
*Mustafa OĞUZ

Gönder�m Tar�h�: 28.11.2017 Kabul Tar�h�: 03.01.2018����������

ÖZ: Süper değ�şken mal�yetleme, mal�yet ve yönet�m muhasebes� �çer�s�nde 
mal�yet�n kapsamını bel�rleyen mal�yetleme yöntemler�nden b�r� olarak 
b�l�nmekted�r. Süper değ�şken mal�yetlemeye göre, üret�m mal�yet�n�n unsuru 
olarak yalnızca d�rekt �lk madde ve malzeme mal�yet� esas alınmakta olup, 
d�ğer üret�m g�derler� (d�rekt �şç�l�k g�derler� ve genel üret�m g�derler�) dönem 
g�der� olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. Bu durum, anal�z açısından gel�r 
tablosunda b�rtakım değ�ş�kl�kler meydana get�rmekted�r. Bunun yanı sıra, 
süper değ�şken mal�yetleme, �şletmen�n kr�t�k yönet�m kararlarının 
alınmasında oldukça öneml� b�r rol oynamaktadır. Bunlardan bazıları mamul 
üret�m karmasına karar ver�lmes�, mamul üret�m�n�n durdurulması veya 
sürdürülmes�, üret�m faal�yetler�nde kullanılmakta olan b�r mak�nen�n 
yen�lenmes� veya modern�ze ed�lmes� g�b� kararlardan oluşmaktadır. Bu 
çalışmada, b�r mal�yet ve yönet�m muhasebes� unsuru olarak süper değ�şken 
mal�yetleme, b�r �şletmen�n üret�m kararlarını almasına yönel�k sayısal b�r 
örnek aracılığıyla ele alınacaktır.

Anahtar Kel�meler: Süper Değ�şken Mal�yetleme, Kısıtlar Teor�s�, Katkı 
Muhasebes� Oranı.

Jel Sınıflandırması: M41, M49

ABSTRACT: Super var�able cost�ng �s known as one of the cost�ng methods, 
wh�ch determ�nes the scope of the cost �ns�de cost and manager�al account�ng. 
Accord�ng to the super var�able cost�ng, only d�rect raw mater�als and suppl�es 
expenses are taken �nto account as an element of product�on cost wh�le other 
product�on costs (d�rect labor costs and factory overhead) are recogn�zed as 
per�od costs. Th�s s�tuat�on, w�th regard to analyze, has made some changes on 
�ncome statement. Moreover, super var�able cost�ng plays a key role on mak�ng 
cr�t�cal product�on dec�s�ons. Some of them are dec�d�ng on product m�x, 
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stopp�ng or mov�ng on product�on of manufacture, renew�ng or update a 
mach�ne used for product�on act�v�t�es. In th�s study, as a cost and manager�al 
account�ng �tem, super var�able cost�ng w�ll be d�scussed through a numer�cal 
example, �n wh�ch a bus�ness makes a product�on dec�s�on.

Key Words: Super Var�able Cost�ng, Theory Of Constra�nts, Throughput 
Account�ng Rat�o.

Jel Class�ficat�on: M41, M49

GİRİŞ

B�r �şletmen�n kaynaklarının kullanılmasından veya bu kaynakların b�r araya 
get�r�lmes�nden doğan mal�yete �l�şk�n finansal ve finansal olmayan b�lg�ler� 
sağlayan muhasebe b�lg� s�stem�, her �şletmen�n kend� organ�zasyon yapısında 
sağlıklı b�r şek�lde oluşturmaya ve gel�şt�rmeye çalıştığı b�r b�lg� s�stem�d�r. 
Yönet�c�ler, muhasebe b�lg� s�stem�nden elde ett�kler� mal�yet muhasebes� 
b�lg�ler�n� �şletme stratej�s� oluşturma, bütçeleme, üret�m planlaması ve 
fiyatlama g�b� konulara �l�şk�n kararlar alırken kullanmaktadır.

