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ÖZET 
 

Günümüzde lojistik İşletmelerinden taşıma hizmetinin yanı sıra depolama, elleçleme, 
gümrük işlemleri, antrepo, sigorta, dağıtım, vb. diğer hizmetler de talep edilmektedir. Lojistik 
işletmelerinde sabit varlıklara olan yatırımın büyüklüğü düşünüldüğünde dolaylı maliyetlerin 
sayısı artan maliyet yüklenicilerine (sunulan hizmet çeşitleri, müşteriler, bölgeler vb.) 
dağıtılması önemli hale gelmektedir. İhtiyaca ve gerçeğe uygun maliyet bilgisi pazar karlılığı, 
müşteri karlılığı ve özel olarak alınacak yönetim kararları üzerinde olumlu etkiye sahip 
olacaktır. Geleneksel maliyet yaklaşımlarının değişen ortama uyum sağlayamaması nedeniyle 
faaliyet tabanlı maliyet saptama, zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları 
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların uygulanmasında en önemli unsur maliyetlerle maliyet 
yüklenicileri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin gerçekçi bir şekilde saptanmasıdır. Bu 
çalışmada, geleneksel maliyet saptama yaklaşımının eksiklikleri ve bu eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla geliştirilen faaliyet tabanlı maliyet saptama ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet 
saptama yaklaşımlarının taşıma ve depolama hizmeti sunan bir lojistik işletmesinde 
uygulanması ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının faaliyet tabanlı 
maliyet saptama yaklaşımına göre ihtiyaca ve gerçeğe uygun maliyet sunduğu ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik İşletmesi, Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet 
Saptama, Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama, Maliyet Yönetimi 

  
Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Caner ATIŞ, İşletme  Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

Today, services like storage, handling, customs operations, warehousing, insurance, 
distribution are being demanded from logistics companies, in addition to transportation service.  
Given the size of the investment in fixed assets in logistics enterprises, allocation of indirect 
costs to increasing number of cost objects like types of services offered, customers, locations, 
etc. is getting more important. Relevant and reliable cost information will have a positive effect 
on market profitability, customer profitability and specific management decisions. Traditional 
cost approaches failed in responding to changing business environment and  activity based 
costing, time  time driven  activity based costing and resource consumption accounting 
approaches have been developed. The most important factor in the implementation of these 
approaches is the determination of the cause and effect relationships between costs and cost 
objects. In this study, the lack of the traditional cost detection approach and the application of 
time-based activity-based costing approaches in a logistics operation that provides transport 
and storage services, as well as the activity based costing approach developed to overcome 
these deficiencies and the time-based activity based costing approach, and it has tried to put 
forward a reasonable cost. 

Keywords: Logistics, Logistics Company, Time Driven Activity Based Costing, Activity Based 
Costing, Cost Management 
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1. GİRİŞ 
 
Küreselleşme ile birlikte lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, uluslararası 

alanda faaliyet gösteren işletmelere ait ürün ve hizmetlere yönelik olarak yer ve zaman faydası 

sağlamasından dolayı sunduğu katma değer daha fazla önem kazanmıştır. Lojistik hizmetinin 

sunulmasındaki amaç, müşterilere ait ürünlerin fiziksel akışıyla birlikte bilgi akışının da 

zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır. Lojistik sektörünün gün geçtikçe gelişmesinden dolayı 

etkin ve verimli bir şekilde  lojistik sürecinin yönetilmesi önemli hale gelmiştir. Lojistik 

sürecinin etkin ve verimli bir şeklide yapılabilmesi için öncelikle lojistik faaliyetlere daha sonra 

da bu faaliyetlerin ortaya çıkardığı maliyetlere odaklanılması gerekmektedir. Lojistiğin 

gelişmesi sonucunda rekabette avantaj sağlayabilmek için lojistik faaliyetler sonucu ortaya 

çıkan maliyetlerin yönetilmesi önemli hale gelmiştir. 

İşletmelerin lojistik faaliyetleri bünyelerinde gerçekleştirmesi veya lojistik hizmetlerinin 

satın alınması önemli stratejik kararlar olarak değerlendirilebilir. Ana faaliyet konularına 

odaklanmayı tercih eden üretim ve ticaret işletmeleri nakliye, gümrük hizmetleri, depolama, 

elleçleme gibi hizmetleri lojistik hizmet sunan işletmelerden satın alabilmektedir. Lojistik 

işletmeciliği sektörlere sunduğu lojistik hizmet faaliyetleri ile maliyet avantajı ve müşteri 

memnuniyeti sağlamaktadır. Lojistik işletmelerinin finansal durum tablolarında, ulaştırma 

(taşıma) ve depolama gibi önemli iki ana faaliyetin yerine getirilmesi için gerekli olan sabit 

varlıklar ile ambalajlama, etiketleme, istifleme, bilgi iletimi gibi faaliyetler için ise çalışma 

sermayesi ve işçilik faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Lojistik işletmelerinde gerçek maliyet 

bilgilerinin izlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, lojistik hizmet sunan işletmelerde gerçeği yansıtan hizmet 

maliyetinin belirlenmesi olup işletmenin tüm maliyet verileri geleneksel maliyet saptama, 

faaliyet tabanlı maliyet saptama ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları 

kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama 

yaklaşımının uygulanabilirliği gösterilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda belirlenen hizmet 

maliyet verileri geleneksel maliyet saptama, faaliyet tabanlı maliyet saptama ve zaman etkenli 

faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımlarına göre karşılaştırılarak, zaman etkenli faaliyet 

tabanlı maliyet saptama yaklaşımının faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımına göre gerçeğe 

uygun maliyet verisi sağladığı gösterilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünde, literatür taraması yapılarak lojistik sektöründe faaliyet 

tabanlı maliyet saptama ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımlarının 

uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde lojistik kavramı, lojistik faaliyetler, lojistik sektörünün önemi, lojistik 

işletmelerinin diğer işletmelere katkısı açıklanmıştır. 
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Üçüncü bölümde geleneksel maliyet saptama yaklaşımı ile stratejik maliyet yönetimi 

yaklaşımları ve uygulamada kullanılan faaliyet tabanlı maliyet saptama ile zaman etkenli 

faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları detaylı olarak açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde, incelenen lojistik hizmeti sunan işletmenin hem ulaştırma hem de 

depolama hizmeti maliyet verileri geleneksel maliyet saptama, faaliyet tabanlı maliyet saptama 

ve zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları kullanılarak karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Beşinci bölümde de elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve sonuç bölümünde 

de çalışmadan elde edilen sonuçlar, literatüre katkısı, çalışmanın kısıtları ve gelecekte yapılacak 

çalışmalar için öneriler açıklanmıştır. 

 
1.1. Literatür Taraması 

 
Faaliyet tabanlı maliyet saptama (FTM) yaklaşımının lojistik sektöründe kullanılması ile 

ilgili akademik çalışmalar 1990’lı yıllara kadar gitmektedir. Bu çalışmalardan bazıları havayolu 

taşımacılığına ilişkindir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.  

Banker ve Johnston 1993 yılında yayınladıkları çalışmalarına, geleneksel maliyet 

muhasebesi sistemlerinin endirekt maliyetleri maliyet yüklenicilerine dağıtırken üretim 

miktarı, direkt işçilik saati, makine saati gibi hacim tabanlı dağıtım ölçütlerini kullandıklarını ve 

bunun da yönetim kararlarında kullanılacak maliyet bilgilerinin yanıltıcı etkilere yol açtığı 

tespiti ile başlamışlardır. Bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalardan da faydalanarak 

havayolu taşımacılığında maliyet dağıtımında kullanılan dağıtım ölçütleri üzerine bir araştırma 

yapmışlardır. 1981-85 dönemlerine ilişkin panel veri analizi ile havayolu taşımacılığında 

kullanılan hacim tabanlı dağıtım ölçütlerine ek olarak, kaynak tüketim düzeyini ve sonuç olarak 

tek tek sunulan hizmetlerin maliyetlerini etkiledikleri için, uçak tipi ve büyüklüğü, işletilen ağın 

yoğunluğu gibi birden fazla dağıtım ölçütünün de kullanılmasını önermişlerdir. Çıktı kapasitesi 

ve hacim önemli dağıtım ölçütleri iken, ürün çeşitliliği ve hizmet üretim sürecinin karmaşıklığı 

ile ilgili faaliyete dayalı maliyet dağıtım ölçütlerinin de önemli olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Bu ölçütlerin sıklıkla verimliliği artırma, maliyetleri azaltma hatta pazar payını yükseltme gibi 

yönetim stratejilerini doğrudan yansıttığını ifade etmişlerdir. 

Tsai ve Kuo (2004) çalışmalarında, her bir uçak ve uçuş için faaliyet giderlerini de 

içerecek şekilde gerçeğe uygun maliyetleri hesapladıkları gibi FTM yaklaşımını kullanarak yolcu 

taşımacılığında koltuk başına mevcut kapasite maliyetleri (koltuk başına kilometre maliyeti) ve 

yük taşımacılığında ton başına kilometre maliyetini hesaplamışlardır. Ayrıca her bir uçak ve 

uçuş için faaliyetleri ve faaliyet yükleyicilerini tanımlamışlardır. Bu örnek olay çalışması ile 

üretim sapması, pazarlama sapması ve havayolu taşımacılığında atıl yolcu kapasitesini ortaya 

koymaya çalışmışlardır.  
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Koch ve Weber (2008), Stuttgart havaalanı örneğinde, FTM yaklaşımının gelir ve maliyet 

kontrolü ile planlama amaçlarıyla kullanımını incelemişlerdir. Bu çalışmada, karlılık analizi için 

bazı sorulara cevap aranmıştır: Havaalanı getirisinin %10’unu oluşturan bir uçuş hattı 

maliyetlerin %10’unu, daha fazlasını ya da daha azını mı oluşturuyor? Hangi ürünler karlı 

hangileri değil ve nedenleri nelerdir? Hangi pazar bölümleri katma değer yaratıyor, hangileri 

yaratmıyor? Verimliliğin artırılabileceği alanlar hangileridir? Bu sorulara cevap verebilmek için 

kullanılacak maliyet yaklaşımı için ERP sistemlerinin gerekliliğine de değinmişlerdir. 

Themido, Arantes, Fernandes ve Guedes (2000) çalışmalarında, müşteri, pazar bölümü 

ve dağıtım kanalı bazında karlılık analizini mümkün kılacak bir yöntem olarak FTM 

yaklaşımının Portekiz’de bir üçüncü parti lojistik şirketinde uygulanmasına yer vermişlerdir. 

Elde edilen sonuçlara göre, yönetim zarar edilen müşterilerle tekrar görüşerek değişik fiyatlarla 

alternatif dağıtım önerileri sunmuşlardır. Yapılan yeni anlaşmalarla, müşteri kendisine daha 

uygun hizmeti satın aldığı lojistik işletmesi de zararı kara çevirdiği için, her iki tarafın da tatmin 

olduğu ifade edilmiştir.  

Baykasoğlu ve Kaplanoğlu (2008) çalışmalarında, Türkiye’de karayolu taşımacılığı 

yapan bir firmayı incelemişler, kaynak ve faaliyet yükleyicileri ve SIMPROCESS yazılımı 

yardımıyla Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemini kullanarak genel giderleri dağıtmışlardır. 

Hizmetler destinasyonlarına, yurtiçi ya da uluslararası olmalarına göre sınıflandırılarak 

maliyetler bu hizmetlere yüklenmiştir. Maliyet dağıtımının önemini göstermek için geleneksel 

ve FTM yaklaşımlarına göre hazırlanmış maliyetler karşılaştırılmıştır. 

Goldsby ve Closs (2000), FTM yaklaşımının içecek ürünlerinin tersine lojistiği için 

kullanılmasına ilişkin bir çalışma yapmışlardır. Söz konusu tersine lojistik faaliyetlerinin 

işletmeye maliyeti hesaplanarak bunların çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Süreçler 

eşgüdümlü hale getirilerek bu hizmetin üçüncü parti lojistik hizmeti sunan bir firmadan satın 

alınması önerilmiştir. Bu işbirliğinin yıllık 11,4 milyon dolarlık tasarruf sağladığını 

belirtmişlerdir.  

Aslan ve Varol (2010), çalışmalarında depolama maliyetlerini, üretim miktarı maliyeti 

ve saklama maliyeti olarak iki kategoride ve ayrıca depolama maliyetlerini depo çeşitleri 

açısından fabrika, kamu/genel, kiralık ve özel depolar bazında ele almışlardır. Uygulama, 

telekomünikasyon sektörü sahasında lider konumunda olan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. 

Bu işletmenin seçilmesindeki ana etkeni,  depolama operasyonlarının bu konuda uzman ve 

tanınmış bir lojistik firması tarafından yürütülmesi olarak açıklamışlardır. Depolama 

maliyetlerinin belirlenmesinde FTM yönteminin ihtiyaç duyduğu faaliyetler; mal kabul, 

istifleme, toplama, katma değer servisleri, paketleme, nakliye ve sevkiyat olarak belirlenmiştir. 

Faaliyet etkenleri olarak da mal kabul ve istifleme faaliyetleri için palet sayısı, toplama ve 

paketleme faaliyetleri için koli sayısı, katma değer servisi faaliyeti için ürün adedi, nakliye ve 
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sevkiyat faaliyet için sevkiyat sayısı kullanılmıştır. Maliyet objeleri olarak depolanan ürünler 

seçilmiştir. Uygulama sonucunda depolanan ürün bazında maliyet hesaplanmış ve depolama 

maliyetlerinden en fazla pay alan faaliyetler sıralanmıştır. 

Manunen(2000), 1997-1998 yılları arasında Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi'nde 

gerçekleştirilen küçük boyutlu teslimatların lojistiği başlıklı bir çalışmasında, lojistik maliyetleri 

toplamıştır. Bu çalışmaya 17 Finli girişimci katılmıştır. Bir hesaplama modeli, katılımcı 

şirketlerin lojistik maliyetleri ile geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu lojistik maliyetleri etkileyen 

faktörler hakkında sonuçlar alınmıştır. Maliyetlerin hesaplanmasından sonra, sipariş yapıları ve 

şirketlerin çalışma yöntemleri incelenmiştir. Bu bilgi ile bir şirketin lojistik maliyetlerindeki 

değişimi açıklamak ve simüle etmek için FTM simülasyon modeli geliştirilmiştir. 

ZEFTM yaklaşımına ilişkin çalışmalar şu şekildedir. 

Varila, Seppanen ve Suomala (2007) depolama lojistiği ile ilgili çalışmalarına, lojistik 

maliyetlerine zaman neden oluyorsa, zamana neden olan faktörlerin neler olduğu sorusu ile 

başlayarak maliyetleri ürünlere dağıtmak için kullanılacak alternatif maliyet dağıtım ölçütlerini 

incelemişlerdir. Çalışma, bir elektronik ürünler toptancısı için muhasebe sistemi geliştirmeyi 

amaçlayan bir projeye dayanmaktadır. Tek bir örnek faaliyet için veri toplanarak analiz edilmiş 

ve faaliyet süresi üzerinde farklı değişkenlerin etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak tek bir 

faaliyet yükleyicisinin maliyet dağıtımı için yeterli olmadığını ifade etmişler ve bir değişkenin 

bir başka değişken üzerinde etkisinin olduğu durumlarda interaktif değişkenler kullanılmasını 

önermişlerdir. Bu yaklaşımın geçerliliği için yazarlar zaman tahmininde tek bir değişken 

kullanılması ile birden fazla interaktif değişken kullanılması durumlarını karşılaştırmışlardır. 

Zamanın örnek faaliyet için üstün nitelikli bir maliyet yükleyicisi olduğu tespitine rağmen 

birden fazla değişkenin kullanıldığı modelin farklı zorluk derecesine sahip üretim partileri 

arasında farklılık yaratabileceğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla ZEFTM yaklaşımında zamanın 

tespitinin  kritik bir yer tuttuğunu belirtmişlerdir. 

Everaert,Bruggeman, Sarens, Anderson ve Levant(2008), Belçika’daki bir toptancı 

örneğinde ZEFTM yaklaşımın ele almışlardır. Çalışmada, karmaşık lojistik faaliyetlerin ZEFTM 

ile nasıl modellendiğini, bu yaklaşımın FTM yaklaşımına göre daha gerçeğe uygun bilgi sağlayıp 

sağlamadığını ve ZEFTM yaklaşımının maliyet bilgisinin nasıl kullanıldığını ortaya koymayı 

amaçlamışlardır. Çalışmada, ZEFTM yaklaşımı ile farklı faaliyetlerden oluşan süreçlerin 

sürelerinin, zaman denklemlerinde alt faaliyetler kullanılarak belirlenebileceğini ortaya 

konmuştur. Bunu yaparken zaman yükleyicilerinin ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri 

örneklerle ortaya koymuşlardır. Zaman denklemlerinde sürekli (continuous), ayrık (discrete) ve 

gösterge (indicator) değişkenler olmak üzere üç değişken kullanmışlardır. Sürekli değişkenler 

paletlerin ağırlığı gibi gerçek değerler, ayrık değişkenler sipariş sayısı gibi tam sayı değerleridir. 

Gösterge ya da gölge (dummy) değişkenler ise sadece “0” veya “1” değeri alırlar. Örneğin, 
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müşterinin yeni ya da eski müşteri olması gibi. Bu değişkenlerin modele dahil edilmesi zaman 

denklemlerini basitleştirir.  

Somapa, Cools ve Dullaert(2012) ise çalışmalarında, ZEFTM yaklaşımının küçük lojistik 

işletmelerinde uygulanabilirliğini, 13 sürekli, 25 sözleşmeli çalışanı ve aktif büyüklüğü 625.000 

Euro olan Tayland’da kurulu bir lojistik firmasında araştırmışladır. Daha önceki açıklamalara 

uygun şekilde, lojistik sektörünün ZEFTM yaklaşımından faydalanabilecek bir sektör olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu yaklaşımın taşıma rotaları, perakendeci ve büyük satış mağazaları 

gibi farklı destinasyon tiplerine ilişkin maliyet bilgilerini sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. 

Bunlardan hangilerinin kar hangilerinin zarar ettiğine ilişkin bilgiler elde etmişlerdir. 

Dolayısıyla ZEFTM yaklaşımının geleneksel FTM yaklaşımından daha avantajlı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Bununla birlikte bu yaklaşımın uygulanmasında bazı zorluklarla 

karşılaşmışlardır. Örnek işletme küçük ölçekli bir işletme olduğundan bu yaklaşım için gerekli 

verileri elde etmekten uzak olduğu, faaliyetler ve faaliyet yükleyicilerine ilişkin ortalama 

verilerin kullanılmak zorunda kalındığı belirtilmiştir. Yaklaşımın başarısı için gerekli verilerin 

baştan belirlenip, bu verilerin elde edilebileceği bir veri akışının sağlanması gerektiğini ifade 

etmişlerdir.  

İncelenen işletmede ZEFTM yaklaşımının uygulanması sonucunda ortaya çıkan atıl 

kapasitenin gerçek ve zorunlu kısımlarının tespit edilmesi amacıyla ise aşağıdaki makale 

çalışmasından faydalanılmıştır. 

Tanış ve Özyapıcı (2012) çalışmalarında, organizasyon veya organizasyonların 

faaliyetlerinin türlerine odaklanmak yerine kullanılmayan kapasitenin belirsizliğine 

odaklanmışlardır. Çalışmanın geçerliliğini artırmak ve kullanılmayan kapasitenin önemini 

vurgulamaya yardımcı olması açısından hastalara 24 saat hizmet veren Adana’daki özel 

hastanenin genel cerrahi birimi seçilmiştir. Çalışmada, ilgili birimin her biri 8’er saatten 3 

vardiyada görev yapan sekreterleri ve hizmet verdikleri hastaların sayılarını ve hastaların 

kayıtlı veya yeni olmasına göre hizmet süreleri belirlenmiştir. Harcanan ve gereken zamanı 

kullanarak gerçek ve zorunlu kullanılmayan kapasite hesaplamaları yapılmıştır. Gerçek 

kullanılmayan kapasite birimdeki çıkarılacak personel sayısını göstermekte, zorunlu 

kullanılmayan kapasite de diğer birimlerde de personelin çalıştırılabileceğini göstermektedir. 

Çalışmanın sonucunda, toplam 848 dakika zorunlu kullanılmayan kapasite hesaplanmış olup, bu 

durumun muhtemel hastalara hizmet vermek için hazır bulunmasından kaynaklandığını 

açıklamışlardır. Çalışan sekreterlere ek görevler verilebileceğini ayrıca üçüncü vardiyadan da 

bir sekreterin işten çıkarılabileceğini veya hastanenin başka birimlerinde 

görevlendirilebileceğini önermişlerdir.  
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1.2. Materyal ve Yöntem 
 
Bu çalışmada, olay çalışması yöntemi kullanılmaktadır. Olay çalışması yöntemi, bir 

işletmenin belirli bir zaman diliminde detaylı bir şekilde incelenmesine imkan vermesinden 

dolayı tercih edilmiştir. İncelenen işletmede geleneksel maliyet saptama,  faaliyet tabanlı 

maliyet saptama (FTM) ve zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama (ZEFTM) yaklaşımları 

uygulanmıştır. Bu yöntemlerin uygulanmasından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bunun 

sonucunda hangi yöntemin işletme yöneticilerine hizmet üretim maliyetleri konusunda ihtiyaca 

ve gerçeğe uygun maliyet bilgisi sunduğu ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Uygulama kapsamında ilk olarak konuya ilişkin olarak geniş bir literatür taraması 

yapılarak, gerekli kitap, makale ve diğer dokümanlar üniversite veri tabanlarından ve 

internetten temin edilmiştir. Ayrıca uygulama yapılan işletmede, yöntemlerin gereksinim 

duyduğu bilgiler konusunda yöneticilerle ve operasyondan sorumlu olan personel ile 

görüşmeler yapılarak gerekli bilgilerin elde edilmesi ve elde edilen bilgilerin FTM ve ZEFTM 

yaklaşımlarının uygulama aşamalarına göre kullanılarak sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır. 
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2. LOJİSTİK KAVRAMI VE LOJİSTİK FAALİYETLER İLE LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN ÖNEMİ 
 
Lojistik kavramı Fransızca’dan gelen askeri bir kavram olup orduları savaşa hazırlama, 

savaşta ayakta tutma ve savaşı kazandıracak destek hizmetlerinin tümü olarak 

tanımlanmaktadır (Demir, 2008, 3).  Lojistik, küreselleşme süreci ile birlikte farklı bir anlam 

kazanarak işletme literatürüne girmiş ve yeniden tanımlanmıştır. Lojistik terimi, ilk kez 1963 

yılında ABD’de Ulusal Fiziksel Dağıtım Komisyonu olarak kurulan ve daha sonra Lojistik 

Yönetim Konseyi (CLM) adını alan ve en son  adı 1 Ocak 2005’ten geçerli olmak üzere Tedarik 

Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) olarak değiştirilen konsey tarafından şu şekilde 

tanımlamıştır (www.cscmp.org.): 

Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmetlerle malların ve bunlarla 

ilişkili bilgilerin başlangıç noktası ile tüketim noktası arasında verimli ve etkin bir şekilde 

taşınması ve depolanması için prosedürlerin planlanması, uygulanması ve kontrolünün 

yapılması sürecidir. 
Lojistik, doğru malzemenin doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru 

tüketiciye, doğru fiyatla ulaştırılmasını sağlamak için yapılması gereken faaliyetler bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Lojistiğin önemi işletmeye zaman ve yer faydası sağlamasıdır. Zaman faydası, üretilen 

mal ve hizmetlerin müşterilerin istedikleri zamanda, yer faydası ise üretilen mal ve hizmetlerin 

müşterilerin istediği yerde hazır olmasını ifade etmektedir (Sürmen ve Aygün, 2006:54-55). 

Lojistik, malzemelerin, parçaların ve mamullerin (ve ilgili bilgi akışlarının) tedarikinin, 

akışının ve depolanmasının stratejik olarak yönetilme sürecidir. Aynı zamanda, mevcut ve 

gelecekteki kârlılığın, organizasyon ve dağıtım kanalları aracılığıyla siparişlerin maliyetinin 

etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla en üst düzeye çıkarılmasıdır (Christopher, 2011:2). 

Lojistik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan maliyetler lojistik maliyet kapsamına 

girmektedir (Rantasila ve Ojala, 2012:9). Lojistik sürecine ilişkin maliyetlerin yönetimi, her bir 

lojistik faaliyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınmasını zorunlu 

kılar.Bunun için; 

• Lojistik faaliyetlerinin yapısal özelliklerinin ve davranış biçimlerinin tanımlanması, 

• Lojistik faaliyetlerin ve birbirleriyle etkileşimlerinin belirlenmesi, 

• Değer yaratan lojistik faaliyetlerin belirlenmesi, 

• Lojistik ile hizmet kriterleri arasındaki korelasyon ilişkisinin ortaya çıkarılması, 

• Lojistiği etkileyen faktörlerin tek tek ya da birlikte ele alınarak analiz edilmesi (Sevim ve 

Elmacı, 2007:100). 
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2.1. Lojistik Faaliyetler 
 
Bir lojistik işletmesinin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir: 

Ulaştırma: Ulaştırma faaliyetleri lojistiğin operasyonel alanı olarak mal ya da 

malzemenin coğrafi olarak taşınması ve yerleştirilmesi faaliyetleridir. Ulaştırma faaliyetinin 

amacı, doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru yerde pazara erişimini sağlamaktır(Gümüş,  

2012:16). Günümüzde lojistik sektörünün gelişmesiyle birlikte lojistiğin en önemli 

hizmetlerinden biri olan taşımacılığın önemi daha da artmıştır. Taşıma veya ulaştırma, ihtiyaç 

duyulan mal veya hizmetlerin ihtiyaç duyulduğu anda, bulundukları yerden ihtiyaç duyuldukları 

yere fiziksel hareketlerini ifade eder. Bu durum ürüne ve hizmete bir yer değeri eklerken, 

ihtiyaç duyulduğu anda bulundurulması da ürüne zaman değeri kazandırmaktadır (Gümüş, 

2011:15). Ulaştırma faaliyetinin yerine getirilebilmesi için dört taşıma modu kullanılmaktadır. 

Bunlar; havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryoludur. 

Karayolu Taşımacılığı: Karayolu taşımacılığı, ücret karşılığında eşyanın bir yerden 

diğer bir yere taşınmasını kara yolu ile sağlayan ve taşımacı ile gönderici arasında bir sözleşme 

yapılmasını gerektiren bir taşıma şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre kara yolu 

taşımacılığının dört temel boyutu vardır;  Taşınacak eşyanın var olması, eşya taşıma işinin 

üstlenilmesi, ücret karşılığı olması,  taşıma türü olarak kara yolunun belirlenmesidir 

(www.megep.meb.gov.tr, 2011). 

İnsanların da bir yerden başka bir yere gitmeleri de ulaştırma faaliyeti kapsamındadır. 

Karayolu taşımacılığında hem insanlar hem de eşyalar  karayolu alt yapısı kullanılarak bir 

noktadan başka bir noktaya taşınmaktadır. Karayolu taşımacılığı eğer aynı ülke sınırları 

içerisinde gerçekleşiyorsa bu tip taşımalar yurtiçi karayolu taşımasını, eğer bir başka ülkeden 

karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan 

taşımalar ise uluslararası karayolu taşımasını oluşturmaktadır (Kögmen, 2014:3). 

Karayolu taşımacılığında  komple araç taşımaları (full truck load) ve parsiyel araç 

taşımaları (less truck load) olmak üzere iki taşıma şekli mevcuttur. Komple araç taşımaları, 

ithalatçı veya ihracatçı firmaya ait yükün tek başına tek bir taşıma aracına yüklenerek 

taşınmasına denir. Parsiyel taşıma ise birden fazla ithalatçı veya ihracatçıya ait yükün tek bir 

taşıma aracına yüklenerek taşınmasına denir (Demir, 2008:35-36). 

Karayolu taşımacılığında taşınacak yükün(navlun) ücreti, piyasa koşullarına göre 

taşımacı firmanın teklif ettiği ve müşteri tarafından onaylanan komple yük taşıma bedeli ile 

taşınacak yükün hacim ve ağırlığı dikkate alınarak tespit edilen ve taşımacı firma tarafından 

teklif edilip kabul edilen parsiyel yük bedeli olmak üzere  iki şekilde hesaplanır. Navlun bedelini 

piyasadaki rekabet, yükün miktarı(hacim/ton), taşınacak mesafe, yetki belgeleri vb. faktörler 

etkilemektedir (Karacan ve Kaya, 2011:20). 
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Havayolu Taşımacılığı: Havayolu taşımacılığı ticari bir amaçla, hava araçlarıyla tarifeli 

veya tarifesiz olarak yolcu, yük ve postanın taşınmasıdır (Sarılgan, 2011:70). Havayolu 

taşımacılığı en hızlı taşıma şeklidir. En hızlı taşıma şekli olmasından dolayı havayolu taşımacılığı 

birim ağırlık başına en yüksek maliyetle yapılmaktadır. Havayolu yüksek maliyetli taşıma şekli 

olmasına rağmen bozulma ihtimali ya da acil yapılması gereken teslimatlarda tercih 

edilmektedir. Havayolu taşımacılığında daha çok hacmi ve ağırlığı nispeten düşük ancak değeri 

yüksek olan eşyalar taşınmaktadır (Williams, 2001:278). 

Havayolu taşımacılığı taşıma modları arasında en pahalı taşıma modu olmasına rağmen 

günümüzde daha çok tercih edilmektedir. Ülkemizde kapasite olarak karayolu, denizyolu, 

demiryolu ve hava yolu olarak sıralanmaktadır. Son dönemde hava alanları çevresine depolar ve 

antrepolar yapılmaktadır ve bu konuda en ciddi gelişmeyi gösteren taşıma şeklidir. Havayolu 

taşımacılığı son yıllarda hızlı gelişen ve büyüyen bir taşıma şeklidir (Karacan ve Kaya, 2011:26-

27). 

Denizyolu Taşımacılığı: Dünyada da deniz yolu taşımacılığı yük taşımacılığında en 

fazla kullanılan ulaştırma yöntemlerinden biridir. Deniz yolu ulaşımının az maliyetli olması, 

büyük hacimli malların taşınmasının, yüklenmesinin ve boşaltılmasının diğer ulaştırma 

türlerine göre daha az maliyetli olması deniz yolu ulaşımının artmasına etki eden faktörlerin 

başında gelmektedir (Batur, 2008:26). 

Denizyolu taşımacılığı, denizde yüzen gemi ve diğer araçlarla yüklerin ya da insanların 

zaman ve mekan faydası sağlayacak şekilde yer değiştirmesine imkan sağlayan taşımacılık 

türüdür. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, denizyolu taşımacılığında faaliyetler, insan ve yük 

nakli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Büyük miktarlarda taşınan yükler ve ton başı fiyatı ucuz 

malzemeler için uygun bir taşıma türüdür. Taşıma türleri arasında en düşük maliyetli ve güvenli 

olanıdır. Ancak hızı düşük, yatırım maliyeti ve yatırımın geri ödeme süresi uzundur (Dursun ve 

Erol, 2012:372) . 

Demiryolu Taşımacılığı: Ağır tonajlı ve hacimli yükler için kullanılabilecek bir taşıma 

türüdür.  İki önemli dezavantajı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, demir yolları üzerindeki 

merkezlerin sayısına bağlı olarak verilen hizmetin sınırlı olması; ikincisi ise kullanılan araçların 

hızı ile verilen taşıma hizmetinin hızı paralellik göstermektedir. Yer altı kaynakları(kömür, 

demir vb.) ile tarım ve orman ürünlerinin taşınması demir yolu taşımacılığıyla 

yapılabilmektedir. Dezavantajının yanı sıra çevre dostu bir taşıma türü olması ile birlikte uzun 

mesafeli taşımalarda maliyet avantajı sağlamaktadır. Yolcu taşımacılığına elverişli olmasından 

dolayı da diğer taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları (örneğin karayollarındaki trafiği) 

azaltıcı fayda yaratmaktadır (Sezgin, 2008:65). 

Küreselleşme ile birlikte ticaretin gelişmesine paralel olarak dünyada ulaştırma 

koridorları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak demiryolları da hem 
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yapısal hem de teknik anlamda değişim süreci geçirmektedir. Demiryolları diğer taşıma modları 

karşısında rekabet gücünü artırmaya çalışırken aynı zamanda aynı demiryolu altyapısı üzerinde 

birden fazla işletici faaliyetine olanak sağlayarak aynı sektör içinde rekabet yaratılmasını da 

benimsemektedir. Avrupa’ da çevre, enerji etkinliği ve güvenlik açısından avantajları nedeniyle 

demiryolları yolcu taşımacılığı hala önemli bir yere sahiptir. Yüksek hızlı tren hizmetleri 

karayolu ve havayoluna göre tercih edilir hale gelmiştir (Gürdal, 2006: 36). 

Boru Hattı Taşımacılığı: Boru hattı ulaştırma sistemleri açısından; ham petrol, petrol 

ürünleri ve doğal gazın boru hatları ile taşınması konusunda planlayıcı, yatırımcı ve işletmeci 

kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır (www.sbb.gov.tr). Bu taşımacılığın ilk yatırım maliyeti 

karayolu ve denizyolu taşımacılığına göre daha yüksek olmasına karşın, bu taşıma modlarından 

daha hızlı, kesintisiz ve emniyetli olmasından dolayı yapılan yatırımı kısa zamanda geri 

kazandırmaktadır. Bu sebepten dolayı; petrol ve doğal gazın üretim ile tüketim bölgeleri 

arasında en ekonomik şekilde boru hatları ile taşınması ön plana çıkmakta ve önemi günden 

güne artmaktadır (Aydemir, 2016:400). Gelişmenin vazgeçilmez unsuru olan enerjinin, üretim 

kaynaklarından talep merkezlerine ulaştırılmasında boru hatları en güvenli ve en verimli 

yollardır. Yaklaşık olarak; Dünya petrol rezervinin %67'sine ve Dünya doğal gaz rezervinin 

%40'ına sahip olan Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri ile Avrupa arasında coğrafi köprü olan 

Türkiye açısından boru hatları büyük öneme sahiptir (Yılmaz, 2005:6). 

Tüm taşıma modlarında maliyet hesaplamasında taşınacak eşyanın ağırlığı/hacmi 

önemli bir unsurdur. Taşınacak eşyanın metreküp cinsinden ağırlığı hesaplanır. Karayolu ve 

denizyolu taşımacılığında hacimsel kilo hesaplamanın formülü (www.disticaret.biz.tr);  

Uzunluk x genişlik x yükseklik =eşyanın metreküp cinsinden ağırlığı 

Havayolu taşımacılığında ise; Uzunluk x genişlik x yükseklik / 6000 şeklindedir 

1 metreküp = 333 kg (karayolu) 

1 metreküp=167 kg (havayolu) 

1 metreküp=1 ton (1000 kg) (denizyolu) 

Ancak demiryolu taşımacılığında durum farklıdır.Taşıma ücreti, vagona yüklenen 

eşyanın gerçek ağırlığına göre hesaplanır. Ancak bu ücret (www.tcdd.gov.tr, 2018); 

2 Dingilli vagonlarda 20 ton, 4 Dingilli vagonlarda 40 ton ücretinden az olamaz.  

Vagona yüklenen eşyanın bildirilen değeri üzerinden; 

• 1-1000 km. arasında (dahil) .......... ‰(binde) 1  oranında, 

• 1001 km. daha fazlasında ..............‰(binde) 2  oranında, kıymet prim ücreti alınır. 

Taşıma modunun seçilmesinde bir çok faktör dikkate alınmaktadır. Bu faktörler;hız 

(taşımada geçen zaman), bulunabilirlik (hizmete hazır olma), güvenilirlik (zamanında kalkış ve 

varış, düzenlilik), sıklık (transfer sayısı), kapasite (her türlü taşıma gereksinimlerini karşılama 
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olanağı), maliyet olarak sıralanabilir. Yük taşımacılığında en önemli faktör güvenlikken, yolcu 

taşımacılığında ise güvenlik ve hızdır (Batur, 2008:43). 

Lojistik işletmeleri için denizyolu taşımacılığı geniş yükleme kapasitesi ile karayolu ve 

demiryolu taşımacılıklarına göre daha avantajlı fiyat sunmaktadır. Demiryolu taşımacılığı,  kötü 

hava koşullarından etkilenmeme, ülkelerin belli gün ve saatlerde uyguladıkları karayolu 

taşımacılığına yönelik yasaklardan etkilenmeme, daha az kaza oranı, karayoluna göre avantajlı 

fiyat sunma imkânı gibi avantajları bulunmaktadır. Havayolu taşımacılığının da yüksek maliyetli 

olması gibi dezavantajı bulunmaktadır.  Karayolu taşımacılığı ülkemiz için deniz ve demiryolu 

taşımacılığı ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş durumdadır. Fakat mevcut karayolları ağının 

güçlendirilmesi ve yeni yolların yapılması gerekmektedir. Karayolu taşımacılığı lojistik 

firmalara kapıdan kapıya taşımacılık için uygunluk, alternatif güzergâhların bulunması gibi 

avantajlar sunmaktadır (Yardımcıoğlu, Kocamaz ve Özer, 2012:258). 

Intermodal taşımacılık (modlar arası taşımacılık); eşyaların iki veya daha fazla ulaşım 

türü arasında aynı taşıma kabı veya aracının kullanıldığı; taşıma türü değişimlerinde ise eşyanın 

kendisinin yeniden elleçlenmediği taşımacılık türüdür (www.unece.org). 

İntermodal taşımacılıkta, taşınan yükün yeniden elleçlemesinin yapılmaması önemli bir 

noktadır. Ayrıca İntermodal taşımacılığın karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu taşıma 

türlerini sisteme entegre etmesi, alternatif taşıma türlerinin seçilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu durum da eşyaların ekonomiklik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde taşınmasını mümkün 

kılmaktadır (Saatçioğlu ve Saygılı, 2013:21). 

Taşıma türü olarak karayolu taşımacılığında toplam taşıma maliyetleri sabit ve değişken 

olarak ayrıldığında, sabit maliyetler içinde personel maliyetleri (operasyon ve şoför ücret, SGK, 

harcırah) en yüksek payı alırken, değişken maliyetler içinde ise akaryakıt maliyetleri en yüksek 

payı almaktadır. Günümüzde akaryakıt fiyatlarının yüksek olması ton/km başına birim 

maliyetin artmasına sebep olmakta ve dolayısıyla taşınan yük ile yapılan mesafe başına en 

düşük birim maliyeti sağlayan taşıma türü tercih edilmektedir. İntermodal taşımacılığın 

kullanımının yaygınlaşması bu açıdan önemlidir.  Altyapı maliyetlerini düşürme(karayolu 

trafiğini azaltma, mevcut kapasiteyi daha iyi kullanma), sosyal harcamaları azaltma (daha az 

gürültü, çevre faydası vb.), müşteri menfaatlerini koruma, değişken maliyetleri düşürme(şoför, 

lastik, yakıt vb.) ve dolaylı tasarruf (taşıma esnasında yükün zarar görmemesi, esnek taşıma 

organizasyonu vb.) sağlama gibi önemli ekonomik etkileri olan intermodal taşımacılık, gün 

geçtikçe tüm dünyada daha da yaygınlaşan bir taşımacılık türü halini almaktadır (Çekerol, 

2007:14-15). 

Depolama: Lojistiğin konusunu oluşturan malzeme, yarı mamul, mamul vb. her türlü 

varlığın, belirli bir alanda tutulması, korunması veya saklanmasıdır. Depolama esas olarak 

muayene-kontrol ve teslim alma, istifleme, sayım, toplama, gönderme faaliyetlerini 
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kapsamaktadır. Depolama sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetiminde sağlanacak 

etkinlik, stok bulundurma maliyetlerinin en uygun seviyede gerçekleşmesine olanak 

sağlamaktadır (Fındık ve Öztürk, 2016:12-13). 

Depolama süreci, müşteriden eşyaların alınması ile başlar. Depolanacak malzemenin 

depoya girmesi, fiziksel olarak depolamanın gerçekleştirilmesi, ambalajlama-etiketleme-

birleştirme işlemlerinin yanı sıra dağıtım öncesi son kontrollerin yapılması ve depolanıp son 

kullanıcıya uygun şekillerde ulaştırılması depolama iş süreçlerinin temel halkalarını oluşturur. 

Ürünün hammadde aşamasından son kullanıcıya ulaşması arasında gerçekleşen tedarik zinciri 

yönetiminde depolamanın etkinlik ve verimliliği lojistik firmanın performansını belirleyecektir 

(www.megep.meb.gov.tr, 2011). 

Stok Yönetimi: Lojistik yönetiminin önemli bir öğesi olup, stok yönetimindeki temel 

hedef müşterilerin gereksinimlerini tam zamanında karşılayabilmektir. Müşterilerin ihtiyaç 

duydukları her türlü malzemeyi stoklarında bulundurarak istekleri karşılanabilmektedir. 

Lojistik işletmeler için müşterilerin gereksinim duyacakları malzemeleri bulundurmaları stok 

bulundurma maliyetini dolayısıyla da lojistik maliyetleri artıracaktır. Bu durumda hedef 

maksimum stok devir hızına ulaşmak olmalıdır. Buradaki önemli bir nokta da, karlılığı yüksek 

olan müşteri grubunun hedef olarak seçilmesidir (Gümüş, 2012:14-15). 

Zamanında elde bulundurulmayan çok küçük malzeme ve parçalar yüzünden tüm 

üretim sisteminin aksamasının yanı sıra müşteri de kaybedilebilmektedir. Ayrıca talebin doğru 

planlanmamasından dolayı elde fazla bulundurulan stokun da işletmeye maliyeti büyük 

olabilmektedir. Doğru lojistik stratejilerle stoktan kaynaklanan işletme maliyetleri önemli 

ölçüde düşürülebilmektedir (Koban ve Keser, 2007:96). 

Sipariş İşleme: Sipariş, satılan malzemenin veya sunulan bir hizmetin müşteri 

tarafından satın alma sürecini başlatan ilk işlemdir. Siparişlerin sorunsuz bir biçimde 

tamamlanabilmesi, sipariş sürecine hakim olunmasına ve sipariş sürecinin  iyi yönetilmesine 

bağlıdır. Sipariş sürecinin takip edilebilmesi için yapılan işlemlerin kullanılan bilgi sistemine 

kaydedilmesi gereklidir. Örneğin, ulaştırma hizmeti sunan bir lojistik işletmesinden müşteri 

taşıma faaliyetini talep ettiğinde, taşınacak malın cinsi, miktarı, kapladığı alan, malın geliş tarihi 

bilgisi, teslimat yeri gibi verilerin bilgi sistemine girilerek ilgili birimlere hızlı bir şekilde 

iletilmesi sağlanmış olacaktır. Müşterilerin sipariş ile ilgili gereksinimlerinin doğru yer ve 

zamanda karşılanabilmesi müşteri memnuniyeti açısından önemlidir (Gümüş, 2012:14).  

Sipariş işleme, sipariş verilmesi, müşteri siparişlerinin alınması, kayıtlarının ve 

kontrolünün yapılması, sipariş edilen malların yerlerinin belirlenip ayrımlanması, ilgili depolar 

ve taşıma sistemleri ile ilişki kurularak yüklenmesi, irsaliye, proforma fatura, ödeme ve 

tahsilatla ilgili iletişim ve doküman, evrak işleminin tamamlanması gibi faaliyetleri içerir 

(Bilginer, Kayabaşı ve Sezici, 2008:284). 
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Elleçleme: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi 

altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük 

kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, 

kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder (ggm.gtb.gov.tr).  

Elleçleme işlemi; ürünlerin taşınması, depolanması ve yüklenmesi sırasında yapılmakta 

ve bu işlem süreçlerin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Ürünün değerinde değişiklik 

yaratmayan, katma değer sağlamayan ancak doğru yapılmadığında ürünün değerinde kayba 

neden olan bir işlemdir (Karacan ve Kaya, 2011:42). 

