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ÖZET 
 
Yalın Düşünce, ilkeleri, araçları ve uygulamaları ile hem sanayi hem de akademik çevreler tarafından 
uzun süreden beri ilgi görmekte ve kapsamlı olarak incelenmektedir. Bu konudaki akademik çalışmalar 
ve sanayi uygulamaları incelendiğinde Yalın Düşünce uygulamalarını destekleyecek muhasebe 
sistemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Yalın 
Maliyet Muhasebesi sisteminin tasarlanması, bu sistemin ilke ve araçlarının belirlenmesi, sistemin 
işleyiş biçiminin ve sonuçlarının tartışılmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Yalın Üretim 
konusundaki akademik çalışmaları yönlendirmenin yanında, sanayi uygulamaları için de bir yol haritası 
çizilmesi için gerekli bilgi birikimi sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüz muhasebe yaklaşımları, finansal raporlama metotlarının etkisinde ve sürekli gelişmeyi 
engelleyen, doğru bilgiyi üretmekten uzak alışkanlıkları içermektedir. Yönetim muhasebesi metotları 
bugün artık geçerliliği olmayan 1920’lerin üretim koşullarına göre üretilmiştir (Johnson & Kaplan 1991). 
Muhasebe bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde, maliyet muhasebesinden ziyade 
finansal muhasebe bilgilerinin üretilmesine ve raporlanmasına odaklanılmış ve bu da maliyet 
muhasebesi uygulamalarının finansal muhasebe uygulamalarının etkisinde kalmasına sebep olmuştur. 
Günümüzde, mevcut yönetim muhasebesi yaklaşımlarının, yeni rekabet ortamına, yönetim biçimlerine 
ve organizasyonel yapılara uyumlandırılması mümkün değildir (Johnson & Kaplan 1991). 
 
Yalın Üretim uygulamaları açısından incelendiğinde de, geleneksel muhasebe metotlarının ürettiği 
bilgiler yalınlaşmayı ve sürekli gelişmeyi engelleyici niteliktedir. Yalın muhasebe kavramı Yalın Üretim 
çabalarını destekleyici bilgileri üretmeyi amaçlayan bir muhasebe yaklaşımıdır (Cunningham & Fuime, 
2003) 
 
Geleneksel maliyet muhasebesine alternatif olarak geliştirilmiş Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme 
(Atkinson ve diğ., 2004), Zaman-Anahtarlı Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (Kaplan & Anderson, 
2007), Çıktı Maliyetlendirme (Bragg, 2007) gibi yöntemlerin aksine Yalın Muhasebe bilgi toplama, 
hesaplama ve raporlama işlevlerini yalın ilkelere uygun biçimde yerine getirmeyi hedefler. Bu açıdan 
incelendiğinde, Yalın muhasebe en basit tanımıyla yalın düşünce ilkelerinin maliyet yönetim 
süreçlerine uygulanmasıdır. 
 
Çalışmanın ana amacı, Yalın Maliyet Muhasebesi ilke ve araçlarını tanıtmak, yöntemin diğer 
muhasebe yaklaşımlarından üstünlüğünü ortaya koymaktır. 
 
İlk bölümde, yalın üretim ortamında geleneksel maliyet muhasebesinin yetersizliği ortaya konmuştur. 
İkinci bölümde ise yalın maliyet muhasebe sistemi başlığı altında değer akışı maliyetlendirme ve farklı 
niteliğe dayalı maliyetlendirme yöntemleri tanıtılmıştır. Son bölümde, sonuçlar tartışılmış ve gelecek 
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 
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2. GELENEKSEL MUHASEBE SİSTEMLERİ VE GÜNÜMÜZ REKABET KOŞULLARI 
 
Günümüz rekabet koşulları, üç ana özellikle açıklanabilir. Öncelikle, günümüzde müşteri talebi giderek 
çeşitlenmektedir ve parti boyutları geri dönülemez biçimde küçülme eğilimindedir. Bu durum 
işletmelerin çok farklı özelliklerde ürünleri çok az sayıda üretebilecek esnekliğe sahip olmaya 
zorlamaktadır. Ayrıca, her pazarda çok sayıda üretici bulunması, rekabeti eşzamanlı olarak müşterinin 
düşük fiyat yüksek kalite ve hızlı teslimat talebini karşılamaya odaklamıştır. Son olarak, bu sebeplere 
bağlı olarak giderek zorlaşan üretim yönetimi işlevi, daha hızlı ve daha doğru maliyet bilgisi 
üretebilecek sistemlere ihtiyaç duymaktadır. 
 