Sanay� Devr�m� sonrasında sanay�leşmen�n hızlanması mal�yet muhasebes�n�n 
gel�şmes�n� sağlamıştır. Bu dönemde, mal�yet muhasebes� alanında çok sayıda 
mal�yet yöntem� ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler geleneksel mal�yet yöntemler� 
ve modern mal�yet yöntemler� olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. Geleneksel 
mal�yet yöntemler�, özell�kle 19. yüzyılda ortaya çıkan mal�yet yöntemler� 
olup, bunlar; standart mal�yetleme, tam mal�yetleme ve marj�nal mal�yetleme 
g�b� yöntemlerden oluşmaktadır. Ancak özell�kle yaklaşık son otuz yıldır 
geleneksel mal�yet yöntemler�ne yönel�k eleşt�r�ler�n sayısı oldukça artmıştır. 
Bu eleşt�r�ler, söz konusu yöntemler�n�n �ş dünyasının d�nam�zm�ne ve �ş 
dünyasındak� yen�l�klere uyum sağlayamadığı ve ayrıca bu yöntemler 
sayes�nde elde ed�len muhasebe b�lg�ler�n�n karar almada yeters�z kaldığı 
yönünded�r.  Modern mal�yet yöntemler� �se, bu eleşt�r�ler net�ces�nde ortaya 
çıkmış olan yöntemlerd�r. Bunlar; faal�yet tabanlı mal�yetleme, hedef 
mal�yetleme, yaşam boyu mal�yetleme, tam zamanında üret�m s�stem�, ger�ye 
doğru mal�yetleme, kaz�en mal�yetleme ve süper değ�şken mal�yetlemed�r. Bu 
çalışmada modern mal�yet yöntemler�nden kısıtlar teor�s�n�n esas alınması 
suret�yle ortaya çıkan süper değ�şken mal�yetleme ele alınacaktır.
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KISITLAR TEORİSİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Kısıtlar Teor�s�, 1970'lerde İsra�ll� fiz�kç� El�yahu Goldratt'ın  �şletmelerdek� 
üret�m sorunlarıyla �lg�lenmes�yle hayat bulan b�r teor�d�r. Goldratt, 
�şletmelerdek� üret�m sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere kend�ne özgü 
b�r üret�m programlama yöntem� gel�şt�rm�ş olup, bu yöntem�n 1980'ler�n 
başında yayımlamış olduğu “The Goal” (Amaç) adlı roman aracılığıyla 
yaygınlaşmasını sağlamıştır (Çakıcı, 2006: 105). 

Kısıtlar teor�s�, satış hasılatının maks�mum düzeye çıkarılmasını amaçlarken, 
malzeme mal�yet�n�n m�n�mum düzeye düşürülmes�n� amaçlayan b�r üret�m 
yönet�m� yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Ünal, Tanış ve Küçüksavaş, 
2005: 434-435). Teor�n�n süper değ�şken mal�yetleme �le �l�şk�s�, süper 
değ�şken mal�yetlemede ortaya çıkacak katkı payının maks�m�ze ed�lmes�n� 
engelleyen darboğazlar (kısıtlar) üzer�ne odaklanmasıdır. Darboğaz, 
�şletmen�n karlılık potans�yel�n� sınırlayan kısıt olarak tanımlanmaktadır. 
D�ğer b�r dey�şle, kar elde etme amacı bulunan her �şletmen�n, bu amaca 
ulaşmasını engelleyen her şey darboğaz olarak �fade ed�lmekted�r. Her 
�şletmede küçük ya da büyük boyutta darboğaz bulunmaktadır. İşletmedek� 
değer z�nc�r� yönet�m�n�n en öneml� yönü bu kısıtların tesp�t ed�lmes�d�r. 
Otomob�l üret�c�s� olan General Motors kısıtlar teor�s�n� Kuzey Amer�ka'dak� 
bütün üret�m tes�sler�nde uygulamaktadır. General Motors, üret�m tes�sler�n�n 
tam kapas�teyle çalışıp çalışmadığına yönel�k çaba harcamak yer�ne, üret�m 
aşamalarında ortaya çıkan darboğazları düzeltmeye odaklanmanın daha karlı 
olduğunu tesp�t etm�şt�r. Darboğazların düzelt�lmes�ne odaklanılması, ş�rket�n 
müşter� talepler�n� karşılarken, fazla mesa� saatler�n� daha ver�ml� kullandığı 
tesp�t ed�lm�şt�r (Weygandt, K�mmel ve K�eso, 2012: 755). 