Ambalajlama: Ambalaj malzemesi ürünün saklanmasını, korunmasını ve tasarımı ile 

ürünün satılmasına destek sağlar. Modern pazarlama ve satış tekniklerinde ürünün ambalaj 

tasarımı tüketicinin dikkatini çekmekte ve kararını etkilemektedir. Bu nedenle ambalaj sadece 

ürünün zarar görmemesinde değil satılmasında da oldukça önemli bir faktördür. Dolayısıyla 

ambalaj ile ürünün kaplanması işlemine ambalajlama denir.Mamulün tüm yaşam süresi 

boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korunmasını, barınmasını, sunumunu ve tanıtımını 

sağlamak,  mamulü çarpma, ıslanma ve zedelenme gibi fiziksel etkilerden korumak ve tüketiciye 

en ekonomik yolla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir çeşit paketleme yöntemidir 

(Çekerol, 2015:65). 

Lojistik faaliyetlerinin amaçları şu şekilde sıralanabilir (Yardımcıoğlu, Kocamaz ve Özer, 

2012:248): 

• Teslimat yani taşıma sürelerinin kısalması; taşıma süresinin minimum düzeyde olması 

için uygun ulaşım yolunun seçilmesi, 

• Maliyetleri en aza indirebilmek için sıfır stok ile çalışmak bunun için de faaliyetlerin 

ihtiyaç duyulduğu ya da talep edildiği anda gerçekleştirilmesi temeline dayanan stok 

kontrol sistemlerinin belirlenmesi,  

• Lojistikte temel amaç kabul edilebilir maliyetle kaliteli hizmet anlayışı sürdürmek 

olduğu için maliyet kalemlerinin gözden geçirilmesi, 

• Maliyetleri en düşük seviyeye  indirebilmek için maksimum verimliliğin sağlanması, 

• Kalite(hasarsızlık, performans); müşteri memnuniyetinden ödün vermemek ve 

rekabette ayakta kalabilmek için kaliteli hizmet anlayışı. İzlenebilirlik (yük ve araç 

takibi); yüklerin ve araçların 7 gün 24 saat hem lojistik firması hem de müşterinin takip 

edebilmesi için GPRS gibi sistemlerin kullanılması. 

• Sürdürebilirliğin (yedek parça, ambalaj malzemesi ve hurda geri toplam, çevresel 

duyarlılık) sağlanması. 
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2.2. Lojistik İşletmelerinin Önemi 
  
Eşyanın tedarik noktasından nihai varış noktasına kadar tüm bağlantılı taşıma, dağıtım, 

depolama, gümrük, sigorta vb. işlemlerinin etkin ve verimli bir biçimde yönetimine lojistik, tüm 

bu süreci sağlayarak hizmet üreten örgüte ise “Lojistik İşletmesi” denir (Erdal ve Saygılı, 

2007:2). Lojistik işletmeleri; yapılan sözleşmeye göre müşterinin istediği anda gerekli araçları 

sağlayarak, müşterinin siparişini mümkün olan en hızlı şekilde, tam ve güvenle teslim etmek 

zorundadır. 

Lojistik işletmelerin verdiği hizmet, ürünü üretildiği noktadan alıp depolarda tutmak, 

stoklamak, stokların durumunu üretici firmaya bildirmek ve gerektiğinde tamamlamak, ürünü 

istenilen yerlere ve istenilen şekilde teslim etmek ve bütün bu işleri planlı, en verimli ve en hızlı 

şekilde yapmaktır. Lojistik hizmetleri alan şirketler en fazla zamandan tasarruf etmektedirler, 

böylece kendi işine daha fazla konsantre olabilmekte ve daha fazla üretim yapabilmektedirler. 

Diğer önemli bir avantaj da, üreticinin elindeki fonları depolama ve nakliye gibi alanlara 

kaydırması önlenmektedir. Sonuç olarak, üretici kendi ana işi olan üretimi yapmakta ve kendi 

faaliyet dalının dışında olan depolama, taşıma, stok kontrolü ve gümrükleme gibi konularda 

zaman harcamamaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak,2002:96). 

Günümüzde, lojistik hizmetlerini satın alan işletmelerin sayısı hızla artmaktadır. Lojistik 

kavramını oluşturan maliyet-hız-zaman unsurları göz önünde bulundurulduğunda, müşteriye 

ihtiyacı olduğunda doğru ürünü, doğru zamanda ve hızda ulaştırmak lojistik işletmelerinin 

yükümlülüğündedir. İşletmeler, lojistik faaliyetlerini, lojistik işletmelerinden temin etmeleri 

durumunda esas faaliyetlerine odaklanarak piyasada avantaj yakalayabilirler. 

Türkiye’de lojistik sektörü, faaliyetlerini çeşitlendirerek yerli-yabancı firmalar ile 

işbirliği yapan, yurtdışında acenteler açarak hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen, dinamik bir 

sektör halini almıştır. Türkiye’nin lojistik anlamda güçlü yönleri ise şunlardır (Çokay, 2012:58): 

• Türkiye; Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alan, bulunduğu stratejik alandaki mevcut ve 

potansiyel pazarlara dağıtım ve hizmet verebilecek lojistik üs konumuna sahip bir ülkedir. Ayrıca 

Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkeleri için transit geçiş ülkesidir.  

• Türkiye’nin dünyanın en önemli enerji yolları üzerinde bulunması sebebiyle diğer ülkeler ile 

arasında oluşan ticaret bağı, Türkiye’nin lojistik sektöründe operasyonel gücünü arttırmaktadır.  

• Türkiye gelişmiş bir karayolu taşımacılık ağına sahiptir.  

• Türkiye üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı liman yapımına elverişli bir ülkedir. 

Karadeniz’e kıyıları olmayan yeni Cumhuriyetlerin, Akdeniz’de ve Kızıldeniz ile Basra Körfezi’nde 

kıyıları bulunmayan Ortadoğu ülkelerinin ticari malları Türkiye üzerinden taşınmaktadır. Liman 

hinterlandında sanayileşme olması limanları geliştirmekte ve bu durum ülkede istihdamı 

artırmaktadır. 

Avrupa’nın lojistik üssü olmaya aday olan Türkiye, büyüyen ekonomisi ve coğrafi üstünlüğü 

nedeni ile yabancı sermayeli şirketlerin birbiri ile yarıştığı bir ülke haline gelmiştir. 2014 yılında 
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Türkiye’nin üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası, cari fiyatlarla 1.750 milyar TL olup bunun % 

12’si yani 210 milyar TL’si “Lojistik (ulaştırma ve depolama)” sektörüdür. Lojistik sektörünün 1998 – 

2014 yılları arasındaki GSYH içindeki ortalama payı ise % 11,3’dür. Ulaştırma ve depolama sektörü, 

“İmalat” ve “Toptan ve Perakende Ticaret” sektörlerinden sonra Türkiye’nin GSYH’si içinde en büyük 

üçüncü paya sahip sektördür. Ulaştırma ve depolama sektörü, Türkiye’nin GSYH gelişimi ile paralellik 

göstermektedir. Her ikisi; 1999 - 2008 arasında azalan oranda büyümüş, 2008’de eksi büyüme olmuş, 

2009 ve 2010’da hızla büyümüş ama 2011 yılından sonra azalan oranda büyümektedir. Türkiye’nin 2015 

yılı ilk yarısı için üretim yöntemi ile GSYH’si 926 milyar 022 milyon TL olup, bunun yaklaşık olarak % 

12’si yani 111 milyar 122 milyon TL’si lojistik sektörünün aldığı paydır. Bu payın, yük ile ilgili faaliyetler 

açısından ise 2015 yılı için yaklaşık olarak 55 milyar TL olacağını tahmin edilmektedir. Burada bir önceki 

yıla göre 5 milyar TL’lik bir büyüme görülse de özellikle maliyetlerin artması nedeni ile sektörde gelirler 

açısında nispeten durağanlık olduğu söylenebilir (www.musiad.org.tr, 2016). 

Lojistik işletmelerinin tercih edilmesinin diğer işletmelere sağladığı faydaları belirtmek 

gerekirse (Karacan ve Kaya, 2011:90); 

• İşletmelerin pazarlama ve dağıtım ağlarının her noktaya ulaşmasına olanak sağlayarak 

işletmelerin pazardaki müşterilerine ulaşmasını sağlar. 

• Çok kullanıcı depolama hizmetleriyle işletmelerin stoklama maliyetlerini azaltır. 

• Taşıma, depolama gibi maliyetli yatırımlardan tasarruf edilmesini ve işletmelerin esas 

faaliyetlerine odaklanabilmelerini sağlar. 

• Lojistik işletmelerinin yüksek taşıma kapasitesi ile taşıma maliyetleri azalır. 

• Aktif işgücünden tasarruf sağlanır. Kayıp, kaza, bozulma, çalınma gibi riskler lojistik işletmesine 

devredilir. 
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3. GELENEKSEL VE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI 
 
Bu bölümde, geleneksel maliyet saptama yaklaşımı ile stratejik maliyet yönetimi ve 

yaklaşımları açıklanmıştır.  

 
3.1. Geleneksel Maliyet Saptama Yaklaşımı  

 
Maliyet muhasebesi sisteminin en önemli sorunu, genel üretim/hizmet maliyetlerinin 

mamule/hizmete dağıtılmasıdır. Üretilen mamulle/hizmetle ilişkisi doğrudan kurulabilen direkt 

ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin dağıtımında sorunla karşılaşılmaz. 

Dolayısıyla, önemli olan mamulle/hizmetle doğrudan ilişkisi kurulamayan genel üretim 

maliyetlerinin nasıl dağıtılacağıdır.  Aynı zamanda bu sistemin yeterli düzeyde doğru bilgi verip 

vermediği tartışılmaktadır (Yükçü ve Şafak, 1996:1). 

Genel üretim maliyetleri, direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyetleri 

dışındaki üretimin gerçekleştirilebilmesi için katlanılan tüm maliyetlerden oluşmaktadır. 

Üretim ve hizmet işletmelerinde işletme içi bilgi üreten maliyet muhasebesi, üretim için gerekli 

olan tüm girdileri kullanarak, işletme içi fiziki mal ve hizmet hareketlerinin izlenmesi ve dönem 

itibariyle üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyet saptamasını yapmaktadır (Akdoğan, 

2009:88). 

Geleneksel maliyet saptama sistemi, emek yoğun üretimin yapıldığı dönemlerde toplam 

üretim maliyetleri içinde önemli bir paya sahip olan direkt işçilik maliyetlerini izlemek amacıyla 

oluşturulmuştur Bundan dolayı, genellikle genel üretim maliyetlerinin mamullere 

yüklenmesinde daha çok direkt işçilik ile birlikte hacim tabanlı yani üretim miktarına bağlı 

makine saati, direkt ilk madde ve malzeme miktarı gibi dağıtım anahtarlarını kullanmaktadır 

(Cooper ve Kaplan, 1988:96). Bunun sonucunda üretim arttıkça birim mamul veya hizmete daha 

az genel üretim maliyetleri dağıtılacaktır fakat günümüzde otomasyona dayalı üretim 

ortamlarında genel üretim maliyetleri üretim miktarıyla değişen bir yapıya sahip değildir. 

Otomasyona dayalı üretim ortamlarında ortaya çıkan genel üretim maliyetleri çok çeşitli 

faaliyetleri (muayene kontrol, test, sipariş alınması, bakım onarım vb.) kapsamaktadır. 

Dolayısıyla, birçok endirekt maliyet üretim miktarıyla orantılı olarak ortaya çıkmaz ve yüksek 

üretim hacminde sabit genel üretim maliyetleri daha fazla sayıda mamul veya hizmete 

yükleneceğinden daha düşük mamul veya hizmet maliyetleri oluşumuna neden olmaktadır. 

Bundan dolayı, geleneksel maliyet saptama sistemi ile maliyetlerin dağıtım süreci yanıltıcı 

sonuçlar vermektedir (Civelek ve Özkan, 2006:613-614). 

Bir işletmenin mamulleri arasında farklı hacim, farklı parti büyüklüğü veya üretim 

karmaşıklığı olması durumunda bölümsel genel üretim giderleri yükleme oranları genel üretim 

maliyetlerini doğru yüklemeyecektir. Mamuller arasında var olan farklılıklar (çeşit farklılığı, 

üretim birimlerinin sayısı, parti büyüklüğü veya üretim karmaşıklığı vs.) olması halinde genel 
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üretim maliyetlerinin hacim temeline göre yüklenmesi doğru ürün maliyetlerini 

sağlamayacaktır. Çalışmalar hacim temeline göre genel üretim maliyetlerinin yüklenmesinin, 

sistematik olarak yüksek hacimli ürünlere yüksek ve düşük hacimli ürünlere düşük maliyet 

yüklenmiş olduğunu göstermektedir (Erdoğan ve Saban, 2010:536). 

Geleneksel maliyet saptamada, üretilen ister mamul ister hizmet olsun, mamul/hizmet 

hacmi temel etkendir. Bu saptama yöntemine göre mamullere/hizmetlere maliyet yükleme 

modeli Şekil 1’de görüldüğü gibidir. Bu modelde, direkt ilk madde ve malzemenin ve direkt 

işçiliğin mamul için ne kadar tüketildiği ve ne kadar süre harcandığı kolaylıkla izlenebilir.  

Ancak bu durum genel üretim maliyetleri için söz konusu değildir. Bu nedenle de genel üretim 

maliyetlerinin çıktılarla ilişkisi doğrudan izlenemediğinden, bu maliyetlerin 

mamullere/hizmetlere dağıtımının yapılması gerekmektedir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 

2002:33-34). 

     Direkt Yükleme 
Direkt Madde  
     Direkt Yükleme     
Direkt İşçilik 
 
Diğer(Genel)  Direkt ya da Dağıtım     Hacim Tabanlı 
Üretim Girdileri   Yoluyla yükleme     Anahtarlar 
        Maliyet Yerleri 

Şekil 1. Geleneksel maliyet saptama yaklaşımı 

Geleneksel maliyet saptama yaklaşımının eksik yönleri şu şekilde sıralanabilir (Cooper 

ve Kaplan, 1988:22; Yükçü ve Şafak, 1996:3-5): 

• Toplam maliyetler içerisinde direkt işçiliğin payının azalmasına rağmen genel üretim 

maliyetlerinin çoğu direkt işçilik saatine göre dağıtılmaktadır. 

• Performansın düştüğü dönemlerde genel üretim maliyetlerinin üretim faaliyeti temeline 

göre dağıtılması durumunda aksaklıkların nerede olduğunu belirlemek zor olabilmekte 

ve bölüm yöneticilerinin performansları hakkında doğru bilgi elde edilememektedir. 

• Hazırlanan maliyet raporları tam olarak gerçeği yansıtmadığından güvenilir değildir. 

• Genel üretim maliyetlerinde meydana gelen bir artış toplam maliyeti de artırmakta ve 

maliyetlerdeki bu artışın sorumluluğunun kime ait olduğu bilinememektedir. 

• Geleneksel maliyet saptama; değişik departmanlar, farklı fonksiyonlar ile benzer 

faaliyetlerin arasındaki ilişkileri genellikle gösterememektedir. 

Geleneksel maliyet muhasebe sistemleri, bir veya iki mamulün basit üretim 

süreçlerinden geçirilerek üretildiği işletmelerde son derece uygun sistemlerdir.  Yeni üretim 

ortamları ve pazar yapıları maliyet yönetimi konusunda yeni yaklaşımların geliştirilmesini 

zorunlu hale getirmiştir (Karakaya, 2007:708). 
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Geleneksel maliyet muhasebesi sistemlerine getirilen en büyük eleştiri, direkt 

işçiliklerin gider dağıtımında etkinliğini yitirmesi ve yanlış sonuçlara neden olduğu 

biçimindedir. Bu nedenle de genel üretim giderlerinin faaliyetler bazında belirlenerek 

mamullerle direkt ilişkilerin kurulması gerektiği ifade edilmektedir (Karakaya, 2007:708). 

Geleneksel maliyet muhasebesi sistemlerinde ağırlıklı olarak çıktılara gider dağıtımının 

direkt işçilikle yapılması eleştirilmekte ancak diğer hacim tabanlı ölçülerde de (makine saati, 

direkt ilk madde miktarı veya tutarı vb.) durum aynıdır. Çünkü genel üretim maliyetleri çok 

çeşitli olmakla birlikte üretim/hizmet sürecinde yerine getirilen bazı faaliyetlerin tükettiği 

maliyetlerin ölçümünü doğru bir biçimde temsil ederken, bazı faaliyetlerin de tükettiği 

maliyetlerin ölçümünü doğru yapmamaktadır. Bu durum da maliyet sapmalarına neden 

olmaktadır (Gündüz, 1997:86-87). 

 
3.2. Stratejik Maliyet Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar  

 
21. yüzyılın başlarında muhasebe alanında yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavram, maliyet 

muhasebesine göre daha geniş ve farklı anlamlar taşıyan, maliyetleri katlanılması zorunlu bir çıktı olarak 

değil, üretim süreçlerinde yönetilmesi gerekli bir girdi olarak gören ve geleceğe ilişkin rekabet 

avantajının elde edilebilmesi için maliyetlerle ilgili stratejiler geliştirerek maliyet verilerinin etkin 

kullanılmasını sağlayan Stratejik Maliyet Yönetimi (SMY) yaklaşımıdır (Simons R.’nin çalışmasında akt. 

Bekçioğlu ve Köroğlu, 2013:58-59). 

Stratejik maliyet yönetimi kavramı, maliyetlerin etkili bir biçimde yönetimini, işletme 

dışındaki çevre etmenlerini de dikkate alarak hareket edilmesini, düşük maliyetlere ulaşarak 

maliyet liderliği ya da farklı ürünleri pazara sürerek ürün farklılaştırma stratejileriyle rekabet 

edilebilirliği içeren maliyet analizini ve ürün maliyetlerinin hesaplanmasında faaliyetlerin 

dikkate alınmasını ve dağıtımların faaliyetlere göre faaliyet ölçütleri aracılığıyla 

gerçekleştirilmesini öngören bir sistemi ifade etmektedir (Yüzbaşıoğlu, 2004:401). 

Bir işletme içinde muhasebe bilgisinin önemli rollerinden birinin, iş stratejilerinin 

geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak olduğu tartışılabilir. Bu görüş altında işletme 

yönetimi sürekli olarak dört aşamalı bir süreçtir (Shank, 1989:50): 

• Stratejilerin formülleştirilmesi 

• Organizasyonun tamamına bu stratejilerin iletilmesi 

• Stratejilerin uygulanması için taktiklerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi 

• Uygulama adımlarının başarısını ve dolayısıyla stratejik hedefleri karşılamadaki 

başarısını izlemek için kontroller geliştirilmesi ve uygulanması 

Stratejik maliyet yönetiminin amaçları şu şekilde sıralanabilir (Bekçi ve Özal, 2010:83-

84; Yüzbaşıoğlu, 2004:401-402; Karcıoğlu, 2000:74-75): 
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• Kaynakların tüketimi ile ilgili olarak pazara yönelik ürün ve süreç bilgileriyle birlikte

strateji planlama ve kontrol süreçlerini desteklemek,

• Maliyetlerin etkili bir biçimde yönetimini işletmenin dış çevresini ve etmenlerini

dikkate alarak hareket etmek,

• Düşük maliyetlere ulaşarak maliyet liderliği ya da pazara üstün ürün sürerek

farklılaştırma stratejisiyle rekabet etme gücünü yükseltmek,

• Uzun vadeli maliyet planlama ve yönetim problemlerini azaltmak,

• İşletmenin geleceği için gerçekten önemli sorunlara yoğunlaşmak,

• Genelde heterojen kaynaklardan maliyet bilgileri kullanarak maliyet muhasebesi

disiplini ile rekabet avantajı sağlamak,

• Hem işletmenin stratejik konumunu genişletmek hem de maliyeti azaltmak.

3.2.1. Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları 

Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarından olan tam zamanında üretim, hedef 

maliyetleme, kalite maliyetleri, kaynak tüketim muhasebesi, faaliyet tabanlı maliyet saptama, 

zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları aşağıda açıklanmıştır. Ancak kaynak 

tüketim muhasebesi diğer yaklaşımlara göre yeni olmasına rağmen tezde uygulanan faaliyet 

tabanlı maliyet saptama ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları en son 

açıklanarak uygulama bölümüne geçilmiştir. 

3.2.1.1. Tam Zamanında Üretim (Just In Time-JIT) 

Tam zamanında üretim(JIT) yaklaşımı, ilk olarak  1950’lerde Toyota Motor Şirketi 

tarafından geliştirilmiş bir üretim ve stok yönetim tekniğidir. JIT imalat sistemi, başlangıçta, 

müşterinin talebini istenilen zamanda, istenilen kalitede ve miktarda tam olarak karşılamak için 

mal üretimiyken, şu an ise minimum zaman ve kaynak israfını önleme anlamındadır (Holl, 

Pardo ve Rama, 2011:1). Tam zamanında üretim, stok dengesizliği ve fazlası, talep 

dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıkan değişiklikler  gibi sorunlara çözüm getirmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu sistem, malzemenin üretim sürecine girişinden mamul hale dönüşünceye 

kadar geçen süreyi kısaltabilen bir üretim sisteminin geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkarılmıştır. 

Tam zamanında üretim, tüm süreçlerin gerekli parçaları gerekli zamanda üretmesi ve gerekli 

olan minimum stoku bulundurması ile üretim sürecini büyük ölçüde kısaltan bir yöntemdir. 

Ayrıca, stok miktarı ve üretim süresinin kontrol edilmesiyle gereğinden fazla malzeme ve 

işçilerin durumunu da ortaya koymaktadır (Sugimori, Kusunoki, Cho ve Uchikawa, 1977:555). 

Gerektiği zaman gerektiği kadar mamulü satabilmek amacıyla, satılabilecek kadar 

mamulleri gerekli miktar ve zamanda üretebilen bir üretim sistemi olan tam zamanında 

19 



Murat Kurtlar, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 
 

üretimin amaçları şöyle sıralanabilir (Karcıoğlu, 2000:126; Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:65-

66; Yükçü, 2014:162-163;): 

• Üretimde ara stok düzeyini en aza indirmek,  

• Ara stok düzeylerindeki değişimleri en aza indirerek envanter kontrolünü 

kolaylaştırmak, 

•  Üretim için talep dalgalanmalarını azaltarak düzgün üretim akışı elde etmek,  

•  Merkeziyetçilikten uzak bir kontrol sistemi ile etkin kontrol sağlamak,  

•  Fire oranını, stokları, kırtasiyeyi, atıkları azaltmak, 

• Mamul tasarımında ekonomik üretimi ön planda tutmak, 

• Çalışanların katılımını sağlamak. 

Tam zamanında üretim sisteminin tanımı ve amaçları değerlendirildiğinde, üretimin 

sürekli geliştirilmesi ile birlikte maliyetlerin sürekli olarak azaltılmasını sağlamaya yönelik bir 

sistem olduğu görülmektedir. 

Geleneksel üretim sistemleri itme yaklaşımını, tam zamanında üretim sistemi ise çekme 

yaklaşımını benimsemiştir. Burada itme ya da çekme eyleminin nesnesi taleptir. Geleneksel 

üretim sistemleri, öngörülen satış ve üretim düzeylerine göre talebin itilmesine dayalı ve stoka 

dönük üretim ağırlıklı bir yaklaşım iken, tam zamanında üretimde fiili talep üretimi çeker. Bu 

sistemde üretimin bir sonraki aşamasından talep gelmediği sürece önceki aşamalarda üretime 

geçilmez. Üretimde kullanılacak gerekli parça ve maddeler tam zamanında üretim yerlerine 

varmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:67). 

 
3.2.2.2. Hedef Maliyet Saptama 

 
Hedef maliyet saptama, rekabet gücünü artırmak için 1990’ların başından beri önemli 

bir araç olarak ilan edilmiştir. 1991 Fortune dergisindeki bir makale, Japonya’nın akıllı gizli 

silahı olarak duyurulmuştur. Hedef maliyetleme, işletmenin, piyasanın kabul edeceği ve istenen 

karı destekleyeceği fiyatı belirlediği bir tekniktir; kalan miktar, ürünü üretmek veya başka 

şekilde temin etmek için harcayabileceği fiyat veya maliyettir.Yaygın olarak kullanılan hedef 

maliyetleme için basit formül, “Hedef Maliyet = Tahmini Satış Fiyatı – Arzulanan Kar” 

şeklindedir ve tahmini satış fiyatı, hedef fiyat olarak da adlandırılır (Ellram, 1999:8). 

Hedef maliyet saptama, pazara istenen kalitede ve özellikteki ürünleri, hedeflenen 

müşterilere uygun fiyatlarda sunmayı sağlayan, maliyet geliştirme çabalarını tasarım 

aşamasında esas alan bir ürün geliştirme stratejisidir (Cooper ve Chew, 1996:88). Hedef maliyet 

saptama yaklaşımı, yeni bir mamulün tasarımı, geliştirilmesi ilgili olması ile birlikte  pazar ile 

maliyetlerin iki önemli özelliği dikkate alınarak geliştirilmiştir. Bu özelliklerden birincisi, 

fiyatların pazar tarafından belirleniyor olmasından dolayı işletmelerin çoğu fiyatlar üzerinde 
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istediklerinden daha az bir kontrole sahiptirler. Pazarın oluşturduğu fiyatları göz ardı etmeye 

kalkışan işletmeler önemli risklerle karşı karşıya kalabilirler. Bundan dolayı pazarın 

oluşturduğu fiyat hedef maliyet saptamada tahmini pazar fiyatı olarak ele alınır. Özelliklerden 

ikincisi, bir mamulün maliyetinin çoğunluğunun mamulün tasarımı aşamasında belirleniyor 

olmasıdır. Mamul tasarlanıp üretimine başlandıktan sonra maliyetleri düşürmek için 

yapılabilecek pek önemli bir şey kalmamaktadır (Erden, 2004:213). 

Hedef maliyet saptama müşteri ihtiyaçlarına göre daha az maliyete odaklanmaktadır. 

Maliyet sonuç olarak görülürken ancak müşteri ihtiyaçları bağlayıcı rekabet kısıtlamaları olarak 

görülür. Hedef maliyet, müşterilerin fiyat beklentilerini karşılamak için her ne olursa olsun 

ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımda hedef maliyetlerin azaltılması değil maliyet 

rasyonalizasyonudur (Lockamy ve Smith, 2000:210-211). 

 
3.2.2.3. Kalite Maliyetleri 

 
Kalite maliyeti, mamul/hizmet üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek 

hataları önlemek amacıyla yapılan faaliyetlerin maliyetleri veya uygun kalitenin 

gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetlerin maliyetleri ve yetersiz kontrolden kaynaklanan 

maliyetler olarak tanımlanmaktadır (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:141). Kalite maliyetleri 

çoğunlukla uygunluk maliyetleri ve uygunsuzluk maliyetlerinin toplamı olarak anlaşılır. 

Uygunluk maliyeti, kötü kaliteyi önlemek için yapılan giderleri(örneğin, muayene ve kalite 

değerlendirme) ve uygunsuzluk maliyeti, ürün ve hizmet başarısızlığından kaynaklanan yeniden 

işleme ve iadeler gibi kötü kalite maliyetidir (Schiffauerova ve Thomson, 2006:647). 

Kalite maliyetleri, uygunluk kalitesi ile ilgilidir. Uygunluk kalitesi, belli bir ürünün kendi 

tasarım şartlarını karşılama derecesidir. Tasarım kalitesi ne olursa olsun, herhangi bir ürün 

müşteri kullanımına uygun olacak yüksek bir uygunluk kalitesine sahip olmalıdır. Uygunluk 

kalitesini sağlamak, uygunluk kalitesinden sapmaları önlemek, mal ve hizmetleri belirlenen 

standartlara uygun bir şekilde üretmek amacıyla yürütülen faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan 

maliyetlere, kalite maliyetleri denir. Diğer bir ifade ile verimli, etkin ve tüketicilerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilme özelliklerine sahip mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak veya kaliteyi 

üretmek amacıyla yapılan yatırımlar nedeniyle maruz kalınan maliyetler, kalite maliyetlerini 

oluşturmaktadır (Kırlıoğlu’nun çalışmasında akt. Çabuk, 2005:2). 

Kalite maliyet modellerinin en eskisi olan PAF (Prevent-önleme, appraisal- 

değerlendirme, failure-başarısızlık) modeli, Feigenbaum (1956) ve Masser (1957) tarafından 

geliştirilmiştir. Kalite uygulayıcıları arasında daha iyi bilinen modellerden biridir ve hem imalat 

hem de hizmet sektörlerinde uygulanmıştır. Harrington (1987), Juran ve Gryna (1988) ve 

Gibson ve diğerleri (1991) gibi pek çok yazar çalışmaları için bir temel olarak kullanmışlardır. 
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Temelleri, kalite maliyetlerini üç ana kategoriye ayırmaktır: önleme, değerlendirme ve 

başarısızlık (Hwang ve Aspinwall, 1996:269).  

Önleme maliyeti; uygunsuzluk veya kusur riskini araştırmak, önlemek ve azaltmak için 

gerçekleştirilen herhangi bir işlemin maliyetidir. Örneğin;  kalite eğitimi, kalite güvencesi ve 

kalite planlaması gibi. Değerlendirme maliyeti; kalite döngüsünün herhangi bir aşamasında 

gerçekleştirilen doğrulama ve kontrol maliyetleri dahil olmak üzere kalite gereksinimlerinin 

başarısının değerlendirilmesi maliyetidir.  Kalite denetimleri ve kabul testleri değerleme 

maliyetlerine örnek olarak verilebilir. İç başarısızlık maliyeti; kalite döngüsünün herhangi bir 

aşamasında, hurda maliyetleri, yeniden çalışma, yeniden test etme gibi uygunsuzluklar veya 

kusurlar nedeniyle bir işletmede ortaya çıkan maliyettir. Örneğin; yeniden kullanım ve yeniden 

tasarlama, hurda, değiştirme, yeniden işleme ve tamir. Dış başarısızlık maliyeti ise 

müşteriye/kullanıcıya teslimattan sonra ortaya çıkan kusurlardan kaynaklanan maliyettir. 

Garantiler, geri çağırma maliyeti ve satış kaybı dış başarısızlık maliyetlerinin tipik örnekleridir 

(Giakatis, Enkawa ve Washitani, 2001:179-180). 

Hizmet işletmesi olan konaklama işletmelerinden örnek vermek gerekirse; personel 

sayısının yetersizliği veya kalifiye olmayan personelin varlığı gibi kısıtlar, hizmet kalitesinin 

düşmesine ve dolayısıyla müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilmektedir. Bu kısıtlar aynı 

zamanda işletmede bir takım maliyetlere de neden olabilmektedirler. Oluşan bu maliyetler 

kalite maliyetleri kapsamında başarısızlık maliyetleri olarak değerlendirilebilmektedir (Taştan 

ve Demircioğlu, 2015:98). 

Önleme, değerlendirme, iç ve dış başarısızlık kalite maliyetlerinin toplam içerisindeki 

yüzdeleri hesaplanarak bu maliyetlerin yönetilmesi sağlanabilir. Eğer hesaplama sonucunda iç 

ve dış başarısızlık maliyetleri yüksek ise önleme ve değerlendirme faaliyetlerine önem 

verilmelidir. Böylelikle tekrarlanan hataların önüne geçilmesi sağlanır ve kayıp satışlar, işletme 

imajı gibi maddi olarak ölçülmesi zor maliyetlerin ortaya çıkmasının da önüne geçilmiş olur 

(Kefe ve Tanış, 2014:609). 

Kalite maliyeti ile işletmenin kalite kontrol seviyesi arasındaki ilişki belirlenebilirse 

kalite maliyetlerinin gruplandırılması şu şekilde yapılabilir (Pekdemir, 1993:27-28):  

Değişken kalite maliyetleri, kusurlu çıktı (bozuk mamul, kusurlu mamul, müşteri 

şikâyetleri, vb.) sayısına bağlı olarak değişen maliyetlerdir.  Yarı değişken kalite maliyetleri, 

çeşitli kalite kontrol seviyesinde aynı kalabilen ve yapılan teftiş, muayene, denetim ve test etme 

sonucunda kusurlu çıktılarla ilgili kritik bir noktada ani olarak yükselebilen maliyetlerdir. Sabit 

kalite maliyetleri, kalitenin planlanması, süreç kontrolü ve eğitim faaliyetleri gibi elde edilen 

kusurlu çıktı sayısına bağlı olmayan maliyetlerdir. Bazı iç ve dış başarısızlık maliyetleri elde 

edilen kusurlu çıktı sayısına bağlı olarak değişebilir. Örneğin; bozuk ve kusurlu mamul 

maliyetleri, elde edilen bozuk ve kusurlu mamul sayısına bağlı olarak artabilir. Bozuk ve kusurlu 
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mamul sayısı sıfır olursa, kuşkusuz bozuk ve kusurlu mamul maliyeti hiç olmayacaktır. Aynı 

şekilde bunların sayısı arttıkça, bunlara ait maliyetlerde bir artış olması muhtemeldir. Diğer 

taraftan, kalite ile ilgili eğitim faaliyetlerine ilişkin maliyetler, belirli bir dönemde elde edilen 

kusurlu çıktı sayısına bağlı olmayıp, sabit maliyet niteliğinde düşünülebilir. 
 

3.2.2.4. Kaynak Tüketim Muhasebesi 
 
Kaynak tüketim muhasebesi yaklaşımı (KTM), Alman ileri maliyet saptama 

yöntemlerinden Grenzplankostenrechnung yöntemi (Marjinal Planlamaya Dayalı Maliyet 

Muhasebesi) ile FTM metodunun bir karışımıdır. Grenzplankostenrechnung (GPK) metodu 

Amerika’da GPK (Alman Maliyet Muhasebesi) olarak ifade edilmektedir. Metodoloji, iyi 

yapılandırılmış uygulamalardan alınmış fakat bilinen tekniklerden daha kapsamlı bir şekilde 

uygulanmıştır. KTM, etkin yönetim muhasebesi için gereken bilgileri toplamak ve yaratmak için 

bilgi teknolojisini de kapsar (White, 2009:71).  

Kaynak tüketim muhasebesi, kapsamlı bilgisayar tabanlı maliyet yönetim sistemleri ile 

kullanmak için bir maliyet saptama modeli olarak geliştirilmiştir. Bu model, faaliyet tabanlı 

maliyet saptama modeli ile Alman maliyet saptama modelinin özelliklerini birleştirir (Tse ve 

Gong, 2009:42). Kaynak tüketim muhasebesi, yenileme maliyetleri dikkate alınarak kaynakların 

sınıflandırılması ve kaynak havuzlarında toplanması, sabit ve değişken maliyetlerin faaliyetlere 

dağıtılması ve ortaya çıkan atıl kapasite giderinin mamullere değil sorumlu birime yüklenmesini 

gerektiren kapasite ve kaynak odaklı bir maliyet yönetim tekniğidir (Öğünç ve Tekşen, 

2018:391-392). 

Kaynak tüketim muhasebesi, kaynak seviyesinde maliyet davranışlarının izlenmesine 

olanak tanıyan neden/sonuç ilişkilerini ve detaylı kaynak kapasitesi bilgisi ile faaliyet tabanlı 

maliyetlemenin faaliyet analizini birleştirir. Bir kaynak maliyet merkezinde ortaya çıkan 

maliyetler birincil maliyet olarak kabul edilir. İkincil maliyetler ise kaynak maliyet merkezine 

başka bir kaynaktan aktarılan maliyetlerdir. Toplam kaynak maliyetleri, kaynaktan girdi 

miktarları ile çıktı büyüklükleri arasındaki korelâsyona bağlı olarak daha sonra sabit veya 

orantısal olarak sınıflandırılır. Kaynak tüketim muhasebesi modelinde teorik kapasite ve 

planlanan kapasite arasındaki fark kullanılmayan (atıl) kapasite olarak adlandırılmakta ve bu 

kapasite maliyetleri mamullere yansıtılmamaktadır. Kaynak tüketim muhasebesi modeli, 

kaynak maliyetlerinin sabit kısmı için dağıtım oranlarını hesaplamada pratik kapasite yerine 

teorik kapasiteyi kullanmaktadır. Orantısal maliyetlerin dağıtım oranlarının hesaplanmasında 

ise planlanan kapasiteler dikkate alınmaktadır (Webber ve Clinton’ın çalışmasında akt. Perkins 

ve Stovall, 2011:47). 

Kaynak tüketim muhasebesi modeli, üretim sürecinde kullanılan kaynakların bazılarının 

normal üretim sürecinde kullanılabilir olmadığı ve atıl kaldığı gerçeğini kabul etmektedir. Bu 
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nedenle de kaynak maliyetleri kaynaklar tüketildiğinde dağıtılmaktadır. Dolayısıyla atıl 

kaynaklar ile ilgili tüm maliyetler maliyet objelerine dağıtılması yerine kaynak havuzlarında 

kalmaktadır (Tse ve Gong, 2009:42-43).  

Kaynak tüketim muhasebesi modeli, varlıkların değerini belirlemede tarihi maliyet 

yerine, yerine koyma maliyetini kullanmaktadır (Keys ve Van Der Merwe’nin çalışmasında akt. 

Tutkavul ve Elmacı, 2016:94). Yerine koyma maliyetinin kullanılması hem dağıtılan maliyetlerin 

güncel olmasını hem de ekonomik ömürlerini tüketen varlıkların değiştirilme maliyetleri ile 

ilgili bilgiler sağlamaktadır. 

Kaynak tüketim muhasebesi, Alman muhasebe sistemi (GPK) ile Faaliyet tabanlı maliyet 

saptama (FTM) ilkelerinden hareketle, doğru ürün maliyeti belirlemek üzere geliştirilmiş bir 

sistemdir fakat FTM’den farkı kaynakları esas almasıdır. Bu yaklaşım ile işletmeler ürün 

maliyetlerini geleneksel maliyet sistemlerine göre gerçeğe uygun belirleyerek, daha doğru 

stratejik yönetsel kararlar alabilecek, daha doğru planlama yapabilecek ve karlılıklarını 

arttırabileceklerdir (Tanış ve Demircioğlu, 2017:185). 

 
3.2.2.5. Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama (FTM) 

 
Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının tanımı, temel kavramları, amaçları, 

uygulama aşamaları ve eksiklikleri aşağıda açıklanmıştır. 

 
3.2.2.5.1. FTM’nin Tanımı 

 
Orijinal olarak 1980'lerde tanıtılan FTM, geleneksel maliyet sistemlerindeki ciddi 

eksiklikleri gidermiştir. Geleneksel sistemler genellikle sadece üç maliyet unsurunu 

kullanmaktadır. Bunlar; işgücü, malzeme ve genel üretim maliyetleridir. Üretim işletmeleri 

genel olarak kendi ürünleri tarafından tüketilen ve ürünle ilişkisi doğrudan kurulabilen işgücü 

ve malzemeleri izleyebildikleri halde, maliyet sistemleri dolaylı maliyetlerini, doğrudan çalışma 

saatleri ve doğrudan iş gücü gibi halihazırda kaydedilen ölçütlerle dağıtmaktadır. Ürünlerin 

maliyetlerinin içinde doğrudan işçilik azalırken, otomasyon ve endüstri mühendisliğine dayalı 

verimlilikler yoluyla, yirminci yüzyılda genel üretim maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki 

yüzdesi sürekli artmıştır (Kaplan ve Anderson, 2007:3). 

Mamul maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim 

maliyetlerinden oluşmaktadır. Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyetlerinin 

ürünlere yansıtılmasında fazla sorun yaşanmasa da genel üretim giderlerinin ürünlere 

yüklenmesinde büyük zorluklar çıkmaktadır. Genel üretim maliyetlerinin ürünlere 

yüklenmesinde dağıtım yöntemleri ve bunlara bağlı olarak dağıtım anahtarları kullanılmaktadır. 

Geleneksel maliyet saptama sistemi; işgücü saati, makine saati veya tüketilmiş malzeme fiyatı 

gibi sadece birkaç maliyet dağıtım anahtarı kullanmaktadır (Libaratore ve Miller, 1998:132).  
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Direkt işçilik maliyetleri toplam üretim maliyeti içinde anlamlı bir orana sahipse, direkt 

işçilik maliyetleri ile makine giderleri mamuller arasında büyük farklılıklar göstermiyorsa, 

direkt işçilik ve işletme maliyetleri arasında yüksek bir ilişki varsa direkt işçilik giderlerinin 

mamullere dağıtılmasında direkt işçilik saati dağıtım anahtarı olarak kullanılabilir.  Ancak 

otomasyon sisteminin etkisiyle emek yoğundan makine yoğun üretime hızlı bir geçiş söz konusu 

olmuştur. Bu durumun etkisiyle direkt işçilik maliyetlerinin toplam üretim maliyetleri içindeki 

payı azalmakta, aynı oranda genel üretim maliyetlerinin payı artmaktadır.  Bu nedenle genel 

üretim maliyetlerinin dağıtılması daha önemli hale gelmiştir. Geleneksel maliyet saptama 

yaklaşımının kullandığı dağıtım anahtarları, uygun birim maliyetin tespitinde yetersiz kalmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla uygun maliyetin tespitinin sağlanması için geleneksel maliyet saptama 

yaklaşımının yerine faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı ortaya çıkmıştır (Cooper ve 

Kaplan, 1991:131). 

Geleneksel maliyet saptama yaklaşımı ürün odaklıyken FTM faaliyet odaklı bir 

yaklaşımdır (Cooper ve Kaplan, 1991:130).FTM, geleneksel maliyet saptama yaklaşımının 

kullanımından kaynaklanan hataları önlemeye yardımcı olan ve ihtiyaca ve gerçeğe uygun bilgi 

sağlayan bir yaklaşımdır. FTM yaklaşımının temel ilkesi, bir organizasyonun faaliyetlerini 

tanımlamak ve her bir faaliyetin maliyetini hesaplamak ve sonra faaliyetlerin tüketimine dayalı 

ürün/hizmet maliyetlerini hesaplamaktır. FTM yaklaşımında ürün/hizmet maliyetlerinin 

doğruluğu, faaliyet maliyetlerine ve maliyet etkeni miktarına bağlıdır (Gunasekaran, 1999:120). 

Bilgisayar destekli üretimin ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte geleneksel maliyet 

muhasebesi üretim/hizmet maliyetlerini hesaplamakta yetersiz kalmıştır. Özellikle ebat ve parti 

çeşitliliği raporlanan ürün maliyetlerinin kesinliğini etkilemektedir. FTM, Cooper ve Kaplan 

tarafından bu problemi çözebilecek bir yöntem olarak tanıtılmış ve son yıllarda üretim maliyet 

saptamasında büyük önem kazanmıştır (Çankaya ve Aygün, 2006:97).   

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, faaliyetler üzerine yoğunlaşan ve 

faaliyetlerin kaynak kullanımlarını temel alarak kaynak maliyetlerini faaliyetlere yükleyen, 

maliyet taşıyıcılarının faaliyet kullanımlarını göz önüne alarak faaliyet maliyetlerini maliyet 

taşıyıcılarına yükleyen bir yaklaşımdır (Doğan, 1996:209). Faaliyet tabanlı maliyet saptama 

yaklaşımı, geleneksel maliyet sistemlerine alternatif olarak geliştirilen bir yöntemdir (Spedding 

ve Sun, 1999:291). 
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Kaynak Maliyetleri 
 

Dağıtım yoluyla ya da direkt olarak yüklenen maliyetler  
 

Faaliyetler  
 

Faaliyet dağıtım anahtarları kullanarak yüklenen maliyetler  
 

Üretim Çıktıları 
Şekil 2. Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı 

 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama, ürünlere ve faaliyetleri yerine getirecek bir 

organizasyona;  faaliyetlerin ise maliyetleri karşılayacak bir organizasyona ihtiyaç duyduğu 

öncülüne bağlı bir maliyet muhasebesi kavramıdır. Faaliyet tabanlı maliyet saptamada 

sistemler, bir ürüne doğrudan yüklenemeyen herhangi bir maliyet için tasarlanır (Miquela, 

2001, 135). 

 
3.2.2.5.2. FTM ile İlgili Temel Kavramları 

 
Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar, bu 

faaliyetlerle ilgili maliyetleri izler ve bu faaliyetlere ait maliyetlerin mamullere yüklenmesinde 

çeşitli maliyet dağıtım anahtarları kullanır. Bu dağıtım anahtarları, mamullerle ilgili faaliyet 

tüketimlerini yansıtır (Karacan ve Aslanoğlu, 2005:19). 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesi için bu yaklaşıma 

ait kavramların açıklanması faydalı olacaktır. Bu nedenle çalışmanın devamında, faaliyet, 

kaynak, faaliyet havuzu ve maliyet etkenleri kavramları açıklanacaktır. 