Geleneksel Standart Maliyetlendirme bu koşullar altında geçerliliğini yitirmiştir. Bunun temel sebepleri; 
 

• Geleneksel Maliyet Muhasebesi kitle üretim mantığını temel alarak hacim esaslı anahtarlar 
kullanır. Günümüz ısmarlama seri üretim ortamında ise bu anahtarların kullanılmasıyla ürün 
maliyetleri gerçek değerlerinden uzaklaşır. 

• Standart Maliyetlendirme israfları göstermez, israf maliyetlerini ölçmez. 
• Standart maliyetlendirme yaklaşımı büyük partilerle üretim yapmak, envanter miktarlarını 

arttırmak gibi yalın olmayan kararları ve uygulamaları teşvik eder. 
• Standart maliyetlendirme israf içeren, tasarımı, işletilmesi ve ERP benzeri uygulanması güç 

veri toplama sistemleri gerektirir. (Maskell, 2003). 
 
Geleneksel Maliyet Muhasebesiyle hesaplanan maliyetlerin yalın üretim ortamında gerçek 
değerlerinden sapması Şekil 1a’da verilen örnekle açıklanabilir.  

Örnekte dört süreçten oluşan fonksiyonel yerleşime sahip bir üretim sistemi verilmiştir. Sistemde 
ürünler 2500 adetlik partilerle üretilmektedir. Genel üretim giderleri, işçilik saati anahtarı kullanılarak 
dağıtılmış ve 1 işçilik dakika karşılığı 1 YTL kabul edilerek ürün maliyetleri hesaplanmıştır. 
İşletmede yalın üretim çalışmaları başlatılıp, hücresel yapıya geçilmiş ve CNC’deki uzun hazırlık 
süreleri küçük partilerle üretim yapmayı engellediğinden, delme işlemi CNC yerine daha basit bir 
matkap tezgahıyla yapılmaya başlanmıştır. (Şekil 1b) 
Geleneksel Maliyet Muhasebesi, envanterin ve temin süresinin etkisini hesaba katmadığından ve 
genel üretim giderlerini işgücü anahtarını kullanarak dağıttığından hücresel üretim ortamında 
maliyetlerin yükseldiğini hesaplamıştır. Bu basit örnekte açıklanan yanlış yönlendirme, yalın üretime 
geçişte işletmenin önünde engel olarak çıkmaktadır. 

 
 

Şekil 1a. Fonksiyonel Yerleşimde Ürün Maliyetleri 
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Ayrıca ürün çeşitliliğinin etkisi de Geleneksel Maliyet Muhasebesi yardımıyla incelenemez. Örneğin, 
bir işletmede A ve B olmak üzere iki ürün üretmektedir. A ürünü başka firmalar tarafından hammadde 
olarak tüketilmektedir, uzun süreden beri işletmenin ürün gamındadır ve talebi düzenlidir. B ürünü ise 
son kullanıcıya yönelik olarak geliştirilmiş yeni bir üründür ve işletme AR-GE ve Pazarlama 
faaliyetlerinin merkezindedir. Bu iki ürünün maliyetleri, malzeme maliyetleri eşit ve direkt işgücü 
süreleri eşit olduğu takdirde Geleneksel Maliyet Muhasebesi yöntemleri ile eşit hesaplanacaktır. Başka 
bir deyişle B ürününün tükettiği AR-GE ve Pazarlama kaynakları bu hesapta göz ardı edilecek ve 
maliyeti gerçek değerinden daha düşük bulunacaktır. Öte yandan, A ürününün değeri gerçekte 
tüketmediği AR-GE ve Pazarlama kaynaklarının maliyetini de üstleneceğinden gerçek değerinden 
daha yüksek hesaplanacaktır. Yüzlerce ürünün bulunduğu karmaşık sistemlerde bu örnekte verilen 
hatalı hesaplardan kaynaklanan sapmalar birikerek büyür ve yanlış stratejik kararlar alınmasına yol 
açar. 
 
 

 
 

Şekil 1b. Yalın Üretimde Ürün Maliyetleri 
 
 
 
 
3. YALIN MALİYET MUHASEBESİNDE ÜRÜN MALİYETİ HESABI 
 
Yalın maliyet muhasebesinde ürün maliyeti hesabı iki aşamada düşünülebilir (Maskell, 2003). İlk 
aşamada kaynaklardan değer akışlarına dolayısıyla ürün ailelerine maliyet aktarılır. İkinci aşamada ise 
değer akışını (Rother ve diğ., 1999) oluşturan her bir ürün darboğaz süreci kullanım oranlarına bağlı 
olarak farklı niteliklerine göre maliyetlendirilir. 
 