Kısıtlar teor�s�, �şletmen�n başarılı olab�lmes� amacıyla kısıtların tesp�t 
ed�lmes� ve yönet�lmes� �ç�n kullanılan özel b�r yaklaşımı barındırmaktadır. Bu 
yaklaşıma göre, �şletmen�n temel amacı kar elde etmek olup, d�rekt �şç�l�k 
g�derler� dönem g�der� olarak kabul ed�lmekted�r. Ayrıca her mamul �ç�n en az 
b�r kısıt bulunmakta olup, mamul akışının planlanması gerekmekted�r 
(Kaygusuz, 2011: 175). 

Goldratt, Kısıtlar Teor�s�'n�n öneml� aşamalarını özetleyen beş adım yaklaşımı 
gel�şt�rm�şt�r (ACCA, 2011: 51):

1. Adım: Kısıtın tesp�t ed�lmes�,

2. Adım: Kısıttan nasıl yararlanılacağına karar ver�lmes�,

3. Adım: İşletmedek� her şey�n �k�nc� adımda ver�len karara bağlanması ve 
bununla 
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senkron�ze ed�lmes�,

4. Adım: Tekrar başa dönülerek yen� kısıtın tesp�t ed�lmes� ve yen� kısıtların 
engellenmes�.

Süper Değ�şken Mal�yetleme Yöntem�

Süper değ�şken mal�yetleme yöntem� l�teratürde kısıtlar teor�s�n�n muhasebeye 
uyarlanmış hal� olarak karşımıza çıkmaktadır. Süper değ�şken mal�yetleme 
yöntem� l�teratürde “throughput account�ng” veya “throughput cost�ng” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu noktada yöntem�n ter�msel olarak �fade ed�lmes�nde 
açıklığa kavuşturulması gereken �k� öneml� konu ön plana çıkmaktadır. 
Bunlardan �lk�, “throughput account�ng” ter�m�n�n kullanımına �l�şk�n olarak 
ortaya çıkan sıkıntılardır. 1988 yılında kend�s� tarafından yayımlanan b�r 
makalede Dav�d Waldron, “throughput account�ng” ter�m�n� danşımanı Dav�d 
Galloway �le b�rl�kte bulduklarını �dd�a etm�şt�r. Bu durum, Goldratt 
Enst�tüsü'nün İng�ltere şubes�n�n gözünden kaçmamış ve Enst�tü'nün tepk�s�n� 
çekm�şt�r. Enst�tü'nün İng�ltere sorumlusu Oded Cohen “throughput 
account�ng” ter�m�n�n, kısıtlar teor�s� düşünces�n�n yalnızca dejenere ed�lm�ş 
bas�t b�r uygulaması olduğunu söylem�şt�r. Hatta Enst�tü üyeler�nden Dav�d 
Lew�s, 1993 tar�h�nde bu ter�m� sah�plenen ve İng�ltere'de faal�yet gösteren 
Yetk�l� Yönet�m Muhasebec�ler� Enst�tüsü'nü (Chartered Inst�tute of 
Management Accountants - CIMA) “throughput account�ng” d�ye b�r şey�n 
olmadığını ve bu ter�m�n unutulması gerekt�ğ�n� söylemek suret�yle uyarmıştır. 
Bu nedenle Enst�tü o günden ber� “throughput account�ng” yer�ne 
“muhasebede kısıtlar teor�s�” olarak çevr�leb�lecek “theory of constra�nts �n 
account�ng” ter�m�n� kullanmaktadır (Dugdale ve Jones, 1998: 204). Ancak, 
İng�ltere'de faal�yet gösteren Tesc�ll� Ruhsatlı Muhasebec�ler B�rl�ğ� 
(Assoc�at�on of Chartered Cert�fied Accountants - ACCA) tarafından yönet�m 
ve mal�yet muhasebes� sınavlarına yönel�k olarak yayımlanan eğ�t�m 
materyaller�nde “throughput account�ng” ter�m� kullanılmaktadır. Bu ter�m 
Türkçe'ye süper değ�şken muhasebe, süreç muhasebes� ve benzer� ter�mler 
şekl�nde çevr�leb�l�r olmasına rağmen, burada �ncelenen konunun esas 
�t�bar�yle finansal muhasebe, mal�yet muhasebes� ve yönet�m muhasebes� g�b� 
b�r muhasebe türünden z�yade mal�yet ve yönet�m muhasebes� tarafından 
mal�yet hesaplamalarında ve karar almada kullanılan mal�yet�n kapsamını 
bel�rleyen b�r yöntem olduğu anlaşılmaktadır.