Faaliyetler; insanlar ve makineler tarafından yürütülen süreçlerdir. Faaliyetler, iş 

yapan kişileri gerektirir ve isim ve fiil içeren cümlelerle ancak tanımlanabilir. Örneğin, bir 

dosyayı doldurmak, bir elektrik devresini mamule yerleştirmek, bir makineyi kullanmak gibi 

(Otlu ve Çukacı, 2006:401). 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama, üretim sürecindeki faaliyetler genel düzeyleri 

itibariyle dört grupta toplanabilirler. Bunlar (Erden, 2004:183-184, Brewer, Garrison ve 

Noreen,2010:130-131; Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:38): 

• Mamul birimleri düzeyindeki faaliyetler: Bir birim mamul üretiminin her defasında 

gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Üretim yerindeki toplam üretim hacminin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan faaliyetlerdir. Örneğin; enerji tüketimi, tüm mamul birimlerinin 

tamamlanması için gerekli olan makine saati sürelerinin bir fonksiyonudur. Bu nedenle 

mamul birimleri düzeyindeki bir faaliyet olarak ele alınır. 
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• Mamul partileri düzeyindeki faaliyetler: Bir mamul partisinin her üretiminde 

gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Üretilen birimden ziyade, üretilen parti sayısı ile ilgili 

faaliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, satın alma siparişleri, makinelerin ayarlanması, 

malzemenin taşınması verilebilir. 

• Mamul düzeyindeki faaliyetler: Her bir farklı türden mamulün üretimini desteklemek 

için gerektiğinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.  Bir işletmenin ürettiği farklı türden 

mamullerle ilgili faaliyetlerdir. Bu nedenle, mamul düzeyindeki faaliyetler belli bir 

mamulle ilgili olup, diğer mamullerle ilgisi olmayan faaliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, 

parça stoklarının korunması, tasarım değişikliği istekleri, özel test işlemleri gibi 

faaliyetler verilebilir. 

• Üretim yeri düzeyindeki faaliyetler: Bir üretim yerindeki genel üretim sürecini 

destekleyen faaliyetlerdir. Belirli bir mamul birimi, partisi veya türü ile ilişkileri 

doğrudan kurulamayan, tüm üretim ile ilgili olan faaliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, 

üretim yeri kiraları, amortismanları, bakımı, yönetimi, sigortaları, vergileri, güvenliği, 

sosyal tesis maliyetleri gibi maliyetler verilebilir. 

Bu yaklaşımda faaliyetler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar, katma değer yaratan 

faaliyetler ve katma değer yaratmayan faaliyetlerdir (Raiborn’un çalışmasında akt. Topçu, 

2005:347). Katma değer yaratan faaliyetler, bir mamul veya hizmetin değerini müşteri 

açısından arttıran faaliyetlerdir. Müşteriler bu faaliyetler için ödeme yapmaya razı olurlar. 

Dolayısıyla, bu faaliyetler işletmenin amaçlarına ulaşmasını ve sürekliliğini sağlamaktadır. 

Örneğin, bir otel işletmesinde her bir odaya klima takılması, yeni bir arabanın dış görünüşünün 

değiştirilmesi gibi faaliyetler, müşteriye değer katan faaliyetlerdir.  Katma değer yaratmayan 

faaliyetler ise bir mamul veya hizmetin sağlanmasında harcanan fakat müşteri açısından o 

mamul veya hizmetin değerinde bir artış meydana getirmeyen faaliyetlerdir. Katma değeri 

olmayan faaliyetler azaltılırsa, mamul veya hizmetin kalitesi ve piyasa değeri etkilenmeden 

maliyetler azaltılabilir. Katma değer yaratmayan faaliyetlere, makinelerin tamiri, üretim 

işletmelerinde üretimin yapıldığı yerin temizliği gibi unsurlar örnek gösterilebilir. 

Kaynaklar,  faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken ekonomik unsurlardır. Yani, 

maliyetlerin asıl kaynağını oluşturan unsurlardır. Bu unsurlar işletmede ortaya çıkan direkt ve 

endirekt üretim/hizmet kaynaklarını kapsamaktadır. Hammadde/ilk madde, işçilik ve 

üretim/hizmet faaliyetleri için gereken tüm unsurların ve bunların maliyetleri kaynak olarak 

nitelendirilmektedir. Kaynaklar, FTM yaklaşımının ilk finansal girdilerini sağlayan unsurlardır. 

İşletmedeki kaynakların ve bunların maliyetlerinin tespitinde büyük defter kayıtları kullanılır. 

Birbirine benzer olan kaynak hesapları birleştirilerek tek bir kaynak maliyet etkeni 

kullanılabilir. Ayrıca farklı faaliyetler tarafından farklı oranlarda tüketilen kaynaklar varsa 

bunların ayrılması gerekmektedir (Doğan, 1996:125). 
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Faaliyet Havuzu, faaliyetlerin tükettiği kaynakların toplam tutarının faaliyetler 

itibariyle belirlenmesi işlemine faaliyet havuzu oluşturma adı verilir. Faaliyet havuzunun 

sağlıklı oluşturulabilmesi için temel şart, işletmenin faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve 

bunların tükettiği kaynakların neler olduğunun iyi belirlenmesidir (Arzova,2002:26). 

Faaliyet havuzları, faaliyet tabanlı maliyet saptama sisteminin en önemli unsurlarından 

biridir. Benzer faaliyetlerin tükettiği kaynak maliyetlerinin aynı faaliyet havuzu içinde 

toplanması faaliyet havuzlarının oluşturulmasının en önemli sebeplerinden biridir. Buradaki 

amaç faaliyet havuzlarında toplanan maliyetleri aynı faaliyet etkenlerini kullanarak 

mamullere/hizmetlere yüklemektir. 

Maliyet Etkeni, bir maliyet etkeni, bir firmanın kaynaklarının tüketimi ile sonuçlanan 

bir faaliyetle ilişkili olaydır. Bir firmada gerçekleştirilen olayların sayısı çoğu zaman geniş 

olduğundan, her faaliyet için ayrı ve farklı bir maliyet etkeni kullanmak uygun maliyetli 

olmayabilir. Bu nedenle, birçok faaliyet bir ürün veya hizmet için gruplandırılmış tüm 

faaliyetlerin maliyetlerini izlemek için tek bir sürücüye gruplanabilir. Örneğin, her kurulum; 

taşıma, gruplama, sıralama ve bölümleme için hesaplanan tek bir maliyet etkeni ile 

ilişkilendirilebilir (Babad ve Balachandran, 1993:563-564).  

Maliyet etkeni, faaliyetlerin maliyetlerinde değişime neden olan bir faktör olduğundan 

bir faaliyet ölçüsüdür. Faaliyet sayılarında meydana gelen değişimin faaliyet maliyetlerine 

yansımasını sağlamaktadır. 

Maliyet etkeni (cost driver) kavramı ile faaliyet etkeni (activity driver) kavramı 

genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Faaliyet etkeni, maliyet objelerinin talep ettiği 

faaliyetlerin frekansının bir ölçüsüdür. Faaliyetlerin tekrarlanma sayısı artıkça maliyetler ortaya 

çıkmakta, dolayısıyla faaliyet etkeni de maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı, faaliyet etkeni ile maliyet etkeni birbirlerinin yerine kullanılabilir (Doğan, 1996:90). 

Maliyet objesi (nesnesi), bir faaliyetin icra edilme sebebidir. Mamuller, hizmetler, 

müşteriler, projeler ve sözleşmeler maliyet objesini oluştururlar. Maliyet objesi için maliyet 

taşıyıcısı kavramı da kullanılabilir. Maliyet taşıyıcısı, işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerdir. Bu 

kavram yalnız satış için değil, işletmenin kendisi için ürettiği mamulleri de kapsayan geniş bir 

kavramdır. Kurumda oluşan masraflar, başka bir deyişle, işletmede üretim için oluşan 

maliyetler, doğrudan yada dolaylı yoldan üretilen mal ve hizmetlere yüklenir. Maliyetleri 

hesaplanan ekonomik mal ve hizmetlere maliyet taşıyıcısı denir (Arzova,2002:28). 

 
3.2.2.5.3. FTM’nin Amaçları 

 
FTM sürecinde dört temel amacın ön plana çıktığı vurgulanır (Hacırüstemoğlu ve 

Şakrak,2002:30-31): 
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• Düşük katma değere sahip, diğer bir ifadeyle, mamul ve hizmet üretiminde değer 

yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeye 

indirmek, 

• Karlılığı artırmak için katma değeri yüksek faaliyetlerin gerçekleştirilmesini  

kolaylaştıracak etkin ve verimli bir bilgi tabanı sağlamak, 

• Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve düzeltilmesini sağlamak, 

• Zayıf varsayımlar ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan 

kaldırmak. 

 
3.2.2.5.4. FTM’nin Uygulama Aşamaları 

 
Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, faaliyetlerin kaynakları tükettiği, 

ürünlerin/hizmetlerin ise faaliyetleri tükettiği varsayımıyla tasarlanmıştır (Gupta ve Galloway, 

2003:132). FTM yaklaşımının uygulama aşamaları (Bruggeman, Anderson ve Levant, 2005:6): 

• Faaliyetlerin belirlenmesi 

• Faaliyet havuzlarının oluşturulması 

• Maliyet  etkenlerinin belirlenmesi 

• Maliyetlerin faaliyetlere aktarılması 

• Maliyetlerin mamul veya hizmetlere yüklenmesi 

 
Faaliyetlerin Belirlenmesi: FTM yaklaşımının ilk aşamasıdır. Faaliyetler, bir işletmede 

üretim emrinin verilmesiyle veya bir siparişin alınmasıyla başlayan ve müşteriye teslim 

edilinceye kadar devam eden bir süreci temsil etmektedir. Dolayısıyla süreçteki her faaliyetin 

tanımlanması gerekir. Sistemin işleyişi açısından faaliyetlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Bu nedenle faaliyetlerin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallar; 

faaliyetler sistemin amacına uygun olarak detaylandırılmalı, makro faaliyetler kullanılmalı, 

önemsiz faaliyetler bir araya getirilmeli, faaliyetler açık ve tutarlı bir şekilde tanımlanmalıdır 

(Doğan, 1996:151-153). 

Faaliyet Havuzlarının Oluşturulması: Her bir ürünün üretilmesi ve hizmetin 

sunulması için gereken faaliyetler ilk aşamada tespit edilir. Faaliyetlerin sayısının çokluğu ve 

aynı zamanda her bir faaliyetin ayrı ayrı olarak incelenmesi ekonomik açıdan mümkün 

olmadığından, bu faaliyetlerden oluşan faaliyet merkezleri oluşturulmaktadır. Faaliyetler 

gruplandırılırken iki noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, faaliyet merkezlerinde toplanacak 

faaliyetler belirli bir ürün grubu için tüketiliyor olmalıdır. İkincisi ise faaliyetlerin aynı maliyet 

etkenini kullanıp kullanmadığıdır (Öker, 2003:39-40). 

Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi: Uygun maliyet etkeninin oluşturulmasında 

izlenecek en sağlıklı yol, yapılan faaliyetin sorumlusu ya da yöneticileri ile yapılacak 
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görüşmelerdir. Bu tür görüşmelerde sorulacak sorular, faaliyete yöneltilen iş taleplerinin ve bu 

taleplerin kaynaklarının ortaya çıkarılması yönünde olmalıdır. Aşağıdaki sorular bunlara örnek 

olabilir (Arzova,2002:27): 

• Bu faaliyet hangi hizmetleri sunmaktadır?

• Bu hizmetleri kimler almaktadır?

• X isimli çalışana neden ihtiyaç duyuyorsunuz?

• Daha az/fazla çalışana ihtiyaç duymanıza neden ne olabilir?

• Neden fazla çalışma/boşa geçen zaman mevcut?

Maliyet etkeni, bir faaliyeti tüketen mamulle/hizmetle o faaliyetin toplam maliyeti

arasında neden-sonuç ilişkisi sağlar. Maliyet etkenlerinin seçiminde, ölçme maliyeti ve 

korelasyon derecesi dikkate alınmalıdır. FTM, maliyet etkenleriyle ilgili ölçme maliyetini 

azaltmak için nicelik olarak elde edilmesi daha kolay maliyet etkenlerini kullanır. Bir faaliyetin 

süresini gösteren maliyet etkenleri yerine o faaliyet ile gerçekleştirilen işlemlerin sayısını 

gösteren maliyet etkenlerinin kullanılması ölçme maliyetlerini azaltmak için önemli bir 

tekniktir. Bu sayede, işlem gören satın alma sipariş sayısı, işlem gören müşteriye sevkiyat sayısı 

ve muayene sayısı gibi işlem tabanlı çok sayıda maliyet etkeni kullanılabilir. Korelasyon 

derecesi, mamuller tarafından tüketilen faaliyetleri sadece dolaylı olarak gösteren maliyet 

etkenlerinin kullanımı raporlanmış mamul maliyetlerinin çarpık olması riskini taşır. Çünkü bu 

tür maliyet etkenleri faaliyetlerin gerçek tüketimini doğru olarak göstermezler. Örneğin; 

muayene süreleri değişken ise maliyet etkeni olarak muayene sayısını kullanmak, muayene 

saatlerini maliyet etkeni olarak kullanmak kadar yüksek bir korelasyon sağlamayacaktır. 

Muayene sayısı maliyet etkeni olarak kullanıldığı takdirde uzun muayene süresi gerektiren bir 

mamul düşük maliyetlenirken, kısa muayene süresi gerektiren bir mamul de yüksek 

maliyetlenecektir (Cooper ve Kaplan’ın çalışmasında akt. Erden,2004:188-189). 

Maliyetlerin Faaliyet Merkezlerine Aktarılması: FTM, iki aşamalı yükleme sürecini 

kullanmaktadır. Birinci aşamada, maliyetler mamullere yüklenmek üzere faaliyet merkezlerine 

yüklenirler. Bu aşamada maliyetler faaliyet merkezlerine ya doğrudan veya birinci aşama 

maliyet etkenleri (kaynak maliyet etkeni) kullanılmak suretiyle yüklenirler.  Eğer doğrudan 

yüklemek mümkünse bunun tercih edilmesi  maliyetlemedeki çarpıklığın da önüne geçecektir. 

Örneğin, bir işletme malzeme taşıma adında bir faaliyet merkezine sahipse malzeme taşımayla 

doğrudan ilişkili tüm maliyetler belirlenerek gerçekleştikleri anda malzeme taşıma faaliyet 

merkezine yüklenir. Bu maliyetlere ücretler, amortismanlar ve kullanılan çeşitli işletme 

malzemeleri de dahil edilebilir. FTM yaklaşımında, birinci aşama maliyet etkenleri dikkatlice 

incelendiğinde bunların geleneksel yöntemde hizmet yeri maliyetlerinin dağıtımında kullanılan 

dağıtım anahtarları ile aynı özellikte oldukları görülür (Garrison ve Noreen’in çalışmasında akt. 

Erden, 2004:187). 
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Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesi: FTM yaklaşımının son aşamasıdır.  Mamullerin 

yanı sıra maliyet yüklenicileri hizmetler ya da siparişler de olabilir. Bu aşamada, faaliyet 

maliyetlerinin seçilen maliyet etkenlerine göre maliyet yüklenicilerine yüklenmesi 

amaçlanmaktadır. Maliyet havuzlarında toplanan maliyetler ikinci aşama maliyet 

etkenleri(faaliyet maliyet etkeni) aracılığıyla maliyet yüklenicilerine yüklenmektedir. Böylelikle 

bir maliyet yüklenicisinin tüm faaliyetlerden aldığı payların toplamı, o mamulün genel üretim 

maliyeti toplamını verecektir. Dağıtım sonucunda hesaplanan genel üretim maliyetleri 

toplamına direkt ilk madde malzeme ve direkt işçilik giderleri toplamlarının eklenmesi, o 

mamulün nihai toplam maliyetini verecektir (Bekçioğlu, Gürel ve Kızılyalçın, 2014:24). 

İşletmeler için, büyük bir önemi olan FTM yaklaşımının birçok üstün yönü söz 

konusudur. Bu üstün yönleri şu şekilde özetleyebiliriz (Demir, 2007:58-59): 

• FTM yaklaşımı, özellikle, miktarsal olmayan genel giderler söz konusu olduğunda daha 

kesin mamul ve hizmet maliyetine ulaşılmasını sağlar. 

• FTM yaklaşımı, müşteri açısından katma değeri olan faaliyetleri belirler. Bunun yanında 

işletmeler; katma değeri olmayanlara odaklanıp onları iptal ederek, katma değeri 

olanlara daha fazla yönelebilir. 

• FTM yaklaşımını kullanarak, yönetim sorumluluğu alanlarına ve müşterilere göre 

maliyet davranışı analiz edilebilir. FTM, müşterilerin, maliyet yapısını nasıl doğrudan 

etkilediğini gösterebilir ve dolayısıyla müşteri kârlılık analizi yapılabilir. 

 
3.2.2.5.6. FTM’nin Eksiklikleri 

 
Kaplan ve Anderson (2003) çalışmalarında, FTM’nin eksikliklerini gidermek amacıyla 

yeni geliştirdikleri Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama (ZEFTM) yaklaşımını 

önermekte ve bu yöntemin geleneksel FTM’nin eksikliklerini giderdiğini bildirmektedirler. 

Esas olarak faaliyet esaslı maliyet saptama uygulama projelerinde başarısızlık nedenleri 

(Kaplan ve Anderson, 2007:8; Tse ve Gong, 2009:41); 

• Çok fazla zaman ve kaynak taahhütleri gerektirmesi, 

• Organizasyonun faaliyet tabanlı maliyet saptama temelli maliyet yönetim sistemleri ve 

diğer kısımların bilgi sistemleri arasında entegrasyon eksikliği, 

• Büyük işletmelerde faaliyet tabanlı maliyet saptama temelli maliyet yönetim 

sistemlerinin uygulanmasının karmaşık olması, 

• Yönetim desteğinin eksikliği, 

• FTM sisteminin kurulması için gerekli (çalışanlardan elde edilen) veriler özneldir ve 

verilerin geçerliliğini doğrulamanın zorluğu, 

• FTM, kullanılmayan kapasite potansiyelini göz ardı ettiği için teorik olarak doğru 

değildir. 
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Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının uygulanmasının çok fazla zaman alması 

ve maliyetli olması, yönetim ve çalışanlar tarafından uygulama zorluğundan dolayı destek 

görmemesi ve en önemlisi olan atıl kapasiteyi dikkate almayarak maliyet objesine 

yüklemesinden dolayı eleştirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı faaliyet tabanlı maliyet saptama 

yaklaşımının eksikliklerini gidermek amacıyla, zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama 

yaklaşımı ortaya konmuştur (Kaplan ve Anderson, 2003:1). 

 
3.2.2.6. Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama (ZEFTM) 

 
Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının tanımı, amacı ve bu 

yaklaşımda kullanılan zaman denklemi aşağıda açıklanmıştır.  

 
3.2.2.6.1.  ZEFTM’nin Tanımı ve Amaçları 

 
Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama Kaplan ve Anderson tarafından 

geleneksel faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımına karşı alternatif bir yaklaşım olarak 

ortaya konmuştur. 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama, maliyet yönetim sistemlerinin basit bir 

şekilde uygulanması ve sürdürülebilmesi için özellikle tasarlanmış, faaliyet tabanlı maliyet 

saptama modelinin bir başka biçimi olan modeldir. Model, faaliyet havuzlarını kaldırarak 

yönetimin faaliyet tabanlı maliyet saptama temelli maliyet yönetim sistemlerinin 

uygulanmasında yönetimin karşılaştığı zorlukları tanımlamak için tasarlanmış ve miktar tabanlı 

kaynak-faaliyet maliyet etkenlerini kullanmaktadır (Tse ve Gong, 2009:42).  

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptamanın amacı, zaman harcanmasına neden 

olan ve maliyetli araştırmaların sonlandırılması ve geleneksel FTM’den daha doğru bilgi 

sağlanmasıdır. Böylece faaliyet tabanlı maliyet saptamanın yararları çoğaltılmakta ve eksik 

yönleri azaltılmaktadır. ZEFTM yaklaşımının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kaplan ve 

Anderson, 2007:18):  

• Doğru bir model oluşturmanın kolay ve hızlı olması, 

• Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-ERP) ve müşteri ilişkileri 

yönetimi sistemlerinden elde edilen verilerle iyi uyum sağlaması (bu, sistemi daha 

dinamik hale getirir), 

• Belirli siparişlerin, süreçlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin belirli özelliklerini 

kullanarak işlem ve siparişlerin maliyetini yüklemesi, 

• En son operasyonların ekonomisini yakalamak için aylık olarak çalıştırılabilir, 

• Kapasite kullanımının ve süreç etkinliğinin görünebilirliğini sağlaması, 

• Kaynak taleplerinin öngörülmesi, tahmin edilen sipariş miktarları temelinde kaynak 

kapasitesi için bütçeleme yapmak üzere işletmelere izin vermesi,  
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• Kurumsal ölçeklenebilir uygulama yazılımları ve veritabanı teknolojileri ile kurumsal 

modellere kolaylıkla ölçeklenebilir olması, 

• Hızlı ve ucuz model bakımını sağlaması, 

• Kullanıcıların sorunlarının temel nedenini belirlemeye yardımcı olmak için ayrıntılı bilgi 

sağlaması, 

• Müşteriler, ürünler, dağıtım kanalları, bölümler ve süreçlerdeki karmaşıklığı olan ve 

büyük miktarlarda sermaye ve insan kaynağı harcamaları olan işletme veya 

endüstrilerde uygulanabilmesi. 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, farklı departmanları, 

departmanların maliyetlerini ve pratik kapasitelerini tanımlar. Lojistik faaliyetler için, pratik 

kapasiteyi fazla çalışma olmaksızın işçilerin çalışabilecekleri zaman miktarı olarak açıklar. 

Toplam maliyet pratik kapasiteye bölünerek, zaman birimi başına maliyet hesaplanır (Everaert, 

Bruggeman, Sarens, Anderson ve Levant, 2008:176). 

Bir grup kaynağın pratik kapasitesinin ölçülmesi ne önemsiz ne de aşılamaz bir konu 

değildir. Çoğu zaman pratik kapasite teorik kapasitenin % 80'i veya% 85'i olarak hesaplanır. 

Yani, bir çalışan veya makine normalde haftada 40 saat çalışabiliyorsa, pratik kapasitenin 

haftada 32 saat olduğu varsayılabilir. Bu tahmin, gerçek çalışma performansı ile ilgili olmayan 

molalar, varışlar ve kalkışlar için personel zamanının % 20'sine, ve bakım-onarım ve 

programlamadan kaynaklanan dalgalanmalar nedeniyle makine kullanım süresinin % 20'sine 

izin verir. Tedarik edilen kapasitesinin maliyeti ve pratik kapasite tahminleriyle; birim maliyet 

şu şekilde hesaplanır  (Kaplan ve Anderson, 2003:6): 

Birim maliyet =Tedarik edilen kaynağın maliyeti / Tedarik edilen kaynağın pratik 
kapasitesi 
 

ZEFTM yaklaşımının uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir (Kaplan ve Anderson’un 

çalışmasında akt. Bruggeman, et, al., 2005:10): 

1. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kaynak gruplarının tanımlanması,  

2. Her bir kaynak grubunun maliyetinin tahmin edilmesi, 

3. Her bir kaynak grubunun pratik zaman kapasitesinin tahmin edilmesi,  

4. Her bir kaynak grubunun birim maliyetinin, kaynak grubunun toplam maliyetini pratik 

kapasiteye bölerek hesaplanması, 

5. Farklı zaman etkenine bağlı olan her bir faaliyet için gereken zamanın tahmin edilmesi,  

6. Birim maliyet ile gereken süreyi çarparak maliyetlerin maliyet objelerine yüklenmesi. 
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3.2.2.6.2.  Zaman Denklemi 
 
Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının ortaya çıkışı, zaman 

tahmini ve zaman denklemlerinin kullanımı ile ilgilidir. ZEFTM yaklaşımı, bir zaman dilimi 

tahsisinden ziyade her bir etkinlik için harcanan mutlak zaman süresine dayalıdır (Stouthuysen, 

Swiggers, Reheul ve Roodhooft, 2009:5). 

İşletmeler bu yaklaşımı uygulamaya başladıklarında çeşitli sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlardan bazıları şunlardır (Kaplan ve Anderson, 2003:3-5): Modeli 

oluşturmak için görüşme ve anket çalışmaları sürecinin zaman alıcı ve masraflı olması, 

çalışanların çoklu faaliyetlere zaman ayırmalarını sağlamak için görüşme ve anket yapma 

sürecinin zaman alıcı ve maliyetli olması,  FTM modelini ölçeklendirmenin zor olması,  

oluşturulan model için yeni faaliyetlerin eklenmesinin yeni her faaliyetin maliyet tutarının 

yeniden hesaplanmasını gerektirmesidir. Bu durum da karmaşıklığın artmasına sebep 

olmaktadır. Faaliyet sözlüğü, gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili daha fazla ayrıntıyı yansıtmak 

için genişledikçe veriyi saklamak ve işlemek için kullanılan bilgisayar modelini yükseltmek 

zorunlu hale gelmektedir.   

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımında kullanılan zaman 

denklemleri, faaliyetlerin süresini açıkça gösterdiğinden dolayı maliyet sistemine şeffaflık 

getirmektedir. Yöneticilere operasyonlarla ilgili faaliyetlerin maliyetleri ve katma değerleri 

hakkında fikir vermektedir. Bu şekilde departman yönetimi ve kapasite kullanımı 

etkinleşmektedir. Yoğun talep alan departmanlarda faaliyetlerin süresi azaltılabilmekte ve az 

talebi olan departmanlardaki atıl kapasite yoğun talep alan departmanlara kaydırılabilmektedir 

(Kırlıoğlu ve Atalay, 2014:101). 

Modelin büyüklüğü, geleneksel FTM’deki gibi katlamalı olarak değil, yalnızca doğrusal 

olarak artmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007:31).  

Zaman denklemleri, aşağıdaki şekilde formülleştirilmektedir:  
Süreç zamanı = Bireysel faaliyet zamanlarının toplamı  
= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ….+ βiXi  

β0 = Temel faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli standart zaman  

βi = i ek faaliyeti için hesaplanan zaman  

Xi = i ek faaliyetinin miktarı  

Bir ürün ya da siparişten kaynaklanan süreç karmaşıklığı, denkleme yeni terimlerin 

eklenmesine yol açsa da süreç, tek bir zaman denklemiyle ifade edilerek modellemeye devam 

etmektedir (Kaplan ve Anderson, 2007:15). Geleneksel FTM’de, yeni bir faaliyetin modele dâhil 

edilebilmesi bütün yüzde hesaplamalarının baştan yapılmasını gerektirmektedir. ZEFTM’de ise 

zaman denklemine yeni faaliyet tarafından talep edilen kaynak kapasitesini (zamanı) yansıtan 
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bir ekleme yapmak yeterli olmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007:29). Bu özellik, küçük bir ek 

maliyet ve çabayla modelin doğruluğunu artırmaktadır. 

 
3.3. Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımı ile Geleneksel Faaliyet 
Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımının Karşılaştırılması 

 
Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımında farklı faaliyetlerin tespit 

edilerek, ortaya çıkan maliyetlerin tespit edilen bu faaliyetlere dağıtılması sorunu 

bulunmamaktadır. Bu yaklaşımda birimlere maliyet yüklemede kullanılan tek anahtar 

zamandır. Kaynak maliyetlerinin maliyet birimlerine yüklenmesinde sadece zaman faktörünün 

kullanılması kaynaklar ile faaliyetler arasındaki ilişkinin kurulmasında çalışanlarla yapılan uzun 

mülakatları ve iş analizlerini ortadan kaldırmıştır. ZEFTM’de faaliyetler tanımlanmakta ve 

tanımlanan faaliyetlerin tümü kullandıkları zaman bağlamında ele alınmaktadır. Bu modelde 

ayrıntılı bilgiye gerek duyulmamakta iki temel parametre üzerine odaklanılmaktadır. Zamanın 

birim maliyeti ve faaliyetlerin süresi. Bu durum zamana dayalı maliyetleme modelini 

basitleştirmekte ve en karmaşık üretim işletmelerinde dahi kullanılabilirliğini artırmaktadır 

(Basık, 2012:339). 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının dağıtım ölçüsü olarak 

sadece zamanı kullanması, bu yaklaşımın FTM yaklaşımına nazaran daha basit ve daha doğru 

maliyet hesaplamaları yapmasını sağlamaktadır. Bu yaklaşım işletmede ortaya çıkan genel 

üretim giderlerini her bir faaliyet için kullanılan aktif işgücü süresine bağlı olarak 

dağıtmaktadır. Bu yaklaşımda, sunulan hizmet ya da ürünler farklı süreçlerden geçtikleri ve 

farklı zaman harcadıkları için kaynakları da değişik boyutlarda tükettikleri varsayılmaktadır. 

ZEFTM, FTM’nin aksine faaliyetler için gerekli sürenin standart olmadığını ve birbirinden farklı 

olduğunu varsaymaktadır. Benzer şekilde faaliyetleri kullanan maliyet objelerinin de 

faaliyetlerde geçirdikleri sürelerin birbirlerinden farklı olabileceğini dikkate almaktadır (Yükçü 

ve Gönen, 2009:20-22). 

Geleneksel FTM yaklaşımında maliyet etkeni olarak gerçekleşen faaliyetlerin 

sayısı(müşteri siparişi sayısı, yükleme sayısı, vb.) dikkate alınmaktadır. Buna karşılık ZEFTM 

yaklaşımında, gerçekleşen faaliyetler için zamanın hesaplanabileceği zaman etkeni (kurulum 

saati, taşıma süresi, vb.) dikkate alınmaktadır (Saban ve Güğerçin İrak, 2009:100). 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı maliyet hesaplamalarını kullanılsın ya da 

kullanılmasın tam kapasite maliyetleri ile yapmaktayken, ZEFTM yaklaşımı sadece kullanılmış 

kapasitenin maliyetleri ile yapmakta kullanılmamış kapasiteye düşen atıl maliyetleri mamul 

maliyetlerine dahil etmemektedir. ZEFTM yaklaşımında kullanılmamış kapasite miktarları 

ortaya çıkarılmakta ve raporlanmaktadır. Atıl kapasite maliyetlerinin raporlanması işletme 

yöneticilerinin alacakları kararlara yardımcı olmaktadır (Yükçü ve Gönen, 2009:22-23). 
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Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının yukarıda belirtilen üstün 

yönlerinin, özellikleri yönünden gruplara ayırmak da mümkündür. Bu bağlamda ZEFTM 

yaklaşımının temel özelliklerine göre üstün yönlerini şu şekilde gruplara ayırabiliriz (Polat, 

2011:130): 

- Kaynak Maliyetlerinin Kaynak Havuzuna Yüklenmesi  

• Maliyet yüklemenin karmaşıklığın azaltılması, 

• Bir FTM yaklaşımının kurulumu için daha az zamana ihtiyaç duyulması ve daha hızlı 

uygulanması, 

• Çalışanların zamanlarını dağıtmadaki öznelliğin azaltılması, 

• Esnek organizasyonlarda maliyet yüklenmesinin kolaylaştırılmasına olanak vermesi, 

• Kaynak harcama değişimlerinin güncellenme kolaylığını sağlaması, 

- Süreç Tabanlı Maliyet Oranlarının Kullanımı  

• Kullanılmayan kapasitenin maliyetlerinin hesabında tutarlılık sağlaması, 

• Maliyet objelerince kullanılmış kaynakların tutarlı maliyetini saptaması, 

• Çok çeşitli karmaşık faaliyetlerin maliyetlerini saptaması, 

• Birincil kârlılık raporlarının çabuk temini sağlaması, 

- Zaman Denklemlerinin Kullanımı  

• Faaliyet sayısında çok ciddi miktarda azalma sağlaması, 

• FTM yaklaşımının değişikliklere kolay uyumunu sağlaması, 

• Çoklu sürücülerle faaliyetleri ele alması, 

• Duruma bağlı sürücü oranlarıyla hesaplama yapması (ortalama sürücü oranları yerine), 

• Doğrudan süreç gözlemine dayalı zaman öngörüleri, 

• Zaman birimleri cinsinden kapasite tüketiminin tutarlı hesabı, 

• Zaman birimleri cinsinden kullanılmayan kapasitelerin belirlenmesi, 

• Maliyet simülasyon yeteneği sağlama, 

• Maliyet düşürme fırsatlarını belirleme, 

• Yeni veya gelecek süreç ve prosedürlerin kolay maliyet saptaması, 

• Maliyet şeffaflığı, 

- Maliyet Objelerinin Özelliklerinin Kullanımı  

• Zaman denklemlerinin maliyet özne özelliklerine bağlantısına imkân sağlama, 

• Mamul, hizmet, sipariş ve benzeri her türlü kişiselleştirmelerin maliyet saptaması, 

- ERP Sistemleriyle Bağlantı Kurulumu  

• FTM yaklaşımını kolay güncelleme imkânı, 

- Sürdürülmesinin Kolaylığı Açısından  

• FTM yaklaşımına karşın Faaliyet Tabanlı Yönetim için daha fazla zaman ayrılabilmesi, 

• Yönetim muhasebesi takımının daha etkin kullanımı. 
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3.4. Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımının Tercih Edilmesinin 
Nedenleri 

 
Lojistik faaliyetlerinin maliyetlendirilmesi göz önüne alındığında faaliyet tabanlı maliyet 

yaklaşımının çıkış noktası, tedarik zinciri boyunca zaman ve kaynak harcayan maliyet 

etkenlerini saptamaya olan gereksinimdir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002:113). 

Faaliyet tabanlı maliyet saptamanın lojistik maliyet yönetiminde uygulanabilmesi için; 

üretim/hizmet sürecinin analiz edilmesi, süreçlerin faaliyetlere bölünmesi, faaliyetlerin 

tükettiği kaynakların tanımlanması, faaliyet maliyetlerinin belirlenmesi, maliyetlerin maliyet 

taşıyıcıları bazında takip edilmesi ile maliyet sonuçlarının analiz edilmesi aşamalarının yerine 

getirilmesi gerekmektedir (Ceran ve Alagöz, 2007:165). 

Lojistik maliyetlerinin çok önemli bir kısmının genel giderlerin içerisinde yer alması ve 

lojistik yöneticilerinin maliyetler üzerinde yeterince kontrol ve gözlem yapmamalarından dolayı 

FTM, maliyetleme ve lojistik süreçlerinin performansını ölçme konusunda çok uygun bir 

yöntemdir. Örneğin, depolama operasyonlarının maliyeti göz önüne alındığında, bir firmanın 

geleneksel maliyetleme sisteminin ya toplam tutarlara ya da taşıtılan yüke bağlı olarak depo 

maliyetlerini her müşteriye ve kanala dağıtıldığı düşünüldüğünde müşteriler, kanallar ve 

ürünler; tutar ya da yük hacmi ile orantılı olarak depo kaynağını tüketmeyecektir. Dolayısı ile 

geleneksel bir maliyet muhasebesi sistemi maliyetlerin gerçek durumunu yansıtmayacaktır 

(Kıymetli Şen, 2014:93). 

Yöntemin çok zaman alıcı olması ve kaynak aktarımı gerektirmesi, işletmenin diğer bilgi 

sistemleri ile eşgüdüm eksikliği olması, büyük işletmelerde bu yöntemin uygulanmasının zor 

olması, hem yönetim hem de çalışanlar tarafından çok destek görmemesi, kullanılmayan 

kapasiteleri hesaplara alması gibi nedenler başta yöntemi geliştirenler olmak üzere pek çok 

araştırmacı tarafından olumsuz bir şekilde eleştirilmektedir (Karğın, 2013, 23). FTM 

yaklaşımına yönelik eleştiriler neticesinde bu yöntemin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 

“Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet saptama (Time-Driven Activity Based Costing)” 

yaklaşımı ortaya konmuştur. ZEFTM yaklaşımıyla zaman harcanmasına neden olan ve maliyetli 

araştırmaların sonlandırılması imkanı sağlamaktadır. Böylece FTM’nin yararları 

çoğaltılabilmekte ve eksik yönleri azaltılabilmektir. 
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4. BİR LOJİSTİK İŞLETMESİNİN ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNE GELENEKSEL 
MALİYET SAPTAMA, FAALİYET TABANLI MALİYET SAPTAMA VE ZAMAN ETKENLİ 
FAALİYET TABANLI MALİYET SAPTAMA YAKLAŞIMLARININ UYGULANMASI 

 
4.1. İşletme Hakkında Bilgi 

 
İncelenen işletme, 1995 yılında Gümrük müşavirliği faaliyeti ile sektöre girmiş ve bu 

faaliyetini 2001 yılına kadar başarı ile sürdürmüştür. 2001 yılında gümrükleme faaliyetini 

bırakarak Mersin'de ilk özel Gümrüklü Genel Antrepo işletmeciliğine başlamıştır. 2002 yılında 

Lojistik sektörünün Nakliye işkolunda faaliyete başlamış olup, proje bazlı ve/veya parsiyel 

şeklinde yurtiçi ve yurtdışı nakliye hizmeti vermektedir. İşletme,  AB normlarına sahip filosu ve 

tedarikçi filosu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, ve Türkî Cumhuriyetleri arasında komple ve 

grupaj (parsiyel) uluslararası kara nakliyesi hizmeti vermektedir. Yurtiçi konteyner taşımacılığı 

servisi ile ihracatlarda limanlara ve ithalat dönüşlerinde adres teslimi taşımacılık yapmaktadır. 

Panelvan ve kamyonet kolaylığı ile parsiyel yükleri Türkiye’nin herhangi bir yerinden alıp en 

kısa sürede  taşıma yapabilmektedir. Ağırlıklı olarak petrol aramada kullanılan ekipmanlar ile 

doğalgaz ekipmanları taşımacılığında uzmanlaşmış olan işletme, dünya markası olan şirketlere 

hizmet vermektedir. İşletme, Türkiye’nin bütün bölgeleri ile birlikte lojistiğin büyük bir kısmını 

Irak’a yapmaktadır. 

İncelenen işletmenin sunmuş olduğu lojistik hizmetine ilişkin faaliyetlerden ulaştırma 

ve depolama faaliyetlerinin maliyetleri incelenmiştir. 

 
4.2. İşletmenin Ulaştırma Hizmeti Süreci 

 
Ulaştırma süreci, siparişin alınması ile başlamaktadır. Siparişler daha çok e-mail yoluyla 

alınmaktadır.  Sipariş kabul edildikten sonra taşıma sözleşmesi hazırlanarak ulaştırmaya ilişkin 

sipariş dosyası açılmaktadır. Bu aşamadan sonra geminin veya tırın gelişi takip edilmektedir. 

Taşınacak malla ilgili gümrüğe, şoföre verilecek ve işletmede kalacak tüm evraklar hazırlanır. 

Taşınacak mallar gümrüğe geldiğinde kontrol listesi (çeki listesi-packing list) ile göndericinin 

verdiği liste kontrol edilir (ürün cinsi, ağırlığı gb). Mutabakat sağlandıktan sonra kullanılan 

Ulukom(gümrük ve lojistik yazılımı) sistemine sipariş girilerek siparişe bir dosya numarası 

verilmektedir. Alıcı, geminin veya tırın ne zaman geleceğini e-mail yoluyla bildirir ve gemi veya 

tır geldiğinde yükleme için gerekli evraklar hazırlanır. Boşaltma ve yükleme işlemleri limanda 

liman personeli tarafından yapılmaktadır. Gerekli evraklar liman işletmesine sunulduktan sonra 

izin alınır. İzin alındıktan sonra yükleme işlemi liman içinde başlar. Yükün özelliğine göre liman 

işletmesi tarafından sağlanan yükleme aracı (forklift, kalmar) ve/veya işçi kullanılır. Yükleme 

yapıldıktan sonra tır kantara girer ve kantar fişi alınarak yükün ağırlığı merkeze bildirilir. Daha 

sonra liman tarafından verilen kantar fişi alınır. Bunun üzerine CMR (Convention Merchandises 

Routiers-Uluslararası Hamule Senedi) hazırlanır. Bu belge gümrükçüye gönderilir. Gümrükçü T1 
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belgesini(transit refakat belgesi) hazırlar.  Fatura, çeki listesi, kantar fişi, CMR, T1 belgeleri 

verilerek gümrükten çıkış işlemi yapılır. Çıkış işleminden sonra boşaltma yerine yük gönderilir. 

Varış yerinde alıcı boşaltım işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Daha çok kuru yük, inşaat 

malzemesi, petrol malzemeleri, demir, boru gibi mallar taşınmaktadır. 

İşletmede 18 adet çekici(tır) bulunmaktadır. Dorseler, 13,6 metre uzunluğunda olup 4 

metre civarında çekici uzunluğu da eklenince  bir çekicinin uzunluğu yaklaşık 17-18 metreyi 

bulmaktadır. Dorse genişliği ise 2,45 metredir. Yükseklik ise dorse türüne göre değişmektedir. 

2,75 metre ile 3,10 metre arasındadır. Bu ölçülere bağlı olarak hacim 75 metre küp ile 90 metre 

küp arasında değişmektedir.Taşıma ağırlığı da yaklaşık olarak 25-26 ton civarındadır. 

Nakliyeciler ölçü birimi olarak genellikle lademetre (ldm) hesabını kullanırlar. Genellikle üst 

üste yüklenemeyen yüklerde kullanılır. Örneğin, ağır sanayi makinelerinin üzerine yük 

yüklenmediğinden ldm olarak hesaplanır. Pamuğun kapladığı hacim, ağırlığından fazla olduğu 

için metre küp cinsinden; demirin ağırlığı hacminden fazla olduğu için kilogram ve ton olarak 

hesaplanır. 

İncelenen işletme, ulaştırmaya yönelik talep için kendi araçları yeterli olmadığında 

dışarıdan temin yoluna gitmektedir. Tedarik edilen hizmet öztaşımaya oranla daha düşük kar 

marjı ile sunulmaktadır. Çünkü, tedarik taşıma maliyeti öztaşıma maliyetinden daha yüksektir. 

Çalışmada da tedarik edilen hizmet birim maliyetleri hesaplamalarda daha yüksek çıkmıştır. 

Aşağıdaki mizanda işletmenin hem öztaşımaya hem de tedarik taşımaya yönelik maliyet 

kalemleri görülmektedir.İncelenen işletmenin Ocak-Aralık 2015 dönemine ilişkin 740 Hizmet 

Üretim Maliyeti hesabının mizanı aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 4.1. 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 

Maliyetler Tutar 

Yönetici ücret giderleri 169.471,32 
Personel Ücret Giderleri 
Brüt Ücret ve SGK Primleri 112.953,91 
Kıdem Tazminatı 

 
40.598,24 

Yıllık İzin 
Fazla Mesai 
İhbar Tazminatı 
Amortisman  
Taşıt 195.886,29 
Demirbaş 3.412,27 
Hizmet Üretimi İle İlgili Diğer Giderler 

Liman Terminal Hizmet Giderleri 1.274.793,59 
Dokümantasyon Giderleri 56.452,77 
Gümrükleme 7.116,66 
Navlun Denizyolu 557.408,09 
Yurtdışı Bekleme 153.261,81 
 Nakliye Tedarik 2.745.406,45 
Diğer Giderler 124.389,93 
İşgaliye Gideri 3.072,08 
Haberleşme 2.958,98 
Seyahat Konaklama Gideri 116,59 
Gider Yazılabilen Demirbaş 1.011,61 
Kırtasiye 209,53 
Aidat 412,50 
Abonelik 88,74 
Kira 22.595,50 
CMR Sigorta 23.420,08 
Matbaa 330,00 
Akaryakıt 375.930,10 
Noter Gideri 91,46 
Tercüme Gideri 104,75 
Gümrük Fazla Mesai 5.980,00 
Gümrük Para Cezası 1.661,75 
Gider Yazılabilen KDV 60.015,00 
Diğer Damga Vergisi 2.185,20 
Bakım Onarım Giderleri 39.966,30 
Araç Kasko  58.194,00 
Otopark/Otoyol Giderleri 26.304,00 
MTV 50.940,00 
Trafik Sigorta Giderleri 193.410,00 
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Tablo 4.1 (devamı) 

Maliyetler Tutar 

Muayene Giderleri 7.688,70 
Endirekt Hizmet Maliyeti Toplam  6.317.838,20 
Şoför Ücret Giderleri 
Şoför Ücret Giderleri 186.885,40 
Şoför SGK İşveren Primi 41.130,22 
Şoför SGK İşsizlik Primi 2.762,47 
Şoför Harcırah Gideri 166.302,71 
Şoför Ücret Giderleri Toplamı 397.080,80 

Genel Toplam 6.714.919,00 
 

 

4.2.1. İşletmenin Ulaştırma Hizmeti İçin Geleneksel Maliyet Saptama Yaklaşımının 
Uygulanması 

 
İncelenen işletmede maliyet dağıtımı yapılmamaktadır. Ancak FTM yaklaşımı ile 

karşılaştırma yapabilmek için geleneksel maliyet saptama yaklaşımına göre hesaplama 

yapılmıştır.Mizanda yer alan maliyet kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler FTM uygulamasında 

anlatılmıştır. Geleneksel maliyet saptama yaklaşımına göre birim maliyetlerin hesaplanabilmesi 

için tablo 4.1’ de gösterilen 740 no’lu hesapta yer alan maliyet kalemleri öncelikle öztaşıma, 

tedarik taşıma ve denizyolu taşıma gider yerlerine dağıtılmıştır. Öztaşıma, tedarik ve denizyolu 

taşıma geleneksel maliyet saptamada oluşturulan gider yerleri kavramı ile aynıdır. Öztaşıma, 

işletmenin kendi araçları ile yaptığı taşıma, tedarik taşıma ise dışarıya yaptırılan taşımadır. 

