme yaklaşımı ile ilgili olarak yukarıda anlatılanları yönetimin alt düzeyinde yer alan bir üretim yöneticisi için verilen şu örnekle bi:raz daha açıklığa kavuşturalım (7). Bu yöneticiye belirli çalışma yılı için verilen bölüm bütçesi aşağıdaki gibi olsun:
(3) Charles T., Horngreiı, Cost Accounting, A Managerial Emphasis, Englewood Clifs, N.J.,
Prentiee-Hall ine., 1972, s. 21.
(4) Hatiboğlu Zeyyat, Gürsoy Cudi, T., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, İstanbul, Aktif Büro Basım Organizasyon Yayınları, N. 9, 1979, s. 10.
(5) J. Fred Weston, Eugene F. Brigham, Essentlals of Managerlal Flnance, 3rd Edition,
Holt, Rinehart and Winston, ine., 1974. s, 123.
.
(6) Glenn A. Welseh, Budgeting: Protif Planning and Control, Third Edition, Englewood
Cliffs, N.J., Prentiee - Halt, ine., 1971. s. 308.
·
(7) Örnek, MeConkey/Weele, a.g.e., s. 85'den değiştirilerek alınmıştır.
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Dolaysız İşçilik
Hammadde
Gereç ve Malzeme
Bakım, Onarım

Amortisman

Dolaylı İşçilik

Toplam

90.000.40.000.15.000.5.000.30.000.20.000.-

TL
TL
TL
TL
TL
TL

200.000.- TL

Bu bütçe, (x) ürününden 25.000 birim, üretildiği varsayımına dayandırıl
AGY sisteminde görev yapan üretim yöneticisinin bı,.ı andan itibaren, kendi bölümünün toplam maliyetinde % 1O oranında bir azaltmayı
amaç olarak saptadığını, yani toplam maliyeti 180.000.- TL'na indirmeyi
kendine hedef edindiğini varsayalım. Bu varsayımlar altında eğer finansal
sistem bu üretim yöneticisine aşağıdak'i raporu verebilirse, yönetici amacına ulaştığını görerek durumdan hoşnut olacaktır. Çünkü bütün maliyet
kalemlerinde kendisine ilk verilen sabit bütçe ile karşılaştırma yapıldığın
da en az % 1O bir indirime ulaşmayı başarmıştır.
mıştır.

Dolaysız İşçilik

Ham madde
Gereç ve Malzeme
Bakım Onarım

Amortisman

Dolaylı İşçilik

Toplam

19 ..
Bütçe {TL)

19 ..
Gerçek {TL)

Sapma {TL)

81.000
36.000
13.500
4.500
27.000
18.000

71.280
31.680
11.880
3.960
27.000
18.000

9.720
4.320
1.620
540
-0-0-

180.000

163.800

16.200

Bununla beraber, bu raporun uygun olmayan veya aldatıcı olan başlıca
iki yönü vardır;
- İlk olarak, maliyetleri değişken ve sabit olarak sınıflamamıştır.
- İkinci olarak, bu sınıflamayı yapmadığı için, etkinliğin olduğu kadar ve- ~
rimliliğin ölçüsünü de kapsamına alan bir esnek bütçeyi içermemektedir.
Etkinlik, istenen amacın başarılmasını, belirtirken, "Verimlilik " ,girdi ve
çıktı arasındaki optimum bir ilişkiyi anlatır. Örneğin, karasineği bir balyozla öldürmek etkin olabilir, ancak bu davranış verimli değildir(8). Etkinlik,
belirli bir amaca ulaşılma derecesini ölçer. Örnek bütçede üretim yöneticisi % 1O oranında maliyet indirimini gerçekleştirmek suretiyle amacına ulaş
mıştır. Verimlilik, Horngren'in tanımından da anlaşılacağı -gibi bir amaca
ulaşmak için gereksinilen girdi veya kaynakları göz önünde tutar ve amaca ne ölçüde iyi ulaşıldığını gösterir. Eğer, örneğimizdeki üretim miktarı yalnız 20.000 birim olsaydı, o zaman bu düzeydeki maliyetler (% 80 veya
(8) Horngren, Cost Accountlng , s. 186.
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20.000/25.000 birim) yöneticilerin
daki gibi olacaktı:

saptadığı

amaç temel

alındığında aşağı-

20.000 Birim
İçin Bütçe
(TL)

19 ..
Gerçek
(TL)