Ter�msel �fadeye �l�şk�n olarak ortaya çıkan b�r d�ğer sıkıntı da “throughput” 
kel�mes�ne �l�şk�nd�r. Her �k� ter�mde de öne çıkan “throughput” kel�mes�, esas 
�t�bar�yle b�r üret�m sürec�ndek� g�rd� (�nput) ve çıktı (output) arasında kalan ve 
hammadden�n mamule dönüşme aşamasında geç�rd�ğ� sürec� �fade eden b�r 
ter�m olarak n�telend�r�lmekted�r. N�tek�m, k�m� mal�yet ve yönet�m 
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muhasebes� k�taplarında “throughput” olarak n�telend�r�len b�r ter�m 
bulunmakta ve bu “manufactur�ng cycle”, d�ğer b�r dey�şle üret�m döngüsü 
olarak �fade ed�lmekted�r (Noreen, Brewer ve Garr�son, 2011: 388). Bunun 
har�c�nde süper değ�şken mal�yetleme üzer�ne Türkçe yazılmış b�l�msel 
makaleler �ncelend�ğ�nde aynı kel�men�n dönüşüm, süreç, katkı ve nak�t g�rd� 
şekl�nde çevr�ld�ğ� görülmekted�r. Ancak yazılı pek çok yabancı kaynakta 
“throughput cost�ng” ter�m� yer�ne “super var�able cost�ng” yan� “süper 
değ�şken mal�yetleme” ter�m�n�n kullanıldığı anlaşılmaktadır (Çakıcı, 2006: 
103, Horngren, Forster ve Datar, 2012: 312). Bu nedenle, “throughput 
account�ng” ter�m� yer�ne “throughput cost�ng” ter�m�n�n kullanılması ve 
böylel�kle ter�m�n b�r mal�yet muhasebes� yöntem�n� �fade edecek şek�lde 
kullanılması daha uygun olacaktır. 

Bu ter�msel tartışmaları b�r kenara bırakacak olursak, süper değ�şken 
mal�yetleme; d�rekt �lk madde ve malzeme mal�yetler�n� değ�şken mal�yet 
olarak kabul eden mal�yetleme yöntem� olarak tanımlanmaktadır (Çakıcı, 
2006: 103). 