Denizyolu taşıma da tedarik taşımadır.  Öncelikle maliyet kalemleri bu gider yerlerine 

yüklenmiş olup sonra da taşıma yerlerine (maliyet objeleri) yüklenmiştir.  Tablo 4.3’te 

görüldüğü gibi, gider yerleri ile doğrudan ilişkisi kurulabilen maliyet kalemleri direkt 

yüklenirken, doğrudan ilişkisi kurulamayan maliyet kalemleri de taşıma sayısı dağıtım anahtarı 

kullanılarak yüklenmiştir. Sonraki aşamada ise taşıma yerlerine bu gider yerlerinde toplanan 

maliyetler,  öztaşıma ve tedarik taşıma yapılan yerlere taşıma hizmet süresi, denizyolu ile 

taşıma yapılan yerlere ise konteyner sayısı dağıtım anahtarları kullanılarak yüklenmiştir. 

İncelenen işletmede 2015 yılında toplam 661 sipariş alınmış ve 982 taşıma yapılmıştır. 

Bu taşımaların 448’i öztaşımaya, 496’ sı tedarik taşımaya ve 38’ i de denizyolu taşımaya aittir.  

İşletmede operasyon ve sipariş işlemlerini gerçekleştiren 4 personel, 2 yönetici ve 18 şoför 

olmak üzere toplam 24 personel bulunmaktadır. Tablo 4.2’de maliyetlerin gider yerlerine 

yüklenmesinde kullanılan dağıtım anahtarlarına ilişkin oranlar gösterilmiştir. 
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Tablo 4.2. Öztaşıma, Tedarik Taşıma ve Denizyolu Taşıma Sayıları ve Dağılımları 

Taşıma Yerleri Öztaşıma 
Sayısı 

Öztaşıma 
(%) 

Tedarik 
Taşıma 
Sayısı 

Tedarik 
Taşıma (%) 

Denizyolu 
Taşıma 

Denizyolu Taşıma 
(%) 

Irak 240 0,244 252 0,257 0 0,000 
İran 26 0,026 43 0,044 0 0,000 
Azerbaycan 16 0,016 39 0,040 0 0,000 
Gaziantep 37 0,038 40 0,041 0 0,000 
Şanlıurfa 38 0,039 34 0,035 0 0,000 
Kayseri 33 0,034 40 0,041 0 0,000 
İstanbul 15 0,015 11 0,011 0 0,000 
İzmir 12 0,012 10 0,010 0 0,000 
Trabzon 10 0,010 9 0,009 0 0,000 
Malatya 9 0,009 8 0,008 0 0,000 
Antalya 12 0,012 10 0,010 0 0,000 
Almanya  0 0,000 0 0,000 12 0,012 
İtalya 0 0,000 0 0,000 16 0,016 
Hollanda 0 0,000 0 0,000 10 0,010 
Toplam 448 0,456 496 0,505 38 0,039 

Tablo 4.3’te maliyet kalemleri ile doğrudan ilişkisi kurulabilen maliyet kalemleri gider 

yerlerine direkt dağıtılırken, diğer maliyet kalemleri (dokümantasyon giderleri hariç) ise taşıma 

yapılan yerlere ilişkin taşıma sayılarının toplam taşıma sayısı içindeki payına göre dağıtılmıştır. 

Taşıt amortismanı, akaryakıt giderleri vb. öztaşıma gider yerine direkt dağıtılmıştır. Sipariş ve 

liman işlemlerini gerçekleştiren personele ait brüt ücret ve SGK primlerinden öztaşımaya 

51.530,91 TL ( 112.953,91 x 0,456), tedarik taşımaya 57.052,08 TL (112.953,91 x 0,505) ve 

denizyolu taşımaya 4.370,93 TL (112.953,91 x 0,039) pay verilmiştir.  Dokümantasyon giderleri. 

yurtdışı öztaşıma ile denizyolu taşımalarda ortaya çıkmaktadır. Bu giderin %94’ünün 

öztaşımaya, %6’sının ise denizyolu taşımaya  ilişkin olduğu görüşmelerden tespit edilmiştir. 

Dokümantasyon giderlerinin öztaşımaya ilişkin tutarı (53.065,60 TL) diğer yaklaşımlarda en 

son aşamada maliyet objelerine (taşıma yerleri) taşıma sayısı kullanılarak yüklenmiştir. Ayrıca 

liman terminal hizmet giderleri kalemi öztaşıma. tedarik taşıma ve denizyolu taşımaya 

yüklenmiştir. Şoför ücret ve giderleri ile SGK primleri sonraki aşamada taşıma süresi 

kullanılarak öztaşıma yapılan yerlere dağıtılmıştır.  
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Tablo 4.3. Geleneksel Maliyet Saptamaya Göre Maliyetlerin Gider Yerlerine Dağıtılması 

Maliyetler Tutar Dağıtım Anahtarı Öztaşıma Tedarik Denizyolu 
Yönetici ücret giderleri 169.471,32 Taşıma sayısı 77.314,82 85.598,55 6.557,95 
Personel ücret giderleri 
Brüt ücret ve SGK Primleri 112.953,91 Taşıma sayısı 51.530,91 57.052,08 4.370,93 
Kıdem  tazminatı 

40.598,24 Taşıma sayısı 18.521,40 20.505,83 1.571,01 Yıllık izin 
Fazla mesai 
İhbar tazminatı 
Amortisman 
Taşıt 195.886,29 Direkt 195.886,29 0,00 0,00 
Demirbaş 3.412,27 Taşıma sayısı 1.556,72 1.723,51 132,04 
Hizmet Üretimi İle İlgili Giderler 

Liman Terminal Hizmet Giderleri 1.274.793,59 Taşıma sayısı 581.575,89 643.887,60 49.330,10 

Dokümantasyon Giderleri 56.452,77 Belirlenen Oranlar 53.065,60  0,00 3.387,17 
Gümrükleme 7.116,66 Direkt 7.116,66 0,00 0,00 
Navlun Denizyolu 557.408,09 Direkt  0,00  0,00 557.408,09 
Yurtdışı Bekleme 153.261,81 Direkt 153.261,81 0,00 0,00 

 Nakliye Tedarik 2.745.406,45 Direkt 0,00 2.745.406,45 0,00 

Diğer Giderler 124.389,93 Direkt 124.389,93 0,00 0,00 

İşgaliye Gideri 3.072,08 Direkt 3.072,08 0,00 0,00 
Haberleşme 2.958,98 Taşıma Sayısı 1.349,92 1.494,56 114,50 
Seyahat Konaklama Gideri 116,59 Direkt 116,59 0,00 0,00 
Gider Yazılabilen Demirbaş 1.011,61 Taşıma Sayısı 461,51 510,96 39,15 
Kırtasiye 209,53 Taşıma Sayısı 95,59 105,83 8,11 
Aidat 412,50 Direkt 412,50 0,00 0,00 
Abonelik 88,74 Direkt 88,74 0,00 0,00 
Kira 22.595,50 Taşıma Sayısı 10.308,33 11.412,80 874,37 
CMR Sigorta 23.420,08 Direkt 23.420,08 0,00 0,00 
Matbaa 330,00 Taşıma Sayısı 150,55 166,68 12,77 
Akaryakıt 375.930,10 Direkt 375.930,10 0,00 0,00 
Noter Gideri 91,46 Taşıma Sayısı 41,73 46,20 3,54 
Tercüme Gideri 104,75 Taşıma Sayısı 47,79 52,91 4,05 
Gümrük Fazla Mesai 5.980,00 Taşıma Sayısı 2.728,15 3.020,45 231,40 
Gümrük Para Cezası 1.661,75 Taşıma Sayısı 758,11 839,34 64,30 
Gider Yazılabilen KDV 60.015,00 Taşıma Sayısı 55.213,80 0,00 4.801,20 
Diğer Damga Vergisi 2.185,20 Taşıma Sayısı 2.010,38 0,00 174,82 
Bakım Onarım Giderleri 39.966,30 Direkt 39.966,30 0,00 0,00 
Araç Kasko  58.194,00 Direkt 58.194,00 0,00 0,00 
Otopark/Otoyol Giderleri 26.304,00 Direkt 26.304,00 0,00 0,00 
MTV 50.940,00 Direkt 50.940,00 0,00 0,00 
Trafik Sigorta Giderleri 193.410,00 Direkt 193.410,00 0,00 0,00 
Muayene Giderleri 7.688,70 Direkt 7.688,70 0,00 0,00 

Toplam 6.317.838,20         
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Tablo 4.3(devamı) 
Maliyetler Tutar Dağıtım Anahtarı Öztaşıma Tedarik Denizyolu 

Şoför Ücret giderleri 
Şoför Ücret Giderleri 186.885,40 Direkt 186.885,40 0,00 0,00 
Şoför SGK İşveren Primi 41.130,22 Direkt 41.130,22 0,00 0,00 
Şoför SGK İşsizlik Primi 2.762,47 Direkt 2.762,47 0,00 0,00 
Şoför Harcırah Gideri 166.302,71 Direkt 166.302,71 0,00 0,00 
Şoför Ücret Giderleri Toplamı 397.080,80 

GENEL TOPLAM 6.714.919,00 2.514.009,77 3.571.823,73 629.085,50 

Gider yerlerinin toplam maliyetleri bulunduktan sonra öztaşıma ve tedarik taşıma gider 

yerleri toplam maliyetleri taşıma yerlerine taşıma süresi kullanılarak (yurtdışı bekleme, CMR 

sigorta ve öztaşımaya ilişkin dokümantasyon maliyet kalemleri hariç), denizyolu taşıma gider 

yeri toplam maliyeti ise konteyner sayısı kullanılarak taşıma yerlerine dağıtılmıştır.  Taşıma 

sürelerinin hesaplanmasında taşımanın gidiş dönüş süresi ve bekleme süreleri dikkate 

alınmıştır. Tablo 4.4’te görülen hizmet sürelerinin hesaplanmasında taşıma yerinin gidiş dönüş 

toplam kilometresi, aracın ortalama hızı ve taşıma yerinde yapılan beklemeler dikkate 

alınmıştır.  

Taşıma Süresi= Toplam taşıma sayısı x (Toplam km/ortalama hız+bekleme süresi) 

Örneğin; Irak’a gidiş dönüş toplam kilometre 1.622 km (811 km x 2) ve araçların 

ortalama hızının 50 km/saat olduğu öğrenilmiştir. Irak’ta gümrük yoğunluğuna bağlı olarak 

ortalama bekleme süresinin de 6 gün olduğu tespit edilmiştir. Bir şoförün günlük çalışma süresi 

olan 7,5 saat de kullanılmıştır. Veriler kullanılarak Irak’a taşıma süresi şu şekilde hesaplanır: 

Taşıma süresi (Irak) = 1 x ( 1.622 / 50 + (6 x 7,5 ) = 77,4 saat = 4.646,4 dakika 

Tablo 4.4. Taşıma Sürelerinin Oransal Dağılımı 

Taşıma Yerleri Öztaşıma 
Sayısı 

Tedarik 
Taşıma 
Sayısı 

Birim 
Hizmet 
Süresi 

Toplam 
Öztaşıma 
Süresi 

Toplam 
Tedarik 
Taşıma Süresi 

Toplam 
Öztaşıma 
Süresi(%) 

Toplam 
Tedarik 
Taşıma 
Süresi(%) 

Almanya 0 12 0 0 0 0 0 
İtalya 0 16 0 0 0 0 0 
Hollanda 0 10 0 0 0 0 0 
Irak 240 252 4.646,40 1.115.136,00 1.170.892,80 0,679 0,605 
İran 26 43 5.404,80 140.524,80 232.406,40 0,086 0,120 
Azerbaycan 16 39 7.024,80 112.396,80 273.967,20 0,068 0,142 
Gaziantep 37 40 1.170,00 43.290,00 46.800,00 0,026 0,024 
Şanlıurfa 38 34 1.594,80 60.602,40 54.223,20 0,037 0,028 
Kayseri 33 40 1.203,60 39.718,80 48.144,00 0,024 0,025 
İstanbul 15 11 2.713,20 40.698,00 29.845,20 0,025 0,015 
İzmir 12 10 2.624,40 31.492,80 26.244,00 0,019 0,014 
Trabzon 10 9 2.598,00 25.980,00 23.382,00 0,016 0,012 
Malatya 9 8 1.570,80 14.137,20 12.566,40 0,009 0,006 
Antalya 12 10 1.530,00 18.360,00 15.300,00 0,011 0,008 
Toplam 448 534 0 1.642.336,80 1.933.771,20 1 1 
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Konteyner sayısı ise Almanya’ya 64, İtalya’ya 96, Hollanda’ya ise 56 olmak üzere toplam 

da 216 adettir. Denizyolu taşıma gider yeri toplam maliyeti 629.085,50 TL ve konteyner başına 

ortalama birim maliyet 2.912,43 TL (629.085,50 TL/216 konteyner)’dir. Konteyner sayıları ile 

konteyner başına birim maliyet çarpılarak denizyolu taşıma yapılan yerlerin toplam maliyetleri 

hesaplanmıştır. Taşıma sayılarına da bölerek ortalama birim taşıma maliyetleri hesaplanmıştır. 

Öztaşıma gider yerine direkt yüklenen yurtdışı bekleme, CMR sigorta ve öztaşımaya 

ilişkin dokümantasyon maliyet kalemleri sadece yurtdışına yapılan öztaşımalarla ilgili 

olduğundan  dağıtım ölçütü olarak yurtdışı taşıma sayıları (Irak’a 240 taşıma, İran’a 26 ve 

Azerbaycan’a 16 taşıma) kullanılarak dağıtılmıştır. Yurtdışına toplam 282 öztaşıma yapıldığına 

göre, yurtdışı bekleme maliyet kaleminden Irak’a 130.435,58 TL (153.261,81x240/282), İran’a 

14.130,52 TL(153.261,81x26/282), Azerbaycan’a 8.695,71 TL (153.261,81x16/282), CMR 

sigorta ve dokümantasyon maliyet kalemleri de aynı oranlar kullanılarak yüklenmiş olup tablo 

4.5’te yer alan tutarlar bulunmuştur.  

 
Tablo 4.5. Geleneksel Maliyet Saptamaya Göre Yurtdışı Bekleme, Dokümantasyon ve CMR Sigorta 
Maliyetlerinin Dağıtımı 
 Maliyetler Irak İran Azerbaycan Toplam 

Yurtdışı Bekleme 130.435,58 14.130,52 8.695,71 153.261,81 

Dokümantasyon giderleri 45.162,21 4.892,57 3.010,81 53.065,60 

CMR Sigorta 19.931,98 2.159,30 1.328,80 23.420,08 

Toplam 195.529,78 21.182,39 13.035,32 229.747,49 

 

Tablo 4.6’da geleneksel maliyet saptamaya göre taşıma yapılan yerlerin toplam ve birim 

maliyetleri hesaplanmıştır. Örneğin Irak’a yapılan bir öztaşımanın toplam ve birim maliyeti şu 

şekilde hesaplanmıştır. Tablo 4.3’te öztaşıma gider yeri toplam maliyeti 2.514.009,77 TL (yurtiçi 

ve yurtdışı) olarak hesaplanmıştır. Ancak taşıma yerlerinin maliyetleri hesaplanırken yurtdışı 

bekleme, CMR sigorta ve dokümantasyon maliyet kalemleri sadece yurtdışına ait olduğundan bu 

üç kalemin toplam maliyetleri (229.747,49 TL) öztaşıma gider yeri toplam maliyetinden 

çıkartılıp kalan tutar (2.284.262,28 TL) öztaşıma süresi ile dağıtılmıştır.  

Irak öztaşıma toplam maliyeti = 130.435, 58 TL + 19.931,98 TL + 45.162,21+  

(2.284.262,28 TL x 0,679) = 1.746.529,00 TL 

Irak öztaşıma birim maliyeti = 1.746.529,00 TL/240 taşıma = 7.277,20 TL/Taşıma 

İran ve Azerbaycan’a yapılan öztaşımaya ilişkin toplam ve birim maliyetler Irak için 

yapılan hesaplamalardaki gibi yapılmıştır. Ancak yurtiçi öztaşıma yapılan yerlerde ise yurtdışı 

bekleme, CMR sigorta ve dokümantasyon maliyet kalemleri olmadığı için 2.284.262,28 TL ile 

öztaşıma sürelerinin yüzdeleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. 

Gaziantep öztaşıma toplam maliyeti = 2.284.262,28 TL x 0,026 = 60.210,37 TL 

Gaziantep öztaşıma birim maliyeti = 60.210,37 TL/37 taşıma = 1.627,31 TL/Taşıma 
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Tedarik taşıma yapılan yerlerin toplam ve birim maliyetleri ise birinci dağıtımda 

bulunan tedarik taşıma gider yeri toplam maliyeti olan 3.571.823,73 TL tedarik taşıma süresinin 

yüzdelik payları kullanılarak yüklenmiştir.  

Irak tedarik taşıma toplam maliyeti = 3.571.823,73 TL x 0,605 = 2.162.728,81 TL 

Irak tedarik taşıma birim maliyeti = 2.162.728,81 TL/252 taşıma = 8.582,26 TL/Taşıma 

Tablo 4.6’da diğer öztaşıma, tedarik taşıma ve denizyolu taşıma yerlerine ilişkin toplam 

ve birim maliyetler geleneksel maliyet saptamaya göre hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4.6. Geleneksel Maliyet Saptamaya Göre Birim Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması 

Taşıma Yerleri Toplam Öztaşıma Toplam Tedarik 
Taşıma Toplam Taşıma Birim Öztaşıma Birim Tedarik 

Almanya 0,00 186.395,70 186.395,70 0,00  15.532,98 

İtalya 0,00 279.593,56 279.593,56 0,00  17.474,60 

Hollanda 0,00 163.096,24 163.096,24 0,00  16.309,62 

Irak 1.746.529,00 2.162.728,81 3.909.257,81 7.277,20 8.582,26 

İran 216.632,86 429.272,45 645.905,31 8.332,03 9.983,08 

Azerbaycan 169.363,65 506.038,43 675.402,08 10.585,23 12.975,34 

Gaziantep 60.210,37 86.443,19 146.653,56 1.627,31 2.161,08 

Şanlıurfa 84.289,52 100.154,41 184.443,93 2.218,15 2.945,72 

Kayseri 55.243,33 88.925,66 144.168,99 1.674,04 2.223,14 

İstanbul 56.605,26 55.126,37 111.731,64 3.773,68 5.011,49 

İzmir 43.802,11 48.474,68 92.276,79 3.650,18 4.847,47 

Trabzon 36.134,57 43.188,35 79.322,92 3.613,46 4.798,71 

Malatya 19.662,88 23.211,10 42.873,99 2.184,76 2.901,39 

Antalya 25.536,21 28.260,27 53.796,48 2.128,02 2.826,03 

Toplam 2.514.009,77 4.200.909,23 6.714.919,00     
 

 

4.2.2. İşletmenin Ulaştırma Hizmeti için Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımının 
Uygulanması 

 

İşletmenin ulaştırma hizmeti için FTM yaklaşımının bütün adımları uygulanarak 

hesaplamalar yapılmıştır. Ulaştırma hizmetinde birinci adımda, gerçekleştirilen faaliyetler 

belirlenmiştir. İkinci adımda faaliyetlerle maliyetlerin ilişkisi kurularak  kaynak maliyet 

etkenleri tespit edilmiştir. Üçüncü adımda faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranları tespit 

edilerek faaliyet maliyetleri hesaplanmıştır.  Dördüncü adımda faaliyet maliyet etkenleri 

belirlenmiş ve son adımda faaliyet maliyet etkenleri kullanılarak taşıma yerlerinin maliyetleri 

hesaplanmıştır. 
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4.2.2.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi 
 
İşletmede ulaştırma hizmetine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler yöneticilerle ve bu 

hizmeti yerine getiren personelle görüşülerek saptanmış olup, bu faaliyetler ulaştırma hizmeti 

sürecine ve müşteriye katma değer sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen faaliyetler 

aşağıdaki gibidir: 

• Siparişin alınması (F1) 

• Taşıma sözleşmesinin hazırlanması(F2) 

• Siparişin sisteme girilmesi(F3) 

• Taşınacak malın geliş bilgisinin alınması(F4) 

• Araç planlama ve hazırlama(F5) 

• Liman hizmetleri(F6) 

• Dokümanların hazırlanması(F7) 

• Gümrük çıkış(F8) 

• Öztaşıma (Yurtiçi/Yurtdışı) (F9) 

• Denizyolu taşıma(F10) 

• Müşteriye araç ve varış bilgisinin iletilmesi(F11) 

• Dosya kapatılması(F12) 

• Yönetim faaliyeti(F13) 

 
4.2.2.2. Faaliyetlerin Maliyetlerle İlişkisi 

 
Ulaştırma hizmeti sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetlerle ilişkisi, 

yöneticilerle ve muhasebe departmanında çalışan personelle görüşülerek belirlenmiştir. Bunun 

sonucunda ulaştırma sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait toplam maliyetler 

hesaplanmıştır. Bu ilişkinin belirlenmesinde, sunulan hizmet düzeyinde tekrarlanan 

faaliyetlerin maliyetleri ortaya çıkardığı kabul edilmiştir. Faaliyetlerin maliyetlerle ilişkisi 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4.7 incelendiğinde, yönetici ücretleri (Brüt ücret, SGK 

primleri ve işsizlik sigortası) yönetim faaliyetinde toplanmıştır. Operasyon (liman-gümrük) 

faaliyetleri ile sipariş işlemlerini yerine getiren personele ait ücretler (Brüt ücret, SGK primleri 

ve işsizlik sigortası), öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) (F9), ve denizyolu taşıma (F10) faaliyetleri 

dışında diğer tüm faaliyetlere; diğer ücret kalemleri (kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla 

mesai ve ihbar tazminatı) ise denizyolu taşıma (F10) ve yönetim (F13) faaliyetleri dışında tüm 

faaliyetlere yüklenmiştir. Taşıma faaliyetini yerine getiren şoförlere ait brüt ücret, SGK prim ve 

işsizlik sigortası ile birlikte harcırah ücretleri direkt öztaşıma yerlerine yüklenmiştir. Tablo 

4.7’de yer alan lojistiğe özgü gider kalemleri ile ilgili açıklama ve bunların hangi faaliyetlerle 

ilişkili olduğu açıklanmıştır. Diğer gider kalemleri ise sadece tabloda gösterilmiştir.  
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Amortisman giderleri kısmında ise taşıt amortismanı maliyetinin ortaya çıkmasına sebep olan 

kilometre (km) dağıtım ölçüsüne göre, liman hizmetleri (F6), öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) (F9) 

faaliyetlerine dağıtılmıştır. Demirbaş amortismanının ise demirbaş kullanılan faaliyetlerle 

ilişkili olduğu kabul edilmiştir. Liman terminal hizmet giderleri, liman işletmesi tarafından 

sunulan hizmetler karşılığında (indirme-yükleme vb.) ortaya çıktığından bu gider kaleminin 

tamamı liman hizmetlerine (F6) yüklenmiştir.  

Dokümantasyon giderleri ise şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Başka ülkedeki malın 

sahibinin malı istediği ülkeye gönderdiği belirli acenteleri bulunmaktadır ve bu acenteler malın 

geleceği ülkededirler. Malın sahibi, maliyet vb. nedenlerle bu acentelerin taşımayı yapmasını 

istemediği durumlarda yükün taşınmasını başka firmalara yaptırmaktadır. Ancak acentelik 

sıfatı, yükü Türkiye’ye getiren firmalarda olduğu için mala ait konşimento, beyanname, ordino, 

malın faturası, menşei taahhütnamesi gibi belgeleri acente firma taşımayı yapacak firmaya 

sağlamakta ve bunun için belirli bir ücret almaktadır. Bu ücret taşımayı yapan firma ile malın 

sahibi adına yapılan dokümantasyon ücretidir. Bu ücret de, yükün sahibine yansıtılmaktadır. 

Öztaşımaya ait dokümantasyon gideri (53.065,60 TL), yurtdışı öztaşımalarda ortaya çıktığından 

dolayı en son aşamada maliyet objelerine (Irak, İran ve Azerbaycan) taşıma sayısı faaliyet 

maliyet etkeni kullanılarak yüklenmiştir. Denizyolu taşımaya ilişkin dokümantasyon giderleri 

ise direkt denizyolu taşıma faaliyetine (F10) yüklenmiştir. 

Gümrükleme gideri ile liman hizmetleri (F6) arasında ilişki kurulmuştur. Çünkü 

taşınacak malın gümrüklemesinin yapılması ile liman faaliyetleri yürütülmektedir. Navlun 

denizyolu gider kalemi için denizyolu taşıma (F10) faaliyeti oluşturulmuştur. Çünkü bu gider 

kaleminin tamamının ortaya çıkmasına sebep olan faaliyet, denizyolu taşıma faaliyetidir. 

Yurtdışı bekleme gider kalemi, taşıma yapılan Irak, İran ve Azerbaycan ülkeleri gümrüğünde 

ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bu gider kalemi ile Irak, İran ve Azerbaycan arasında maliyet 

ilişkisi kurulmuştur. Yurt dışı nakliye tedarik giderine, müşterilerden alınan siparişler için araç 

sayısı veya araç özellikleri yeterli olmadığında dışarıdan temin edilen araçlar için 

katlanılmaktadır. Gider kaleminin isminde yer alan yurtdışı kelimesine rağmen bu gider 

kaleminin sadece yurtdışına yapılan taşımalara ilişkin olmadığı aynı zamanda yurtiçine yapılan 

taşımaları da kapsadığı yapılan görüşmelerden tespit edilmiştir. İşgaliye giderleri işletmenin 

sorumluluğundaki terminal sahasında liman işlemleri tamamlanan araçların beklemesinden 

doğmaktadır. Bu kalemin öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) (F9) faaliyeti ile ilişkisi kurulmuştur. 

Lojistiğe ilişkin spesifik gider kalemlerinden biri de CMR sigorta maliyet kalemidir. CMR, 

taşıyıcının yurtdışı sorumluluğu sigortasıdır. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların 

taşıdıkları yükle ilgili olarak ortaya çıkan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve 

limitler dâhilinde teminat altına alan sigorta türüdür. Bu gider kalemi sadece uluslar arası 

karayolu taşımacılığında ortaya çıktığından maliyet objelerinin (Irak, İran ve Azerbaycan) 
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toplam maliyetlerinin hesaplanmasında taşıma sayısı faaliyet maliyet etkeni kullanılarak bu 

maliyet objelerine yüklenmiştir. Gümrük fazla mesai, araç çıkışının mesai saatleri içerisinde 

yapılmadığı durumlarda, gümrük para cezası ise beyannamenin yanlış yazıldığı veya 

beyanname ile araçtaki yükün uyuşmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu gider 

kalemleri ile gümrük çıkış faaliyeti (F8) arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.  
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4.2.2.3. Faaliyetlerin Maliyetleri Tüketim Oranlarının Belirlenmesi 
 
Faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranlarının hesaplanabilmesi için faaliyetleri yerine 

getiren personelle görüşülmüş ve bu görüşme sonucunda yükleme ölçüleri belirlenerek 

bunların faaliyetlere dağılımları yapılmıştır. Siparişin alınması faaliyetinin ortaya çıkardığı 

maliyetlere ilişkin tüketim oranlarının hesaplanması aşağıdaki gibidir: 

Siparişin Alınması Faaliyeti(F1) 

Siparişin alınması faaliyetinin yerine getirilmesinde tüketilen maliyetlere ve tüketim 

oranlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir: 

Tüketilen maliyetler   Tüketim oranları 

Brüt ücret ve SGK    0,08 

Diğer ücret maliyetleri   0,02 

Demirbaş amortismanı   0,125 

Haberleşme Giderleri    0,45 

Gider Yazılabilen Demirbaş   0,125 

Kırtasiye Giderleri    0,25 

Kira Giderleri     0,10 

Tercüme Giderleri    0,50 

Ücret Maliyetleri 

Sipariş ve liman işlemlerine, işlemi gerçekleştiren personele ait brüt ücret ve SGK 

primleri ile diğer ücret maliyetleri olmak üzere iki kalemden pay verilmiştir. Brüt ücret ve SGK 

primleri maliyet kaleminden 0,08’lik pay hesaplanırken, bu faaliyeti 2 personel yerine 

getirmekte ancak sadece bu faaliyetle ilgilenmemektedirler. Dolayısıyla, 2 personelin bu 

faaliyeti yerine getirirken tükettiği zaman dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. İncelenen 

işletmede toplam 24 personel bulunmakta olup, bunların 2’si sipariş işlemlerini, 2’si liman 

işlemlerini, 2’si yönetim ve 18’i de taşıma işlerini yerine getirmektedir. Siparişin alınması 

faaliyetinin birim tüketilen zamanı 50 dakika olarak belirlenmiş olup, işletmede sipariş işlemleri 

ve liman işlemlerini yerine getiren personel sayısı toplam 4’tür. Bu 4 personelin sipariş başına 

harcadıkları toplam zaman 660 dakika olup, siparişin alınmasına düşen pay ise (50/660) 

0,08’dir. Toplam 660 dakikanın hesaplanmasında siparişin alınması, taşıma sözleşmesinin 

hazırlanması, siparişin sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş bilgisinin alınması, araç planlama 

ve hazırlama, liman hizmetleri, gümrük çıkış, müşteriye araç ve varış bilgisinin iletilmesi, dosya 

kapatılması faaliyetlerinin gerçekleştirilme süreleri dikkate alınmıştır.  Diğer ücret maliyetinden 

ise 0,02 (4/22/10) pay almıştır. Bu oranın hesaplanmasında personel sayısı kullanılmıştır. 

Yönetim ve deniz yolu taşıma faaliyetleri dışında toplam 10 faaliyet gerçekleştirilmekte olup, bu 

10 faaliyeti gerçekleştiren toplam personel sayısı 22’dir.   
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Demirbaş Amortismanı  

Yapılan görüşmelerde bu maliyeti tüketen faaliyetlere eşit dağıtılabileceği belirlenmiştir. 

Bu maliyeti 8 faaliyet (F1, F2, F3, F4, F7, F11, F12, F13)tükettiğinden her bir faaliyete 0,125 

oranında pay düşmektedir. 

Haberleşme Giderleri  

Yapılan görüşmelerde 2015 yılında toplam haberleşme giderinin %45’inin siparişin 

alınması faaliyeti ilgili olduğu tespit edilmiştir. Maliyet açısından uygun olması durumunda 

haberleşme giderlerinin hangi faaliyetlerle ilgili olduğu bir yazılım yardımıyla doğrudan tespit 

edilebilir. 

Gider Yazılabilen Demirbaş 

Devlet tarafından belirlenen sınırlar dahilinde 01 Ocak 2015 tarihi başından itibaren 

KDV hariç rakamların altındaki demirbaş alımları direkt gider yazılabilmektedir. Bu tip 

demirbaşların kullanıldığı faaliyetlere eşit dağıtılabileceği belirlenmiştir. 8 faaliyet bu 

demirbaşları kullanmakta ve 1/8 oranı ile yüklenmiştir. 

Kırtasiye Giderleri Tüketim Oranı 

Kırtasiye giderlerini tüketen faaliyetler F1, F2, F4 ve F13 olarak tespit edilmiş ve eşit 

yüklenmiştir.  

Kira Giderleri Tüketim Oranı 

Kira giderleri toplam kullanılan alan kaynak maliyet etkeni ile faaliyetlere dağıtılmıştır. 

Siparişin alınması faaliyetinin toplam kullandığı alan 50 m2 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 

tüketim oranı ise 0,10 (50 m2/500 m2)’dir. 

Tercüme Giderleri Tüketim Oranı 

Tercüme giderleri F1 ve F2 faaliyetleri tarafından tüketilmektedir. İkisine de eşit olarak 

yüklenmiştir. 

Diğer faaliyetlere ilişkin tüketim oranlarının belirlenmesi aşağıdaki gibi yapılmış olup 

maliyet bazında hesaplamaların açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Yönetici ücret giderleri doğrudan yönetim faaliyetine (F13)  yüklenmiştir. Çünkü 

yönetim faaliyetini gerçekleştiren 2 personel bulunmakta ve bu personele ait ücret maliyeti bu 

faaliyetten dolayı ortaya çıktığından tamamı doğrudan yönetim faaliyetine yüklenmiştir. 

Ücret maliyetinde ise brüt ücret ve SGK primleri ile diğer ücret kalemlerinin ilgili 

faaliyetler tarafından tüketim oranlarının belirlenmesinde farklı ölçü kullanılmıştır. Brüt ücret 

ve SGK primleri için personelin faaliyetleri gerçekleştirme zamanları, diğer ücret maliyetleri 

kaleminin tüketilme oranlarında ise personel sayısı dikkate alınmıştır. Brüt ücret ve SGK 

primlerine ilişkin tüketim oranlarının belirlenmesinde personelin faaliyetleri gerçekleştirme 

zamanlarının kullanılmasının sebebi, bir personelin birden fazla faaliyeti gerçekleştirmesidir. 

Brüt ücret ve SGK primleri maliyet kaleminin tüketim oranlarının belirlenmesinde sipariş 
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işlemlerini ve liman işlemlerini gerçekleştiren 4 personelin tükettiği zaman dikkate alınmıştır. 

Diğer ücret kalemlerinin tüketilme oranlarında ise, faaliyetleri yerine getiren personel 

sayısından (toplam personelin 2’si sipariş işlemlerini, 2’si liman işlemlerini ve 18’i de taşıma 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir) hareketle gerçekleştirilen faaliyetlerin bu maliyetleri 

tüketim oranları belirlenmiştir.   

Taşıt amortismanı kalemini sadece 2 faaliyetin (F6, F9) tükettiği belirlenmiş 

olup,kaynak maliyet etkeni olarak kilometre (km) dikkate alınmıştır. Toplam 676.664 km 

yapılmış olup bunun 4.000 km’si liman işlemlerinin(F6) gerçekleştirilmesinde, 672.664 km’si 

öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetinin (F9) gerçekleştirilmesinde yapılmıştır. Öztaşıma 

(yurtiçi/yurtdışı) faaliyeti (F9) için %99 (672.664/676.664), liman hizmetleri (F6) faaliyeti için 

ise  %1 (4.000/676.664) tüketim oranları hesaplanmıştır. Kilometrelerin hesaplanmasında 

taşıma yapılan yerlere olan uzaklık yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, akaryakıt 

giderlerinin dağıtılmasında taşımada kullanılan kamyon ve liman işlerinin takip edilmesinde 

kullanılan otomobil arasındaki km başına yakıt tüketimi farkı ihmal edilmiştir.Araçların taşıma 

yerlerine gidiş dönüş toplam kilometrelerinin takibinin yapılması maliyet verilerinin 

doğruluğunu artıracaktır. İncelenen işletmede tüketilen kilometrenin tahmini yapıldığı yapılan 

görüşmelerden anlaşılmıştır. Diğer giderler kalemi ise öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetine 

direkt yüklenmiştir.Akaryakıt gider kalemi, liman hizmetleri (F6) ve öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) 

(F9) faaliyetleri tarafından tüketilmektedir. Tüketim oranlarının hesaplanmasında taşıtlar 

tarafından tüketilen kilometre kullanılmıştır. Taşıt amortismanına ilişkin tüketim oranları 

kullanılmıştır. Kilometre kaynak maliyet etkeninin hesaplanması tablo 4.8’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4.8. Kilometre Kaynak Maliyet Etkeninin Dağılımı 

Taşıma Yerleri Öztaşıma Sayısı Km Gidiş Dönüş Toplam Km % 

Irak 240 811 1.622 389.280 

0,99 

İran 26 1.127 2.254 58.604 

Azerbaycan 16 1.827 3.654 58.464 

Gaziantep 37 300 600 22.200 

Şanlıurfa 38 477 954 36.252 

Kayseri 33 314 628 20.724 

İstanbul 15 943 1.886 28.290 

İzmir 12 906 1.812 21.744 

Trabzon 10 895 1.790 17.900 

Malatya 9 467 934 8.406 

Antalya 12 450 900 10.800 

Toplam 448     672.664   
 
 

Tablo 4.8 (devamı) 
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Hizmet Toplam Km % 

Liman Hizmetleri 4.000 0,01 

Genel Toplam 676.664  1 

Demirbaş amortismanı ise ilgili faaliyetlere eşit oranda dağıtılmıştır. Demirbaşların 

kullanıldığı faaliyetler dikkate alınmıştır. 

Liman terminal hizmet gider kalemi sadece liman hizmetleri faaliyeti (F6) tarafından 

tüketilmektedir. Bu maliyet kalemi, liman tarafından yapılan indirme-yükleme işlemleri 

karşılığında ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla ilgili faaliyete direkt yüklenmiştir. 

Dokümantasyon gider kalemi, yurtdışı öztaşımalarda ve denizyolu taşımalarda ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan görüşmelerden bu maliyet kaleminin %94’ünün yurtdışı öztaşımalarda, 

%6’sının ise denizyolu taşımada tüketildiği tespit edilmiştir. %6’lık kısım denizyolu taşıma 

faaliyetine (F10) direkt yüklenirken, kalan %94’lük kısım ise yurtdışı öztaşıma yapılan Irak, İran 

ve Azerbaycan’a toplam maliyetlerin hesaplanmasında taşıma sayısı faaliyet maliyet etkeni 

kullanılarak yüklenmiştir. 

Gümrükleme gider kaleminin sadece liman hizmetleri (F6) faaliyeti, navlun denizyolu 

maliyet kaleminin sadece denizyolu taşıma (F10) faaliyeti tarafından tüketildiği tespit 

edilmiştir. Bu yüzden bu gider kalemleri ilgili faaliyetlere direkt yüklenmiştir. 

Yurtdışı bekleme gider kalemi, Irak, İran ve Azerbaycan’a yapılan toplam taşıma sayıları 

ve beklenen gün sayıları kullanılarak tüketim oranları tespit edilmiş olup Irak, İran ve 

Azerbaycan’a yapılan öztaşıma toplam maliyetlerinin hesaplanmasında maliyetlere 

yüklenmiştir. 

Yurtdışı nakliye tedarik gider kalemi,tedarikçilerin yaptığı hem yurtiçi taşıma hem de 

yurtdışı taşımalarda ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet kalemi tedarik taşıma (yurtiçi/yurtdışı) 

faaliyetine taşıma sürelerine göre dağıtılmıştır.  

İşgaliye giderleri kalemi, sadece öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyeti tarafından 

tüketildiği tespit edilmiştir. Bu yüzden direkt yüklenmiştir. 

Haberleşme gider kaleminin dağıtılmasında ilgili yılda tahmini konuşulan süre dikkate 

alınmıştır. Bu gider kaleminin siparişin alınması (F1), taşınacak malın geliş bilgisinin alınması 

(F4), araç planlama ve hazırlama (F5) ve müşteriye araç ve varış bilgisinin iletilmesi (F11) 

faaliyetleri tarafından tüketildiği tespit edilmiştir. İlgili yılda toplam görüşülen dakikanın %45’i 

siparişin alınması faaliyeti (F1), %23’ü taşınacak malın geliş bilgisinin alınması faaliyeti (F4), % 

9’u araç planlama ve hazırlama faaliyeti (F5), kalan %23’ü de müşteriye araç ve varış bilgisinin 

iletilmesi faaliyeti (F11)için tüketildiği yapılan görüşmelerle tespit edilmiştir. 
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Gider yazılabilen demirbaş, seyahat-konaklama ve  kırtasiye gider kalemlerinin ilgili 

oldukları belirlenen faaliyetler tarafından eşit oranda tüketildiği belirlenmiştir. Aidat ve kira 

giderlerinin yönetim faaliyeti tarafından tüketildiği belirlenmiştir. 

CMR sigorta maliyet kalemi uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili olduğundan bu 

gider kalemi toplam maliyetlerin hesaplanmasında Irak, İran ve Azerbaycan maliyet objelerine 

öztaşıma sayılarına göre dağıtılmıştır. 

Matbaa giderleri kaleminin sadece dokümanların hazırlanması (F7) faaliyeti tarafından 

tüketildiği tespit edildiğinden direkt yüklenmiştir. Noter giderinin taşıma sözleşmesinin 

hazırlanması (F2) ve dokümanların hazırlanması (F7) faaliyetleri, tercüme giderlerinin ise 

siparişin alınması (F1) ve taşıma sözleşmesinin hazırlanması (F2) faaliyetleri tarafından 

tüketildiği belirlenmiş ve eşit oranda bu faaliyetlere dağıtılmıştır. Gümrük fazla mesai ve 

gümrük para cezası gider kalemlerinin sadece gümrük çıkış (F8) faaliyeti tarafından tüketildiği 

belirlenmiştir. 

Gider yazılabilen KDV, diğer damga vergisi taşıma sayısı kaynak maliyet etkeni 

kullanılarak öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetine (F9) ve denizyolu taşıma faaliyetine (F10) 

yüklenmiştir. Tablo 4.9’da bu maliyet kalemlerinin tüketim oranlarının belirlenebilmesi için 

taşıma sayılarının dağılımı  gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.9. Gider Yazılabilen KDV ve Diğer Damga Vergisi İçin Taşıma Sayısı Dağılımı 

Taşıma Taşıma Sayısı % 

Öztaşıma (Yurtiçi/Yurtdışı) 448 0,92 

Denizyolu Taşıma 38 0,08 

Toplam 486 1,00 
 

Otopark / otoyol  gider kalemleri, öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetine (F9) direkt 

yüklenmiştir.  Bakım onarım giderleri, MTV, trafik sigorta giderleri, araç kasko ve muayene 

giderleri kalemlerinin tüketim oranlarının tespit edilmesinde kilometre (km) kaynak maliyet 

etkeni kullanıldığından tablo 4.8’deki tüketim oranları kullanılmıştır.  

İşletmede gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranları Tablo 4.10’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.10. Faaliyetlerin Maliyetleri Tüketim Oranları 
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4.2.2.4. Kaynak Maliyet Etkenleri Kullanılarak Faaliyetlerin Maliyetinin Tespit Edilmesi 
 
Faaliyetlerin toplam maliyetleri, tablo 4.10’da yer alan tüketim oranları ve kaynak 

maliyet etkenleri kullanılarak hesaplanmıştır.   