Sapma (TL)

64.800
28.800
10.800
3.600
108.000

71.280
31.680
11.880
3.960
118.800

6.480
2.880
1.080
360
10.800

Amortisman

Dolaylı İşçilik

27.000
18.000

27.000
18.000

-0- '
-0-

Toplam Sabit Maliyetler

45.000

45.000

-0-

153.000

163.800

10.800

Değişken

Maliyetler

Dolaysız İşçilik

Hammadde
Gereç ve Malzeme
Bakım, Onarım

Toplam

Değişken

Maliyetler

Verim
Düşüklüğü

Sabit Maliyetler

Toplam Maliyetler

Sabit ve değişken maliyetler .verimliliği ölçmek için yukarıda görüldüğü
biroirinden ayırt edilmeli, AGY koşullarında kurulacak finansal sistem, verilen üretim düzeylerine göre maliyetlerin ne olacağını saptamaya
elverişli olmalıdır. Örnekte görüldüğü gibi, verilen sabit bütçe ile yöneticiye sağlanan bilgi, onun üretimle ilgili yanlış bir karar almasına neden ol.muştur. Çünkü, onu, amacına ulaşmış gibi göstermiştir. Halbuki, gerçekte
. olan, satışların% 20 oranında düşmesidir. Eğer öyle olsa idi, o zaman değişken üretim maliyetleri de % 20 oranında azalış göstermeliydi.
iyi düzenlenmiş bir finansal bilgi sistemi, hem amaca ulaşılıp ulaşılma
dığını (etkinlik) ve hem de amaca ne ölçüde ulaşıldığını (verimlilik) göstermelidir.
şekilde

3- Standartlar ve Sapmalarm Rapor Edilmesi
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, bütün performans analizlerinde
bir karşılaştırmaya gereksinme duyulur. Performans analizi aslında, belirli
koşullar altında bir kimsenin ne yaptığı ile, ne yapması gerektiğinin bir karşılaştırmasıdır. Yapılmış bir iş (performans) ile ilgili olarak düşüncemizi belirtir ya da karar verirken, genellikle, soyut ve kuramsal bir ölçüt kullanmak yerine, yapılmış işle ilgili bilgiyi diğer başka bir bilgi ile karşılaştırmayı
yeğ tutarız. işte bu karşılaştırmada kullandığımız bilgilerden yapılmış işle
ilgili olanına "gerçek" bilgi, karşılaştırmada temel olarak kullandığımız bilgiye de "standart" bilgi adı verilir. Maliyet muhasebesinde, bu önceden
belirlenmiş standart ile gercekleştirilen arasındaki fark is~. "Sapma" ola.
.
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rak adlandırılır (9). Standart maliyetler, önceden özenle belirlenmiş ve hedef alınmış, ulaşılması gereken maliyetlerdir. Sapmaların incelenmesi ve
gözden geçirilmesi, standartlara bağlı kalmak, onlara daha iyi bir uyum sağ
lamak, ya da amaçlara ulaşmayı gerçekleştirmek için yapılan bir çalışma
dır (1 O).
Standartların, genel olarak bütün AGY sistemi içine alınmasının çeşitli
nedenleri vardır. Aşağıda sıralananlar, böyle bir sistemde standartların sağ
layacağı yararları özetlemektedir (11 ).
(1) Standartlar gerçek performansın ölçülmesi· için bir kıstas meydana
getirirler.
(2) Standartlar, yalnız ünite maliyetlerinin ne olduğu ile ilgili bilgiyi değil,
ayrıca ne olması gerektiği ile ilgili bilginin de toplanmasına yardım ederler.
Aynı iş daha sonra tekrar yapıldığında, standart maliyetler bu iş için katlanılacak maliyetin önceden tahmin edilmesine yardımcı olurlar.
(3) Yönetime satış maliyetleri ve stoklar konusunda sık sık rapor verme
gereği olduğundan, standartlar belirli aralıklarla verilecek raporlar için maliyetlerin saptanmasında yararlı olurlar.
Standart maliyetlerin saptanmasında kullanılan çeşitli yöntemler vardır
ve bu yöntemler konusunda finansal yöneticinin yeterli bilgiye sahip olması gereklidir. Burada yöntemlerden en yaygın olan üç tanesinin üzer inde
kısaca durulacaktır (12).
·
a- Tarihsel: Bu yöntem ile maliyetler belirli bir bölümde veya maliyet merkezinde toplanır. Toplanan bu maliyetler daha sonra üretilen birim sayısı
na veya çalışılan saatlere bölünür. Bu yöntemin bellibaşlı sakıncası, geçmişteki verim düşüklüklerinin standartların kapsamı içine girmesi olasılığıdır.
b- İdeal: Bu standartlar işletmenin tam ve kusursuz olarak, başka bir
deyişle, maksimum verimle çalıştığı zaman gerçekleşmesi beklenen maliyetleri gösterirler. Bu standartlarla ilgili problem ise, bunlara ulaşmanın olanak dışı olmasıdır. Bunun içindir ki, yürütme ile görevli yöneticiler üzerinde bu standartlar, özendirme açısından ters tepki oluştururlar.
c- Özendirici (Motivasyonel) Standartlar: Bunlar akla uygun (normal)
koşullar altında yine normal bir çaba harcanmak suretiyle karşılanabilecek
standartlardır.