B�r �şletmede uygulanmakta olan mal�yet s�stem�n� oluşturan yöntemler; 
mal�yet kapsamını bel�rleyen yöntemler, mal�yetlend�rme zamanını bel�rleyen 
yöntemler ve mal�yetlend�rme şekl�n� bel�rleyen yöntemler olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Bunlardan mal�yet kapsamını bel�rleyen yöntemler de kend� 
�ç�nde tam mal�yet, normal mal�yet, değ�şken mal�yet ve asal mal�yet olarak 
dörde ayrılmaktadır. Süper değ�şken mal�yetleme yöntem�, bu yöntemlere ek 
olarak beş�nc� b�r yöntem olarak �fade ed�leb�lecek modern b�r mal�yetleme 
yöntem�d�r (Büyükm�rza, 2016: 238; Yükçü, 2014: 117-118). 

Mal�yet�n kapsamını bel�rleyen yöntemler�n odak noktası; üret�m mal�yet� 
unsurlarından (d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler�, d�rekt �şç�l�k g�derler�, 
değ�şken ve sab�t genel üret�m g�derler�) hang�ler�n�n üret�m mal�yet�ne dah�l 
ed�leceğ� ve hang�ler�n�n dah�l ed�lmeyeceğ�d�r. Tam mal�yet yöntem�nde 
üret�m mal�yet� unsurlarının tamamı mamul mal�yet�ne eklen�rken, normal 
mal�yet yöntem�nde sab�t g�derler�n kullanılan kapas�teye düşmeyen kısmının 
dönem g�der� olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. Değ�şken mal�yet yöntem�nde, 
sab�t genel üret�m g�derler� dönem g�der� olarak muhasebeleşt�r�lmekte olup, 
asal mal�yet yöntem�nde �se, değ�şken ve sab�t genel üret�m g�derler� dönem 
g�der� olarak muhasebeleşt�r�lmekted�r. Süper değ�şken mal�yetleme yöntem�, 
mamul mal�yetler�n�n hesaplanmasında sadece d�rekt �lk madde ve malzeme 
mal�yetler�n� d�kkate alan ve bunun dışında kalan d�rekt �şç�l�k ve genel üret�m 
g�derler�n� dönem g�der� olarak kabul eden b�r mal�yetleme yöntem�d�r. Süper 
değ�şken mal�yetleme yöntem�yle mal�yet�n kapsamını bel�rleyen d�ğer 
yöntemler ve üret�m mal�yetler�n�n hesaplanmasına �l�şk�n olarak bu yöntemler 
arasındak� farklar Şek�l 1'de göster�lm�şt�r.
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Şek�l 1. Mal�yetler�n Kapsamını Bel�rleyen Yöntemler

Süper değ�şken mal�yetlemede öncel�kl� hedef, eş zamanlı olarak stok ve 
faal�yet g�derler�n�n sev�yes�n� sab�t tutmak veya azaltmak ve satış hasılatını 
arttırmaktır (Tab�tha ve Ogungbade, 2016: 6). Bu yöntemde üç farklı kavram ön 
plana çıkmaktadır. Bunlar; Toplam Fabr�ka Mal�yet� (Total Factory Costs - 
TFC), Stoklar (Inventor�es) ve Karlılıktır (Profitab�l�ty). TFC, kısa dönemde 
fabr�kada madde ve malzeme g�derler� har�c�nde ortaya çıkan g�derler�n 
toplamı olarak kabul ed�lmekted�r. Bu g�derler d�rekt �şç�l�k g�derler�n� de 
kapsamakta olup, sab�t g�der olarak kabul ed�lmekted�r. Stoklar açısından 
bakıldığında, JIT ortamında tüm stoklar kötü b�r şey olarak görülmekte ve �deal 
stok sev�yes�n�n sıfır olduğu varsayılmaktadır. Bu anlayışa göre, b�r müşter� 
s�par�ş vermeden önce ürün �malatına geç�lmemes� gerekmekted�r. Ürün 
�malatı tamamlandığında, fabr�kanın olab�lecek en düşük düzeyde 
faal�yetler�n� yürütmes� gerekmekted�r. Bu da d�ğer faal�yetlerde boş 
kapas�ten�n kaçınılmaz hale gelmes�ne neden olmaktadır (ACCA, 2011: 52). 