Farklı Niteliğe Dayalı Maliyetlendirme, ürünlerin farklı niteliklerine bağlı olarak darboğaz süreci 
tüketme oranlarını dikkate alır. Yöntem, aşağıdaki aşamalardan oluşur (Maskell, 2003) 
 

1. Değer akışı için ortalama ürün maliyeti hesaplanır. 
2. Yararlanılmayan kapasite hesaplanır 
3. Değer akışındaki darboğaz süreç tespit edilir. 
4. Ürünlerin farklı niteliklerinin darboğaz sürecin kullanımını nasıl etkilediği belirlenir. 
5. Ürün nitelikleri göz önünde bulundurularak ürünlerin dönüşüm maliyetleri hesaplanır. 
6. Malzeme maliyeti hesaplanır. 



 _____________________________________________  4 _______
 

 

Altı Sigma Yalın Konferansları (09-11 Mayıs 2008)

Bildiri Oturumları

3.1. Değer Akışı için ortalama ürün maliyeti hesabı 
 
Değer akışı maliyeti haftalık olarak hesaplanır ve dolaylı maliyet, dolaysız maliyet ayrımı yapmadan 
tüm maliyetleri dikkate alır. Hesap döneminde satın alınan tüm malzemenin maliyeti değer akışının 
toplam maliyetine eklenir. Bu yaklaşımın doğru sonuç vermesi için hammadde ve yarı mamul 
stoklarının düşük seviyede ve kontrol altında olması gerekir. 
 
Değer akışı maliyeti hesaplanırken değer akışıyla ilişkili üretim hücresine ait kaynakların masrafları 
doğrudan toplam değer akışı maliyetine eklenir. Fakat birden fazla değer akışı tarafından tüketilen 
kaynaklar için uygun maliyet anahtarı seçilip kullanılarak atama yapılır. 
 
Değer akışının toplam maliyeti, değer akışını oluşturan ürünlerin hesap dönemindeki satış değerine 
bölünerek ortalama ürün maliyeti bulunur. Bu hesap yönteminde envanter oluşturmak doğrudan ürün 
maliyetini arttırmakta ve stok tüketmek ürün maliyetini azaltmaktadır. Ortalama ürün maliyeti, 
işletmenin çalışma düzeninin Yalın İlkelere uygunluğunun ölçüsü olarak haftalık olarak takip edilir. 
 
Aynı değer akışı içerisinde değerlendirilen ürünlerin hammadde maliyetleri arasında büyük farklar 
bulunması durumunda, örneğin birinin hammaddesinin bakır, diğerinin hammaddesinin çelik olması 
durumunda, ortalama ürün maliyeti yalnızca dönüşüm maliyeti (hammaddeyi işlemede kullanılan 
kaynakların maliyeti) kullanılarak hesaplanır. 
 
3.2. Yararlanılmayan kapasite hesabı 
 
Kaynakta yapılan işi üç bölüme ayırabiliriz. Bunlar; üretken, üretken olmayan ve yararlanılmayan 
sürelerle ifade edilirler. Kaynakta yapılan katma değerli faaliyetlerin tüm çalışma süresine oranına 
üretken kapasite kullanım oranı, hazırlık, bekleme, yeniden işleme gibi katma değersiz faaliyetlerin 
oranına üretken olmayan kapasite kullanım oranı olarak adlandırılır. Üretken ve üretken olmayan 
oranlardan geri kalan oran yararlanılmayan kapasitedir. Her bir kaynak için yararlanılmayan 
kapasitenin hesaplanmasıyla darboğaz sürecin tespiti için gerekli altyapı oluşturulur. 
 
3.3. Değer akışındaki darboğaz sürecin belirlenmesi 
 
Bu aşamada değer akışının üretim hacmini belirleyen süreç tespit edilir. Önceki aşamada belirlenen 
kaynaklar arasından en az yararlanılmayan kapasiteye sahip olan darboğazdır. Fakat darboğaz tespit 
edilirken, bir işlemin birden fazla makinede yapılabildiği durumlar da göz önüne bulundurulmalıdır. 
Ayrıca işgücüne dayalı montaj benzeri üretim biçimlerinde, işgücü kaynağı kapasitesi de diğer kaynak 
kapasiteleri gibi incelenmelidir 
 
3.4. Ürünlerin farklı niteliklerinin darboğazın kullanımına etkisi 
 
Bu aşamada değer akışı ürün ailesi incelenerek, ürünlerin darboğazda geçirdikleri süreyi farklılaştıran 
nitelik tespit edilir. Örneğin bir taşlama işleminde, taşlanan ürünlerin farklı süreler almasının sebebi, 
taşlanacak yüzeylerin alanlarının farklılığıdır. Delme sürecinde, delinecek delik boyutları ve sayısı, 
CNC tezgahın kullanıldığı bir süreçte yerine getirilecek kod satırı sayısı, darboğaz kaynakta harcanan 
süreyi etkileyen niteliklere örnek verilebilir. 
 