Özendirici standart maliyeti, ideal standart maliyetine oranla kuşkusuz daha
yüksektir.
Standartlar saptandığında, finansal yönetici, bu standartların niçin kullanıldığı konusunda, yürütme ile görevli yöneticiye bilgi vermelidir. Maliyet
standartlarının belirlenmesinde çeşitli amaçlara hizmet edildiği bilinmelidir. Başarılı bir AGY sisteminde, finansal yönetici kendi standart maliyet
sistemini, u standartları kullanmasına ilişkin özgül amacı ile bütünleştirme
( 9) Robert N. Anthony, Management Accountlng Prlnclples, 8 th Printing, Homewood lllinois, Richard 0; lrwin, ine., ·1973., s. 384.
(10) Horngren, Cost Accounting, s. 187.
(11) McConkey/Weete, a.g.e., s. 86. Karş. Hatipoğlu/Gürsoy, a.g.e., s. 191. Ayrıca bkz. Morrisey, a:g.e., s. 110.
'
(12) McConkey/Weele, a.g.e., s. 86-87. Bu konuda ayrıca bkz. Hatipoğlu/Gürsoy, a.g.e., s.
191-192.
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lidir. Finansal yönetici standart maliyetler yardımı ile, yürütme ile görevli
yöneticilerin, amaçlarını saptaması, onlara ulaşmak için plan yapması, sonuçları kontrol etmesi, sapmalar ve onların nedenlerini belirleyen geri-iletim
bilgisini sağlayabilmesi konuları ile ilgili olarak yapacağı yardımcılık görevini daha iyi şekilde yerine getirebilecektir.

4-

Dolaysız

Maliyet Sistemi:

Başarılı bir AGY sistemini destekleyip kuwetlendirecek Jyi bir finansal
sistemin aranan özelliklerinden bir diğeri de, dolaysız maliyet (Direct Costing) sistemini kapsamına almasıdır. Dolaysız veya değişken maliyet sisteminin esası, ürün maliyetlerine yalnız değişken giderleri yüklemek ve sabit giderleri tamamen ilgili dönemin gideri kabul ederek. kar ve zarar hesabına aktarmaktır. Bu özelliği ile, dolaysız maliyet sistemi, bütün giderleri
maliyetlere yükleyen tam maliyet (Absorption Costing) sistemlerinden. ayrıcalık gösterir (13).
Tam maliyet sistemi genellikle finansal raporlama için daha uygun ve
elverişli görülürken, dolaysız maliyet sisteminin, planlama, ölçme ve kontrol fonksiyonları açısından daha üstün olduğu düşünülür. Aslında, dolaysız maliyet ilkesine göre düzenlenen finansal tablolar, yürütme ile görevli
yöneticilerin verecekleri kararlarda onlara daha çok yardımcı olabilmektedir (14). Günümüzde her ne kadar performans ölçülmesi ve maliyet analizlerinde katkı marjı yaklaşımından gittikçe daha fazla yararlanılması, dolaysız maliyet sisteminin işletme içi raporlama amacıyla giderek artan şe
kilde kullanılmasına neden oluyorsa da, tam maliyet sisteminin kullanılması
bugün için daha yaygındır (15).
Burada amacımız, bu kavramları muhasebe açısından ayrıntılı olarak açık
lamak değildir. Ancak, AGY'e destek olacak finansal sistemin gereksinimini karşılayacak bir dolaysız maliyet sisteminin aşağıdakileri elverişli kıl
ması beklenir (16).