Süper değ�şken mal�yetleme yöntem�ne göre oluşturulacak katkı t�p� gel�r 
tablosunun da aşağıdak� g�b� olması gerekmekted�r (Çakıcı, 2006: 103):

� Satışlar........................................................�  XX

� Satışların D�rekt Madde Mal�yet�................� (XX)

� Katkı Payı.....................................................�  XX

� Faal�yet G�derler�.........................................� (XX)

� Faal�yet Karı...............................................�  XX

54

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 1 Ocak/January 2018



Süper değ�şken mal�yetlemen�n geleneksel mal�yetleme yöntemler�ne göre 
çeş�tl� farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar Tablo 1'de özetlenm�şt�r.

Tablo 1. Geleneksel Mal�yetleme Yöntemler� İle Süper Değ�şken 
Mal�yetleme Yöntem� Arasındak� Farklar

GELENEKSEL MALİYETLEME

Mal�yetler d�rekt (değ�şken) ve end�rekt
(sab�t) olarak sınıflandırılır.

Mamul Karlılığı = SF - Mamul Mal�yet�

Stok b�r varlıktır

D�rekt �şç�l�k g�derler�, değ�şken g�derlerdend�r.

Mal�yet unsurlarının azaltılmasıyla kar 
arttırılab�l�r.

D�rekt-end�rekt sınıflandırması yoktur.

Karlılık = Para kazanma gücü

Stok b�r varlık değ�ld�r. Senkron�ze olmayan 
üret�m�n b�r sonucu olup, kar önünde b�r 
engeld�r

Tüm �şç�l�k g�derler� Toplam Sab�t G�derler�n 
b�r parçasıdır

Kar = f (madde-malzeme mal�yet�, toplam 
fabr�ka mal�yet� ve toplam satış gel�r�)

SÜPER DEĞİŞKEN MALİYETLEME

Kaynak: (Dugdale ve Jones, 1998: 207; ACCA, 2011: 51).

SÜPER DEĞİŞKEN MALİYETLEME YÖNTEMİNDE PERFORMANS 
ÖLÇÜLERİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Süper değ�şken mal�yetleme yöntem�nde kullanılan performans ölçüler�, 
değ�şken mal�yet olarak yalnızca d�rekt madde ve malzeme mal�yetler�n�n 
görülmes� esasına dayanmaktadır. Süper değ�şken mal�yetleme yöntem� 
mamul karlılığının bel�rlenmes� açısından geleneksel mal�yetleme yöntem�ne 
göre daha �y� b�r rehber olarak görülmekte olup, saat başına katkı payı (return 
per hour) ve katkı muhasebes� oranı (throughput account�ng rat�o) 
kullanılmaktadır (Çakıcı, 2006: 106; ACCA, 2011: 54).

Süper değ�şken mal�yetlemede elde ed�lecek katkı payı, ürünler�n üret�m�ne 
�l�şk�n en uygun üret�m planının yapılmasıyla maks�m�ze ed�leb�lmekted�r. 
Bunun �ç�n de �şletmeler�n üret�m�n� yapacakları ürünler� saat başına katkı 
paylarına göre sıralaması gerekmekted�r. Saat başına katkı payı aşağıdak� g�b� 
hesaplanmaktadır:

Katkı muhasebes� oranı �se aşağıdak� g�b� hesaplanmakta olup, bu ölçü de saat 
başına katkı payının kullanıldığı şek�lde, ürünler arasında üret�m ve satış 

Saat Başına Katkı Payı = Satışlar - D�rekt İlk Madde ve Malzeme G�derler�
Darboğaz Oluşturan Kaynağın Kullanım Zamanı (Saat)
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öncel�ğ� sıralaması yapılmasına �mkan vermek suret�yle en uygun üret�m 
planının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Katkı muhasebes� oranı 
(throughput account�ng rat�o – TA) şu şek�lde hesaplanmaktadır:

