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Giriş
İşletmelerin özellikle üretmiş oldukları mamul ve hizmetlerle ilgili olarak, gelirini ölçebilmesi
ve planlama, kontrol ve özel yönetim kararlarında kullanılabilmesi için söz konusu mamul ya
da hizmetin birim maliyetinin hesaplandığı hesap ve kayıt tekniklerine ihtiyaçları
bulunmaktadır. Maliyet muhasebesi bu doğrultuda işletmelere destek sağlamaktadır. Çünkü
maliyet muhasebesi, dönem içinde satılan mamuller ile dönem sonunda elde bulunan mamul
ve yarı mamullerin üretim maliyetlerini saptayarak, gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesinde
yardımcı olmaktadır (Akdoğan, 2006:28). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları’nın uygulanmasına geçilmesiyle birlikte muhasebe sistemimizde değişiklikler
meydana gelmektedir. Bu değişikliklerden birisi de maliyet sistemlerinde normal maliyet
yönteminin kullanılmasına yönelik olarak yapılan düzenlemedir. Bu düzenleme ile
“mamullerin maliyetinin hesaplanma şekline göre”, maliyet yöntemlerinde normal maliyet
yöntemi uygulanması öngörülmüştür
Çalışmada Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS)
işletmelerin maliyet yönetimi uygulamalarına etkisi incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada;
maliyetleri oluşturan direkt ilk madde ve malzeme gideri, direkt işçilik gideri ve genel üretim
gideri ile TMS/TFRS’lerin söz konusu giderlere etkileri, stok maliyeti, stok değerleme, değer
düşüklüğü ve finansman giderlerinin muhasebe süreci üzerindeki yöntem farklılıklarına yer
verilmiştir.
1.

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ile ilgili düzenlemeler, genel olarak vergi matrahının
tespitini belirlemek amacıyla şekillenmiştir ve bununla ilgili tekdüzeliği sağlamak amacıyla
1994 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
(MSUGT) yayımlanmıştır. Bu süreçten sonra Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelere bu
muhasebe sistemi kapsamında finansal tablolarını düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak
küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan finansal raporlama ile ilgili farklılıklar Türkiye’de de
uluslararası alanda uygulanan muhasebe uygulamaları ile ilgili bir düzenleme yapılması
gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bununla ilgili olarak Türkiye’de Türkiye Muhasebe Uzmanları
Derneği, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi birçok
kurum etkin rol oynamış ve standartların temelinin oluşturulmasını sağlamışlardır. 2012
yılında Türk Ticaret Kanunu’nun yenilenmesinden sonra Türkiye Muhasebe Standartları

(TMS)’nı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’nı bağımsız denetime tabi olan
işletmelerin uygulaması zorunlu kılınmıştır.
2.

Maliyet Yönetimi

2.1. Maliyet Yönetimi Kavramı
Günümüzde işletmeler, sürekli değişen ve kendi kurallarıyla hareket eden küresel rekabet
ortamıyla yüzleşmektedir. Teknolojik gelişmeler, müşteri tercihlerinde sürekli değişim ve
müşteri memnuniyeti gibi unsurlar işletmelerin, müşteri odaklı bir yapıyı benimsemesine
neden olmuştur. Ayrıca, taleplerin çeşitliliği ve tüketici ihtiyaçları işletmeleri yenilikçiliğe ve
var olan mamulleri geliştirmeye zorlamıştır (Koçsoy ve Ağ, 2009: 2). Bu değişen şartlar
altında işletmeler geleneksel maliyet yöntemlerini kullanarak ne maliyetlerini düşürebilmekte,
ne de mamul farklılaştırmasına giderek rekabet üstünlüğü elde etmektedirler.
Bu nedenle, yoğun rekabet ortamı ve değişen çevre koşullarına bağlı olarak maliyetlerin
düşürülmesi, kâr marjının arttırılması ve rekabet üstünlüğü elde edilmesi için işletmelerin
maliyet yönetimi üzerinde odaklanması gerekmektedir. En yalın anlamıyla, maliyet yönetimi,
düşük maliyetle daha fazla müşteri değeri yaratmak için oluşturulan bir felsefe, davranış
biçimi ve yöntemler dizisidir (Otlu ve Karaca, 2005:246). İşletmelerde yönetim kavramı ile
sonradan maliyet karşılaştırılmalarına dayanan maliyet kontrolü aşılarak maliyetlerin
etkilenmesi boyutu yani maliyet yönetimine ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi, ürün maliyetlerini
doğru olarak saptamak, işletmedeki işlemleri geliştirmek, israfı önlemek, maliyet etmenlerini
tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin
yönetimi ve kontrolüdür (Yüzbaşıoğlu,2004:392).