F1 Sipariş Alınması Faaliyet Maliyeti 

Siparişin alınması faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik giderleri, demirbaş 

amortismanı, dokümantasyon, haberleşme, kırtasiye, kira, tercüme giderleri ile gider yazılabilen 

demirbaşlardan aldığı paylardan oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.11. Sipariş Alınması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oranlar 112.953,91 0,08 9.036,31 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Haberleşme giderleri Belirlenen Oranlar 2.958,98 0,45 1.344,99 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,13 126,45 

Kırtasiye giderleri Eşit 209,53 0,25 52,38 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Tercüme giderleri Eşit 104,75 0,50 52,38 

Toplam 14.110,56 
 

F2 Taşıma Sözleşmesinin Hazırlanması Faaliyet Maliyeti 

Siparişinin ulaştırılması ile ilgili mutabakat sağlandıktan sonra taşıma sözleşmesi 

hazırlanır. Bu faaliyetin toplam maliyeti; endirekt işçilik giderleri, demirbaş amortismanı, 

dokümantasyon, kırtasiye, kira, tercüme, noter giderleri ile gider yazılabilen demirbaşlardan 

aldığı paylardan oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.12. Taşıma Sözleşmesinin Hazırlanması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,13 14.684,01 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kırtasiye giderleri Eşit 209,53 0,25 52,38 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Noter gideri Eşit 91,46 0,50 45,73 

Tercüme giderleri Eşit 104,75 0,50 52,38 

Toplam 18.459,00 
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F3 Siparişin Sisteme Girilmesi Faaliyet Maliyeti 

İşletmede kabul edilen ve sözleşme yapılan siparişler Ulukom (gümrük ve lojistik 

yazılımı) sistemine sipariş girilir ve siparişe bir dosya numarası verilir. Bu faaliyetin toplam 

maliyeti; endirekt işçilik giderleri, demirbaş amortismanı, kira giderleri ile gider yazılabilen 

demirbaşlardan aldığı paylardan oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.13. Siparişin Sisteme Girilmesi Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,11 12.424,93 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Toplam 16.049,43 
 

F4 Taşınacak Malın Geliş Bilgisi Faaliyet Maliyeti 

Taşınacak malın geliş bilgisi müşteri ile yapılan görüşmeler ve e-mail aracılığıyla 

öğrenilmektedir. Bu faaliyetin toplam maliyeti; endirekt işçilik giderleri, demirbaş amortismanı, 

haberleşme, kira, tercüme giderleri ile gider yazılabilen demirbaşlardan aldığı paylardan 

oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.14. Taşınacak Malın Geliş Bilgisi Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,04 4.518,16 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Haberleşme giderleri Belirlenen Oran 2.958,98 0,23 672,50 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Tercüme giderleri Eşit 104,75 0,50 52,38 

Toplam 8.867,53 
 
F5 Araç Planlama ve Hazırlama Faaliyet Maliyeti 

Taşınacak malın geliş bilgisi öğrenildiğinde taşımanın yapılacağı tarihte öz malın mevcut 

olup olmadığı belirlenir. Eğer mevcutsa malın geldiği tarihte hazır bulundurulur. Eğer yeterli öz 

mal mevcut değilse tedarik yoluna gidilir. Bu faaliyetin toplam maliyeti; endirekt işçilik 

giderleri, haberleşme, kira, giderlerinden aldığı paylardan oluşmaktadır. 
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Tablo 4.15. Araç Planlama ve Hazırlama Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,14 15.813,55 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Haberleşme giderleri Belirlenen Oran 2.958,98 0,09 269,00 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Toplam 19.154,06 

F6 Liman Hizmetleri Faaliyet Maliyeti 

Liman hizmetleri kapsamında liman işletmesi tarafından gemiden indirme ve araça 

yükleme faaliyetleri gerçekleştirilir. Liman hizmetlerinin takip edilmesi için lojistik işletmesi 

personelini görevlendirir. Bu faaliyetin toplam maliyeti; endirekt işçilik giderleri, taşıt 

amortismanı, liman terminal hizmet, gümrükleme, akaryakıt, bakım onarım, araç kasko, MTV, 

trafik sigorta ve muayene giderlerinden aldığı paylardan oluşmaktadır. 

Tablo 4.16. Liman Hizmetleri Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,22 24.849,86 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Taşıt Amortismanı Km 195.886,29 0,010 1.958,86 

Liman Terminal Hizmet Gideri Direkt 1.274.793,59 1,000 1.274.793,59 

Gümrükleme Direkt 7.116,66 1,000 7.116,66 

Akaryakıt giderleri Km 375.930,10 0,01 3.759,30 

Bakım onarım giderleri Km 39.966,30 0,01 399,66 

Araç kasko Km 58.194,00 0,01 581,94 

MTV Km 50.940,00 0,01 509,40 

Trafik sigorta giderleri Km 193.410,00 0,01 1.934,10 

Muayene giderleri Km 7.688,70 0,01 76,89 

Toplam 1.316.792,23 

F7 Dokümanların Hazırlanması Faaliyet Maliyeti 

Liman işletmesi tarafından indirme ve yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra fatura, 

çeki listesi, kantar fişi, CMR, T1 belgeleri hazırlanır. Bu faaliyetin toplam maliyeti; endirekt 

işçilik giderleri, demirbaş amortismanı, gider yazılabilen demirbaş, kira, matbaa ve noter 

giderlerinden aldığı paylardan oluşmaktadır. 
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Tablo 4.17. Dokümanların Hazırlanması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,10 11.295,39 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Belirlenen Oran 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Matbaa Direkt 330,00 1,00 330,00 

Noter gideri Eşit 91,46 0,50 45,73 

Toplam 15.295,62 
 

F8 Gümrük Çıkış Faaliyet Maliyeti 

İlgili belgeler hazırlandıktan sonra gümrükten çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Bu 

faaliyetin toplam maliyeti; endirekt işçilik, gümrük fazla mesai ve gümrük para cezası 

giderlerinden aldığı paylardan oluşmaktadır. 
Tablo 4.18. Gümrük Çıkış Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,06 6.777,23 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Gümrük fazla mesai Direkt 5.980,00 1,00 5.980,00 

Gümrük para cezası Direkt 1.661,75 1,00 1.661,75 

Toplam 15.230,95 
 

F9 Öztaşıma (Yurtiçi/Yurtdışı) Faaliyet Maliyeti 

Öztaşıma faaliyetinin tükettiği kaynak toplamı aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 4.19. Yurtiçi Taşıma Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Sürücüsü Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Diğer Ücretler Personel Sayısı 40.598,24 0,80 32.478,59 

Taşıt Amortismanı Km 195.886,29 0,99 193.927,43 

İşgaliye Giderleri Direkt 3.072,08 1,00 3.072,08 

Diğer Giderler Direkt 124.389,93 1,00 124.389,93 

Seyahat Konaklama Gideri Direkt 116,59 1,00 116,59 

Akaryakıt Giderleri Km 375.930,10 0,99 372.170,80 

Gider Yazılabilen KDV Taşıma Sayısı 60.015,00 0,92 55.213,80 

Diğer Damga Vergisi Taşıma Sayısı 2.185,20 0,92 2.010,38 

Bakım Onarım Giderleri Km 39.966,30 0,99 39.566,64 

Araç Kasko Km 58.194,00 0,99 57.612,06 

Otopark Otoyol Giderleri Direkt 26.304,00 1,00 26.304,00 

MTV Km 50.940,00 0,99 50.430,60 

Trafik Sigorta Giderleri Km 193.410,00 0,99 191.475,90 

Muayene Giderleri Km 7.688,70 0,99 7.611,81 

Toplam 1.156.380,61 
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F10Denizyolu Taşıma Faaliyet Maliyeti 

Denizyolu taşıma faaliyetinde sadece tedarik taşıma maliyetleri tüketim oranları 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 4.20. Denizyolu Taşıma Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Dokümantasyon giderleri Belirlenen Oranlar 56.452,77 0,06 3.387,17 

Navlun denizyolu Direkt  557.408,09 1,00 557.408,09 

Gider yazılabilen KDV Belirlenen Oranlar 60.015,00 0,08 4.801,20 

Diğer damga vergisi Belirlenen Oranlar 2.185,20 0,08 174,82 

Toplam 565.771,28 
 

F11 Müşteriye Araç ve Varış Bilgisi İletimi Faaliyet Maliyeti 

Müşteriye araç ve varış bilgisi iletimi faaliyeti ile aşağıdaki maliyet kalemleri görüşmeler 

sonucunda eşleştirilmiş olup tüketim oranları kullanılarak toplam maliyet hesaplanmıştır. 

 
Tablo 4.21. Müşteriye Araç ve Varış Bilgisi İletimi Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,07 7.906,77 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,13 126,45 

Haberleşme giderleri Belirlenen Oran 2.958,98 0,23 672,50 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Toplam 12.203,77 
 

F12Dosya Kapatılması Faaliyet Maliyeti 

Dosya kapatılması faaliyeti maliyeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 4.22. Dosya Kapatılması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Brüt ücret ve SGK Primleri Belirlenen Oran 112.953,91 0,05 5.647,70 

Diğer ücretler Personel sayısı 40.598,24 0,02 811,96 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,10 2.259,55 

Toplam 9.272,20 
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F13YönetimFaaliyeti Maliyeti 

Yönetim faaliyeti maliyeti içerisinde yer alan maliyet kalemleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

 
Tablo 4.23. Yönetim Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet  Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Yönetici Ücreti Direkt 169.471,32 1,00 169.471,32 

Demirbaş Amortismanı Eşit 3.412,27 0,125 426,53 

Gider Yazılabilen Demirbaş Eşit 1.011,61 0,125 126,45 

Kırtasiye Eşit 209,53 0,25 52,38 

Aidat Direkt 412,50 1,00 412,50 

Abonelik Direkt 88,74 1,00 88,74 

Kira giderleri Kullanılan Alan 22.595,50 0,20 4.519,10 

Toplam 175.097,03 
 

Aşağıda yer alan Tablo 4.24’te faaliyetlerin toplam maliyetleri kaynak maliyet etkenleri 

kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca yönetim faaliyeti maliyeti diğer faaliyetlere personel sayısı 

kullanılarak yüklenmiştir.  
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4.2.2.5. Faaliyet Maliyet Etkenlerinin Tespit Edilmesi 
 
 Faaliyet maliyetlerinin taşıma yerlerine (maliyet objesi) yüklenebilmesi için 

faaliyetlerin maliyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olan maliyet etkenleri belirlenmiştir. 

Belirlenen maliyet etkenleri aşağıdaki gibidir: 

Sipariş Sayısı: Sipariş sayısı maliyet etkeninin seçilmesinde ilgili faaliyetlerin (siparişin 

alınması, taşıma sözleşmesinin hazırlanması, siparişin sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş 

bilgisi, müşteriye araç ve varış bilgisi iletilmesi ve dosya kapatılması) her siparişte tekrarlanıyor 

olması dikkate alınmıştır. İlgili faaliyetlerin maliyetlerinin ortaya çıkmasında sipariş sayısının 

etken olduğu tespit edilmiştir. 

Taşıma Sayısı: Bu maliyet etkeninin seçilmesinde araç planlama ve hazırlama, liman 

hizmetleri, dokümanların hazırlanması ve gümrük çıkış faaliyetlerinin taşıma (araç) başına 

tekrarlanması dikkate alınmıştır. 

Taşıma Süresi: Bu maliyet etkeninin seçilmesindeki etken, müşteriye hizmet verme 

maliyetinin müşteri için harcanan zamana bağlı olarak değişkenlik göstermesidir. Bu maliyet, 

taşıma faaliyetlerinde taşınan malın ağırlığına, hacmine, sayısına; kat edilen kilometreye vs. 

duyarsızdır.  

Konteyner Sayısı: Denizyolu taşıma faaliyetinin maliyetinin taşıma yerlerine 

yüklenmesinde konteyner sayısı seçilmiştir. Çünkü denizyolu taşımacılığında konteyner başına 

navlun çıkarılmaktadır.  

 

Tablo 4.25. Faaliyetlerin Toplam Maliyeti ve Faaliyet Maliyet Etkenleri 
Faaliyetler Maliyet Faaliyet Maliyet Sürücüleri 

Sipariş Alınması  16.763,55 Sipariş Sayısı 

Taşıma Sözleşmesinin Hazırlanması  21.111,98 Sipariş Sayısı 

Siparişin Sisteme Girilmesi 18.702,42 Sipariş Sayısı 

Taşınacak Malın Geliş Bilgisi  11.520,52 Sipariş Sayısı 

Araç Planlama ve Hazırlama  22.337,64 Taşıma Sayısı 

Liman Hizmetleri 1.319.975,81 Taşıma Sayısı 

Dokümanların Hazırlanması  18.479,20 Taşıma Sayısı 

Gümrük Çıkış  18.414,53 Taşıma Sayısı 

Öztaşıma(Yurtiçi/Yurtdışı)  1.299.641,82 Taşıma Süresi 

Taşıma Denizyolu 568.954,86 Konteyner Sayısı 

Müşteriye Araç ve Varış Bilgisi İletimi  14.856,75 Sipariş Sayısı 

Dosya Kapatılması 11.925,18 Sipariş Sayısı 

Toplam 3.342.684,26   

Yurtdışı Bekleme 153.261,81 Bekleme Süresi 

CMR Sigorta 23.420,08 Taşıma Sayısı 

Dokümantasyon  53.065,60 Taşıma Sayısı 

Genel Toplam 3.572.431,75   
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İncelenen işletme ilgili yılda hem öztaşıma hem de tedarik taşıma gerçekleştirmiştir. 

Dolayısıyla birim maliyetlerin hesaplanmasında öztaşıma ile tedarik taşıma birim maliyetleri 

karşılaştırılmıştır. Hesaplama yapılırken yurtdışı nakliye tedarik gideri (2.745.406,45 TL) 

kalemi tedarik taşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetine tablo 4.30’daki tedarik taşıma hizmet 

süreleri kullanılarak yüklenmiştir.Aslında işletmede tedarik yoluyla yapılan taşımaların maliyeti 

tedarikçi firmanın kestiği faturalardan kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak işletmede görüşülen 

personelin faturalarla ilgili bilgi vermemesi üzerine hesaplama yoluna gidilmiştir.  

Tablo 4.26’dan görüldüğü gibi, yurtdışı bekleme, CMR Sigorta ve dokümantasyon 

maliyet kalemleri birim maliyetlerin hesaplanmasında Irak, İran ve Azerbaycan öztaşıma 

yerlerine taşıma sayılarına göre dağıtılmıştır. Bekleme süresi eşit olduğundan tablo 4.26’da 

sadece taşıma sayılarının oransal dağılımı gösterilmiştir. Yurtdışı bekleme, CMR sigorta ve 

dokümantasyon maliyet kalemlerinden Irak’a % 85 ( 240/282), İran’a % 9 ( 26/282) ve 

Azerbaycan’a % 6 ( 16/282) pay verilmiştir. 

 
Tablo 4.26. Yurtdışı Bekleme,CMR Sigorta ve Dokümantasyon Maliyet Kalemleri  İçin  Taşıma 
Sayısı Dağılımı 
Yurtdışı Taşıma Öztaşıma Sayısı Öztaşıma(%) 

Irak 240 0,85 

İran 26 0,09 

Azerbaycan 16 0,06 

Toplam 282 1,00 
 

4.2.2.6. Birim Maliyetin Hesaplanması 
 
İncelenen işletmede öztaşıma yapılan yerlerin ve tedarik taşıma yapılan yerlerin toplam 

ve birim maliyetleri hesaplanmıştır. Toplam maliyetlerin hesaplanmasında faaliyetlerin toplam 

maliyetleri belirlenen faaliyet maliyet etkenleri yardımıyla taşıma yerlerine(öztaşıma ve tedarik 

taşıma) yüklenmiştir. Sipariş sayısı ve taşıma sayısı faaliyet maliyet etkenlerinin öztaşımaya 

ilişkin oranları tablo 4.27’deki gibi hesaplanmıştır. Öztaşıma sipariş payı için öztaşıma için 

alınan sipariş sayısı toplam sipariş sayısına, aynı şekilde öztaşıma payı için öztaşıma sayısı 

toplam taşıma sayısına bölünmüştür. 

Örneğin, Irak için 0,224 (148/661) öztaşıma sipariş payı ve 0,244 (240/982) öztaşıma 

payı hesaplanmıştır.  
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Tablo 4.27. Öztaşımaya İlişkin Sipariş Sayısı ve Taşıma Sayısı Oranlarının Hesaplanması 

Taşıma Yerleri Toplam Taşıma Toplam Sipariş Öztaşıma Sipariş Öztaşıma Sipariş(%) Öztaşıma Öztaşıma(%) 

Almanya   12 12 0 0 0 0 

İtalya   16 16 0 0 0 0 

Hollanda   10 10 0 0 0 0 

Irak   492 300 148 0,224 240 0,244 

İran   69 45 16 0,024 26 0,026 

Azerbaycan   55 28 14 0,021 16 0,016 

Gaziantep 77 60 24 0,036 37 0,038 

Şanlıurfa 72 58 26 0,039 38 0,039 

Kayseri   73 55 21 0,032 33 0,034 

İstanbul   26 20 9 0,014 15 0,015 

İzmir   22 16 8 0,012 12 0,012 

Trabzon   19 12 6 0,009 10 0,010 

Malatya   17 13 8 0,012 9 0,009 

Antalya   22 16 10 0,015 12 0,012 

Toplam   982 661 290 0,439 448 0,456 
 

Tedarik taşımaya ilişkin sipariş sayısı ve taşıma sayısı oranları da öztaşımada olduğu 

gibi hesaplanmıştır. Belirlenen oranlar tablo 4.28’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.28. Tedarik Taşımaya İlişkin Sipariş Sayısı ve Taşıma Sayısı Oranlarının Hesaplanması 
Taşıma 
Yerleri 

Toplam 
Taşıma 

Toplam 
Sipariş 

Tedarik 
Sipariş 

Tedarik 
Sipariş(%) 

Tedarik 
Taşıma 

Tedarik 
Taşıma(%) 

Almanya   12 12 12 0,018 12 0,012 

İtalya   16 16 16 0,024 16 0,016 

Hollanda   10 10 10 0,015 10 0,010 

Irak   492 300 152 0,230 252 0,257 

İran   69 45 29 0,044 43 0,044 

Azerbaycan   55 28 14 0,021 39 0,040 

Gaziantep 77 60 36 0,054 40 0,041 

Şanlıurfa 72 58 32 0,048 34 0,035 

Kayseri   73 55 34 0,051 40 0,041 

İstanbul   26 20 11 0,017 11 0,011 

İzmir   22 16 8 0,012 10 0,010 

Trabzon   19 12 6 0,009 9 0,009 

Malatya   17 13 5 0,008 8 0,008 

Antalya   22 16 6 0,009 10 0,010 

Toplam   982 661 371 0,561 534 0,544 
 

Tablo 4.32’de faaliyetlerin maliyetleri öztaşıma yerlerine yüklenmiştir.  
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Siparişin alınması faaliyeti toplam maliyetinin öztaşıma yerlerine dağıtılmasında maliyet 

etkeni olarak sipariş sayısı belirlenmiştir. Siparişin alınması faaliyeti toplam maliyeti 

16.763,55TL olarak hesaplanmıştır ve bu toplam maliyet hem öztaşımaya hem de tedarik 

taşımaya sipariş sayısı kullanılarak yüklenmiştir. Siparişin alınması faaliyetinden öztaşıma 

yapılan Irak’a 3.753,41 TL pay verilmiştir. Bu payın hesaplanmasında siparişin alınması toplam 

maliyeti olan 16.763,55 TL ile toplam sipariş içerisindeki payı olan 0,224 ile çarpılmıştır. Diğer 

öztaşıma yapılan yerlere de aynı hesaplama yolu ile paylar yüklenmiş olup, siparişin alınması 

faaliyeti toplam maliyetinden öztaşıma yapılan yerlere 7.354,66 TL pay verilmiştir. Kalan kısım 

ise tedarik taşıma yapılan yerlere yüklenmiştir. 

Taşıma sözleşmesinin hazırlanması faaliyeti toplam maliyeti 21.111,98 TL öztaşıma 

yapılan yerlere sipariş sayısı kullanılarak yüklenmiştir. Öztaşıma yapılan Irak’a 4.727,04 TL 

(21.111,98x0,224) pay hesaplanmıştır. Diğer öztaşıma yapılan yerlere de faaliyetin toplam 

maliyeti ile sipariş sayısı yüzdeleri kullanılarak yükleme yapılmıştır. Bu faaliyetin toplam 

maliyetinden öztaşıma yapılan yerlere 9.262,44 TL’lik yükleme gerçekleştirilmiştir. Siparişin 

sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş bilgisi, müşteriye araç ve varış bilgisi iletilmesi ve dosya 

kapatılması faaliyetlerinde de faaliyet maliyet etkeni olarak sipariş sayısı belirlenmiştir ve 

sipariş sayısı yüzdeleri kullanılarak yüklemeler gerçekleştirilmiştir. Kalan kısım ise tedarik 

taşıma yapılan yerlere yüklenmiştir.  

Araç planlama ve hazırlama faaliyetinin toplam maliyeti 22.337,64 TL olarak 

hesaplanmıştı. Bu faaliyetin maliyetinin öztaşıma ve tedarik taşıma yapılan yerlere 

dağıtılabilmesi için taşıma sayısı faaliyet maliyet etkeni olarak belirlenmişti. Dolayısıyla bu 

faaliyetin maliyetinin yüklenmesinde faaliyetin toplam maliyeti ile taşıma sayısı yüzdeleri 

kullanılmıştır. Irak’a 5.459,30 TL pay, 22.337,64TL ile 0,244 öztaşıma yüzdesi çarpılarak 

hesaplanmıştır. Diğer yerlere de aynı şekilde hesaplama yapılarak yükleme gerçekleştirilmiştir. 

Bu faaliyetin toplam maliyetinden öztaşıma yapılan yerlere toplamda 10.190,70 TL pay 

hesaplanmıştır. Kalan ise tedarik taşımaya dağıtılmıştır. Liman hizmetleri, dokümanların 

hazırlanması ve gümrük çıkış faaliyetlerinin toplam maliyetleri de taşıma sayısı maliyet etkeni 

kullanılarak yükleme gerçekleştirilmiştir. 

Öztaşıma (Yurtiçi/Yurtdışı) faaliyetinin toplam maliyeti 1.299.641,82 TL (tablo 4.25), 

taşıma süresi faaliyet maliyet etkeni kullanılarak dağıtılmıştır. Öztaşımaya ilişkin taşıma 

sürelerinin dağılımı tablo 4.29’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.29. Öztaşımaya İlişkin Taşıma Süresi Faaliyet Maliyet Etkeninin Oranlarının 
Hesaplanması 

Taşıma Yerleri Öztaşıma Sayısı Birim Hizmet Süresi Toplam Taşıma Süresi % 

Irak 240 4.646,40 1.115.136,00 0,679 

İran 26 5.404,80 140.524,80 0,086 

Azerbaycan 16 7.024,80 112.396,80 0,068 

Gaziantep 37 1.170,00 43.290,00 0,026 

Şanlıurfa 38 1.594,80 60.602,40 0,037 

Kayseri 33 1.203,60 39.718,80 0,024 

İstanbul 15 2.624,40 40.698,00 0,025 

İzmir 12 2.598,00 31.492,80 0,019 

Trabzon 10 1.570,80 25.980,00 0,016 

Malatya 9 1.530,00 14.137,20 0,009 

Antalya 12 4.646,40 18.360,00 0,011 

Toplam 448 
 

1.642.336,80 1,000 
 

Tablo 4.30. Tedarik Taşımaya İlişkin Taşıma Süresi Faaliyet Maliyet Etkeninin Oranlarının 
Hesaplanması 

Taşıma Yerleri Tedarik Taşıma Sayısı Birim Hizmet Süresi Toplam Taşıma Süresi % 

Irak 252 4.646,40 1.170.892,80 0,605 

İran 43 5.404,80 232.406,40 0,120 

Azerbaycan 39 7.024,80 273.967,20 0,142 

Gaziantep 40 1.170,00 46.800,00 0,024 

Şanlıurfa 34 1.594,80 54.223,20 0,028 

Kayseri 40 1.203,60 48.144,00 0,025 

İstanbul 11 2.624,40 29.845,20 0,015 

İzmir 10 2.598,00 26.244,00 0,014 

Trabzon 9 1.570,80 23.382,00 0,012 

Malatya 8 1.530,00 12.566,40 0,006 

Antalya 10 4.646,40 15.300,00 0,008 

Toplam 496 
 

1.933.771,20 1,000 
 

 Öztaşıma yapılan yerlerin kendi içindeki dağılım yüzdeleri kullanılmıştır. Bu faaliyetin 

toplam maliyetinden Irak’a 882.448,34 TL (1.299.641,82 TL x 0,679) pay dağıtılmıştır. Diğer 

öztaşıma yapılan yerlere de aynı şekilde yükleme yapılmıştır. 

Aşağıdaki tablo 4.32’de görüldüğü gibi, faaliyetlerin toplam maliyetlerinin öztaşıma 

yapılan yerlere dağıtımı yapıldıktan sonra Irak’a 1.240.769,47 TL İran’a 150.015,81 TL, 

Azerbaycan’a 113.425,12 TL, Gaziantep’e 89.668,01 TL, Şanlıurfa’ya 105.059,52 TL, Kayseri’ye 

80.793,41 TL, İstanbul’a 54.565,02 TL, İzmir’e 42.923,60 TL, Trabzon’a 35.465,06 TL, 

Malatya’ya 24.976,01 TL, Antalya’ya 32.818,21 TL pay hesaplanmıştır.  
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Tedarik taşıma yapılan yerlerin de maliyet payları hesaplanırken öztaşıma yapılan 

yerlerin paylarının hesaplanmasındaki maliyet etkenleri kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar 

Tablo4.33’te gösterilmiştir. 

Taşıma denizyolu faaliyeti de tedarik edilerek yapılmaktadır. Bu faaliyetin toplam 

maliyetinin denizyolu kullanılarak tedarik taşıma yaptırılan Almanya, İtalya ve Hollanda’ya 

konteyner sayısı maliyet etkeni kullanılarak yüklenmiştir. Denizyolu taşıma faaliyetinin toplam 

maliyeti olan 568.954,86 TL tedarik taşıma yaptırılan yerlere toplam konteyner sayısının 

yüzdeleri kullanılarak dağıtılmıştır. Aşağıdaki tablo 4.31’de hesaplama sonucunda bulunan 

dağıtım tutarları gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.31. Denizyolu Taşıma Faaliyeti Toplam Maliyetinin Dağıtılması 

Denizyolu Toplam Toplam Konteyner Yüklenen Maliyet 
Taşıma Konteyner Sayısı Sayısı (%) 

 
Almanya 64 0,296 167.579,21 

İtalya 96 0,444 252.868,83 

Hollanda 56 0,260 147.506,82 

Toplam 216 1 568.954,86 
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Tablo 4.32. Öztaşıma Yapılan Yerlerin Toplam Maliyetlerinin Hesaplanması 

 

 

 
72 

 



Murat Kurtlar, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

Tablo 4.33. Tedarik Taşıma Yapılan Yerlerin Toplam Maliyetlerinin Hesaplanması 
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Aşağıdaki tablo 4.34’te görüldüğü gibi öztaşıma ve tedarik taşıma toplam maliyetleri 

hesaplanarak,  öztaşıma sayısı ve tedarik taşıma sayıları kullanılarak birim maliyetler 

hesaplanmıştır. Toplam maliyetler hesaplanırken şoför ücretleri, yurtdışı bekleme. CMR sigorta 

dokümantasyon maliyet kalemleri faaliyetlerin toplam maliyetleri dağıtıldıktan sonra toplam 

maliyetlere eklenmiştir. Şoför ücretleri (Brüt ücret, SGK primleri ve harcırah) 397.080,80 TL, 

Yurtdışı bekleme 153.261,81 TL, CMR sigorta 23.420,08 TL ve dokümantasyon gideri ise 

53.065,60 TL’dir. Şoför ücretlerinin dağılımı tablo 4.36’da, yurtdışı bekleme, CMR sigorta ve 

dokümantasyon maliyetlerinin dağılımı ise tablo 4.35’te gösterilmiştir. Şoför ücretlerinin 

dağılımında öztaşıma yapılan yerlere sunulan toplam hizmet süresi kullanılmıştır. Yurtdışı 

bekleme, CMR sigorta ve dokümantasyon maliyetleri ise tablo 4.26’da hesaplanan yurtdışı 

taşıma sayısı yüzdeleri kullanılarak toplam maliyetlere yüklenmiştir. 

 
Tablo 4.34.  FTM Yaklaşımına Göre Toplam ve Birim Maliyetlerin Hesaplanması 

Taşıma Yerleri 
Öz Taşıma Tedarik Taşıma Öz Taşıma Tedarik Öz Taşıma Tedarik Toplam Taşıma 

Maliyeti Maliyeti Sayısı Taşıma Birim Maliyet Taşıma Birim Maliyeti 

(Toplam) (Toplam)   Sayısı   Maliyet   

Almanya 0 187.155,56 0 12 0 15.596,30 187.155,56 

İtalya 0 277.637,28 0 16 0 17.352,33 277.637,28 

Hollanda 0 162.987,10 0 10 0 16.298,71 162.987,10 

Irak 1.705.914,53 2.038.084,72 240 252 7.107,98 8.087,64 3.743.999,25 

İran 205.174,00 394.506,81 26 43 7.891,31 9.174,58 599.680,81 

Azerbaycan 153.635,50 445.740,29 16 39 9.602,22 11.429,24 599.375,80 

Gaziantep 100.134,58 127.789,71 37 40 2.706,34 3.194,74 227.924,28 

Şanlıurfa 119.711,84 129.327,45 38 34 3.150,31 3.803,75 249.039,30 

Kayseri 90.396,54 129.410,72 33 40 2.739,29 3.235,27 219.807,26 

İstanbul 64.404,90 59.400,03 15 11 4.293,66 5.400,00 123.804,93 

İzmir 50.537,86 52.452,24 12 10 4.211,49 5.245,22 102.990,10 

Trabzon 41.746,45 46.697,44 10 9 4.174,64 5.188,60 88.443,89 

Malatya 28.394,07 29.794,33 9 8 3.154,90 3.724,29 58.188,40 

Antalya 37.257,25 36.627,78 12 10 3.104,77 3.662,78 73.885,04 

 Toplam 2.597.307,52 4.117.611,48         6.714.919,00 
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Tablo 4.35. Yurtdışı Bekleme,  CMR Sigorta Dokümantasyon Maliyetlerinin Dağılımı 

Maliyet Kalemleri  Irak İran Azerbaycan Toplam 

Yurtdışı Bekleme 130.435,58 14.130,52 8.695,71 153.261,81 

Dokümantasyon giderleri 45.162,21 4.892,57 3.010,81 53.065,60 

CMR Sigorta 19.931,98 2.159,30 1.328,80 23.420,08 

Tablo 4.26’daki oranlar kullanılarak öztaşımaya yurtdışı bekleme, CMR sigorta ve 

dokümantasyon giderleri yüklenmiştir. Yurtdışı bekleme gideri 153.261,81 TL, Irak’a 

130.435,58 TL (153.261,81 TL x 0,85), İran’a 14.130,52 TL (153.261,81 TL x 0,09), 

Azerbaycan’a 8.695,71 TL (153.261,81 TL x 0,06) olarak yüklenmiştir. CMR sigorta gideri 

23.420,08 TL, Irak’a 19.931,98 TL (23.420,08 TL x 0,85), İran’a 2.159,30 TL (23.420,08 TL x 

0,09),  Azerbaycan’a 1.328,80 TL (23.420,08 TL x 0,06) olarak yüklenmiştir. Dokümantasyon 

giderleri 53.065,60 TL, Irak’a 45.162,21 TL ( 53.065,60 x 0,85), İran’a 4.892,57 TL (53.065,60 TL 

x 0,09),  Azerbaycan’a 3.010,81 TL (53.065,60 TL x 0,06) olarak yüklenmiştir 

Şoför ücret, SGK primleri ve harcırah toplam maliyeti olan 397.080,80 TL’nin öztaşıma 

yapılan yerlere yüklenmesi için taşıma süresi faaliyet maliyet etkeni belirlenmiştir. Öztaşımaya 

ait her bir taşıma yeri süresinin toplam taşıma süresi içerisindeki pay ile 397.080,80 TL 

çarpılarak her bir öztaşıma yerine şoför ücret, SGK primleri ve harcırah toplam maliyeti 

yüklenmiştir. Aşağıdaki tablo 4.36’da gösterilmektedir. Örneğin, Irak’a bu maliyetten pay 

verebilmek için Irak’a yapılan toplam taşıma süresi 1.115.136 dakikayı toplam öztaşıma süresi 

olan 1.642.336,80 dakikaya bölerek 0,679 oranı elde edilmiştir. Bu oranla 397.080,80 TL 

çarpılarak 269.615,28 TL’lik pay yüklenmiştir. 

Tablo 4.36. Şoför Ücret, SGK Primleri ve Harcırah  Maliyetlerinin Dağılımı 

Taşıma Yerleri Hizmet Süresi % TL 

Irak 1.115.136,00 0,679 269.615,28 

İran 140.524,80 0,086 33.975,80 

Azerbaycan 112.396,80 0,068 27.175,07 

Gaziantep 43.290,00 0,026 10.466,57 

Şanlıurfa 60.602,40 0,037 14.652,32 

Kayseri 39.718,80 0,024 9.603,13 

İstanbul 40.698,00 0,025 9.839,88 

İzmir 31.492,80 0,019 7.614,26 

Trabzon 25.980,00 0,016 6.281,39 

Malatya 14.137,20 0,009 3.418,06 

Antalya 18.360,00 0,011 4.439,04 

 Toplam 1.642.336,80 1,000 397.080,80 

Tablo 4.37 ve 4.38’de öztaşıma yapılan yerlere ait toplam ve birim taşıma maliyetleri 

gösterilmektedir. Irak’a toplam öztaşıma maliyeti 1.705.914,53 TL olarak hesaplanmıştır. Bu 
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tutarın bulunmasında, faaliyetlerden 1.240.769,47 TL (tablo 4.31), yurtdışı beklemeden 

130.435,58 TL, CMR sigortadan 19.931,98 TL ve dokümantasyon giderlerinden 45.162,21 TL 

(tablo 4.34) ve şoför ücret, SGK primleri ve harcırah maliyetinden de 269.615,28 TL ( tablo 

4.35) dikkate alınmıştır. Sadece yurtdışı öztaşımalarda yurtdışı bekleme, CMR sigorta ve 

dokümantasyon maliyeti kalemlerinden pay verilmiş olup, yurtiçi öztaşımalara pay 

verilmemiştir. Yurtiçi öztaşımalarda ise faaliyetlerden ve şoför ücret, SGK primleri ve harcırah 

maliyetinden pay verilerek toplam maliyetlere ulaşılmıştır.  

İncelenen işletmede maliyet dağıtımı yapılmamakta ancak FTM yaklaşımının geleneksel 

maliyet saptamadan farklı olduğunu gösterebilmek adına hesaplama yapılmıştır. 

Karşılaştırmada toplam ve birim maliyetler kullanılmıştır. Toplam maliyetlerin karşılaştırılması 

tablo 4.37’de, birim maliyetlerin karşılaştırılması ise tablo 4.38’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4.37. Geleneksel Maliyet Saptama ve FTM Yaklaşımlarının Toplam Maliyetlerinin 
Karşılaştırılması 

Taşıma Yerleri Ftm Geleneksel Öztaşıma Fark(TL) Tedarik Taşıma Fark(TL) 

Öztaşıma Tedarik Öztaşıma Tedarik Ftm/Geleneksel Ftm/Geleneksel 

Almanya 0 187.155,56 0 186.395,70 0 759,86 

İtalya 0 277.637,28 0 279.593,56 0 -1.956,27 

Hollanda 0 162.987,10 0 163.096,24 0 -109,14 

Irak 1.705.914,53 2.038.084,72 1.746.529,00 2.162.728,81 -40.614,47 -124.644,08 

İran 205.174,00 394.506,81 216.632,86 429.272,45 -11.458,87 -34.765,63 

Azerbaycan 153.635,50 445.740,29 169.363,65 506.038,43 -15.728,14 -60.298,14 

Gaziantep 100.134,58 127.789,71 60.210,37 86.443,19 39.924,20 41.346,52 

Şanlıurfa 119.711,84 129.327,45 84.289,52 100.154,41 35.422,33 29.173,04 

Kayseri 90.396,54 129.410,72 55.243,33 88.925,66 35.153,21 40.485,06 

İstanbul 64.404,90 59.400,03 56.605,26 55.126,37 7.799,63 4.273,66 

İzmir 50.537,86 52.452,24 43.802,11 48.474,68 6.735,75 3.977,56 

Trabzon 41.746,45 46.697,44 36.134,57 43.188,35 5.611,88 3.509,09 

Malatya 28.394,07 29.794,33 19.662,88 23.211,10 8.731,19 6.583,23 

Antalya 37.257,25 36.627,78 25.536,21 28.260,27 11.721,04 8.367,51 

Toplam 2.597.307,52 4.117.611,48 2.514.009,77 4.200.909,23 83.297,75 -83.297,75 

Genel Toplam 6.714.919,00 6.714.919,00 0,00 
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Tablo 4.38. Geleneksel Maliyet Saptama ve FTM Yaklaşımlarının Birim Maliyetlerinin 
Karşılaştırılması 

Taşıma Yerleri FTM Geleneksel Öztaşıma Fark(TL) Tedarik Taşıma Fark(TL) 

Öztaşıma Tedarik Öztaşıma Tedarik FTM/Geleneksel FTM/Geleneksel 

Almanya 0 15.596,30 0 15.532,98 0 63,32 

İtalya 0 17.352,33 0 17.474,60 0 -122,27 

Hollanda 0 16.298,71 0 16.309,62 0 -10,91 

Irak 7.107,98 8.087,64 7.277,20 8.582,26 -169,23 -494,62 

İran 7.891,31 9.174,58 8.332,03 9.983,08 -440,73 -808,50 

Azerbaycan 9.602,22 11.429,24 10.585,23 12.975,34 -983,01 -1.546,11 

Gaziantep 2.706,34 3.194,74 1.627,31 2.161,08 1.079,03 1.033,66 

Şanlıurfa 3.150,31 3.803,75 2.218,15 2.945,72 932,17 858,03 

Kayseri 2.739,29 3.235,27 1.674,04 2.223,14 1.065,25 1.012,13 

İstanbul 4.293,66 5.400,00 3.773,68 5.011,49 519,98 388,51 

İzmir 4.211,49 5.245,22 3.650,18 4.847,47 561,31 397,76 

Trabzon 4.174,64 5.188,60 3.613,46 4.798,71 561,19 389,90 

Malatya 3.154,90 3.724,29 2.184,76 2.901,39 970,13 822,90 

Antalya 3.104,77 3.662,78 2.128,02 2.826,03 976,75 836,75 
 

Tablo 4.37 ve 4.38’de görüldüğü gibi FTM, geleneksel maliyet saptama yaklaşımına göre 

yurtiçinde öztaşıma yapılan yerlere daha fazla, yurtdışında öztaşıma yapılan yerlere ise daha az 

maliyet yüklemiştir. İki yaklaşımda da maliyet yüklemesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Geleneksel maliyet saptama yaklaşımında gider yerleri ile ilişkileri açısından direkt nitelikli 

maliyetler öztaşıma, tedarik taşıma ve denizyolu taşıma gider yerlerine doğrudan yüklenmiştir. 

Doğrudan yüklenemeyen maliyet kalemleri ise çıktı tabanlı maliyet etkenleri kullanılarak önce 

gider yerlerine daha sonra gider yerlerinde toplanan maliyetler maliyet objelerine yüklenmiştir. 

Geleneksel maliyet saptama yaklaşımı çıktı tabanlı maliyet etkenleri kullandığından, her iki 

aşamada da çıktı tabanlı maliyet etkenleri (birinci aşamada taşıma sayısı ve ikinci aşamada 

taşıma süresi)  belirlenmiş olup, birinci aşamada taşıma sayısı ile aralarında korelasyon 

olmayan maliyet kalemleri de bu maliyet etkeni ile yüklendiğinden bir sonraki aşamayı da 

olumsuz yönde etkilemiştir. İkinci aşamada tek bir yükleme ölçüsü kullanılarak (taşıma süresi) 

öztaşıma yapılan yerlere yükleme gerçekleştirilmiştir. FTM yaklaşımında ise birinci aşamada 

belirlenen faaliyetlere,  faaliyetlerle aralarında korelasyon olan maliyetler kaynak maliyet 

etkenleri kullanılarak yüklenmiş olup, ikinci aşamada bu kez faaliyetlerle bunları tüketen taşıma 

yerleri arasında korelasyon olan faaliyet maliyet etkenleri belirlenerek maliyetler 

hesaplanmıştır. Farklılıkların sebebi, geleneksel maliyet saptama yaklaşımında maliyet 

tüketimlerine neden olan etkenlerin yanlış veya sadece hizmet hacmini etkileyen yükleme 

ölçüsünün belirlenmesi, tek bir yükleme ölçüsünün kullanılmasıdır. Geleneksel maliyet saptama 

yaklaşımına göre toplam ve birim maliyetlerin hesaplanmasındaki amaç, maliyetlerin ortaya 

çıkmasında sadece hizmet hacminin etkili olmadığını ve FTM’nin daha doğru maliyet bilgisi 
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sunduğunu göstermektir. Karşılaştırmalardaki tedarik taşımaya ilişkin belirlenen maliyetlere 

ilişkin açıklama yapılmamıştır.  Çünkü gerçekte tedarikçi firmaların kesmiş olduğu faturalardan 

kolaylıkla tespit edilebilir. İşletmeden tedarik taşımaya ilişkin faturalarla ilgili bilgiye 

ulaşılamamıştır. Tablolarda, tedarik taşımanın her zaman öztaşımadan daha fazla maliyete 

sahip olduğunu göstermek amaçlanmıştır. 

 
4.2.3. İşletmenin Ulaştırma Hizmeti İçin  Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama 
Yaklaşımının Uygulanması 

 
Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının uygulanabilmesi için 

kapasitenin birim maliyeti ile birlikte maliyet objeleri tarafından tüketilen kapasitenin 

hesaplanması gerekmektedir.FTM yaklaşımı teorik kapasiteyi (sunulan hizmetin birim 

maliyetini hesaplarken üretim/hizmet faaliyetlerinde kullanılan kaynakların tam olarak 

kullanılması) kullanarak bu giderleri hizmet maliyetine yüklemekte oysa ZEFTM yaklaşımı 

pratik kapasiteyi kullanmaktadır. İki sistemde de faaliyet havuzları aynı olduğundan faaliyet 

havuzları olduğu gibi alınmıştır. Şekil 3’te ZEFTM yaklaşımının süreci açıklanmıştır: 

Faaliyet Havuzlarının Tespit Edilmesi 

 

Faaliyet Havuzlarına İlişkin Olarak Pratik Kapasitenin ve Birim Kapasite Maliyetlerinin 

(Dakika olarak) Hesaplanması 

 

Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi için Gereken Sürelerin Tespiti 

 

Atıl Kapasite Maliyetlerinin Tespiti 

 

Faaliyet Havuzu Maliyetlerinin Ulaştırma Hizmetine Birim Bazında Yüklenmesi 

 

Birim Ulaştırma Hizmet Maliyetlerinin Hesaplanması 

Şekil 3. ZEFTM yaklaşımı süreci 

Uygulama yapılan işletmede, Türkiye’de Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, İzmir, 

Trabzon, Malatya ve Antalya’ya, yurtdışında ise Irak, İran ve Azerbaycan’a ayrıca Almanya, 

İtalya ve Hollanda’ya da ulaştırma hizmeti sunulmaktadır. İşletmenin ulaştırma hizmetini sunan 

personel (şoför) sayısı 18’dir. Ayrıca operasyon işlemlerini (siparişin kabulü, araç planlama 

hazırlama, liman işlemleri vb.) gerçekleştiren personel sayısı da 4’tür. İşletmede pazar günleri 

çalışılmamakta ancak ulaştırma hizmetinin sunulması durumunda bu durum 

gözetilmemektedir. Bundan dolayı bu kısıt dikkate alınmış olup, yapılan görüşmelerde ortalama 

bir şoförün ayda 26 gün ve günde 7,5 saat çalıştığı belirlenmiştir. Gerçekte bir günde 9 saat araç 
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kullanımı söz konusu olmakta ancak dönüşlerde fazla çalışılan süreye ilişkin kısım izin şeklinde 

kullandırılmaktadır. Bundan dolayı şoförlerin yıl toplamı dikkate alındığında ortalama günlük 

çalışma süresi 7,5 saat olarak kullanılmıştır.  Böylece bir şoför ayda 195 saat (7,5 saat/gün  x 26 

gün) çalışmaktadır. Diğer personelde aynı süre çalışmaktadır.  Dakika cinsinden ifade etmek 

gerekirse, bir personel ( şoför ve diğer) ayda 11.700 dakika ( 195 x 60), yılda ise 140.400 dakika 

( 11.700 dakika x 12) çalışmaktadır.Uygulama yapılan işletmede pratik kapasite, yapılan 

görüşmeler sonucunda teorik kapasitenin yaklaşık olarak %85’ini oluşturmaktadır. Pratik 

kapasitenin belirlenmesinde günlük dinlenme ve yemek molaları göz önünde 

bulundurulmuştur. Somapa, S., Cools, M., & Dullaert, W. (2012) çalışmasındaki ZEFTM 

sürecinden faydalanılarak şekil 4 oluşturulmuştur. Şekil 4’te taşıma yerleri için taşıma 

maliyetlerinin hesaplanmasında ZEFTM uygulaması gösterilmiştir. 
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Birim Kapasite 

Oranı 

Birim Kapasite 

Oranı 
Birim Kapasite 

Oranı 

Kaynaklar  Ücret                   Amortismanlar             Liman            Taşıt       Yönetim 

 

 

 

 

Kaynak Etkeni 

 

 

 

Faaliyet Havuzları  Sipariş                         Liman                      Taşıma 

    2 Personel  2 Personel  18 Şoför  

  

 

 

 

Kapasite Maliyet     

Oranı  

          

Faaliyet Havuzu Maliyeti 

Faaliyet Havuzu Pratik Kapasitesi 

 

 

 

 

   

 

 

 

Faaliyetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Maliyet Objeleri 

 

Şekil 4. Taşıma Maliyeti için ZEFTM Uygulaması 

-Araç planlanması 
ve hazırlanması 
-Liman işlemlerinin 
yapılması 
-Dokümanların 
hazırlanması 
-Gümrük Çıkış 

-Yurtiçi taşıma 
-Yurtdışı 
taşıma 
-Denizyolu 

-Siparişin alınması 
-Taşıma sözleşmesinin 
hazırlanması 
-Siparişin sisteme 
girilmesi 
-Taşınacak malın geliş 
bilgisinin alınması 
-Müşteriye araç ve varış 
bilgisinin iletilmesi 
-Dosya kapatılması 
 

 

Zaman Denklemi 

Taşıma Yeri (1,2,3,....) 