İşletmen�n üret�m ve satış �şlemler�nden dolayı zarar etmemes� �ç�n toplam 
katkı payının toplam fabr�ka mal�yetler�n�, d�ğer b�r dey�şle faal�yet g�derler�n� 
aşması gerekmekted�r. Bu da TA oranının 1'den büyük olması anlamına 
gelmekted�r. En uygun üret�m planının oluşturulmasında TA oranı 1'den büyük 
olan veya b�r ürün (mamul) karmasında TA oranı en yüksek olanın üret�m ve 
satışına öncel�k ver�lmes� gerekmekted�r. 

Örnek (ACCA, 2015: 60'tan gel�şt�r�lm�şt�r): DEF Üret�m İşletmes� X, Y ve 
Z olmak üzere üç adet mamul üretmekted�r. Bu mamuller�n üret�m aşamaları 
kesme, ısıtma ve montaj süreçler�nden oluşmaktadır.İşletmen�n üret�m 
tes�s�n�n kapas�tes� ısıtma sürec� tarafından kısıtlanmaktadır. Isıtma sürec�n�n 
günde sek�z saat faal�yette bulunduğu ve saatte 1.200 b�r�m X, 1.500 b�r�m Y ve 
600 b�r�m Z üreteb�ld�ğ� düşünülmekted�r. Her b�r mamule �l�şk�n b�r�m satış 
fiyatı, b�r�m d�rekt �lk madde ve malzeme g�der� �le b�r�m katkı payı b�lg�ler� şu 
şek�lded�r:

Üret�m faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan dönüşüm mal�yetler� günlük 
720.000 TL'd�r.

İstenenler:

a) Günlük olarak 6.000 b�r�m X, 4.500 b�r�m Y ve 1.200 b�r�m Z üret�lmes� 
hal�nde, günlük kar tutarını hesaplayınız.

b) Her b�r mamul �ç�n TA oranını hesaplayınız.

c) Söz konusu üç mamule yönel�k herhang� b�r talep kısıtının olmadığı 
varsayımı altında, DEF Üret�m İşletmes� yönet�m�ne, uygulaması gereken en 
uygun (opt�mal) üret�m planına �l�şk�n tavs�yede bulununuz.

Katkı Muhasebe Oranı (TA)Saat Başına Katkı Payı
Saat Başına Dönüşüm Mal�yetler�

Mamul

X

Y

Z

B�r�m Satış F�yatı (A)

150

130

300

B�r�m DİMMG (B)

80

40

100

B�r�m Katkı Payı
(A-B)

150 - 80 = 70

130 - 40 = 90

300 - 100 = 200
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Çözüm:

a) Günlük Faal�yet Karı = Günlük Katkı Payı – Günlük Faal�yet G�derler�

     =[(70TL/br.*6.000br.)+(90TL/br.*4.500br.)+(200TL/br.*1.200br.)]

    –720.000TL

    = (420.000 TL + 405.000 + 240.000 TL) – 720.000 TL

    = 345.000 TL

b) Her b�r ürün �ç�n TA oranı şu şek�lde hesaplanacaktır:

a) Fabr�ka çalışma saat�n�n arttırılmasının mümkün olmaması hal�nde, Y 
mamulünün üret�m�ne ve satışına öncel�k ver�lmes� gerekmekted�r. Çünkü TA 
oranı en yüksek olan ürün Y mamulüdür. Eğer sadece Y mamulü üret�l�p 
satılıyor olsaydı (satışlara �l�şk�n talep kısıtı olmadığından), günlük 12.000 
b�r�m (= 1.500 br. * 8 saat) Y mamulü üret�lecek, toplam katkı payı günlük 
1.080.000 TL (= 12.000 br. * 90 TL) ve toplam günlük kar 360.000 TL (= 
1.080.000 TL – 720.000 TL) olacaktı. Bu tutar, a şıkkında bahs� geçen üret�m 
karmasına �l�şk�n olarak hesapladığımız günlük kardan 15.000 TL (= 360.000 
TL – 345.000 TL) fazla b�r tutardır. 