2.2. Maliyet Unsurları
İşletmede ortaya çıkan maliyetler değişik şekillerde ortaya çıktığından dolayı bunları
sınıflandırmak mümkündür. Bu maliyetler için, maliyet muhasebesinden beklenen amaçlara
uygun olarak sınıflandırmalar yapılmalıdır. Maliyetler işletme işlevleriyle veya oluştuğu
yerlerle ilgilerine göre satın alma maliyetleri, üretim aşamasında ortaya çıkan ilk madde ve
malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetleri, maliyetleri düşürmek, satışları artırmak, yeni
mamul üretimine geçmek gibi faaliyetler için katlanılan araştırma ve geliştirme maliyetleri,
pazarlama, satış ve dağıtım maliyetleri, işletmenin yönetim fonksiyonunu yerine getirirken
yapılan genel yönetim maliyetleri ve yabancı kaynak kullanımından dolayı ortaya çıkan faiz,
komisyon gibi finansman maliyetlerinden oluşmaktadır (Saban ve Erdoğan, 2017: 158).
Üretilen mamul veya hizmetle dolaysız veya dolaylı ilişkisine göre ise mamul veya hizmete

doğrudan yüklenebilen ve mamul içerisindeki payı kolaylıkla izlenebilen direkt ilk madde ve
direkt işçilik maliyetleri ile mamul veya hizmetlere doğrudan yüklenemeyen, kolaylıkla
izlenemeyen giderlerden oluşan endirekt maliyetlerdir (Kaygusuz ve Dokur, 2009: 42).
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)’ne göre maliyetler, 7/A ve 7/B
seçeneği şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bir önceki yıl aktif ve net satış toplamı belirli bir oranı
aşan üretim işletmeleri ve hizmet işletmeleri, giderlerin izlenmesinde 7/A seçeneğine göre
izlemek zorundadırlar. 7/A seçeneğinde maliyetler fonksiyon esasına sınıflandırılmış olup, bu
grup direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri,
hizmet üretim maliyetleri, araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderlerinden oluşmaktadır. 7/B seçeneğinde
maliyetler, maliyet çeşitlerine göre sınıflandırılmıştır. Doğal sınıflandırma adı da verilen bu
sınıflandırmada, maliyetler kaynaklarına veya ortaya çıkış şekillerine göre ayrılmıştır. Bu
grup, işçi ücret ve giderleri, memur ücret ve giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri,
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, çeşitli giderler, finansman
giderleri, amortismanlar ve tükenme payları, üretim maliyet hesabı ve gider çeşitleri yansıtma
hesaplarından oluşmaktadır (MSUGT, 1992: 49).

2.3. Üretim Maliyetleri
Üretim maliyetleri, işletmenin üretim işlevinden dolayı ortaya çıkan giderlerdir. Üretim
sürecinin başlangıcı olan hammaddenin alınması aşamasından başlayıp, satışa hazır hale
gelene kadar katlanılan tüm giderler üretim maliyetini oluşturur. Üretim tamamlandıktan
sonra bu giderler, mamul maliyetini oluşturarak bilançoda, satılanlar ise satılan mamul
maliyeti olarak gelir tablosunda yer almaktadır (Büyükmirza, 2012: 63).
V.U.K 275. madde de üretilen mamulün maliyetine yer verilmiş olup, bu maddeye göre imal
edilen emtianın maliyeti; mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham
maddelerin bedeli; genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; genel imal giderlerinden
mamule düşen hisse; mamule isabet eden işçilik; ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri
olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedelinden oluşmaktadır.
Üretim işletmelerinde hammaddenin alımından mamul haline getirilinceye kadar geçen
süreçte direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderleri olmak
üzere üç farklı maliyet unsuru ortaya çıkmaktadır. Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt
işçilik giderleri, maliyet taşıyıcısı ile direkt ilişkisi olduğundan dolayı direkt giderlerdir.
Bunlara aynı zamanda birincil giderler de denilmektedir. Genel üretim giderleri ve direkt