Ürünler özellikleri kullanarak, değer akışını oluşturan ailede alt ailelere ayrılabilirler. Örneğin delme 
işleminde ürünler; 10’dan az delik gerektirenler, 10 ile 20 arası delik gerektirenler ve 20’den fazla delik 
gerektirenler olarak ayrılabilirler Her bir alt ürün grubunun darboğaz süreçteki, dolayısıyla sistemdeki 
farklı çevrim süresi hesaplanır. 
 
3.5. Ürünlerin farklı nitelikleri göz önünde bulundurularak ürünlerin dönüşüm maliyetleri 

hesabı 
 
Ürünlerin dönüşüm maliyetleri hesaplanırken, değer akışı ortalama ürün maliyeti hesabında kullanılan 
yaklaşıma benzer şekilde alt ürün grupları için ortalama değerler hesaplanır. Her bir alt ürün grubu için 
farklı çevrim sürelerinden yola çıkılarak yalnızca o ürün grubundan üretilmesi durumunda hesap 
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döneminde ne kadar üretilebileceği hesaplanır. Daha sonra toplam dönüşüm maliyeti bu değere 
bölünerek belli bir özellikteki alt ürün ailesinin ortalama dönüşüm maliyeti hesaplanır. 
 
Örneğin matkap tezgahının darboğaz olduğu bir üretim sürecinde ürünler 5 delikli ile 50 delikli arası 
değişen yapıdadır. Haftalık toplam dönüşüm maliyeti 50000 YTL, toplam üretim 4760 adettir. Ürün 
ailesi delik sayılarına göre üç alt aileye ayrılmıştır (Tablo1). Her bir aile için ilgili niteliği göz önünde 
bulundurularak çevrim süresi belirlenmiştir. Örneğin 35 ile 50 delik arası için çevrim süresi 40 
saniye’dir. Bu çevrim süresine karşılık gelen üretim miktarı ise toplam üretim süresinin çevrim süresine 
oranından 4050 bulunmuştur. Toplam dönüşüm maliyetinin değişmeyeceğini varsayarak birim maliyet, 
dönüşüm maliyetini üretim maliyetine oranlayarak hesaplanır. Bu durumda ortalama maliyet 10,5 YTL, 
az delikli (5 – 10) ürünler için 7,7 YTL, çok delikli (35 – 50) ürünlerde ise 12,3 YTL bulunmuştur. 
 

Tablo 1 Farklı niteliklere dayalı maliyetlendirme örneği 
 

Nitelik Aralığı (delik) Çevrim Süresi (saniye) Üretim miktarı (adet) Birim maliyet (YTL) 
5 - 20 25 6480 7,7 

20- 35 34 4760 10,5 
35- 50 40 4050 12,3 

 
 
3.6. Malzeme maliyeti hesabı 
 
Her bir ürüne ilişkin malzeme maliyeti ürün ağaçları yardımıyla son satınalma kayıtlarından 
çıkarılabilir. Fakat bunun yerine dönüşüm maliyeti dağıtımına benzer biçimde, ürünler malzeme 
kullanımları açısından gruplandırılabilir veya her bir ürünün malzeme tüketimini gösteren tablolar 
hazırlanabilir. 
 
 
4. SONUÇ 
 
Yalın Maliyet Muhasebesi, yalın ilkelerin yönetim muhasebesine uygulanmasıdır. Günümüz rekabet 
ortamında müşteri beklentileri kitle üretim varsayımlarından farklılaşmakta ve yeni iş tasarımlarını 
zorunlu kılmaktadır. Geleneksel Maliyet Muhasebesi kitle üretimi mantığıyla çalışması sebebiyle 
müşteri beklentilerini karşılayamamaktadır. Yalın Maliyet Muhasebesi ise doğruya yakın maliyet bilgisi 
verir ve yalın ilkeleri destekler. Çalışma kapsamında yalın maliyet muhasebesi, ilke ve araçları 
tanıtılmış, farklı niteliğe dayalı maliyetlendirme sistemi işleyişi açıklanmıştır. Gelecek çalışmalarda, 
halen devam etmekte olan Yalın Muhasebe uygulama çalışmalarına, vaka çalışması olarak yer 
verilecektir. 
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