Ayrıca, X mamulünün TA oranı 0,93 olarak hesaplanmış olup, bu oran 1'den 
küçüktür. Bu durum, X mamulünün saat başına fabr�ka mal�yetler�nden daha az 
saat başına katkı payı yarattığını �fade etmekted�r. D�ğer b�r dey�şle, X 
mamulünün b�r�m mal�yet�, b�r�m katkı payından daha fazladır. Yönet�m�n X 
mamulünün TA oranını arttırmaya yönel�k yollar araması veya bu ürünün 
üret�m�n� tamamen durdurması gerekmekted�r. Yönet�m�n TA oranını 
arttırmayı seçmes� durumunda, saat başına katkı payını arttırması veya saat 
başına fabr�ka mal�yetler�n� (faal�yet g�derler�n�) azaltması gerekmekted�r. 
Bunu sağlamak �ç�n de X mamulünün satış fiyatının arttırılması, d�rekt �lk 
madde ve malzeme g�derler�n�n azaltılması, faal�yet g�derler�n�n azaltılması, 
ver�ml�l�ğ�n arttırılması ve darboğazın (kısıtın) ortadan kaldırılması 
gerekmekted�r.

Ürün

X

Y

Z

Saat Başına Katkı Payı
(A)

70 TL/br. * 1.200 br. = 84.000 TL

90 TL * 1.500 br. = 135.000 TL

200 TL/br. * 600 br. = 120.000 TL

Saat Başına Faal�yet G�derler� (B)
(720.000 TL / 8 Saat) = 90.000 TL

90.000 TL

90.000 TL

90.000 TL

TA Oranı
(A/B)

0,93

1,50

1,33
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SONUÇ

Süper değ�şken mal�yetleme yöntem� modern mal�yet ve yönet�m muhasebes� 
yöntemler�nden b�r� olup, mal�yet hesaplamalarını bas�tleşt�rmek suret�yle 
�şletme yönet�m�ne daha satış odaklı b�r üret�m karması oluşturmasına 
yardımcı olmakta ve yönet�m�n daha çabuk ve doğru karar vermes�n� 
sağlamaktadır.

Bu mal�yetleme yöntem�ne göre düzenlenecek katkı t�p� gel�r tablosunda 
değ�şken g�der olarak yalnızca d�rekt �lk madde ve malzeme g�derler� kabul 
ed�lmekted�r. D�rekt �şç�l�k g�derler�, değ�şken ve sab�t genel üret�m 
g�derler�n�n tamamı sab�t g�der n�tel�ğ�nde kabul ed�l�p, gel�r tablosunda 
faal�yet g�der� olarak raporlanmaktadır. Bu nedenle, �şletmen�n karını 
arttırab�lmes� �ç�n satışları arttırması veya yalnızca d�rekt �lk madde ve 
malzeme g�derler�n� azaltması gerekmekted�r. 

Mal�yet�n kapsamını bel�rleyen yöntemlerden b�r� olan bu yöntemde b�rden 
fazla mamul üret�m� yapan �şletmelerde, hang� ürünün daha fazla katkı payına 
sah�p olduğu ve �şletmeye daha fazla kar get�rd�ğ� tesp�t ed�leb�lmekted�r. Bu 
katkı paylarının tesp�t ed�leb�lmes�, �şletmen�n opt�mal b�r mamul karması 
oluşturmasını sağlamaktadır. Bu durum, yöntem�n yönet�m muhasebes� 
açısından oldukça kullanılab�l�r olduğunu göstermekted�r.
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