işçilik giderleri ise dönüşüm maliyetlerini oluşturmaktadır. Bunlar, hammaddenin mamule
dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkmaktadırlar (Civelek ve Özkan, 2006: 31).

2.4. Maliyet Yöntemleri
Maliyetlerin hesabında, hangi giderlerin maliyet konusuna alınacağı önem taşımaktadır. Bu
konuda farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar; hem sabit giderlerin hem değişken giderlerin
tamamının üretim giderleri içerisinde tutulduğu tam maliyet yöntemi, değişken üretim
giderlerinin tamamını kapsayan sabit giderlerin ise yüklendiği kullanım oranı dikkate alınarak
maliyetlere yüklenen normal maliyet yöntemi, maliyetler hesaplanırken yalnızca değişken
giderleri dikkate alan değişken maliyet yönteminden oluşmaktadır. Ayrıca Fiili Maliyet
Yöntemi, Tahmini Maliyet Yöntemi, Standart Maliyet Yöntemi, Sipariş Maliyet Yöntemi,
Safha Maliyet Yöntemi ise giderlerin saptanma zamanına göre seçilen maliyet yöntemlerdir.

2.5. Maliyet Yönetiminde Yaklaşımlar
Geleneksel maliyet muhasebesinde mamul ve hizmet maliyetleri direkt ilk madde malzeme,
direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin toplamından oluşmaktadır. Direkt ilk madde ve
malzeme ile direkt işçilik giderlerinin mamul maliyetine yansıtılmasında herhangi bir problem
çıkmamasına karşın genel üretim giderlerinin mamul ve hizmetlere yansıtılmasında bir takım
dağıtım anahtarlarına ihtiyaç duyulması, mamul ve hizmet maliyetlerinin doğru ve gerçeğe
yakın olarak belirlenmesindeki güçlüğü ortaya çıkarmaktadır. 21. yüzyılda gelişen bilişim ve
teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte üretim sistemlerindeki gelişmeler işletmeler
arasındaki rekabetin artmasına neden olmaktadır. Özellikle artan rekabet ortamında
işletmelerin istenilen karlılığı sağlamaları için geleneksel yöntemlerin yetersiz kalması
işletmeleri yeni maliyet yöntemlerini araştırmaya ve uygulamaya yöneltmiştir. Bunun
sonucunda maliyet yönetiminde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar;
maliyetlerin stratejik bir odaklanma yönetimi olan stratejik maliyet yönetimi, mamul yaşam
dönemince maliyetleme, ürünün yaşam süresi boyunca üretim hattında maliyetini azaltmak
için uygulanan sürekli iyileştirme Kaizen maliyetleme, değer mühendisliği, toplam kalite
yöntemi, işletmelere ortaya daha vizyoner ve geleceğe dönük stratejiler oluşturmasına katkı
sağlayan hedef maliyetleme yöntemi, işletmelerin müşterilerinden aldıkları siparişleri
zamanında ve kaliteli bir şekilde teslim etmelerini amaçlayan tam zamanında üretim
ortamında maliyet yöntemi, geriye dönük maliyet yöntemi ve faaliyet tabanlı maliyet
yönetimi olarak sıralanmaktadır (Akdoğan, 2015).

3.