(1) Maliyetin niteliği ·(tutumu) belirlenmelidir.
(2) Maliyetler ve gelirler onlarla sorumlu kişilere veya bölümlere yüklenmelidir.
(3) Bir kimsenin vereceği karar ile bunun sonucu olan maliyet veya gelir
arasında dolaysız ilişki vardır.

(4) marjinal, dolaysız ve bölümle ilgili gelir ve giderler kar katkısı temeline
dayalı olarak rapor edilir. Bu da, çalışma raporunun (tablosu), bölümün
üzerinde bir miktar kontrole sahip olduğu kalemleri, kapsamına alması
(13) Nasuhi Bursa!, Maliyet Muhasebesi, (Prensipler ve Uygulama): İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1976. s. 403. Ayrıca bkz. Hatipoğlu/Gürsoy, a.g.e., s. 205-206.
·
(14) (Hatipoğlu/Gürsoy, a.g.e., s. 207. Karş.: James M. Fremgen, "The Direct Costing Controversy an ldentification of lssucs" içinde: L.S. Resen, Topics in Managerial Accounting, 2nd Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, 1974. s. 108-112.
·
(15) Horngren. Accounting For Management Control, s. 488.
(16) McConkey/Weele, a.g.e., s. 87.
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gerektiğini belirler.
(5) "Dağıtılmış" maliyetler, yalnız bölüm tarafından kontrol edilebilir maliyetlerin yöneticiye rapor edildiğinden emin <;>lmak için büyük bir ôzenle
gözden geçirilmeli, incelenmelidir.
(6) Bütün maliyetler, gelirler ve varlıklar en sonunda organizasyondaki bir
tek kişinin sorumluluğudur. İşte AGY koşullarındaki finansal sistemin
asıl amacı, kazanılan, harcanan veya yatırıma giden her bfr TL'ndan
sorumlu olacak bu kimseyi bulmak olmalıdır.

Son olarak belirtmemiz gereken önemli bir nokta, kurulacak finansal bilgi sistemini') AGY'in bir tamamlayıcısı olması gereğidir.
5- Geri-iletim ve Rapor Verme: sistemin diğer bir gereksinimi, sonuçların rapor edilmesi yönteminin AGY sistemi ile tutarlı olmasıdır. Böyle bir
gereksinim ise, dolaysız gelir dolaysız maliyet ve varlıkların organizasyon
içind~.ki bir tek bireye veya işletme birimine ayrılması (tahsis) gereğini belirtir. Urüne, birime veya bölüme göre katkıyı gösterecek şekilde düzenlenen raporlama sistemi AGY yönetim sistemine uygun olacaktır. Aşağıda
katkıyı gösterecek şekilde düzenlenmiş bir raporlamaya kısa bir örnek verilmiştir (17).
,

(X) İŞLETMESİ
BÖLÜM GELİR TABLOSU
Tüm İşletme
(TL)

(A) Bölümü
(TL)

(B) _Bölümü
(TL)

10.000
6.000

6.000
4.000

4.000
2.000

Dolays1z Sabit Giderler

4.000
2.000

2.000
1.000

2.000
1.000

Bölümün Katkısı
Ortak Sabit Giderler

2.000
1.000

1.000

1.000

Vergi Öncesi Gelir

1.000

Satışlar
Değişken

Giderler

Katkı Marjı

Burada dikkat edilmelidir ki, dolaysız maliyet sistemi, ilk olarak değişken
ve sabit giderleri birbirinden ayırt etmekte, ikinci olarak da, bütün giderler
rapor edildiği şekilde bir birime veya bölüme doğrudan doğruya yüklenebilmektedir.

SONUÇ:
.
AGY sisteminin bütün işletme içinde uygulanabilmesi için gerekli olan, iyi
düzenlenmiş ve etkili bir finansa: sistem öncelikle;
(17) Örnek, McConkey/Weele, a.g.e., s. 88'den çok az değiştirilerek alınmıştır.
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-Planlama ve kaynakların dağıtım sonuçlarını finansal terimlerle ve
sayısal olarak düzenlemeli,
-Yönetimin özendirme ile ilgili yanlarına ağırlık vetmeli,
-Kurulacak sistem sadece üçüncü şahıslara bilgi sağlamakla yetinmemeli,
işletme yönetim sistemi içinde gerçekleştirilecek haberleşme ve
özendirme ile ilgili bağlantılarında tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.
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