Zaman Denklemi 

Taşıma Yeri (1,2,3,....) 
Zaman Denklemi 
Taşıma Yeri (1,2,3,....) 

Maliyet/Taşıma Maliyet/Taşıma Maliyet/Taşıma 

Irak Diğer… İran 
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4.2.3.1. Faaliyet Havuzlarının Tespit Edilmesi 
 
Faaliyetler ve toplam maliyetleri FTM yaklaşımında belirlendiği şekilde bu yaklaşımın 

uygulanmasında da kullanılmıştır. Ancak bu yaklaşımda oluşturulan gümrük işlemleri faaliyet 

havuzunda yer alan liman işlemlerinin yapılması faaliyeti toplamı olan 1.319.975,81 TL’nin 

1.274.793,59 TL’si liman terminal hizmet maliyeti kalemidir. Dolayısıyla bu maliyet kalemine 

liman işletmesi tarafından sunulan hizmet için katlanılmaktadır. ZEFTM yaklaşımı aktif 

işgücünü kullandığına göre bu maliyet tutarı çıkarılarak geriye kalan 45.182,22 TL zaman etkeni 

yardımıyla maliyet objelerine yüklenmiştir. Çünkü bu maliyet kaleminin ortaya çıkmasına 

işletmenin aktif işgücü neden olmamıştır. 

 
4.2.3.2. Faaliyet Havuzlarına İlişkin Olarak Pratik Kapasitenin ve Birim Kapasite 
Maliyetlerinin Hesaplanması 

 
Faaliyet havuzlarının pratik kapasitesinin belirlenmesi için gerekli olan veriler (ilgili 

faaliyeti yerine getiren çalışan sayısı, toplam maliyeti, faaliyetin 2015 yılı için geçerli teorik 

kapasitesi) kullanılır. Daha sonra teorik kapasiteden pratik kapasitenin belirlenir ve sonunda da 

her bir faaliyet havuzunun birim kapasite maliyetlerinin hesaplanması gerçekleştirilir. Tablo 

4.39’da gösterildiği gibi, sipariş işlemleri faaliyet havuzunun pratik kapasitesi ile birim kapasite 

maliyetinin hesaplanması; aktif çalışan sayısı 2, faaliyet havuzu toplam maliyeti 94.880,40 TL, 

toplam çalışılan yıllık teorik kapasite 280.800 dakika olarak tespit edilmiş olup; toplam çalışılan 

yıllık pratik kapasite de 238.680 (280.800dakikax0,85) hesaplanmıştır. Siparişin alınması 

faaliyet havuzunun birim kapasite maliyeti de, toplam maliyetin toplam çalışılan pratik 

kapasiteye bölünmesiyle 0,3975 TL/dakika olarak hesaplanmıştır. 

Faaliyet Havuzu Birim Kapasite Maliyeti= Faaliyet Havuzu Toplam Maliyeti 

                                     Toplam Çalışan Pratik Kapasitesi 

İncelenen işletme için belirlenen tüm faaliyet havuzlarının pratik kapasitelerinin ve 

birim kapasite maliyetlerinin (dakika olarak) hesaplanması tablo 4.39’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.39. ZEFTM Yaklaşımına Göre Birim Kapasite Maliyeti ve Pratik Kapasite Hesaplanması 
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4.2.3.3. Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi için Gereken Sürelerin Tespiti 

Uygulama yapılan işletmede yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ana faaliyetlerin 

alt faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken süreler tespit edilmiştir. Bu süreler işletmede 

ortaya çıkan zorunlu atıl kapasitenin hesaplanabilmesi için gereklidir. Faaliyet havuzlarında 

toplanan faaliyetlerin fiilen yerine getirilme süresi ile hesaplanan pratik kapasite süresi 

arasındaki fark atıl kapasite süresi olarak hesaplanır. Formülle ifade etmek gerekirse; 

Atıl kapasite süresi= Toplam pratik kapasite süresi - Toplam fiilen tüketilen süre 

Ayrıca atıl kapasite süresine ait maliyetin hesaplanması da, toplam fiilen tüketilen süre 

ile birim süre maliyetinin çarpılması yoluyla toplam faaliyet maliyetine ulaşılır. Daha sonra 

toplam faaliyet maliyeti ile kaynak havuzu toplam maliyeti (toplam pratik kapasite maliyeti) 

arasındaki fark atıl kapasite maliyetini verir. 

Atıl kapasite maliyeti= Toplam pratik kapasite maliyeti- Toplam faaliyet maliyeti 

Tablo 4.40’da tüm faaliyet havuzlarına ilişkin fiili olarak tüketilen faaliyet süreleri, 

pratik kapasiteler, atıl kapasiteler ve oranları gösterilmektedir. Sipariş işlemleri faaliyet 

havuzunu incelediğimizde, 6 (altı) faaliyet belirlenmiştir. Birincisi, siparişin alınması 

faaliyetidir. Bu faaliyetin birim süresinin 50 dakika olduğu görülmektedir. Tablo 4.39’da sipariş 

işlemleri faaliyet havuzuna ilişkin birim süre maliyeti 0,3975 TL/dakika olarak hesaplanmıştır. 

Birim faaliyet süresi ile birim süre maliyeti çarpılarak (50 dakika x 0,3975) birim maliyet 

yükleme oranı tespit edilmiştir. Siparişin alınması faaliyetinin toplam tükettiği sürenin 

hesaplanmasında ise zaman etkeni olarak sipariş sayısı belirlenmiş olup birim faaliyet süresi 50 

dakika ve ilgili yılda toplam 661 sipariş alınmış olup; toplam tüketilen süre 33.050 dakika (50 

dakika x 661 sipariş) hesaplanmıştır. Toplam faaliyet maliyeti de toplam tüketilen süre ile birim 

süre maliyetinin çarpılması sonucunda hesaplanmıştır. Sipariş alınması faaliyeti toplam maliyeti 

13.137,38 TL(33.050 dakika x 0,3975)’dir. Sipariş işlemleri faaliyet havuzunda yer alan diğer 

faaliyetlerde de aynı hesaplamalar yapılmıştır. 

Liman işlemleri faaliyet havuzunda yer alan gümrük çıkış faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı 

taşıma yerleri tarafından farklı sürelerde tüketilmektedir. Bu yüzden yurtdışı ve yurtiçi sipariş 

sayıları ayrı ayrı kullanılmıştır. 
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Tablo 4.40. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Fiili Süreleri, Maliyetleri, Pratik ve Atıl 

Kapasite ve Oranları 
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4.2.3.4. Atıl Kapasite Maliyetlerinin Tespiti 

Tablo 4.40’tan elde edilen bilgilere göre faaliyet havuzlarında toplanan faaliyetlere 

ilişkin olarak, bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken süreler, pratik kapasite süreleri ve 

atıl kapasite maliyeti ve oranları tablo 4.41’de gösterilmiştir. 

Sipariş işlemleri faaliyet havuzuna ilişkin toplam fiilen tüketilen süre 204.910 dakika, 

toplam pratik kapasite süresi 238.680 dakika ve bu iki süre arasındaki fark olan 33.770 dakika 

da atıl kapasite süresini verecektir. Tablo 4.41’de görüldüğü gibi toplam tüketilen faaliyet 

maliyeti 81.451,73 TL ve toplam pratik kapasite maliyeti 94.880,40 TL, bu iki maliyet arasındaki 

fark olan 13.428,67 TL’de atıl kapasite maliyetini verecektir. 

Liman işlemleri faaliyet havuzuna ilişkin toplam fiilen tüketilen süre 231.350 dakika, 

toplam pratik kapasite süresi 238.680 dakika ve bu iki süre arasındaki fark olan 7.330 dakika da 

atıl kapasite süresini verecektir. Yine tablo 4.41’degörüldüğü gibi toplam tüketilen faaliyet 

maliyeti 101.215,63 TL ve toplam pratik kapasite maliyeti 104.413,60 TL, bu iki maliyet 

arasındaki fark olan 3.197,97 TL’de atıl kapasite maliyetini verecektir. 

Öztaşıma (Yurtiçi/Yurtdışı) faaliyet havuzuna ilişkin toplam fiilen tüketilen süre 

1.642.336,80 dakika, toplam pratik kapasite süresi 2.148.120 dakika ve bu iki süre arasındaki 

fark olan 505.783,20 dakika da atıl kapasite süresini verecektir. Yine tablo 4.41’de görüldüğü 

gibi toplam tüketilen faaliyet maliyeti 993.613,76 TL ve toplam pratik kapasite maliyeti 

1.299.641,82 TL, bu iki maliyet arasındaki fark olan 306.028,06 TL’de atıl kapasite maliyetini 

verecektir. 

Tablo 4.41.ZEFTM yaklaşımına göre faaliyetler için gereken süreler, pratik kapasite süreleri ve 
atıl kapasiteler 

Faaliyet 
Havuzları 

Toplam Fiilen 
Tüketilen Süre 

(dk)(a) 

Top.Pratik 
Kap.Süresi 

(dk)(b) 

Atıl Kapasite 
Süresi(dk) 

(c=b-a) 

Atıl 
Kapasit
e Oranı 

Toplam 
Tüketilen 
Faaliyet 

Maliyeti(d) 

Toplam 
Pratik 

Kap.Maliyeti 
( e) 

Atıl 
Kapasite 
Maliyeti 
(f=e-d) 

Atıl 
Kapasite 
Maliyeti 

(%) 
Sipariş 
İşlemleri  204.910 238.680 33.770 14,15 81.451,73 94.880,40 13.428,67 14,15 
Liman 
İşlemleri  231.350 238.680 7.330 3,07 101.215,63 104.413,60 3.197,97 3,07 
Öztaşıma 
(Yurtiçi/ 
Yurtdışı) 1.642.336,80 2.148.120 505.783,20 23,54 993.613,76 1.299.641,82 306.028,06 23,54 

Toplam 1.176.281,12 1.498.935,82 322.654,70 21,53 

4.2.3.5. Faaliyet Havuzu Maliyetlerinin Ulaştırma Hizmetine Birim Bazında Yüklenmesi 

Faaliyet havuzlarında toplanan maliyetlerin ulaştırma hizmetine yüklenmesi için bu 

hizmetlerin tükettiği süre (kapasite) kullanılmıştır. Faaliyet havuzları ve toplam maliyetleri, 

FTM uygulamasından olduğu gibi alınmıştır.  
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4.2.3.6. Sipariş İşlemleri Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Ulaştırma Hizmetine 
Yüklenmesi 

 
Uygulama yapılan işletmede, sipariş işlemleri faaliyet havuzu içerisinde; siparişin 

alınması, taşıma sözleşmesinin hazırlanması, siparişin sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş 

bilgisinin alınması, müşteriye araç varış ve varış bilgisinin iletilmesi, dosya kapatılması 

faaliyetleri toplanmıştır.Sipariş işlemleri faaliyet havuzunda toplanan homojen özellikteki 

faaliyetlerin maliyet objelerine yüklenmesinde zaman etkeni olarak sipariş sayısı seçilmiştir. 

Çünkü bu havuzdaki faaliyetler ve bunlara ilişkin maliyetler sipariş sayısına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu da yanlış maliyet yüklemesine sebep olmayacaktır. Aşağıda faaliyetlerin taşıma 

başına maliyetleri hesaplanmıştır. 

Sipariş Alınması: 

14 Taşıma Yeri için= 50 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 13.137,38 TL 

        = 13.137,38 TL / 982 taşıma = 13,3782 TL/taşıma 

Hesaplamada kullanılan birim kapasite maliyeti olan 0,3975 TL,tablo 4.40’dan 

alınmıştır.  

Taşıma Sözleşmesinin Hazırlanması: 

14 Taşıma Yeri için= 85 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 22.333,54 TL 

        = 22.333,54 TL / 982 taşıma = 22,7429 TL/taşıma 

Sipariş Sisteme Girilmesi: 

14 Taşıma Yeri için= 75 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 19.706,06 TL 

        = 19.706,06 TL / 982 taşıma = 15,8055 TL/taşıma 

Taşınacak Malın Geliş Bilgisinin Alınması: 

14 Taşıma Yeri için= 25 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 6.568,69 TL 

        = 6.568,69 TL / 982 taşıma = 6,6891 TL/taşıma 

Müşteriye Araç ve Varış Bilgisinin İletilmesi: 

14 Taşıma Yeri için= 45 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 11.823,64 TL 

        = 11.823,64 TL / 982 taşıma = 12,0404 TL/taşıma 

Dosya Kapatılması: 

14 Taşıma Yeri için= 30 dakika x 661 sipariş x 0,3975 TL/dakika= 7.882,43 TL 

        = 7.882,43 TL / 982 taşıma = 8,0269 TL/taşıma 

4.2.3.7. Gümrük İşlemleri Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Ulaştırma Hizmetine 
Yüklenmesi 

 
Liman işlemleri faaliyet havuzunda, araç planlanması ve hazırlanması, liman 

işlemlerinin yapılması (indirme-yükleme vs.), dokümanların hazırlanması, gümrük çıkış 

faaliyetleri toplanmıştır. 
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Araç Planlanması ve Hazırlanması: 

14 Taşıma Yeri için= 90 dakika x 661 sipariş x 0,4375 TL/dakika= 26.026,88 TL 

        = 26.026,88 TL / 982 taşıma = 26,5039 TL/taşıma 

Liman İşlemlerinin Yapılması: 

14 Taşıma Yeri için= 150 dakika x 661 sipariş x 0,4375 TL/dakika= 43.378,13 TL 

        = 43.378,13 TL / 982 taşıma = 44,1732 TL/taşıma 

Dokümanların Hazırlanması: 

14 Taşıma Yeri için= 70 dakika x 661 sipariş x 0,4375TL/dakika= 20.243,13 TL 

        = 20.243,13 TL / 982 taşıma = 20,6142 TL/taşıma 

Gümrük Çıkış: 

Yurtdışı = 25 dakika x 411 sipariş x 0,4375 TL/dakika= 4.495,31 TL 

        = 4.495,31 TL / 654 taşıma = 6,8736 TL/taşıma 

Yurtiçi = 65 dakika x 250 sipariş x 0,4375 TL/dakika= 7.072,19 TL 

        = 7.072,19 TL / 328 taşıma = 21,5615 TL/taşıma 

 
4.2.3.8. Yurtiçi ve Yurtdışı Öztaşıma Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Ulaştırma 
Hizmetine Yüklenmesi 

 
Yurtiçi ve yurtdışı öztaşıma faaliyet havuzu toplam maliyetinden öztaşıma yapılan 

toplam 11(Irak, İran, Azerbaycan, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, İzmir, Trabzon, 

Antalya ve Malatya) taşıma yerine düşen paylar hesaplanmıştır.  

Yurtiçi: 

Gaziantep = 43.290 dakika x 0,6050 TL/dakika= 26.190,45 TL 

           = 26.190,45 TL / 37 Taşıma = 707,85 TL/Taşıma 

Şanlıurfa= 60.602,40 dakika x 0,6050 TL/dakika= 36.664,45 TL 

           = 36.664,45 TL / 38 Taşıma = 964,85 TL/Taşıma 

Kayseri= 39.718,80 dakika x 0,6050 TL/dakika= 24.029,87 TL 

           = 24.029,87 TL / 33 Taşıma = 728,18 TL/Taşıma 

İstanbul= 40.698 dakika x 0,6050 TL/dakika= 24.622,29 TL 

           = 24.622,29 TL / 15 Taşıma = 1.641,49 TL/Taşıma 

İzmir= 31.492,80 dakika x 0,6050 TL/dakika= 19.053,14 TL 

           = 19.053,14 TL / 12 Taşıma = 1.587,76 TL/Taşıma 

Trabzon= 25.980 dakika x 0,6050 TL/dakika= 15.717,90 TL 

           = 15.717,90 TL / 10 Taşıma = 1.571,79 TL/Taşıma 
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Malatya= 14.137,20 dakika x 0,6050 TL/dakika= 8.553,01 TL 

           = 8.553,01 TL / 9 Taşıma = 950,33 TL/Taşıma 

Antalya= 18.360 dakika x 0,6050 TL/dakika= 11.107,80 TL 

           = 11.107,80 TL / 12 Taşıma = 925,65 TL/Taşıma 

Yurtdışı: 

Irak= 1.115.136 dakika x 0,6050 TL/dakika= 674.657,28 TL 

           = 674.657,28 TL / 240 Taşıma = 2.811,07 TL/Taşıma 

İran= 140.524,80 dakika x 0,6050 TL/dakika= 85.017,50 TL 

           = 85.017,50 TL / 26 Taşıma = 3.269,90 TL/Taşıma 

Azerbaycan= 112.396,80 dakika x 0,6050 TL/dakika= 68.000,06 TL 

           = 68.000,06 TL / 16 Taşıma = 4.250,00 TL/Taşıma 

 
Birim maliyetler tablo 4.42’deki gibi gerçekleşmiştir. Tedarik taşıma (yurtiçi/yurtdışı) 

faaliyetine ve denizyolu taşıma faaliyetine ilişkin hesaplama yapılmamıştır. Çünkü bu 

faaliyetleri tedarikçi firma yapmaktadır. Ancak tablo 4.42’de yer alan sipariş işlemleri ve liman 

işlemleri faaliyet havuzlarında yer alan faaliyetlere ilişkin birim maliyetler tedarik ve denizyolu 

taşıma yapılan yerler için de geçerlidir. Bu yüzden tedarik ve denizyolu taşıma yapılan yerler 

tablo 4.42 ve 4.43’te yer almamıştır. 
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Tablo 4.42. ZEFTM Yaklaşımına Göre Birim Maliyetler 
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Toplam taşıma birim maliyeti tablo 4.43’deki gibi gerçekleşmiştir. Yurtdışı bekleme ve 

CMR sigorta maliyeti kalemlerinden Irak, İran ve Azerbaycan’a yapılan taşımalarda bekleme 

süresi aynı olduğundan her iki kalem için de taşıma sayısı yüzdeleri kullanılmıştır. Yurtdışı 

bekleme maliyetinin birim maliyetinin hesaplanmasında, bekleme süreleri aynı olduğundan 

yüzde olarak bir fark yaratmayacağından dolayı taşıma sayısı kullanılmıştır. Dokümantasyon 

giderlerinin öztaşıma yerlerine dağıtımında da taşıma sayısı kullanılmıştır.  Aynı zamanda liman 

terminal hizmet gideri olan 1.274.793,59 TL bütün taşımalar için liman işletmesine ödenmiştir. 

Tablo 4.43’te öztaşımaya ilişkin olarak hesaplanan toplam hizmet üretim birim maliyetinin 

içerisine yine öztaşıma yapılan yerlere toplam taşıma sayısı kullanarak dağıtılmıştır. Araç başına 

aynı birim maliyete katlanıldığı varsayılmıştır. 

Şoför ücret ve benzerleri ile SGK primleri, FTM’ de taşıma süresi kullanılarak 

dağıtıldığından ZEFTM yönteminde de aynı şekilde dağıtılmıştır. Tablo 4.43 incelendiğinde, 

birim maliyeti oluşturan kalemlerin faaliyet havuzlarından yüklenen, şoför ücret ve SGK 

primleri, harcırah, yurtdışı bekleme, CMR sigorta, dokümantasyon ve liman terminal hizmet 

giderlerinden oluştuğu görülmektedir. Şoför ücret ve SGK primleri, harcırah ile yurtdışı bekleme, 

CMR sigorta ve dokümantasyon gider kalemleri FTM uygulamasındaki tutarların aynısıdır. 

Çünkü FTM uygulamasında da şoför ücret ve SGK primleri, harcırah kalemi şoförlerin fiili olarak 

tükettiği süre kullanılarak taşıma yerlerine dağıtılmıştır. Yurtdışı bekleme gideri Irak, İran ve 

Azerbaycan için ödenen bir tutar, bu tutarın dağıtılmasında bekleme süresi aynı olduğu için 

taşıma sayıları kullanılmıştır. CMR sigorta ve dokümantasyon kalemleri de taşıma sayıları 

kullanılarak bu 3 taşıma yerine dağıtılmıştır.  
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Tablo 4.43. ZEFTM Yaklaşımına Göre Toplam Birim Maliyetler 
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Tablo 4.44, incelenen işletmenin ulaştırma sürecine ilişkin zaman denklemini 

göstermektedir. Oluşturulan zaman denklemi yardımıyla belirlenen faaliyet havuzlarında 

toplanan faaliyetlerin gerçekleştirilme süreleri görülebilmektedir. Faaliyetlerin sürelerinde bir 

değişikliğin olması durumunda veya müşterinin farklı bir faaliyet talep etmesi durumunda 

faaliyet havuzunun toplam gerçekleştirilme süresi kolaylıkla güncellenebilir. Dolayısıyla birim 

süre maliyetleri pratik kapasiteye göre daha önceden belirlendiğinden bu değişikliğin toplam 

faaliyet maliyetindeki yarattığı değişiklik zaman denklemi yardımıyla yansıtılabilir.  Bu durum 

FTM yaklaşımında ise faaliyetlerin tüketim oranlarına ilişkin bütün hesaplamaların baştan 

yapılmasını gerektirmektedir. Zaman denklemlerinin doğruluğunun faaliyetlerin 

gerçekleştirilme sürelerinin doğruluğuna bağlı olduğu unutulmamalıdır.  Öztaşımaya ilişkin 

toplam zaman denklemi tablo 4.44’teki veriler kullanılarak şu şekilde oluşturulabilir: 

Toplam zaman(dakika)= (Sipariş işlemleri faaliyet havuzu toplam zamanı) + (Liman 

işlemleri faaliyet havuzu toplam zamanı) + (Öztaşıma faaliyet havuzu toplam zamanı) 

Sipariş işlemleri faaliyet havuzu toplam zamanı = 40.X1X2 + 45.X1X3 + 10.X1 + 80.X1X4 

+ 85.X1X5 + 5.X1 + 40.X1 + 35.X1 + 25.X1 +  45.X1 + 25.X1 + 5.X1 

Liman işlemleri faaliyet havuzu toplam zamanı = 25.X6X7 + 35.X6X8 + 25.X6 + 40.X6X9 

+ 45.X6X10 + 10.X6 + 60.X6X11 + 100.X6X12 + 10.X6 + 60.X6 + 10.X6X13 +20.X6X14 +70.X6 + 

25X6X15+65X6X16 

Öztaşıma faaliyet havuzu toplam zamanı =  4.646,4X11+ 5.404,8X12+ 7.024,8X13+ 

1.170X14+ 1.594,8X15+ 1.203,6X16+ 2.713,2X17+ 2.624,4X18+ 2.598X19+ 1.570,8X20+ 

1.530X21 

Tablo 4.44’teki veri seti kullanılarak bir örnek oluşturmak gerekirse, yeni bir müşteri 

Mersin-Irak arası taşıma faaliyetini talep etmekte ve işletme bu taşıma için kendi aracını 

kullanacaktır. Limanda beklemeli ancak kantarda beklemesiz olduğunu varsayalım. Dolayısıyla 

Mersin-Irak’a gidiş dönüş ve diğer tüm işlemlerin sürelerini kapsayan zaman denklemi 

oluşturulmak istenirse; 

Irak öztaşıma toplam zamanı = ( 45.1.1 + 10.1 + 85.1.1 + 5.1 + 40.1 +35.1 +25.1 +45.1 + 

25.1+5.1)+ ( 25.1.1+25.1+40.1.1+10.1+100.1.1+10.1+60.1+10.1.1+70.1+25.1) + (4646,4.1) 

= 320 dakika + 375 dakika + 4.646,4 dakika 

=5.341,4 dakika 

Müşterinin Irak için talep ettiği taşıma için toplam 5.341,4 dakika gerekmektedir. 

Toplam zaman hesaplandıktan sonra bu taşımanın faaliyetlere ilişkin toplam maliyeti,  birim 

süre maliyetleri kullanılarak hesaplanabilir. 

Faaliyetlerin toplam maliyeti= 320 dakika x 0,3975TL/dakika + 375 dakika x 0,4375 

TL/dakika + 4.646,4 dakika x 0,6050 TL/dakika =  127,20 TL + 164,06 TL + 2.811,07 TL 

= 3.102,33 TL  
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Tablo 4.44. Ulaştırma Süreci Zaman Denklemi 

 
 

Tablo 4.44’teki zaman denklemleri kullanılarak işletmede bir veri seti oluşturulabilir. 

İncelenen işletme gibi küçük lojistik işletmelerinde Microsoft Excel gibi programlar kullanılarak 

müşterilerin taleplerine ilişkin faaliyetlerin maliyetleri kolaylıkla hesaplanabilir. Ayrıca birim 

süre maliyetlerini değiştirecek olaylar (personele zam yapılması, yeni bir iş makinesi alınması 

vb.) meydana geldiğinde birim süre maliyeti, oluşturulan programda değiştirilerek kolaylıkla 

yeni faaliyet maliyetleri hesaplanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşteri ile görüşülmesi(Eski/yeni)+ E-mail kontrolü+
Sözleşmenin hazırlanması(Eski/Yeni)+ Sözleşmenin müşteriye
gönderilmesi+Siparişin kontrolü+Siparişin sisteme girilmesi+ X1 =Taşıma başına sipariş sayısı
Taşınacak malın geliş bilgisinin kontrolü+Araç varış X2 =1( eğer eski müşteri ile görüşme ise) 0 (değilse)
bilgisinin iletilmesi+Fatura düzenlenmesi+Faturanın gönderimi X3 =1( eğer yeni müşteri ile görüşme ise) 0 (değilse)

X4 =1( eğer eski müşteri ile sözleşme hazırlanıyorsa) 0 (değilse)
X5 =1( eğer yeni müşteri ile sözleşme hazırlanıyorsa) 0 (değilse)

Tj2=X6(25X7+35X8+25+40X9+45X10+10+60X11+100X12+
10+60+10X13+20X14+70+25X15+65X16)
X6= Taşıma başına sipariş sayısı
X7=1(eğer araç belirleme özmal için ise) 0 (değilse)
X8=1(eğer araç belirleme tedarik için ise) 0 (değilse)
X9=1(eğer özmal araç limana gönderilyor ise) 0 (değilse)
X10=1(eğer tedarik araç limana gönderilyor ise) 0 (değilse)
X11=1(eğer beklemesiz boşaltma ise) 0 (değilse)
X12=1(eğer beklemeli boşaltma ise) 0 (değilse)
X13=1(eğer beklemesiz kantar ise) 0 (değilse)
X14=1(eğer beklemeli kantar ise) 0 (değilse)
X15=1(eğer gümrük çıkış yurtdışı ise) 0 (değilse)
X16=1(eğer gümrük çıkış yurtiçi ise) 0 (değilse)

Gidiş Süresi, Bekleme Süresi, Dönüş süresi Tj3= 4.646,4X17+ 5.404,8X18+ 7.024,8X19+ 1.170X20+ 1.594,8X21+ 
1.203,6X22+ 2.713,2X23+ 2.624,4X24+ 2.598X25+ 1.570,8X26+ 1.530X27

X17= 1 (eğer Irak ise) 0 (değilse)
X18= 1 (eğer İran ise) 0 (değilse)
X19= 1 (eğer Azerbaycan ise) 0 (değilse)
X20= 1 (eğer Gaziantep ise) 0 (değilse)
X21= 1 (eğer Şanlıurfa ise) 0 (değilse)
X22= 1 (eğer Kayseri ise) 0 (değilse)
X23= 1 (eğer İstanbul ise) 0 (değilse)
X24= 1 (eğer İzmir ise) 0 (değilse)
X25= 1 (eğer Trabzon ise) 0 (değilse)
X26= 1 (eğer Malatya ise) 0 (değilse)
X27= 1 (eğer Antalya ise) 0 (değilse)

Araç belirleme(özmal/tedarik)+Yükleme evrakı hazırlama +
Aracın limana gönderimi(özmal/tedarik)+ Evrakların 

Öztaşıma Faaliyet Havuzu

sunumu(boşaltma öncesi)+Boşaltma(beklemesiz/beklemeli)+ 
Çeki listenin kontrolü+Yükleme+ kantar(beklemeli/beklemesiz)+
CMR ve T1 belgelerinin hazırlanması+ Gümrük Çıkış(Yurtdışı/
Yurtiçi)

Sipariş İşlemleri Faaliyet Havuzu

Liman İşlemleri Faaliyet Havuzu

Zaman Denklemleri ve Değişkenler
Tj1=X1(40X2+45X3+10+80X4+85X5+5+40+
35+25+45+25+5)
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4.3. İşletmenin Depolama Hizmeti Süreci 
 
Depolama süreci siparişin alınması ile başlamaktadır. Siparişler,müşteriler ile yapılan 

görüşmelerden sonra e-mail yoluyla alınmaktadır. E-mailde, malzemenin geliş tarihi, cinsi, 

ağırlığı ve hacmi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Malzemenin depolanması için uygun yer tespit 

edilir. Malzemenin geliş tarihinde, gümrük beyannamesi düzenlenerek, nakliye birimine gerekli 

bilgiler bildirilir ve evraklar sunulur. Gümrük sistemine nakliyeyi yapacak kamyonun plakasının 

tanımlanması işlemi yapıldıktan sonra limandan malzemenin depolama alanına gelmesi 

sağlanır. Kantar fişleri, beyanname ve puantajı yapılarak siparişe dosya açılır. Gelen 

malzemenin, depo girişinde müşteri tarafından gönderilen çeki listesi ile birlikte muayene ve 

kontrolü sağlanır. Bu aşamadan sonra, gelen malzemenin kantar faaliyeti gerçekleştirilir ve 

kantar fişi çıktısı alınarak depolama alanına kamyon yönlendirilir. Depolanacak malzeme ağır 

parçalardan (mermer, makine vb.) oluşuyorsa, konteyner kalmar ile yere indirilerek paletli 

malzemelerin forkliftler aracılığıyla depolanması gerçekleştirilir. Malzeme paletli ve balyalı ise 

yükleme rampalarında forklift kullanılarak depolanması gerçekleştirilir. Çuval, torba vs. ile 

gelmişse işçiler ve yükleme bantları kullanılarak depolanması gerçekleştirilir. Depodan çıkış 

işlemleri yine müşteriden gelen bilgi doğrultusunda gerçekleştirilir. Müşteri yüklenecek 

malzemenin bilgisini (malzemenin kodu, miktarı ve kamyonunun plakası) e-mail yoluyla 

bildirir. Boşaltma ve istiflemede gerçekleştirilen faaliyetler bu kez yüklemede aynı şekilde 

yerine getirilir. Kamyonun çıkışında yine kantar faaliyeti gerçekleştirilir ve kantar fişi alınır. 

Çıkış ile ilgili olarak, evraklar toplanır, faturası kesilir ve dosyası kapatılır. 

İncelenen işletmede depolama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan maliyetler tablo 

4.45’deki mizanda gösterilmiştir. Amortisman grubunda yer alan özellikli maliyet kalemlerini 

açıklamak gerekirse;  

Amortisman grubunda yer alan tesis ve cihazlar maliyet kalemi işletmenin 

faaliyetlerinde kullandığı kantar,  kalmar ve forklift iş makineleri ile yükleme bantlarına ait 

amortisman tutarlarını kapsamaktadır. Haklar maliyet kalemi, finansal kiralama yolu ile 

edinilen kalmar ve forklift iş makineleri ile Ulukom antrepo programına ilişkin amortisman 

tutarlarından oluşmaktadır. Özel maliyetler kalemi, kiralanan terminal sahasına (boş 

konteynerlerin bekletildiği alan)   yapılan maliyeti içermektedir. Yetki belgesi maliyet kalemi, L2 

yetki belgesi için katlanılan maliyet tutarını içermektedir. L2 yetki belgesi, uluslararası ve 

yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar tarafından alınmaktadır.Bu belgeyi alabilmek için 

merkezin en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, 

istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, 

nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya 

mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve her bir 
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şube için  yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir 

taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.  

Ayrıca depolama sürecinde gümrükleme faaliyetinin yapılabilmesi için işletmede  

gümrük müşavirliği şirketinden bir personel bulunmaktadır. Yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirliği ücreti bu hizmet için ödenmektedir. 

 

Tablo 4.45. 740 Hizmet Üretim Maliyet Hesabı Detayı 

Maliyetler Tutar 

Personel Ücret Giderleri   

Personel Ücretleri ve SGK Primleri 138.608,18 

Kıdem Tazminat Giderleri 746,67 

Fazla Mesai Giderleri 15.665,99 

Yıllık İzin Ücreti 9.117,15 

Amortisman   

Antrepo 5.034,91 

Bina 50.967,33 

Tesis Ve Cihazlar 95.553,17 

Taşıtlar 152.909,23 

Demirbaş 44.886,68 

Haklar 285.126,73 

Özel Maliyetler 65.671,20 

Yetki Belgesi 70.589,80 

Diğer Giderler   

Antrepo Bakım Onarım Giderleri 7.023,08 

Depo Sarf Malzemeleri 20.552,63 

Demirbaş Bakım Onarım Giderleri 3.812,00 

Hamaliye Giderleri 198.267,10 

Kira Giderleri 50.042,16 

Nakliye Giderleri 42.406,81 

Konteyner Tamir Giderleri 20.882,65 

Sigorta Giderleri 187.997,05 

Elektrik Giderleri 35.194,82 

Su Giderleri 7.030,80 

Yemek Giderleri 73.649,36 

Araç Bakım Onarım Giderleri 139.708,98 

Dorse Bakım Onarım Giderleri 17.702,38 

Araç Kasko Giderleri 5.283,67 

Araç Trafik Sigorta 8.842,58 

Araç Tescil Harç Ve Muayene 1.327,29 

Araç Otoyol Otopark 1.388,00 

Araç Diğer Çeşitli Giderleri 33.585,25 

Araç Akaryakıt Giderleri 169.915,20 

İş Makineleri Akaryakıt Giderleri 147.573,41 

Navlun Ücret Giderleri 177.110,00 
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Tablo 4.45 (devamı) 

Depolama Ücreti 47.500,00 

Antrepo İndirilemeyecek KDV 167.406,45 

Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri 8.588,26 

Toplam 2.507.666,97 

Yönetici Ücretleri 169.471,32 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Ücreti 178.291,53 

Genel Toplam 2.855.429,82 

 

İncelenen işletmede sigorta giderleri, tesis ve cihaz amortismanı ile haklar 

amortismanının dökümü aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan maliyet kalemleri ile ilgili 

açıklamalara FTM uygulamasında yer verilmiştir. 

Sigorta giderleri : 

Emtia sigortası  172.501,17 TL 

Yangın sigortası       2.661,65 TL 

Taşınan yük sigortası       7.352,88 TL 

Leasing sigorta gideri       5.481,35 TL 

Toplam    187.997,05 TL 

Tesis ve cihaz amortismanı : 

Kalmar (1 adet)  63.382,90 TL 

Forklift (5 adet)  26.804,23 TL 

Yükleme bandı ve rampası    5.366,04 TL 

Toplam   95.553,17 TL 

Haklar amortismanı : 

Kalmar (1 adet)  237.254,26 TL 

Forklift (2 adet)  42.672,68 TL 

Ulukom antrepo programı 5.199,79 TL 

Toplam   285.126,73 TL 

 

4.3.1. İşletmenin Depolama Hizmeti İçin Geleneksel Maliyet Saptama Yaklaşımının 
Uygulaması 

 
İncelenen işletmede depolama maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin bir maliyet dağıtımı 

yapılmamaktadır. Ancak uygulanması durumunda nasıl bir sonuç elde edileceği ve FTM 

yaklaşımının farkını gösterebilmek için hesaplama yapılmıştır. İşletmede 3 müşteri tipi 

görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Müşteri tipi 1; genellikle ağır parçalar (makine, mermer 

vb.) depolanmasını istemektedir. Dolayısıyla konteyner ve paletli malzeme olarak depolama 

yapılmaktadır. Bundan dolayı, kalmarla indirme ve yükleme, forkliftle indirme ve yükleme, 
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kantar hizmeti sunulmaktadır. Müşteri tipi 2; paletli ve balyalı malzeme depolanmasını talep 

etmektedir. Bu müşteri tipine, forklift indirme ve yükleme,  kantar hizmeti sunulmaktadır. 

Müşteri tipi 3 ise, sadece işçilikli malzeme gönderdiğinden, işçilik ve kantar hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. İşletme işçilikli malzemelerin depolanmasında bu hizmeti dışarıdan temin 

edilen işçilerle gerçekleştirmektedir. 

Geleneksel maliyet saptamaya göre birim maliyetler tablo 4.47’deki gibi hesaplanmıştır. 

Aşağıdaki mizanda yer alan maliyet kalemleri, bu maliyet kalemlerini tüketen müşteri tiplerine 

yüklenmiştir. Hamaliye maliyet kalemi doğrudan müşteri tipi 3’e aktarılmıştır. Çünkü sadece 

işçilikli malzeme için katlanılmıştır. Konteyner tamir giderleri ile yemek giderleri kalemi 

müşteri tipi 1 ve müşteri tipi 2’ye dağıtılmıştır. Çünkü işçilikli malzemeler konteyner ile 

gelmemekte ve yemek giderlerine de sadece işletmenin kadrolu personeli için katlanılmaktadır. 

Ayrıca tablo 4.47’de görüldüğü gibi bazı maliyet kalemleri ilgili oldukları müşteri tiplerine eşit 

dağıtılmıştır. Çünkü işletmede hangi müşterinin ilgili maliyet kalemini ne kadar tükettiğinin 

tespitine yönelik bir kayıt tutulmamaktadır. Böyle bir ayrımın zor olmasından dolayı böyle bir 

dağıtım yolu seçilmiştir.  Diğer maliyet kalemleri ise depolama sipariş sayısı dikkate alınarak 3 

müşteri tipine dağıtılmıştır. Depolama sipariş dağılımı aşağıdaki tablo 4.46’da gösterilmiştir. 

Tablo 4.46. Depolama Sipariş Sayısı Dağılımı 

Depolama Hizmet Kalemleri Depolama Sipariş Sayısı % 

Müşteri Tipi 1 322 0,10 

Müşteri Tipi 2 1.924 0,60 

Müşteri Tipi 3 963 0,30 

Toplam 3.209 1,00 
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Tablo 4.47. Geleneksel Maliyet Yaklaşımına Göre Maliyetlerin Müşteri Tiplerine Dağıtımı 

Maliyetler Tutar Dağıtım Anahtarı 
Müşteri Tipi 

1 
Müşteri Tipi 

2 
Müşteri Tipi 

3 
Personel Ücret Giderleri 164.137,99 

D.Sipariş  Sayısı 

16.470,06 98.411,19 49.256,74 
Personel Ücretleri ve SGK 138.608,18 
Kıdem Tazminat Giderleri 746,67 
Fazla Mesai Giderleri 15.665,99 
Yıllık İzin Ücreti 9.117,15 
Amortisman 770.739,05 

77.338,10 462.107,18 231.293,77 

Antrepo 5.034,91 
Bina 50.967,33 
Tesis ve Cihazlar 95.553,17 
Taşıtlar 152.909,23 
Demirbaş 44.886,68 
Haklar 285.126,73 
Özel Maliyetler 65.671,20 
Yetki Belgesi 70.589,80 
Diğer Giderler   

Antrepo Bakım Onarım Giderleri 7.023,08 
D. Sipariş Sayısı 

704,72 4.210,78 2.107,58 
Depo Sarf Malzemeleri 20.552,63 D. Sipariş Sayısı 2.062,31 12.322,61 6.167,71 
Demirbaş Bakım Onarım Giderleri 3.812,00 D. Sipariş Sayısı 382,51 2.285,54 1.143,96 
Hamaliye Giderleri 198.267,10 Direkt 0,00 0,00 198.267,10 
Kira Giderleri 50.042,16 Eşit 16.680,72 16.680,72 16.680,72 
Nakliye Giderleri 42.406,81 Depolama Sayısı 4.255,22 25.425,59 12.726,01 
Konteyner Tamir Giderleri 20.882,65 Eşit 10.441,33 10.441,33 0,00 
Sigorta Giderleri 187.997,05 Eşit 62.665,68 62.665,68 62.665,68 
Elektrik Giderleri 35.194,82 Eşit 11.731,61 11.731,61 11.731,61 
Su Giderleri 7.030,80 Eşit 2.343,60 2.343,60 2.343,60 
Yemek Giderleri 73.649,36 Eşit 36.824,68 36.824,68 0,00 
Araç Bakım Onarım Giderleri 139.708,98 D. Sipariş Sayısı 14.018,79 83.764,44 41.925,75 
Dorse Bakım Onarım Giderleri 17.702,38 D. Sipariş Sayısı 1.776,31 10.613,70 5.312,37 
Araç Kasko Giderleri 5.283,67 Eşit 1.761,22 1.761,22 1.761,22 
Araç Trafik Sigorta 8.842,58 Eşit 2.947,53 2.947,53 2.947,53 
Araç Tescil Harç ve Muayene 1.327,29 Eşit 442,43 442,43 442,43 
Araç Otoyol Otopark 1.388,00 Eşit 462,67 462,67 462,67 
Araç Diğer Çeşitli Giderleri 33.585,25 Eşit 11.195,08 11.195,08 11.195,08 
Araç Akaryakıt Giderleri 169.915,20 D. Sipariş Sayısı 17.049,76 101.874,99 50.990,44 
İş Makineleri Akaryakıt Giderleri 147.573,41 D. Sipariş Sayısı 21.157,01 126.416,40 0,00 
Navlun Ücret Giderleri 177.110,00 D. Sipariş Sayısı 17.771,71 106.188,73 53.149,56 
Depolama Ücreti 47.500,00 Eşit 15.833,33 15.833,33 15.833,33 
Antrepo İndirilemeyecek KDV 167.406,45 Eşit 55.802,15 55.802,15 55.802,15 
Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri 8.588,26 Eşit 2.862,75 2.862,75 2.862,75 
Yönetici Ücretleri 169.471,32 D. Sipariş Sayısı 17.005,22 101.608,86 50.857,24 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Ücreti 178.291,53 D. Sipariş Sayısı 17.890,27 106.897,13 53.504,13 

Genel Toplam 2.855.429,82   439.876,77 1.474.121,92 941.431,13 
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Tablo 4.47’de her bir maliyet kalemi müşteri tiplerine göre belirlenen depolama sipariş 

sayısı yüzdeleri ile çarpılarak ve bazı maliyet kalemleri de ilgili müşteri tiplerine eşit olarak 

yüklenmiştir. Bu aşamadan sonra müşteri tiplerinde toplanan maliyetler tekrar depolama 

sipariş sayısı kullanılarak müşteri tipleri birim maliyetleri hesaplanmıştır. Tablo 4.48’den 

görüldüğü gibi müşteri tipi 1 için 1.366,08 TL, müşteri tipi 2 için 766,18 TL ve müşteri tipi 3 için 

ise 977,60 TL birim maliyet hesaplanmıştır. Müşteri tipi 3, işçilikli malzemelerin depolanmasını 

talep eden müşteri grubu olduğundan ve bu hizmet tedarikçi firmaya yaptırıldığından dolayı bu 

müşteri grubunun toplam ve birim maliyeti tedarikçi firmanın işletmeye düzenlemiş olduğu 

faturalardan kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak görüşmelerde bu veri elde edilemediğinden 

hesaplama yapılmıştır. 