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Maliyet Yönetimi
Açısından İncelenmesi

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına göre maliyet yönetiminde üretim
maliyet unsurları stokların maliyeti, stokların değerlemesi, stoklarda değer düşüklüğü ve
borçlanma maliyetlerinden oluşmaktadır.

3.1. Stokların Maliyeti
Stoklar, satılmak veya tüketilmek amacıyla elde bulundurulan maddi varlıklardır. Bu varlıklar
genel olarak üretimde veya diğer faaliyetlerde tüketilecek varlıklar, üretimi henüz
tamamlanmamış varlıklar, üretimi tamamlanarak satışa hazır hale getirilmiş varlıklar ve
satılmak amacıyla satışa hazır halde satın alınmış varlıklar olmak üzere dört farklı sınıfta ele
alınabilmektedir. Stoklara ilişkin olarak yapılan bu sınıflama, stok maliyetlerinin muhasebe
yazını açısından yapılabilecek sınıflamasının temelini oluşturmaktadır. Buna göre stok
maliyetleri; ilk madde ve malzeme stokları maliyetleri, yarı mamul stokları maliyetleri,
üretimi tamamlanmış mamul stokları maliyetleri ve ticari mal stokları maliyetleri şeklinde
sınıflandırılabilmektedir. Diğer yandan, stokların bir sistem içerisinde izlenmesinden ziyade
stok yönetiminin işletmenin finansal performansı üzerindeki etkisi ile ilgilenen finans yazını
açısından stok maliyetleri; stok fiyatı, stok tedarik maliyetleri, stok bulundurma maliyetleri ve
stok bulundurmama maliyetleri şeklinde sınıflandırılmaktadır (Büyükmirza, 2012).
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 175. ve 257. maddelerine dayanılarak
oluşturulan 1 Seri No’lu MSUGT açısından stok maliyetleri, aynı tebliğde yer alan Tek Düzen
Hesap Planı’ndaki (TDHP) 15 Stoklar grubu içerisinde sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bir
yıldan az bir sürede kullanılması veya nakde çevrilmesi amacıyla edinilen ilk madde ve
malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıkların maliyetini
oluşturmaktadır.
Stok maliyetlerinin TMS/TFRS açısından sınıflandırılmasında belirleyici standart TMS 2
Stoklar standardıdır. TMS 2 Stoklar standardına göre stok maliyetleri satın alma maliyetleri
(hammadde, yardımcı malzeme, işletme malzemesi, ticari mal vb.), dönüştürme maliyetleri
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ve
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giderleri)

ve
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(araştırma–geliştirme maliyetleri ve tasarım maliyetleri) içermektedir (TMS 2, Md. 10).
Standartta yer alan sınıflandırma MSUGT’de yer alan sınıflandırmaya göre farklılık
göstermektedir. Bunun sebebi, MSUGT’a göre yapılan sınıflandırmanın stok türlerine göre
yapılıyor olmasına karşın, TMS 2 Stoklar standardının stok türüne bakılmaksızın stokların
edinme ve yeni bir ürüne dönüştürme maliyeti olarak sınıflandırıyor olmasından ileri
gelmektedir. Standartta tanımlanan satın alma maliyetleri satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve
diğer vergiler ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin
elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içermektedir (TMS 2, Md.
11). Yine aynı standartta tanımlanan dönüştürme maliyetleri üretimle doğrudan ilişkili
maliyetleri kapsamaktadır (TMS 2, Md. 12). Ayrıca, ilgili standartta sabit ve değişken genel
üretim giderlerinin ayrımı da yapılarak, muhasebe bilimsel literatüründe yer almasına karşın
MSUGT’de yer almayan bir sınıflandırmanın tanımlaması da yapılmıştır. Standartta, gerçek
parti maliyet yöntemi, FİFO (İlk giren ilk çıkar) ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi olmak
üzere üç ana yöntem benimsenmiştir. TMS-2 Standardına göre, kapsamına göre maliyet
türlerinden normal maliyet yöntemi esas alınmaktadır. VUK uyarınca ise tam maliyet yöntemi
uygulanmaktadır. Tam maliyet yöntemi uyarınca, üretim ile ilgili bütün giderler mamul
maliyetine dâhil edilirken, normal maliyet yönteminde kullanılan kapasite oranında sabit
genel üretim giderleri stok maliyetine yüklenmekte, kullanılmayan kapasite ile ilgili kalan
kısım ise dönem gideri olarak kaydedilmekte ve gelir tablosundaki 659-Kanunen Kabul
Edilmeyen Giderler Hesabı’na aktarılmak suretiyle dönem sonundaki vergi matrahına
yansıtılmaktadır.

3.2. Stokların Değerlemesi
Ülkemizde uygulanmakta olan mevcut MSUGT ve VUK’a göre işletmeler, değeri düşen
stoklar için gerekli şartları yerine getirmesi halinde karşılık ayırabilirler. Vergi Usul Kanunu
değerlemede tek bir ölçek kullanılması ilkesini benimsemektedir. Doğrudan vergi matrahının
tespitine yönelik olan değerlemede iktisadi kıymet için hangi değerleme ölçüsünün
kullanılacağı kanunda açık olarak belirtilmiştir. Ve bu doğrultuda da değerleme ölçüsü ile
ilgili tercih hakkı tanınmamıştır. VUK 274. maddesine göre; satın alınan veya imal edilen
emtia maliyet bedeli ile değerlenir (VUK, md:274). TMS 2’ye göre de işletmeler değeri
düşen stoklar için, maliyet bedeli ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile
değerlemesini yaparak karşılık ayırabilmektedirler (TMS 2, Md. 9). Standarda göre işletmeler
stoklarını,
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değerlemektedirler. Standardın 28 ile 33’üncü maddeleri arasında net gerçekleşebilir değerin
nasıl belirlenebildiği belirtilmektedir. Standarda göre net gerçekleşebilir değeri tespit eden
işletmeler, bu değerin maliyet değerinin altında olması halinde işletmeler değeri düşen
stokları için karşılık ayırabilmektedir. Mevcut uygulamaya göre ayrılan karşılıklar diğer
faaliyetlerden olağan gider ve zarar olarak 654 Karşılık Giderleri hesabında izlenirken,
standarda göre satışların maliyeti içerisinde izlenmektedir.

3.3. Stoklarda Değer Düşüklüğü
Vergi Usul Kanununun 274. maddesine göre; satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet
bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük
gösterdiği hallerde işletmeler maliyet bedeli yerine 267. maddesinin 2. sırasındaki usul hariç
olmak üzere emsal bedeli ölçüsünü uygulayarak değerleme yapabilir. Madde de yer alan
“iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış” ifadesi ile vurgulanmak istenen, emtianın piyasa
değerini ve ihtiyacı karşılama özelliğini normalin üzerinde kaybetmiş olmasıdır.

Stokların

düşük bedelle değerlemesi VUK hükümleri açısından mükelleflerin isteğine bırakılmıştır. Öte
yandan, 1 Sıra No.lu MSUGT’de stoklarda meydana gelen değer düşüklüğü için karşılık
ayrılabileceği öngörülmüştür. Tek düzen hesap planında bu karşılıklar için “158 Stok Değer
Düşüklüğü Karşılığı Hesabı” kullanılmaktadır. Ayrıca SPK tarafından yayınlanan Seri: XI
tebliği m.22,fıkra 3 uyarınca stokların elde etme maliyetine göre düşük değer ile değerlemesi
durumunda karşılık ayrılması zorunludur. TMS 2 ’ye göre stokların maliyet veya net
gerçekleşebilir değerinden düşük olanı ile değerlenmesi gerektiğinden, stokların elde etme
maliyetlerinin, her bir stok kalemi bazında net gerçekleşebilir değerlerine indirilmesi gerekir.
Bu indirim “Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı” ayrılarak gerçekleştirilir. Stok maliyetlerinin
net gerçekleşebilir değere indirgenmesi, stokların maliyet veya net gerçekleşebilir değerden
düşük olanıyla değerleme ilkesiyle uyumludur (TMS 2 paragraf 28). Net Gerçekleşebilir
Değer=Satış Fiyatı - Tahmini Tamamlanma Maliyeti Tahmini Satış Giderleri formülü ile
hesaplanır.