 

Tablo 4.48. Geleneksel Maliyet Saptama Yaklaşımına Göre Depolama Toplam ve Birim 
Maliyetleri 

Depolama Hizmet Kalemleri Toplam Maliyet 
Depolama Sipariş 
Sayısı Birim Maliyet 

Müşteri Tipi 1 439.876,77 322 1.366,08 
Müşteri Tipi 2 1.474.121,92 1.924 766,18 
Müşteri Tipi 3 941.431,13 963 977,60 

Toplam 2.855.429,82 3.209   
 

 
4.3.2. İşletmenin Depolama Hizmeti İçin Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımının 
Uygulaması 

 
4.3.2.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi 

 
İşletmede depolama hizmetine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler yöneticilerle ve bu 

hizmeti yerine getiren personelle görüşülerek saptanmış olup, bu faaliyetler depolama hizmeti 

sürecine ve müşteriye katma değer sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen faaliyetler 

aşağıdaki gibidir: 

• Malzemenin kabulü(F1) 

• Nakliye(F2) 

• Kantar(F3) 

• Muayene ve kontrol(F4) 

• Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme(F5) 

• Forkliftli indirme-istifleme-yükleme(F6) 

• İşçilikli indirme-istifleme-yükleme(F7) 

• Dosya açılması(F8) 

• Sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi(F9) 

• Paketleme(F10) 

• Dosya kapatılması(F11) 
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• Yönetim faaliyeti(F12) 

4.3.2.2. Faaliyetlerin Maliyetlerle İlişkisi 
  
Depolama hizmeti sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetlerle ilişkisi, 

yöneticilerle ve muhasebe departmanında çalışan personelle görüşülerek belirlenmiştir. 

Yönetici ücreti, yönetim faaliyeti (F12) ile ilişkilendirilmiştir. Personel ücret giderleri yönetim 

faaliyeti hariç diğer tüm faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışan personele ait ücret ve 

benzerleri olduğundan yönetim faaliyeti dışında belirlenen tüm faaliyetlerle ilişkisi 

kurulmuştur. Antrepo amortismanı, antrepodaki açık saha alanlarına ilişkin olup, kantar (F3), 

kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) ve işçilikli 

indirme-istifleme-yükleme (F7) faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Bina amortismanı maliyet 

kalemi de depolama sürecindeki malzemenin kabulü (F1), dosya açılması (F9), sevk edilecek 

malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), dosya kapatılması (F11) ve yönetim faaliyetlerinin (F12) 

gerçekleştirildiği binaya ilişkin olup, bu faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Tesis ve cihazlar 

amortisman maliyet kalemi, kantar, kalmar, forklift, yükleme bantları ve paketleme cihazının 

amortisman tutarlarından oluşmakta olup, kantar (F3), kalmarlı indirme-istifleme-yükleme 

(F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6),  işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) ve 

paketleme (F10) faaliyetleri ile ilişkisi kurulmuştur. Demirbaş amortismanı maliyet kalemi, 

depolanacak malzemenin dosyasının açılması, dosyasının kapatılması vb. faaliyetlerin yerine 

getirilmesi için kullanılan büro araç ve gereçleri ile ilgili olduğundan malzemenin kabulü (F1), 

dosya açılması (F8), sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), dosya kapatılması (F11) ve 

yönetim faaliyeti (F12) ile ilişkilendirilmiştir. Haklar amortismanı maliyet kalemi, finansal 

kiralama yolu ile edinilen kalmar ve forklift iş makineleri ile Ulukom antrepo programına ilişkin 

amortisman tutarlarını içerdiğinden kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-

istifleme-yükleme (F6), dosya açılması (F8) ve dosya kapatılması (F11) faaliyetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Özel maliyetler amortisman kalemi, terminal sahasına ilişkin olduğundan bu 

sahaları da kalmar ve forklift iş makineleri kullandığından kalmarlı indirme-istifleme-yükleme 

(F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetleri ve ayrıca işçilikli malzeme 

depolanmasında da bu alanlar kullanıldığından işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) faaliyeti 

ile de ilişkilendirilmiştir. Yetki belgesi amortismanı maliyet kalemi ile yönetim faaliyeti (F12) 

arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Antrepo bakım onarım maliyeti açık saha ile ilgili 

bakım onarım için katlanıldığından kantar (F3), kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), 

forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6),  işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) ve paketleme 

(F10) faaliyetleri ile ilişkisi kurulmuştur. Depo sarf malzemeleri maliyet kalemi, depolama 

süreci için kullanılan kırtasiye malzemelerine ilişkin olduğundan malzemenin kabulü(F1), 

kantar (F3), dosya açılması (F8), dosya kapatılması (F11), sevk edilecek malzeme bilgisinin 
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iletilmesi (F9) faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Demirbaş bakım onarım maliyet kalemi, 

demirbaş amortismanında ilişkilendirilen faaliyetlerle ilişkisi kurulmuştur. Hamaliye maliyeti, 

işletme işçilikli malzemenin (çuval,koli vb.) depolanmasını kabul ettiğinde bu malzemelerin 

indirilmesi, istiflenmesi, paketlenmesi, yüklenmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

tedarikçi firmadan bu hizmeti satın almaktadır. Bu yüzden sadece işçilikli indirme-istifleme-

yükleme (F7) faaliyeti ile bu maliyet kalemi ilişkilendirilmiştir. Kira maliyeti kalemi, kiralanan 

terminal sahasının kira tutarı olduğundan özel maliyetler kaleminde olduğu gibi kalmarlı 

indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6), işçilikli indirme-

istifleme-yükleme (F7)   faaliyetleri ile ilişkisi kurulmuştur. Nakliye maliyet kalemi, depolanacak 

malzemenin limandan taşınması için işletmenin özmalı(kamyon) yetmediği zaman bu hizmetin 

tedarik edilmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden katlanılan bu maliyet kalemi ile 

nakliye (F2) faaliyeti arasında ilişki kurulmuştur. Konteyner tamir maliyet kalemi, 

konteynerlerin kullanıldığı kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-

yükleme (F6) faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Sigorta maliyet kalemi, depodaki emtia 

sigortasını, taşınan yük sigortasını, leasing sigortasını, araçlar, kapalı ve açık alan yangın 

sigortalarını kapsamaktadır. Yangın sigortası maliyet kaleminin bütün faaliyetlerle ilişkisi 

kurulmuş olup, emtia sigortası en son birim maliyetlerin hesaplanmasında depolamada 

kullanılan palet sayısı faaliyet maliyet etkeni kullanılarak 3 müşteri tipine dağıtılmıştır. Çünkü 

katlanılacak iş yükü düşünüldüğünde depolanan malzeme cinsinden maliyet hesaplaması 

yapmak mümkün olmamaktadır. Taşınan yük sigortasının nakliye (F2) faaliyeti ile leasing 

sigortası da finansal kiralama yoluyla edinilen kalmar ve forkliftlerle ilgili olduğundan kalmarlı 

indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Elektrik ve su maliyet kalemleri depolama sürecinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin tamamının tükettiği düşünüldüğünden bütün faaliyetlerle ilişkisi kurulmuştur. 

Yemek maliyet kalemine faaliyetleri gerçekleştiren personel için katlanıldığından bütün 

faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Araç bakım onarım maliyetleri araç kullanılan faaliyetlerle yani 

nakliye (F2), kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) 

faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Dorse bakım onarım, kasko, trafik sigorta, tescil harç ve 

muayene, otopark, araç diğer çeşitli ve akaryakıt maliyetleri nakliye faaliyetinin 

gerçekleştirilmesi için katlanıldığından nakliye (F2) faaliyeti ile ilişkilendirilmiştir. İş makineleri 

akaryakıt maliyet kalemi,  forklift ve kalmar iş makineleri için katlanılmakta dolayısıyla kalmarlı 

indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetleri ile ilişki 

kurulmuştur. Navlun ücret maliyet kalemi, taşıma ile ilgili olduğundan nakliye (F2) faaliyeti 

arasında direkt ilişki kurulmuştur. Antrepo indirilemeyecek KDV, 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nun 17/4-o maddesi ile “gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile 

gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar 
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ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 

hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız 

birimlerin kiralanması KDV’den istisna edilmiştir” işletme tarafından belirlenmiştir. Depolama 

sürecindeki tüm faaliyetlere eşit oranda dağıtılmıştır. Yüklemede oluşan hasar giderleri kalemi 

de indirme ve yükleme faaliyetleri sırasında ortaya çıktığından kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6), işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) 

faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti en son birim maliyetin hesaplanmasında 

müşteri tiplerine depolama sipariş sayısına göre dağıtılmıştır.  

 
Tablo 4.49. Faaliyetlerin Maliyetlerle İlişkisi 

Maliyetler Kaynak Maliyet Etkenleri F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
Yönetici Ücret Giderleri Direkt                       x 
Personel Ücret Giderleri                           
Personel brüt ücret, SGK Primleri 

Personel Sayısı x x x x x x   x x   x 

  

Kıdem Tazminat Giderleri 
Fazla Mesai Giderleri 
Yıllık izin ücreti 
Amortisman   
Antrepo Belirlenen Oranlar     x   x x x           
Bina Belirlenen Oranlar x             x x   x x 
Tesis ve Cihazlar Belirlenen Tutarlar       

 
x x x           

Taşıtlar Direkt   x                     
Demirbaş Belirlenen Oranlar x             x x   x x 
Haklar Belirlenen Tutarlar                         
Özel Maliyetler Belirlenen Oranlar         x x x           
Yetki Belgesi Direkt                       x 
Diğer Giderler   
Antrepo Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar     x   x x x     x     
Depo Sarf Malzemeleri Belirlenen Oranlar x   x         x x   x   
Demirbaş Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar x             x x   x x 
Hamaliye Giderleri Direkt             x           
Kira Giderleri Belirlenen Oranlar         x x x           
Nakliye Giderleri Direkt   x                     
Konteyner Tamir Giderleri Belirlenen Oranlar         x x             
Sigorta Giderleri1 Belirlenen Tutarlar   
Elektrik Giderleri Eşit x x x x x x x x x x x x 
Su Giderleri Eşit x x x x x x x x x x x x 
Yemek Giderleri Personel Sayısı x x x x x x   x x   x x 
Araç Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar   x     x x             
Dorse Bakım Onarım Giderleri Direkt   x                     
Araç Kasko Giderleri Direkt   x                     

 

 

 

1Sigorta giderleri kalemi içerisinde yer alan yangın sigortası bütün faaliyetlere eşit dağıtılmış olup 
taşınan yük sigortası, emtia sigortası ve leasing sigortası ayrıca dağıtılmıştır. 
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Tablo 4.49 (devamı) 

Maliyetler Kaynak Maliyet Etkenleri F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
Araç Trafik Sigorta Direkt   x                     
Araç Tescil Harç ve Muayene Direkt   x                     
Araç Otoyol Otopark Direkt   x                     
Araç Diğer Çeşitli Giderleri Direkt   x                     
Araç Akaryakıt Giderleri Direkt   x                     
İş Makineleri Akaryakıt Giderleri Çalışma Süresi         x x             
Navlun Ücret Giderleri Direkt   x                     
Depolama Ücreti Belirlenen Oranlar         x x x           
Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit x x x x x x x x x x x   
Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri Belirlenen Oranlar         x x x           

 

4.3.2.3. Faaliyetlerin Maliyetleri Tüketim Oranlarının Belirlenmesi 
 
Faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranlarının belirlenebilmesi için faaliyetleri yerine 

getiren personelle görüşülmüş ve bu görüşme sonucunda yükleme ölçüleri belirlenerek 

bunların faaliyetlere yüklemeleri yapılarak belirlenmiştir. Yönetici ücreti, doğrudan yönetim 

faaliyetine (F12) yüklenmiştir. Personel ücret, SGK primleri, kıdem tazminatı, fazla mesai ve 

yıllık izin ücretlerinin faaliyetlere yüklenmesinde personel sayısı kullanılmıştır. Toplam 

personel sayısı 17’dir. Malzemenin kabulü (F1), kantar (F3), muayene ve kontrol (F4), dosya 

açılması (F8), sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), dosya kapatılması (F11) 

faaliyetlerini 2 personel, nakliye (F2) faaliyetini 6 personel ve kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5) faaliyetini 2 personel ve forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetini ise 7 

personel gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu maliyet kalemine ilişkin tüketim oranlarının 

belirlenmesinde 2 personelin toplam 17 personele oranı hesaplanır ancak bu 2 personelin 6 

faaliyet gerçekleştirdiği dikkate alınmıştır. Malzemenin kabulü (F1), kantar (F3), muayene ve 

kontrol (F4), dosya açılması (F8), sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), dosya 

kapatılması (F11) faaliyetlerine 0,02 (2/17/6) tüketim oranında bu maliyet kaleminden pay 

verilecektir. Nakliye (F2) faaliyetine 0,35 (6/17), kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5) 

faaliyetine 0,12 (2/17),  forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetine ise 0,41 (7/17) 

oranında pay verilecektir. Antrepo amortismanı maliyet kalemi, antreponun tamamına ilişkin 

maliyet kalemi olduğundan antrepoda gerçekleştirilen 4 faaliyete (kantar (F3), kalmarlı 

indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6), işçilikli indirme-

istifleme-yükleme (F7)) eşit pay verilmiştir. Bina amortismanı maliyet kaleminden 5 faaliyete 

(malzemenin kabulü (F1),  dosya açılması (F8), sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), 

dosya kapatılması (F11),  yönetim faaliyetine (F12) eşit oranda pay verilmiştir. Tesis ve cihazlar 

amortismanı, işletmenin amortisman tablosundan faydalanılarak ilgili olan faaliyetlere 

doğrudan yüklenmiştir. Bu maliyet kalemi içerisinde kalmar, forklift, yükleme bandı ve rampası 
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ile ilgili olduğundan kalmara ilişkin kısmı kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5) faaliyetine, 

forklifte ilişkin kısmı forkliftli  indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetine ve yükleme bandı ve 

rampası işçilikli malzemelerde kullanıldığından  ilgili olan tutar ise işçilikli indirme-istifleme-

yükleme (F5) faaliyetine doğrudan yüklenmiştir.  Taşıtlar amortismanı, nakliyede kullanılan 

kamyonların amortismanı olduğundan doğrudan nakliye (F2) faaliyetine yüklenmiştir. 

Demirbaş amortismanı ve demirbaş bakım onarım giderleri, demirbaş kullanılan 5 faaliyete eşit 

oranda yüklenmiştir. Haklar amortismanı da amortisman tablosundan faydalanılarak ilgili 

faaliyetlere doğrudan yüklenmiştir. Bu maliyet kalemi içerisinde finansal kiralama yoluyla 

edinilen kalmar, forklifte ilişkin amortisman tutarı ile Ulukom antrepo programının amortisman 

tutarı yer almaktadır. Kalmara ilişkin kısmı kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5) faaliyetine, 

forklifte ilişkin kısmı forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetine ve antrepo 

programına ilişkin kısmı ise yönetim faaliyetine (F12) doğrudan yüklenmiştir. Özel maliyetler 

amortisman kalemi, kiralanan terminal sahasına ilişkin olduğundan bu sahaları da kalmar ve 

forklift iş makineleri ile işçilikli malzemeler için kullandığından kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6),  işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) 

faaliyetlerine eşit oranda pay verilmiştir. Yetki belgesi amortismanı yönetim faaliyetine (F12) 

doğrudan yüklenmiştir.  Hamaliye giderleri, nakliye giderleri, dorse bakım onarım giderleri, 

araç kasko giderleri, araç trafik sigorta, araç tescil harç ve muayene, araç otoyol/otopark, araç 

diğer çeşitli giderleri, araç akaryakıt giderleri, navlun ücret giderleri yapılan görüşmeler 

sonucunda belirlenen ilgili faaliyetlere doğrudan yüklenmiştir.  

İş makineleri akaryakıt giderleri, kalmar ve forklift iş makineleri ile ilgilidir. Kalmar iş 

makinesinin 1 saatte tükettiği ortalama akaryakıt miktarının forklift iş makinesinin 1 saatte 

tükettiği ortalama akaryakıt miktarının 3 katı olduğu belirlenmiştir. Faaliyetlerin bu maliyet 

kalemini tüketim oranları tablo 4.50’de gösterilmiştir. Çalışma süresi faaliyet maliyet etkeni 

olarak belirlenmiştir ancak katsayı kullanılmıştır. Yıllık çalışma süresi belirlenirken şu şekilde 

hesaplama yapılmıştır: 

Kalmar için = 2 adet x 6 sa x 26 gün x 12 ay = 3.744 saat / yıl 

Forklift için = 7 adet x 6 sa x 26 gün x 12 ay = 13.104 saat / yıl 

 
Tablo 4.50. İş Makineleri Akaryakıt Giderinin Dağılımı 

İş Makineleri 
Yıllık Çalışma 

Katsayı Toplam % 
Süresi(Saat)   

Kalmar 3.744 3 11.232 0,46 
Forklift 13.104 1 13.104 0,54 
Toplam     24.336 1,00 
 

Elektrik ve su giderleri bütün faaliyetlere eşit oranda yüklenmiştir.  Yemek giderlerinin 

tüketim oranlarının belirlenmesinde personel sayısı kullanılmıştır. Bu maliyet kaleminin 
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faaliyetler tarafından tüketim oranlarının belirlenmesinde toplam 19 personel (2’si yönetici) 

dikkate alınmıştır. Antrepo indirilemeyecek KDV, depolama işleminin tamamını ilgilendirdiği 

için depolama sürecinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlere eşit oranda dağıtılmıştır. Yüklemede 

oluşan hasar giderleri, yükleme esnasında ortaya çıktığından kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6),  işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) 

faaliyetlerine eşit oranda pay verilmiştir. Depolama ücretinden kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6),  işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) 

faaliyetlerine eşit oranda pay verilmiştir. 

Malzemenin kabulü faaliyetinin ortaya çıkardığı maliyetlere ilişkin tüketim oranlarının 

hesaplanması aşağıdaki gibidir: 

Malzemenin Kabulü Faaliyeti(F1) 

Malzemenin kabulü faaliyetinin yerine getirilmesinde tüketilen maliyetlere ve tüketim 

oranlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir: 

Tüketilen maliyetler    Tüketim oranları 

Ücret giderleri     0,02   

Bina Amortismanı    0,20 

Demirbaş Amortismanı   0,20 

Depo Sarf Malzemeleri   0,20 

Demirbaş Bakım Onarım   0,20 

Sigorta Giderleri(Yangın sigortası)  0,08 

Elektrik Giderleri    0,08 

Su Giderleri     0,08 

Yemek Giderleri    0,02 

Antrepo indirilemeyecek KDV   0,09 

Ücret Giderleri 

İncelenen işletmede depolama sürecindeki faaliyetleri gerçekleştiren 17 personel 

bulunmaktadır. Bunlardan 2’si malzemenin kabulü, kantar, muayene-kontrol, dosya açılması, 

sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletilmesi, dosya kapatılması olmak üzere 6 faaliyeti 

gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla malzemenin kabulü faaliyeti için 0,02 (2/17/6) tüketim oranı 

hesaplanmıştır. 

Bina Amortismanı  

Depolama sürecindeki malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin 

bilgisinin iletilmesi, dosya kapatılması ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerle ilgili 

olduğundan bahsedilen 5 faaliyete eşit dağıtılmıştır. Tüketim oranı 0,20 (1/5) olarak 

hesaplanmıştır. 
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Demirbaş Amortismanı 

Depolama sürecindeki malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin 

bilgisinin iletilmesi, dosya kapatılması ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine kullanılan 

demirbaşlarla ilgili olduğundan bahsedilen 5 faaliyete eşit dağıtılmıştır. Tüketim oranı 0,20 

(1/5) olarak hesaplanmıştır. 

Depo Sarf Malzemeleri  

Yapılan görüşmelerde bu maliyet depolama sürecinde tüketilen kırtasiye malzemeleri 

ilgili olup; malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletilmesi, 

dosya kapatılması ve yönetim faaliyetleri tarafından tüketildiğinden faaliyetlere eşit 

dağıtılabileceği belirlenmiştir. Bu maliyet 5 faaliyete eşit dağıtılmıştır. Tüketim oranı 0,20 (1/5) 

olarak hesaplanmıştır. 

Demirbaş Bakım Onarım 

Depolama sürecindeki malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin 

bilgisinin iletilmesi, dosya kapatılması ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine kullanılan 

demirbaşların bakım ve onarımları ile ilgili olduğundan 5 faaliyete eşit dağıtılmıştır. Tüketim 

oranı 0,20 (1/5) olarak hesaplanmıştır. 

Sigorta Giderleri  

Sigorta maliyet kalemi depodaki emtia sigortasını, taşınan yük sigortasını, leasing 

sigortasını, araçlar, kapalı ve açık alan yangın sigortalarını kapsamaktadır ancak bu aşamada 

sadece yangın sigortası ile malzemenin kabulü faaliyetinin ilişkisi kurulduğundan ve bütün 

faaliyetlere eşit dağıtılacağından tüketim oranı 0,08 (1/12) olarak hesaplanmıştır. 

Elektrik Giderleri 

Bu maliyet kalemini bütün faaliyetlerin tükettiği yapılan görüşmelerden belirlenmiş 

olup; tüketim oranı 0,08 (1/12) olarak hesaplanmıştır. 

Su Giderleri  

Bu maliyet kalemini bütün faaliyetlerin tükettiği yapılan görüşmelerden belirlenmiş 

olup; tüketim oranı 0,08 (1/12) olarak hesaplanmıştır. 

Yemek Giderleri 

İncelenen işletmede toplam 19 personel bulunmaktadır. Bunlardan 2’si malzemenin 

kabulü faaliyetini de içeren toplam 6 faaliyeti gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla malzemenin 

kabulü faaliyetinin yemek giderlerini tüketim oranı 0,02 (2/19/6) olarak hesaplanmıştır. Diğer 

faaliyetlere ilişkin tüketim oranları benzer şekilde hesaplanmıştır. İşletmede gerçekleştirilen 

tüm faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranları tablo 4.51’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.51. Faaliyetlerin Maliyetleri Tüketim Oranları 
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4.3.2.4. Kaynak Maliyet Etkenlerinin ve Faaliyetlerin Maliyetinin Tespit Edilmesi 

F1 Malzemenin Kabulü Faaliyeti Maliyeti 

Malzemenin kabulü faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik maliyeti, bina amortismanı, 

demirbaş amortismanı, depo sarf malzemeleri, demirbaş bakım onarım, sigorta giderleri, 

elektrik giderleri, su giderleri, yemek giderleri, antrepo indirilemeyecek KDV maliyet 

unsurlarından oluşmaktadır. 

Tablo 4.52. Malzemenin Kabulü Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri  Personel sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Bina Amortismanı Belirlenen Oranlar 50.967,33 0,20 10.193,47 

Demirbaş Amortismanı Belirlenen Oranlar 44.886,68 0,20 8.977,34 

Depo sarf malzemeleri Belirlenen Oranlar 20.552,63 0,20 4.110,53 

Demirbaş bakım onarım Belirlenen Oranlar 3.812,00 0,20 762,40 

Sigorta giderleri(Yangın sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek giderleri Personel sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo indirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 47.513,59 

F2 Nakliye Faaliyeti Maliyeti 

Nakliye faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik, taşıtlar amortismanı, nakliye, sigorta, 

elektrik, su, yemek, araç bakım onarım, dorse bakım onarım, araç kasko, araç trafik sigorta, araç 

tescil harç ve muayene, araç otoyol-otopark, araç diğer çeşitli giderleri, araç akaryakıt, navlun 

ücret ve antrepo indirilemeyecek KDV giderlerinden oluşmaktadır. Sigorta giderlerinden olan 

yangın ve taşınan yük sigorta giderinden pay verilmiştir. Yangın sigortası giderinden 221,80 TL, 

taşınan yük sigorta gideri de 7.131,08 TL’dir. Tablo 4.53’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4.53. Nakliye Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 
Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 
Personel Ücret Giderleri Personel sayısı 164.137,99 0,35 57.931,06 
Taşıtlar Amortismanı Direkt 152.909,23 1,00 152.909,23 
Nakliye Giderleri Direkt 42.406,81 1,00 42.406,81 
Sigorta Giderleri(Yangın ve Taşınan Yük) Belirlenen Oranlar 7.574,68 1,00 7.574,68 
Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 
Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 
Yemek Giderleri Personel sayısı 73.649,36 0,32 23.257,69 
Araç Bakım Onarım Belirlenen tutar 139.708,98 0,33 46.569,66 
Dorse Bakım Onarım Direkt 17.702,38 1,00 17.702,38 
Araç Kasko Direkt 5.283,67 1,00 5.283,67 
Araç Trafik Sigorta Direkt 8.842,58 1,00 8.842,58 
Araç Tescil Harç Ve Muayene Direkt 1.327,29 1,00 1.327,29 
Araç Otoyol-Otopark Direkt 1.388,00 1,00 1.388,00 
Araç Diğer Çeşitli Giderler Direkt 33.585,25 1,00 33.585,25 
Araç Akaryakıt Direkt 169.915,20 1,00 169.915,20 
Navlun Ücret Giderleri Direkt 177.110,00 1,00 177.110,00 
Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 764.541,07 
 

F3 Kantar Faaliyeti Maliyeti 

Kantar faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik, antrepo amortismanı, tesis ve cihazlar 

amortismanı, özel maliyetler, antrepo bakım onarım, depo sarf malzemeleri,  sigorta, elektrik, 

su, yemek, antrepo indirilemeyecek KDV giderlerinden oluşmaktadır. 

 

Tablo 4.54. Kantar Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Antrepo Amortismanı Belirlenen Oranlar 5.034,91 0,25 1.258,73 

Antrepo Bakım Onarım Belirlenen Oranlar 7.023,08 0,20 1.404,62 

Depo Sarf Malzemeleri Belirlenen Oranlar 20.552,63 0,20 4.110,53 

Sigorta Giderleri(Yangın sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 30.243,73 
 

F4 Muayene Kontrol Faaliyeti Maliyeti 

Muayene Kontrol faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik, sigorta, elektrik, su, yemek, 

antrepo indirilemeyecek KDV giderlerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 4.55. Muayene Kontrol Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Sigorta Giderleri(Yangın sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 23.469,86 

F5 Kalmarlı İndirme -İstifleme-Yükleme Faaliyeti Maliyeti 

Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik, antrepo 

amortismanı,tesis ve cihazlar amortismanı,haklar, özel maliyetler, antrepo bakım ve 

onarım,kira,konteyner tamir, sigorta, elektrik, su, yemek, araç bakım onarım, iş makineleri 

akaryakıt, depolama,  antrepo indirilemeyecek KDV, yüklemede oluşan hasar giderlerinden 

oluşmaktadır. Sigorta giderleri  hem yangın hem de leasing sigorta giderlerinden dağıtılan 

paylardan oluşmaktadır. 

Tablo 4.56. Kalmarlı İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Maliyet Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 
Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,12 19.310,35 
Antrepo Amortismanı Belirlenen Oranlar 5.034,91 0,25 1.258,73 
Tesis ve Cihazlar Amortismanı Direkt 63.382,90 1,00 63.382,90 
Haklar Amortismanı Direkt 237.254,26 1,00 237.254,26 
Özel Maliyetler Amortismanı Belirlenen Oranlar 65.671,20 0,33 21.890,40 
Antrepo Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 7.023,08 0,20 1.404,62 
Kira Giderleri Belirlenen Oranlar 50.042,16 0,33 16.680,72 
Konteyner Tamir Giderleri Belirlenen Oranlar 20.882,65 0,50 10.441,33 
Sigorta Giderleri Belirlenen Oranlar 2.962,48 1,00 2.962,48 
Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 
Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 
Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,11 7.752,56 
Araç Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 139.708,98 0,33 46.569,66 
İş Makineleri Akaryakıt Giderleri Çalışma Süresi 147.573,41 0,46 67.883,77 
Depolama Ücreti Belirlenen Oranlar 47.500,00 0,33 15.833,33 
Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 
Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri Belirlenen Oranlar 8.588,26 0,33 2.862,75 

Toplam 534.225,43 

F6 Forkliftli İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyeti Maliyeti 

Forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik, antrepo 

amortismanı,tesis ve cihazlar amortismanı,haklar, özel maliyetler, antrepo bakım ve 

onarım,kira,konteyner tamir, sigorta, elektrik, su, yemek, araç bakım onarım iş makineleri 
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akaryakıt, depolama,  antrepo indirilemeyecek KDV, yüklemede oluşan hasar giderlerinden 

oluşmaktadır.Sigorta giderleri  hem yangın hem de leasing sigorta giderlerinden dağıtılan 

paylardan oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.57. Forkliftli İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 
Maliyet Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme oranı Tutar(TL) 
Personel Ücret Giderleri Personel sayısı 164.137,99 0,41 67.586,23 
Antrepo Amortismanı Belirlenen Oranlar 5.034,91 0,25 1.258,73 
Tesis ve Cihazlar Amortismanı Direkt 26.804,23 1,00 26.804,23 
Haklar Amortismanı Direkt 42.672,68 1,00 42.672,68 
Özel Maliyetler Amortismanı Belirlenen Oranlar 65.671,20 0,33 21.890,40 
Antrepo Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 7.023,08 0,20 1.404,62 
Kira Giderleri Belirlenen Oranlar 50.042,16 0,33 16.680,72 
Konteyner Tamir Giderleri Belirlenen Oranlar 20.882,65 0,50 10.441,33 
Sigorta Giderleri Belirlenen Tutar 2.962,48 1,00 2.962,48 
Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 
Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 
Yemek Giderleri Personel sayısı 73.649,36 0,37 27.133,97 
Araç Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 139.708,98 0,33 46.569,66 
İş Makineleri Akaryakıt Giderleri Çalışma Süresi 147.573,41 0,54 79.689,64 
Depolama Ücreti Belirlenen Oranlar 47.500,00 0,33 15.833,33 
Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 
Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri Belirlenen Oranlar 8.588,26 0,33 2.862,75 

Toplam 382.528,34 
 

F7 İşçilikli İndirme-İstifleme-Yükleme  Faaliyeti Maliyeti 

İşçilikli indirme-istifleme-yükleme faaliyeti toplam maliyeti; antrepo amortismanı, tesis 

ve cihazlar amortismanı, özel maliyetler, antrepo bakım ve onarım, hamaliye, sigorta, elektrik, 

su, depolama,  antrepo indirilemeyecek KDV, yüklemede oluşan hasar giderlerinden 

oluşmaktadır. 

Tablo 4.58. İşçilikli İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Antrepo Amortismanı Belirlenen Oranlar 5.034,91 0,25 1.258,73 

Tesis ve Cihazlar Amortismanı Direkt 5.366,04 1,00 5.366,04 

Özel Maliyetler Amortismanı Belirlenen Oranlar 65.671,20 0,33 21.890,40 

Antrepo Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 7.023,08 0,20 1.404,62 

Hamaliye Giderleri Direkt 198.267,10 1,00 198.267,10 

Kira Giderleri Belirlenen Oranlar 50.042,16 0,33 16.680,72 

Sigorta Giderleri(Yangın sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Depolama Ücreti Belirlenen Oranlar 47.500,00 0,33 15.833,33 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Yüklemede Oluşan Hasar Giderleri Belirlenen Oranlar 8.588,26 0,33 2.862,75 

Toplam 282.523,07 
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F8 Dosya Açılması Faaliyeti Maliyeti 

Dosya açılması faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik maliyeti, bina amortismanı, 

demirbaş amortismanı, haklar, depo sarf malzemeleri, demirbaş bakım onarım, sigorta giderleri, 

elektrik giderleri, su giderleri, yemek giderleri, antrepo indirilemeyecek KDV maliyet 

unsurlarından oluşmaktadır. 

 
Tablo 4.59. Dosya Açılması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Bina Amortismanı Belirlenen Oranlar 50.967,33 0,20 10.193,47 

Demirbaşlar Amortismanı Belirlenen Oranlar 44.886,68 0,20 8.977,34 

Haklar Amortismanı Direkt 2.599,90 1,00 2.599,90 

Depo Sarf Malzemeleri Belirlenen Oranlar 20.552,63 0,20 4.110,53 

Demirbaş Bakım Onarım Belirlenen Oranlar 3.812,00 0,20 762,40 

Sigorta Giderleri(Yangın Sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 50.113,48 
 

F9 Sevk Edilecek Malzemenin Bilgisinin İletimi Faaliyeti Maliyeti 

Sevk Edilecek Malzemenin Bilgisinin İletimi faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik 

maliyeti, bina amortismanı, demirbaş amortismanı, depo sarf malzemeleri, demirbaş bakım 

onarım, sigorta giderleri, elektrik giderleri, su giderleri, yemek giderleri, antrepo 

indirilemeyecek KDV maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 

 

Tablo 4.60. Sevk Edilecek Malzemenin Bilgisinin İletimi Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 
Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Bina Amortismanı Belirlenen Oranlar 50.967,33 0,20 10.193,47 

Demirbaşlar Amortismanı Belirlenen Oranlar 44.886,68 0,20 8.977,34 

Depo Sarf Malzemeleri Belirlenen Oranlar 20.552,63 0,20 4.110,53 

Demirbaş Bakım Onarım Belirlenen Oranlar 3.812,00 0,20 762,40 

Sigorta Giderleri(Yangın Sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 47.513,59 
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F10 Paketleme Faaliyeti Maliyeti 

Paketleme faaliyeti toplam maliyeti; antrepo bakım onarım, sigorta giderleri, elektrik 

giderleri, su giderleri, antrepo indirilemeyecek KDV maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 

Tablo 4.61. Paketleme Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Antrepo Bakım Onarım Giderleri Belirlenen Oranlar 7.023,08 0,20 1.404,62 

Sigorta Giderleri(Yangın Sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 20.363,99 

F11 Dosya Kapatılması Faaliyeti Maliyeti 

Dosya kapatılması faaliyeti toplam maliyeti; endirekt işçilik maliyeti, bina amortismanı, 

demirbaş amortismanı, haklar, depo sarf malzemeleri, demirbaş bakım onarım, sigorta giderleri, 

elektrik giderleri, su giderleri, yemek giderleri, antrepo indirilemeyecek KDV maliyet 

unsurlarından oluşmaktadır. 

Tablo 4.62. Dosya Kapatılması Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Personel Ücret Giderleri Personel Sayısı 164.137,99 0,02 3.218,39 

Bina Amortismanı Belirlenen Oranlar 50.967,33 0,20 10.193,47 

Demirbaşlar Amortismanı Belirlenen Oranlar 44.886,68 0,20 8.977,34 

Haklar Amortismanı Belirlenen Tutar 2.599,90 1,00 2.599,90 

Depo Sarf Malzemeleri Belirlenen Oranlar 20.552,63 0,20 4.110,53 

Demirbaş Bakım Onarım Belirlenen Oranlar 3.812,00 0,20 762,40 

Sigorta Giderleri(Yangın Sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,02 1.292,09 

Antrepo İndirilemeyecek KDV Eşit 167.406,45 0,09 15.218,77 

Toplam 50.113,48 

F12 Yönetim Faaliyeti Maliyeti 

Yönetim faaliyeti toplam maliyeti; yönetici ücreti, bina amortismanı, demirbaş 

amortismanı, yetki belgesi, demirbaş bakım onarım, sigorta giderleri, elektrik giderleri, su 

giderleri, yemek giderleri maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 
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Tablo 4.63. Yönetim Faaliyeti Maliyetinin Hesaplanması 

Gider Türü Kaynak Maliyet Etkeni Gider Tutarı Yükleme Oranı Tutar(TL) 

Yönetici Ücreti Direkt 169.471,32 1,00 169.471,32 

Bina Amortismanı Belirlenen Oranlar 50.967,33 0,20 10.193,47 

Demirbaşlar Amortismanı Belirlenen Oranlar 44.886,68 0,20 8.977,34 

Yetki Belgesi Direkt 70.589,80 1,00 70.589,80 

Demirbaş Bakım Onarım Belirlenen Oranlar 3.812,00 0,20 762,40 

Sigorta Giderleri(Yangın Sigortası) Belirlenen Oranlar 2.661,65 0,08 221,80 

Elektrik Giderleri Eşit 35.194,84 0,08 2.932,90 

Su Giderleri Eşit 7.030,80 0,08 585,90 

Yemek Giderleri Personel Sayısı 73.649,36 0,11 7.752,56 

Toplam 271.487,49 
 

Aşağıda yer alan Tablo 4.64’te faaliyetlerin toplam maliyetleri kaynak maliyet etkenleri 

kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca yönetim faaliyeti maliyeti diğer faaliyetlere personel sayısı 

kullanılarak yüklenmiştir.  
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Tablo 4.64. Faaliyetlerin Maliyetlerinin Hesaplanması 
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Sigorta giderlerinin, tesis ve cihazlar amortismanının ve haklar amortismanın 

hesaplanması aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

 
Tablo 4.65. Sigorta Maliyetlerini Oluşturan Unsurlar 

Sigorta Giderleri 

Emtia Sigortası 172.501,17 

Yangın Sigortası 2.661,65 

Taşınan Yük Sigortası 7.352,88 

Leasing Sigorta Gideri 5.481,35 

Toplam 187.997,05 
 

Emtia sigortası en son birim maliyetin hesaplanmasında belirlenen 3 müşteri tipine 

palet sayısına göre yüklenmiştir. Yangın sigortası bütün faaliyetlere eşit dağıtılmıştır. Çünkü 

antreponun tamamı yangına karşı sigortalatılmıştır. Taşınan yük sigortası nakliye (F2) 

faaliyetine direkt yüklenmiştir. Leasing sigorta gideri ise finansal kiralama yoluyla edinilen 

kalmar ve forkliftle ilgili olduğundan kalmarlı indirme-istifleme-yükleme(F5), forklift indirme-

istifleme-yükleme (F6) faaliyetlerine eşit yüklenmiştir. Tesis ve cihaz amortismanı, işletmenin 

amortisman tablosundan alınmış ve kalmara ilişkin amortisman tutarı kalmarlı indirme-

istifleme-yükleme (F5) faaliyetine, forklifte ilişkin amortisman tutarı forkliftli indirme-istifleme-

yükleme (F6) faaliyetine ve yükleme bandı, rampaya ilişkin amortisman tutarı da işçilikli 

indirme-istifleme-yükleme (F7) faaliyetine doğrudan dağıtılmıştır. 

 

Tablo 4.66. Tesis ve Cihaz Amortismanının Dağılımı 

Tesis Ve Cihaz Amortismanı 

Kalmar(1 Adet) 63.382,90 

Forklift(5 Adet) 26.804,23 

Yükleme Bandı, Rampa 5.366,04 

Toplam 95.553,17 
 

Haklar amortisman tutarından kalmar ve forklifte ilişkin kısımlar doğrudan kalmarlı 

indirme-istifleme-yükleme (F5) ve forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6) faaliyetlerine 

yüklenmiştir. Ulukom antrepo programına ilişkin amortisman tutarı da dosya açılması(F8) ve 

dosya kapatılması(F11) faaliyetlerine eşit olarak yüklenmiştir. 

Tablo 4.67. Haklar Amortismanının Dağılımı 

Haklar Amortismanı 

Kalmar(1 Adet) 237.254,26 

Forklift(2 Adet) 42.672,68 
Ulukom Antrepo Programı 

5.199,79 

TOPLAM 285.126,73 
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4.3.2.5. Faaliyet Maliyet Etkenlerinin Tespit Edilmesi 
 
Depolama hizmetinde yerine getirilen faaliyetler ile birlikte bu faaliyetlerin alt 

faaliyetleri belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu faaliyetlerden faydalanılarak faaliyet havuzları 

tespit edilmiştir. Faaliyet havuzlarında toplanan maliyetler depolama hizmeti sunulan müşteri 

tiplerine yüklenmiştir. İşletmede 3 müşteri tipi görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Müşteri 

tipi 1; genellikle ağır parçalar (makine, mermer vb.) depolanmasını istemektedir. Dolayısıyla 

konteyner ve paletli malzeme olarak depolama yapılmaktadır. Bundan dolayı, kalmarla indirme 

ve yükleme, forkliftle indirme ve yükleme, kantar hizmeti sunulmaktadır. Müşteri tipi 2; paletli 

ve balyalı malzeme depolanmasını talep etmektedir. Bu müşteri tipine, forklift indirme ve 

yükleme,  kantar hizmeti sunulmaktadır. Müşteri tipi 3 ise, sadece işçilikli malzeme 

gönderdiğinden, işçilik ve kantar hizmetlerinden faydalanmaktadır. İşletme işçilikli 

malzemelerin depolanmasında bu hizmeti dışarıdan temin edilen işçilerle gerçekleştirmektedir. 

Ayrıca, tüm müşteri tipleri malzemenin kabulü, nakliye, muayene kontrol, dosya açılması, sevk 

edilecek malzemenin bilgisinin iletilmesi ve dosya kapatılması faaliyetlerinden aynı derecede 

faydalanmaktadır. Sadece paketleme faaliyeti müşterilerin isteğine göre değişkenlik 

göstermektedir.  

 

Tablo 4.68. Faaliyet Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi 

Faaliyetler Maliyet Faaliyet Maliyet Etkenleri  

Siparişin Kabulü (F1) 52.836,87 Depolama Sipariş Sayısı 

Nakliye (F2) 860.360,19 Kamyon Sefer Sayısı 

Kantar (F3) 35.567,01 Kamyon Sefer Sayısı 

Muayene Kontrol (F4) 28.793,15 Kamyon Sefer Sayısı 

Kalmarlı İndirme-İstifleme- Yükleme (F5) 566.165,14 Konteyner Sayısı 

Forkliftli İndirme-İstifleme- Yükleme (F6) 494.317,31 Palet Sayısı 

İşçilikli İndirme-İstifleme- Yükleme (F7) 282.523,07 Direkt 

Dosya Açılması (F8) 55.436,77 Depolama Sipariş  Sayısı 

Sevk Edilecek Malzemenin Bilgisinin İletilmesi(F9) 52.836,87 Depolama Sipariş  Sayısı 

Paketleme (F10) 20.363,99 Direkt 

Dosya Kapatılması (F11) 55.436,77 Depolama Sipariş  Sayısı 

Toplam 2.504.637,13   

Emtia Sigortası 172.501,17 Palet Sayısı 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ücreti 178.291,53 Depolama Sipariş  Sayısı 

Genel Toplam 2.855.429,83   
 

Faaliyet maliyet etkenlerinin belirlenmesinde neden sonuç ilişkisi dikkate alınmıştır. 

Belirlenen faaliyet maliyet etkenleri şu şekildedir: 
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Depolama sipariş sayısı;depolama sipariş sayısı faaliyet maliyet etkeninin 

seçilmesinde ilgili faaliyetlerin (malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin 

bilgisinin iletimi, dosya kapatılması) her siparişte tekrarlanıyor olması dikkate alınmıştır. 

Kamyon sefer sayısı; kamyon sefer sayısı faaliyet maliyet etkeni nakliye, kantar, 

muayene-kontrol faaliyetleri toplam maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olan etken olarak 

seçilmiştir. Çünkü depolanacak malzemenin depolama alanına getirilmesinde kamyon 

kullanılmakta,gelen malzeme kamyon üzerinde kontrol edilmekte ve kamyon ile tartılmaktadır.  