3.4. Borçlanma Maliyetleri
VUK 238 sayılı tebliğine göre, vadeli olarak satın alınan emtialarla ilgili satıcılara ödenen ve
satış faturasında gösterilen vade farkları emtianın maliyet bedelinin bir unsurudur.
İşletmelerin
vadeli stok alışları ile ilgili olarak, satıcı firma tarafından hesaplanacak vade farkları alış
faturasına dahil edilir. TMS 2 stoklar standardı ile uygulamaya getirilen yeniliklerden en

önemlisi satın alma maliyetlerinde vade farklarının muhasebeleştirilmesidir. Standarda göre
vade farkları stok maliyetlerine dâhil edilmeyerek faiz gideri olarak muhasebeleştirilmelidir
(Özerhan ve Yanık, 2012: 127). TMS 2 stoklar standardında ilgili madde şu şekilde
açıklanmıştır; “Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin
alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu
unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir” ( TMS 2, md.18).
Uygulamada vade farkından doğan fiyat farkının stok maliyetine dâhil edilmemesinin amacı
stokların satın alımı sırasında oluşan faiz maliyetinin stok maliyetine dâhil edilerek stokların
olduğundan daha yüksek değerlenmesini önlemektir. Üretimi ve satışa arz edilmesi uzun
zaman gerektiren bir stok ise, örneğin inşaat ve uçak yapımı gibi, TMS-23 Borçlanma
Maliyetleri standardına göre, finansman giderleri, maliyete dâhil edilebilir. TMS 23
Borçlanma Maliyetleri Standardı, borçlanma maliyetinin stokların maliyetine dâhil edildiği
sınırlı koşulları belirlemiş olup, borçlanma maliyetlerini; “İşletme tarafından yapılan
borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderler” şeklinde tanımlanmaktadır.
Standardın 17. paragrafına göre özellikli varlık niteliğinde olan ve satılabilir duruma
getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren stoklar için katlanılan borçlanma maliyetleri istenirse
stokların maliyetine eklenebilmektedir.

Sonuç
Günümüzde küreselleşme ile birlikte genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini temel alan
uluslararası muhasebe standartları, ülkeler arasındaki muhasebe farklılıklarını ortadan
kaldırılmayı ilke edinmiştir. Çalışmada Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartlarını, işletmelerin maliyet yönetiminde üretim maliyetleri içerisinde önemli bir yere
sahip olan stokları yürürlükteki muhasebe ve vergi uygulamaları ile karşılaştırarak benzer ve
farklı yönlerini kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.
Bu çalışma sonucunda; stok maliyeti, değerleme, değer düşüklüğü ve borçlanma maliyetleri
açısından MSUGT, VUK ve TMS/TFRS arasında farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir.
Söz konusu bu farklı yaklaşımların uyumlaştırma süreci ile asgari düzeye indirilmesi
gerekmektedir. Çünkü işletmeler maliyet yönetiminde işlemlerini yaparken üretim maliyeti
yöntemlerine uygun politikalar benimsemeleriyle birlikte; yürürlükte olan vergi kanunlarına,
Tekdüzen Hesap Planına ve Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu
şekilde hareket etmek zorundadır. Bu bağlamda Uluslararası Muhasebe ve Finansal

Raporlama Standartları ile uyumlu entegre TMS/TFRS esas alınarak ihtiyaca uygun nitelikte
hazırlanan finansal tablo ve raporlar, maliyet yönetimi ve kontrolünde finansal tablo
kullanıcılarının gerçeğe uygun ve güvenilir finansal bilgiye ulaşmasını sağlamak için önem
arz etmektedir. Bu konuya ilişkin ilerde yapılacak olan çalışmalarda, farklı sektörler için
TMS/TFRS uygulamaları ele alınarak farklı üretim maliyeti ölçütleri kullanılabilir.
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