Konteyner sayısı; kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyeti maliyetinin müşteri tipi 

1 ve 2’ye dağıtılması için seçilmiştir. Çünkü kalmar hem müşteri tipi 1’e hem de müşteri tipi 2’ye 

hizmet sunmaktadır. Müşteri tipi 1’e konteynerlerin indirilmesi, istiflenmesi, yüklenmesi için ve 

hem müşteri tipi 1 ile hem de müşteri tipi 2 ile ilgili olarak terminal sahasındaki konteynerlerin 

düzenlenmesini gerçekleştirmektedir. Çalışma süresi ile akaryakıt tüketimi arasındaki doğrusal 

ilişkiden dolayı konteyner sayısı arttıkça akaryakıt tüketimi de artacaktır.  

Palet sayısı: Palet sayısı faaliyet maliyet etkeni, forklift indirme-yükleme ve emtia 

sigortasının maliyet objelerine dağıtılması için belirlenmiştir. Forklift indirme-yükleme faaliyet 

havuzu içerisinde forkliftlerin amortismanları ile en yüksek maliyet kalemi olan akaryakıt 

giderleri yer almaktadır. Dolayısıyla forklift ile yapılan işlem paletli malzemelerin indirilmesi ve 

yüklenmesi olduğundan ilgili maliyet kalemlerinin ortaya çıkmasına neden olan etken palet 

sayısıdır. İndirilen ve yüklenen palet sayısı arttıkça en önemli kalem olan akaryakıt gideri de 

artacağından maliyet etkeni olarak seçilmiştir. 

Malzemenin Kabulü (F1) 

Bu faaliyetin yerine getirilmesi sırasında; müşteri ile görüşülmesi, e mail kontrolü, 

uygun yer tespiti, gümrük beyannamesinin hazırlanması ve depo personeline bilgi verilmesi alt 

faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bu faaliyetin toplam maliyetinin müşteri tiplerine 

yüklenmesinde maliyet etkeni olarak depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. Çünkü 3 müşteri 

tipi için de, aynı alt faaliyetler yerine getirilmektedir. Ancak, alt faaliyetlerin maliyetlerinin 

hesaplanması yapılmamıştır. Çünkü tüm müşteri tipleri için tekrarlanmakta dolayısıyla 

malzemenin kabulü faaliyeti toplam maliyeti tek bir maliyet etkeni ile müşteri tiplerine 

dağıtılmıştır. 

Müşteri tiplerine toplam maliyeti yüklerken, 2015 yılında müşteri tipi 1 için 322 sipariş, 

müşteri tipi 2 için 1.924 sipariş, müşteri tipi 3 için de 963 sipariş alınmış ve toplam 3.209 

depolama hizmeti sunulduğu dikkate alınmıştır. 

Malzemenin kabulün maliyet havuzu toplam maliyeti olan 52.836,87 TL, 3 müşteri 

tipine de depolama sipariş sayısı faaliyet maliyet etkeni kullanılarak yüklenmiştir. 
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Nakliye (F2) 

Nakliye faaliyetinin yerine getirilmesinde, gümrük sistemine kamyon plakalarının 

tanımlanması ve kamyonların gümrüğe gidiş-geliş alt faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bu alt 

faaliyetler tüm müşteri tipleri için yerine getirilmektedir. Bu yüzden, alt faaliyetlerin maliyet 

havuzundan alacağı paylar hesaplanmamıştır. Nakliye faaliyeti toplam maliyeti 860.360,19 TL, 

kamyon sefer sayısı kullanılarak müşteri tiplerine yüklenmiştir. 2015 yılında müşteri tipi 1 için 

525 sefer, müşteri tipi 2 için 3.102 sefer, müşteri tipi 3 için de 1.445 sefer yapılmıştır. 

Kantar (F3) 

Kantar faaliyeti, giriş tartısının yapılması, kantar fişi çıktısının alınması ve çıkış tartısının 

yapılması alt faaliyetlerinden oluşmaktadır. Tüm siparişler için aynı faaliyetler yerine 

getirilmektedir. Kantar faaliyeti toplam maliyeti 35.567,01 TL, kamyon sefer sayısı kullanılarak 

müşteri tiplerine yüklenmiştir. 

Muayene Kontrol (F4) 

Muayene kontrol faaliyeti olarak sadece depolanacak malzemenin kontrolü 

gerçekleştirilmektedir. Maliyet etkeni olarak kamyon sefer sayısı seçilmiş ve faaliyetin toplam 

maliyeti 28.793,15 TL, belirlenen faaliyet maliyet etkenine göre müşteri tiplerine yüklenmiştir. 

Kalmarlı İndirme-İstifleme-Yükleme (F5) 

Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyetinde, kalmar ile konteynerlerin indirilmesi, 

yüklenmesi ve istiflenmesi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla faaliyetin toplam maliyeti olan 

566.165,14 TL, konteyner sayısı kullanılarak müşteri tipi 1’e ve müşteri tipi 2’ye belirlenen 

oranlar yardımıyla yüklenmiştir. Müşteri tipi 3 ise bu faaliyetten yararlanmamaktadır. 

Forkliftli İndirme-İstifleme-Yükleme (F6) 

Forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyetinde, forklifte alma, forklift gidiş dönüş ve 

forklift istifleme ve yükleme alt faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bu faaliyet müşteri tipi 1 ve 

müşteri tipi 2 tarafından tüketilmektedir. Dolayısıyla, bu faaliyetin toplam maliyeti 494.317,31 

TL, palet sayısı faaliyet etkeni kullanılarak müşteri tipi 1 ve müşteri tipi 2’ye yüklenmiştir. 

İşçilikli İndirme-İstifleme-Yükleme (F7) 

İşçilikli indirme-istifleme-yükleme faaliyetleri, depolanacak malzemenin işgücü ile 

taşıma bandına yüklenmesi ve işgücü ile istiflenmesi ve yüklenmesi alt faaliyetleri yerine 

getirilmektedir. Bu faaliyetin toplam maliyeti 282.523,07 TL, doğrudan müşteri tipi 3’e 

yüklenmiştir. Aslında bu hizmet dışarıdan temin edilmekte dolayısıyla dağıtıma tabi 

tutulmasına gerek yoktur. Çünkü tedarikçi firma tarafından kesilen faturalar yeterli olacaktır. 

Ancak işletmede faturaların belirlenmesi gerçekleştirilememiştir. Bu yüzden dağıtımı 

yapılmıştır. 
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Dosya Açılması (F8) 

Dosya açılması faaliyetinde, belgelerin (beyanname, kantar fişi, çeki listesi) hazırlanması 

ve bilgi sistemine belgelerin girilmesi faaliyetlerine ait maliyetler toplanmıştır. Tüm müşteri 

tipleri için aynı faaliyetler yerine getirildiğinden alt faaliyetlere ilişkin maliyetler tespit 

edilmemiştir. Dosya açılması faaliyet toplam maliyeti 55.436,77 TL depolama sipariş sayısı 

kullanılarak tüm müşteri tiplerine yüklenmiştir. 

Sevk Edilecek Malzeme Bilgisinin İletimi (F9) 

Sevk edilecek malzeme bilgisinin iletimi faaliyetinde, müşteri ile görüşülmesi ve depo 

personelinin bilgilendirilmesi alt faaliyetlerine ilişkin maliyetler toplanmış olup, tüm müşteriler 

için aynı faaliyetler yerine getirildiğinden ayrı ayrı maliyetler hesaplanmamıştır. Bu faaliyetin 

toplam maliyeti olan 52.836,87 TL depolama sipariş sayısı kullanılarak tüm müşteri tiplerine 

yüklenmiştir. 

Paketleme (F10) 

Paketlenecek malzemenin personele bildirilmesi ve paketleme işleminin 

gerçekleştirilmesine ait maliyetlerin toplamından oluşmaktadır. Ancak buradaki işlem tedarikçi 

firmanın personeline yaptırılmaktadır. Çünkü bu faaliyet sadece işçilikli malzemelerle ilgilidir. 

Bu maliyet havuzunun toplam maliyeti olan 20.363,99 TL doğrudan müşteri tipi 3’e 

yüklenmiştir. 

Dosya Kapatılması (F11) 

Dosya kapatılması faaliyetindeki maliyetler, bilgi işleme kapanış bilgilerinin girilmesi ve 

fatura kesilmesi alt faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşmakta olup, müşteri tiplerine fatura 

sayısına göre dağıtılmıştır.  Bu maliyet havuzunun toplam maliyeti olan 55.436,77 TL depolama 

sipariş sayısı kullanılarak tüm müşteri tiplerine yüklenmiştir. 

Faaliyet havuzlarından müşteri tipi 1, müşteri tipi 2 ve müşteri tipi 3’e yüklenilen 

maliyetler toplu olarak tablo 4.71’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.71, faaliyetlerden müşteri tiplerine aktarılan tutarları göstermektedir. Ancak 

emtia sigortası ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücretini kapsamamaktadır. Birim 

maliyetin hesaplanmasında bu iki maliyet kalemi toplam maliyetlerin içine dağıtılmış ve 

bulunan toplam maliyetlere göre birim maliyetler hesaplanmıştır. Emtia sigortasının müşteri 

tiplerine yüklenmesinden katsayı kullanılmıştır. Çünkü müşteri tipi 1’in depolanmasını talep 

ettiği malzemeler genellikle ağır parçalar (makine, mermer vb.), müşteri tipi 2 ise paletli ve 

balyalı malzemeler olduğundan ağır parçalara göre sigorta bedelleri daha düşük olacaktır. 

Depolama personeli ile yapılan görüşmede ağır parçaların paletli ve balyalı malzemelere göre 

sigorta bedelinin ortalama 6 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu iki müşteri tipine de 

dağıtılmasında palet sayısı kullanılmıştır. Emtia sigortasının yaklaşık %80’inin müşteri tipi 1 ve 

müşteri tipi 2 için katlanıldığı geriye kalan %20’lik kısım müşteri tipi 3 için katlanılmıştır. 

%20’lik kısım müşteri tipi 3’e doğrudan yüklenmiştir. Katsayı hesaplaması tablo 4.71’de 

oluşturulmuştur. Emtia sigortası toplam maliyeti 172.501,17 TL’dir. Bu maliyetin 138.000,93 

TL’si müşteri tipi 1 ve müşteri tipi 2’ye katsayı toplamı yüzdelerine göre yüklenmiştir. Kalan 

34.500,24 TL’de doğrudan müşteri tipi 3’e yüklenmiştir. 

Tablo 4.72. Palet sayılarına ilişkin katsayı toplamı 

Depolama Hizmet Kalemleri Palet Sayısı Katsayı Katsayı Toplamı Katsayı Toplamı(%) 

Müşteri Tipi 1 5.775 6 34.650 0,504 

Müşteri Tipi 2 34.122 1 34.122 0,496 

Müşteri Tipi 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplam 39.897 7 68.772,00 1,00 

Tablo 4.72’ye göre emtia sigortasından müşteri tiplerine dağıtılan tutarlar aşağıda 

gösterilmiştir: 

Müşteri tipi 1’e;  138.000,93 TL x 0,504=  69.530,22 TL 

Müşteri tipi 2’ye; 138.000,93 TL x 0,496=  68.470,71 TL 

Müşteri tipi 3’e;  172.501,17 TL x 0,20=     34.500,24 TL 

 172.501,17 TL 

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti olan 178.291,53 TL de depolama sipariş 

sayısı yüzdeleri kullanılarak 3 müşteri tipine dağıtılmıştır. Buna göre; 

Müşteri tipi 1’e;  178.291,53 TL x 0,10=  17.890,27 TL 

Müşteri tipi 2’ye; 178.291,53 TL x 0,60=106.897,13 TL 

Müşteri tipi 3’e;  178.291,53 TL x 0,30=   53.504,53 TL 

178.291,53 TL 
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Tablo 4.73’te toplam maliyetler ve depolama sipariş başına birim maliyetler 

gösterilmiştir. Ortalama depolama başına birim maliyet müşteri tipi 1 için 1.112,95 TL, müşteri 

tipi 2 için 923,98 TL ve müşteri tipi 3 için ise 746,96 TL olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4.73. Toplam ve Birim Maliyetler 

Depolama Hizmet Kalemleri Toplam Maliyet Depolama Sipariş Sayısı Birim Maliyet 

Müşteri Tipi 1 358.369,18 322 1.112,95 

Müşteri Tipi 2 1.777.734,30 1.924 923,98 

Müşteri Tipi 3 719.326,34 963 746,96 

Toplam 2.855.429,82 3.209 

Tablo 4.73’te yer alan toplam maliyet verisi kullanılarak müşteri tipleri için konteyner x 

gün başına birim maliyet de hesaplanabilir. İncelenen işletmede, müşteri tipi 1 için 1 

konteynerin ortalama 20 gün, müşteri tipi 2 için ortalama 15 gün, müşteri tipi 3 için ortalama 

10 gün depolandığı belirlenmiştir. 2015 yılında müşteri tipi 1 için toplam 525 konteyner, 

müşteri tipi 2 için 3.102 konteyner depolanmıştır. Konteyner x gün başına birim maliyet 

hesaplamak gerekirse,  

Müşteri tipi 1 için = 525 konteyner x 20 gün = 10.500 konteyner x gün 

       = 358.369,18 TL / 10.500 konteyner x gün 

       = 34,13 TL / konteynerxgün 

Müşteri tipi 2 için = 3.102 konteyner x 15 gün = 46.530 konteyner x gün 

       = 1.777.734,30 TL / 46.530 konteyner x gün 

       = 38,20 TL / konteynerxgün 

30 gün ağır parça(mermer, makine vs.) depolanmasını talep eden müşteri tipi 1 için 

konteyner x gün başına birim maliyetten hareket ederek toplam maliyeti hesaplamak gerekirse;  

30 günlük mermer depolama maliyeti = 34,13 TL/(konteyner x gün) x 30 gün 

   = 1.023,90 TL 

Belirlenen 1.023,90 TL’lik maliyete kar marjı eklenerek müşteri tipi 1 için fiyat teklifi 

oluşturulabilir. Faaliyet tabanlı maliyet saptama ile geleneksel maliyet saptama yaklaşımlarının 

birim maliyetlerinin karşılaştırılması aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4.74. Geleneksel Maliyet Saptama ile FTM Yaklaşımlarına Göre Depolama Birim 
Maliyetlerinin Karşılaştırılması 
Depolama Hizmet Kalemleri FTM Geleneksel  Fark(TL) Fark(%) 

Müşteri Tipi 1 1.112,95 1.366,08 -253,1 -19 

Müşteri Tipi 2 923,98 766,18 157,8 21 

Müşteri Tipi 3 746,96 977,60 -230,6 -24 
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Faaliyet tabanlı maliyet saptama ile geleneksel maliyet saptama yöntemlerinin toplam 

maliyetlerinin karşılaştırılması şu şekilde yapılmıştır: 

 
Tablo 4.75. Geleneksel Maliyet Saptama ile FTM Yaklaşımlarına Göre Depolama Toplam 
Maliyetlerinin Karşılaştırılması 
Depolama Hizmet Kalemleri FTM Geleneksel Fark(TL) Fark(%) 

Müşteri Tipi 1 358.369,18 439.876,77 -81.507,6 -19 

Müşteri Tipi 2 1.777.734,30 1.474.121,92 303.612,4 21 

Müşteri Tipi 3 719.326,34 941.431,13 -222.104,8 -24 

Toplam 2.855.429,82 2.855.429,82 0,0   
 

Geleneksel maliyet saptama yaklaşımında hacim tabanlı yükleme ölçüsü olarak işçilik 

saati de kullanılabilirdi ancak FTM yaklaşımında müşteri tiplerine göre depolama birimi başına 

maliyet hesaplandığından karşılaştırmanın daha anlamlı olması için geleneksel maliyet 

saptamada da depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. Tablo 4.74 ve 4.75’te görüldüğü gibi, 

FTM’de, geleneksel maliyet saptamaya göre müşteri tipi 2’ye daha fazla, müşteri tipi 1 ve 3’e 

daha az maliyet yüklemesi gerçekleştirilmiştir. Müşteri tipi 2, forklift kullanılarak paletli veya 

balyalı malzemelerin depolanmasını talep eden müşteri tipi olup, en çok depolama hizmeti 

sunulan müşteri tipidir. Dolayısıyla, toplam maliyet içerisinde önemli paya sahip olan iş 

makinelerine ve nakliyeye ilişkin akaryakıt maliyetinin geleneksel maliyet saptama yaklaşımına 

göre sadece depolama sayısı ile yüklenmesi eksik yüklemeye sebep olmuştur. İkinci aşamada, 

forklift iş makinesine ait akaryakıt maliyet kaleminin müşteri tiplerine yüklenmesinde FTM’nin 

palet sayısını kullanması, geleneksel maliyet saptama yaklaşımının ise depolama sayısını 

kullanmasına göre daha fazla işleme sahip olmasından (depolanan palet sayısının toplam 

depolanan palet sayısına oranı) kaynaklanmaktadır. Müşteri tiplerine ilişkin birim ve toplam 

maliyetlerin belirlenmesinde geleneksel maliyet saptama sadece depolama hacmini kullanırken; 

FTM, belirlenen faaliyetler ile müşteri tiplerinin arasındaki tüketim ilişkisini yansıtan faaliyet 

maliyet etkenleri kullanmaktadır. Geleneksel maliyet saptamada, depolama hacmi tam olarak 

müşteri tiplerinin tükettiği maliyetleri yansıtmamaktadır. İncelenen işletmede, depolanacak 

malzemenin nakliyesinin, muayene kontrolünün yapılmasının, kalmar ve forklift ile indirme-

istifleme-yüklemenin yapılmasının vb. maliyetlerinin sadece depolama sayısı ile ortaya çıkması 

yanlış maliyet hesaplamasına sebep olmaktadır. FTM ise, depolanacak malzemenin nakliyesinin, 

muayene kontrolün maliyetlerinin ortaya çıkmasına araç sayısının, kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme işlemlerinin maliyetinin ortaya çıkmasına konteyner sayısının, forkliftli indirme-

istifleme-yükleme işlemlerinin maliyetinin ortaya çıkmasına palet sayısının etken olduğunu 

belirleyerek geleneksel maliyet saptamaya karşın gerçeğe uygun maliyet bilgisi sunmaktadır. 

 

 
126 

 



Murat Kurtlar, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

4.3.3. Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama Yaklaşımının Depolama Hizmeti 
İçin Uygulanması 

İncelenen işletmenin depolama hizmetinin sunulmasında yerine getirilen faaliyetlerin 

maliyetlerinin belirlenmesinde ve müşteri tiplerine dağıtılmasında ZEFTM yaklaşımı 

uygulanmıştır. 

Depolama hizmeti sunan personel sayısı 17’dir. Bu personellerden 2’si depolanan 

malzeme ile ilgili işlemleri (malzemenin kabulü, kantar, muayene kontrol, dosya açılması, sevk 

edilecek malzemenin bilgisinin iletimi ve dosya kapatılması faaliyetleri) yerine getirmektedirler. 

Aynı zamanda işletmede 6 şoför, 2 kalmar operatörü ve 7 forklift operatörü çalışmaktadır. 

İşletmede pazar günleri çalışılmamaktadır. Bundan dolayı bu kısıt dikkate alınmış olup, yapılan 

görüşmelerde personelin ayda 26 gün ve günde 7,5 saat çalıştığı belirlenmiştir. Böylece bir 

personel ayda 11.700 dakika (26 günx7,5 saat x 60), yılda 140.400 dakika (11.700 dakika x 12) 

çalışmaktadır.Toplam 17 personel olduğuna göre; 1 (bir) yılda çalışılan süre 2.386.800 dakika 

(teorik kapasite)’dır. Pratik kapasite ise, yapılan görüşmeler sonucunda dinlenme ve yemek 

molaları vb. göz önünde bulundurulduğunda %85 olarak belirlenmiştir. Böylelikle pratik 

kapasite, 2.028.780 dakika olarak hesaplanmıştır. Şekil 5’te müşteri tipleri için depolama 

maliyetlerinin hesaplanmasında ZEFTM uygulaması gösterilmiştir. 
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4.3.3.1. Faaliyet Maliyetlerinin Tespit Edilmesi 

FTM uygulamasında hesaplanan faaliyet maliyetleri bu sistemin uygulanmasında da 

kullanılmıştır. 

4.3.3.2. Faaliyet Havuzlarına İlişkin Olarak Pratik Kapasitenin ve Birim Kapasite 
Maliyetlerinin Hesaplanması 

Faaliyet havuzlarının pratik kapasitesinin belirlenmesi için gerekli olan veriler (ilgili 

faaliyeti yerine getiren çalışan sayısı, toplam maliyeti, faaliyetin 2015 yılı için geçerli teorik 

kapasitesi) kullanılmıştır. Daha sonra teorik kapasiteden pratik kapasitenin belirlenmesi ve 

sonunda da her bir faaliyet havuzunun birim kapasite maliyetlerinin hesaplanması 

gerçekleştirilir. Tablo 4.76’da gösterildiği gibi depolanan malzeme ile ilgili olarak malzemenin 

kabulü, kantar, muayene-kontrol, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletimi, 

dosya kapatılması faaliyetlerini 2 personel yerine getirmektedir. Faaliyet havuzu, depolanan 

malzeme işlemleri faaliyet havuzu olarak tanımlanmış ve faaliyet havuzunun pratik kapasitesi 

ile birim kapasite maliyetinin hesaplanması; aktif çalışan sayısı 2, faaliyet havuzu toplam 

maliyeti 280.907,44 TL, toplam çalışılan yıllık teorik kapasite 280.800 dakika olarak tespit 

edilmiş olup; toplam çalışılan yıllık pratik kapasite de 238.680 dakika (280.800dakikax0,85) 

hesaplanmıştır. Depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzu birim kapasite maliyeti de, toplam 

maliyetin toplam çalışılan pratik kapasiteye bölünmesiyle 1,1769 TL/dakika olarak 

hesaplanmıştır. 

Faaliyet Havuzu Birim Kapasite Maliyeti= Faaliyet Havuzu Toplam Maliyeti 

   Toplam Çalışan Pratik Kapasitesi 

Uygulama yapılan işletme için belirlenen tüm faaliyet havuzlarının pratik 

kapasitelerinin ve birim kapasite maliyetleri (dakika olarak) hesaplanması Tablo 4.76’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.76. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Pratik Kapasitelerinin ve Birim Kapasite 
Maliyetlerinin Hesaplanması 
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4.3.3.3. Faaliyetlerin Yerine Getirilmesi için Gereken Sürelerin Tespiti 
 
Uygulama yapılan işletmede yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ana faaliyetlerin 

alt faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken süreler tespit edilmiştir. Bu süreler işletmede 

ortaya çıkan zorunlu atıl kapasitenin hesaplanabilmesi için gereklidir. Faaliyet havuzlarında 

toplanan faaliyetlerin fiilen yerine getirilme süresi ile hesaplanan pratik kapasite süresi 

arasındaki fark atıl kapasite süresi olarak hesaplanır. 

Tablo 4.77’de tüm faaliyet havuzlarına ilişkin fiili olarak tüketilen faaliyet süreleri, 

pratik kapasiteler, atıl kapasiteler ve oranları gösterilmektedir. Nakliye faaliyet havuzunu 

incelediğimizde, 2 (iki) faaliyet belirlenmiştir. Birincisi, gümrük sistemine plaka tanımlama 

faaliyetidir. Gümrük sistemine plaka tanımlama alt faaliyetinin birim süresi 3 dakika olduğu 

görülmektedir. Nakliye faaliyetine ilişkin birim süre maliyeti 1,2016 TL/dakika olarak 

hesaplanmıştır. Birim faaliyet süresi ile birim süre maliyeti çarpılarak (3 dakika x 1,2016) birim 

maliyet yükleme oranı tespit edilmiştir. Gümrük sistemine plaka tanımlama alt faaliyetinin 

toplam tükettiği süre 15.216 dakikadır. Dolayısıyla, bu alt faaliyete ilişkin toplam maliyetin 

hesaplanabilmesi için toplam tüketilen süre ile birim süre maliyeti (15.216 dakika x 1,2016 

TL/dakika=18.283,55TL) çarpılmıştır. İkincisi, gümrüğe gidiş-geliş faaliyetidir. Gümrüğe gidiş-

geliş faaliyetinin birim süresinin 120 dakika olduğu görülmektedir. Birim faaliyet süresi ile 

birim süre maliyeti çarpılarak (120 dakika x 1,2016) birim maliyet yükleme oranı tespit 

edilmiştir. Gümrüğe gidiş-geliş faaliyetinin toplam tükettiği süre 608.640 dakikadır. Bu faaliyete 

ilişkin toplam maliyet toplam tüketilen süre ile birim süre maliyeti (608.640 dakika x 1,2016 

TL/dakika) çarpılarak 731.341,82 TL olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 4.77. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Fiili Süreleri, Maliyetleri, Pratik ve Atıl 
Kapasiteleri ve Oranlarının Hesaplanması 
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4.3.3.4. Atıl Kapasite Maliyetlerinin Tespiti 

Tablo 4.77’den elde edilen bilgilere göre faaliyet havuzlarında toplanan faaliyetlere 

ilişkin olarak, bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken süreler, pratik kapasite süreleri ve 

atıl kapasite maliyeti ve oranları aşağıdaki tablo 4.78’de gösterilmiştir. 

Depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzunda yer alan faaliyetlerin yerine getirilmesi 

için toplam fiili tüketilen süre 205.318 dakika, toplam pratik kapasite süresi 238.680 dakika ve 

bu iki süre arasındaki fark olan 33.362 dakika da bize atıl kapasite süresini verecektir. Yine 

tablo 4.78’de görüldüğü gibi toplam tüketilen faaliyet maliyeti 241.638,75 TL ve toplam pratik 

kapasite maliyeti 280.907,44 TL, bu iki maliyet arasındaki fark olan 39.268,69 TL’de atıl 

kapasite maliyetini verecektir. Diğer faaliyet havuzlarına ilişkin atıl kapasite maliyeti hem tutar 

hem de yüzde olarak aşağıdaki tablo 4.78’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.78 ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetler İçin Gereken Süreler, Pratik Kapasite Süreleri ve 

Atıl Kapasiteler 

Faaliyet Havuzları 

Toplam 
fiili 

tüketilen 
süre 

(dk)(a) 

Top.Pratik 
Kap.Süre 
(dk) (b) 

Atıl kapasite 
süresi (dk) 

(c=b-a) 

Atıl 
kapasite 

oranı 

Toplam 
Tüketilen 

faaliyet 
maliyeti(d) 

Toplam 
pratik 

kap.maliyeti 
( e) 

Atıl kapasite 
maliyeti 
(f=e-d) 

Atıl 
kapasite 
maliyeti 

(%) 
Depolanan 
Malzeme İşlemleri  205.318 238.680 33.362 13,98 241.638,75 280.907,44 39.268,69 13,98 
Nakliye 623.856 716.040 92.184 12,87 749.625,37 860.360,19 110.734,82 12,87 
İndirme-İstifleme-
Yükleme  901.227 1.074.060 172.833 16,09 889.871,54 1.060.482,45 170.610,91 16,09 

TOPLAM 1.881.135,66 2.201.750,08 320.614,42 14,56 

4.3.3.5. Faaliyet Havuzu Maliyetlerinin Depolama Hizmetine Birim Bazında Yüklenmesi 

Faaliyet havuzlarında toplanan maliyetlerin depolama hizmetine yüklenmesi için bu 

hizmetlerin tükettiği süre (kapasite) kullanılmıştır. Faaliyetler ve toplam maliyetleri, FTM 

uygulamasından olduğu gibi alınmıştır.  

4.3.3.6. Depolanan Malzeme İşlemleri Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Depolama 
Hizmeti Sunulan Müşteri Tipine (1-2-3) Yüklenmesi 

Uygulama yapılan işletmede, malzemenin kabulü faaliyeti müşterilerle görüşülmesi, e-

mail kontrolü, uygun yer tespiti, gümrük beyannamesi hazırlama ve depo personeline bilgi 

verilmesi alt faaliyetlerinden oluşmaktadır. Müşterilerle yapılan görüşmelerin müşteri başına 5 

dakika, e-maillerin kontrol edilmesi ise 2 dakika, uygun yer tespiti 3 dakika ve depo personeline 

bilgi verilmesi 2 dakika olarak belirlenmiştir. İşletmede 3 Müşteri tipine depolama hizmeti 

sunulmaktadır. Dolayısıyla, bu 3 müşteri tipine ilişkin depolama başına yükleme oranı tespit 

edilmiştir. Hesaplamada kullanılan birim kapasite maliyeti olan 1,1769 TL, tablo 4.76’dan 

alınmıştır. Zaman etkeni olarak depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. 
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Müşteri ile görüşülmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 5 dakika x 3.209depolama x 1,1769 TL/dakika= 18.883,36TL 

        = 18.883,36 TL / 3.209 depolama = 5,8845TL/ depolama 

E-mail kontrolü: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209 depolama x 1,1769 TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 

Uygun yer tespiti: 

3 Müşteri Tipi için= 3 dakika x 3.209 depolama x 1,1769 TL/dakika= 11.330,02 TL 

        = 11.330,02 TL / 3.209 depolama = 3,5307 TL/ depolama 

Depo personeline bilgi verilmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209 depolama x 1,1769 TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 

 
Kantar faaliyeti, giriş tartısı, kantar fişi çıktısının alınması ve çıkış tartısı alt 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. Giriş tartısı 3 dakika, kantar fişi çıktısının alınması 0,5 dakika, 

çıkış tartısı 3 dakika olarak belirlenmiştir. Zaman etkeni olarak kamyon sefer sayısı (k.s.s.) 

kullanılmıştır. Çünkü her bir kamyon seferinde kantar faaliyeti tekrarlanmaktadır. 

Giriş tartısı: 

3 Müşteri Tipi için=3 dakika x 5.072 k.s.s. x 1,1769 TL/dakika= 17.907,71 TL 

        = 17.907,71 TL / 3.209 depolama = 5,5805 TL/ depolama 

Kantar fişi çıktısı: 

3 Müşteri Tipi için= 0,5 dakika x 5.072 k.s.s. x 1,1769 TL/dakika= 2.984,62 TL 

        = 2.984,62 TL / 3.209 depolama = 0,9301TL/ depolama 

Çıkış tartısı: 

3 Müşteri Tipi için=3 dakika x 5.072 k.s.s. x 1,1769 TL/dakika= 17.907,71 TL 

        = 17.907,71 TL / 3.209 depolama = 5,5805 TL/ depolama 

 

Depolanacak malzemenin kontrolü faaliyeti depoya alınacak malzemelerin kontrol 

edilmesini ifade etmektedir. Müşteri tipleri için kontrol faaliyeti kontrol edilen malzemelerin 

farklı olmasından dolayı farklı sürelerde tamamlanmaktadır. Bu faaliyette her bir müşteri 

tipinin depolanması talebinde bulunduğu malzemelerin kontrol süresinin farklı olduğu yapılan 

görüşme ve gözlem sonucunda tespit edilmiştir. Müşteri tipi 1 için 11 dakika, müşteri tipi 2-3 

için ise 15,5 dakika olarak belirlenmiştir. Zaman etkeni olarak kamyon sefer sayısı (k.s.s.) 

kullanılmıştır. 

Depolanacak malzemenin kontrolü: 

 Müşteri Tipi 1 için=11 dakika x 525 k.s.s. x 1,1769 TL/dakika= 6.796,60 TL 
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        = 6.796,60 TL / 322 depolama = 21,1074TL/ depolama 

Müşteri Tipi (2-3) için= 15,5 dakika x 4.547 k.s.s. x 1,1769 TL/dakika= 82.741,95 TL 

        = 82.741,95 TL / 2.887 depolama = 28,6602 TL/ depolama 

Dosya açılması faaliyeti, belgelerin hazırlanması(kantar fişi, çeki listesi) ve bilgi işleme 

bilgelerin girilmesi alt faaliyetlerinden oluşmaktadır. Belgelerin hazırlanması sipariş başına 5 

dakika, bilgi işleme bilgilerin girilmesi ise sipariş başına 2 dakikada gerçekleştirilmektedir. Bu 

yüzden zaman etkeni olarak depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. 

Belgelerin hazırlanması: 

3 Müşteri Tipi için= 5 dakika x 3.209  x1,1769 TL/dakika= 18.883,36 TL 

        = 18.883,36 TL / 3.209 depolama = 5,8845 TL/ depolama 

Bilgi işleme bilgilerin girilmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209 x 1,1769TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 

Sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletimi faaliyeti, depodan sevk edilecek malzeme 

için müşteri tarih ve kendi ayarladığı kamyonun plaka bilgilerini depoya bildirir. Bildirilen bilgi 

de görüşmeyi yapan depolama alanından sorumlu personel de yüklemeyi yapacak personele 

bilgilendirmeyi yapar. Dolayısıyla müşteri ile görüşülmesi ve personelin bilgilendirilmesi alt 

faaliyetleri gerçekleştirilir. Sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletimi faaliyetinin müşteri 

tiplerine yüklenebilmesi için  zaman etkeni olarak depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. 

Müşteri ile görüşülmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 5 dakika x 3.209 x 1,1769 TL/dakika= 18.883,36 TL 

        = 18.883,36 TL / 3.209 depolama = 5,8845 TL/ depolama 

Personelin bilgilendirilmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209 x 1,1769 TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 

Dosya kapatılması, fatura kesilmesi ve bilgi işleme giriş faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Fatura kesilmesi ve bilgi işleme giriş 2’şer dakika almaktadır. Tüm siparişler için 

değişmediğinden zaman etkeni olarak depolama sipariş sayısı kullanılmıştır. 

Fatura Kesilmesi: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209  x 1,1769 TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 

 

Bilgi işleme giriş: 

3 Müşteri Tipi için= 2 dakika x 3.209 x 1,1769 TL/dakika= 7.553,34 TL 

        = 7.553,34 TL / 3.209 depolama = 2,3538 TL/ depolama 
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4.3.3.7. Nakliye Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Depolama Hizmeti Sunulan Müşteri 
Tipine(1-2-3) Yüklenmesi 

Müşteriden depolanacak malzeme gümrüğe geldikten sonra depoya nakliyesi 

gerçekleştirilir. Gümrükten depolanacak malzemenin çıkışının sağlanabilmesi için nakliyeyi 

gerçekleştirecek kamyon veya kamyonların plakaları sisteme tanımlanır. Daha sonra gümrükten 

depoya getirilir. Nakliye faaliyeti, gümrük sistemine plaka tanımlama ve gümrüğe gidiş-geliş alt 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. Gümrük sistemine plaka tanımlama 3 dakika, gümrüğe gidiş geliş 

120 dakika olarak belirlenmiştir. Hesaplamada kullanılan birim kapasite maliyeti olan 1,2016 

TL,tablo4.76’dan alınmıştır. Zaman etkeni olarak kamyon sefer sayısı (k.s.s.) kullanılmıştır. 

Çünkü her seferde aynı işlemler tekrar edilmektedir. 

Gümrük sistemine plaka tanımlama: 

3 Müşteri Tipi için= 3 dakika x 5.072 k.s.s. x 1,2016TL/dakika= 18.283,55 TL 

       = 18.283,55 TL / 3.209 depolama = 5,6976 TL/ depolama 

Gümrüğe gidiş-geliş: 

3 Müşteri Tipi için= 120 dakika x 5.072 k.s.s. x 1,2016TL/dakika= 731.341,82 TL 

       = 731.341,82 TL / 3.209 depolama = 227,9033 TL/ depolama 

4.3.3.8. İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyet Havuzu Toplam Maliyetinin Depolama 
Hizmeti Sunulan Müşteri Tipine (1-2) Yüklenmesi 

Kalmar indirme-istifleme-yükleme faaliyeti; konteyner indirme-yükleme, boş 

konteynerin terminal sahasına götürülmesi ve sevk yapılması durumunda da terminal 

sahasından konteynerin malzemenin yükleneceği alana getirilmesinden oluşan kalmar gidiş-

dönüş, terminal sahası düzenleme alt faaliyetlerinden oluşmaktadır. Kalmarla konteyner 

indirme-yükleme 1 (müşteri tipi 1 için), 18 dakika, kalmarla konteyner indirme-yükleme 2 

(müşteri tipi 2 için) 10 dakika, kalmar gidiş dönüş 12 dakika ve terminal sahası düzenleme 60 

dakika olarak belirlenmiştir. Zaman etkeni olarak; kalmarla konteyner indirme-yükleme için 

konteyner sayısı, kalmar gidiş-dönüş için kalmar sefer sayısı ve terminal sahası için ise gün 

sayısı kullanılmıştır. Bu kısımda, maliyet etkenlerinin farklı seçilmesinin sebebi, maliyetlerin 

ortaya çıkmasına sebep olan işlemlerin farklı olmasıdır. 2015 yılında toplam müşteri tipi 1için 

525 kamyon sefer sayısı,  müşteri tipi 2 için 3.102 kamyon sefer sayısı ve her kamyon 1 

konteyner taşımakta; dolayısıyla toplam konteyner sayısı 3.627 olarak hesaplanmıştır. Kalmarla 

indirme ve yükleme 1 için 1.050 (525 x 2) konteyner sayısı, kalmarla indirme ve yükleme 2 için 

6.204 (3.102 x 2) konteyner sayısı hesaplanmıştır. Konteyner sayılarının hesaplanmasında 

toplam konteyner sayısı ile iki işlem olan indirme ve yükleme dikkate alınmıştır. Kalmar gidiş 

dönüş müşteri tipi 1 ve müşteri tipi 2 için gerçekleştiğinden toplam konteyner sayısı ile  gidiş-
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dönüş sayısı  aynı ve gün sayısı da haftada 6 gün yılda 52 hafta çalışıldığına göre toplam gün 

sayısı 312 olarak hesaplanmıştır. 

Kalmarla Konteyner indirme-yükleme 1: 

Müşteri Tipi 1 için= 18 dakika x 1.050 konteyner x 0,9874TL/dakika= 18.661,86 TL 

       = 18.661,86 TL / 322 depolama = 57,9561 TL/ depolama 

Kalmarla Konteyner indirme-yükleme 2: 

Müşteri Tipi 2 için= 10 dakika x 6.204 konteyner x 0,9874 TL/dakika= 61.258,30 TL 

       = 61.258,30 TL / 1.924 depolama = 31,8390 TL/ depolama 

Kalmar gidiş dönüş: 

Müşteri Tipi(1-2)=12 dakikax3.627 kalmar sefer sayısıx0,9874 TL/dakika=42.975,60 TL 

       = 42.975,60 TL / 2.246 depolama = 19,1343 TL/ depolama 

Terminal Sahası Düzenleme: 

Müşteri Tipi (1-2) için= 60 dakika x 312gün sayısı x 0,9874 TL/dakika= 18.484,13 TL 

       = 18.484,13 TL / 2.246 depolama = 8,2298 TL/ depolama 

Forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyeti hem müşteri tipi 1 hem de müşteri tipi 2 

için yerine getirilmektedir. Malzemeler paletli olarak konteynerlerin içinde kamyonlarla 

gelmektedir. Forklifte alma ve forkliftle istifleme-yükleme, forkliftle gidiş dönüş işlemleri 

gerçekleştirilmektedir.Müşteri tipi 1 için kalmar konteyneri uygun yere indirmekte ve forkliftler 

yardımıyla depolanacak alana taşınmaktadır. Müşteri tipi 2 için ise kamyon yükleme rampasına 

yaklaşır ve forklift bu rampa yardımıyla konteynerden paletleri almaktadır. Bu faaliyet 

havuzunda toplanan maliyetler, forklifte alma, forklift gidiş dönüş ve forkliftle istifleme-

yükleme alt faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşmaktadır. Müşteri tipi 1 ve 2 için 39.897 palet 

sayısı (3.627 konteyner x 11 palet) hesaplanmıştır. İşletme ile yapılan görüşmede çoğunlukla 

20’lik konteyner ile depolanacak malzemenin geldiği ve her 20’lik konteynerinde 11 palet aldığı 

tespit edilmiştir. Forklift sefer sayısı da 79.794 (39.897 palet x 2 ) olarak hesaplanmıştır. 

Forklifte alma: 

Müşteri Tipi(1-2) için= 1 dakika x 39.897 palet sayısı x 0,9874 TL/dakika=39.394,30 TL 

       = 39.394,30 / 2.246 depolama = 17,5398 TL/ depolama 

Forklift gidiş-dönüş: 

Müşteri Tipi(1-2) için=3 dakikax79.794sefer sayısı x 0,9874 TL/dakika= 236.365,79 TL 

       = 236.365,79 TL / 2.246 depolama = 105,2390 TL/ depolama 

Forkliftle istifleme-yükleme: 

Müşteri Tipi(1-2)için= 6 dakika x79.794 sefer sayısı x 0,9874 TL/dakika= 472.731,57 TL 

       = 472.731,57 TL / 2.246 depolama = 210,4770 TL/ depolama 

İşçilikli indirme-istifleme-yükleme faaliyet havuzu toplam maliyeti, işçi ile taşıma 

bandına yükleme, işçi ile istifleme-yükleme faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşmaktadır. Sadece 
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Müşteri Tipi 3’e hizmet olarak sunulmaktadır. Yalnız bu faaliyet taşeron firmaya 

yaptırılmaktadır.İncelenen işletmede paketleme faaliyeti müşterinin isteğine göre 

gerçekleştirilmektedir. Ancak bu faaliyet işçilikli malzemeler için yapılmakta ve bu 

malzemelerin depolanmasında taşeron firma kullanılmaktadır. Paketleme faaliyeti de taşeron 

firmanın personeline yaptırılmaktadır. Bu faaliyetin toplam maliyeti de müşteri tipi 3’e 

yüklenmiştir. 

İşletmenin depolama hizmeti sunduğu Müşteri Tipi 1, Müşteri Tipi 2 ve Müşteri Tipi 3’e 

sunulan faaliyetlerin birim maliyetleri tablo 4.79’da gösterilmiştir. Bütün birim maliyetler 

depolama sipariş başına olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 4.79. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Birim Maliyetleri 

Faaliyet Havuzları Faaliyetler Müşteri Tipi 1 Müşteri Tipi 2 Müşteri Tipi 3 
  Malzemenin Kabulü F1       
  Müşteri İle Görüşülmesi 5,8845 5,8845 5,8845 
  E-Mail Kontrolü 2,3538 2,3538 2,3538 
  Uygun Yer Tespiti 3,5307 3,5307 3,5307 
  Depo Personeline Bilgi 2,3538 2,3538 2,3538 
  Kantar F2       
Depolanan Malzeme  Giriş Tartısı 5,5805 5,5805 5,5805 
İşlemleri Faaliyet Havuzu Kantar Fişi Çıktısı 0,9301 0,9301 0,9301 
  Çıkış Tartısı 5,5805 5,5805 5,5805 
  Muayene Kontrol F4       
  Depolanacak Malzeme Kontrolü       
  Müşteri Tipi 1 21,1074 0,0000 0,0000 
  Müşteri Tipi (2-3) 0,0000 28,6602 28,6602 
  Dosya Açılması F8       
  Belgelerin Hazırlanması 5,8845 5,8845 5,8845 
  Bilgi İşleme Bilgilerin Girilmesi 2,3538 2,3538 2,3538 
  Sevk Edilecek Malzeme Bilgisi İletimi F9       
  Müşteri İle Görüşülmesi 5,8845 5,8845 5,8845 
  Personelin Bilgilendirilmesi 2,3538 2,3538 2,3538 
  Dosya Kapatılması F11       
  Fatura Kesilmesi 2,3538 2,3538 2,3538 
  Bilgi İşleme Giriş 2,3538 2,3538 2,3538 
  Toplam 68,5055 76,0582 76,0582 
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Tablo 4.79 (devamı) 

Faaliyet Havuzları Faaliyetler Müşteri Tipi 1 Müşteri Tipi 2 Müşteri Tipi 3 

Nakliye Faaliyet Havuzu 
Gümrük sistemine plaka tanımlama 5,6976 5,6976 5,6976 
Gümrüğe gidiş-geliş 227,9033 227,9033 227,9033 
Toplam 233,6009 233,6009 233,6009 

Kalmarlı İndirme-İstifleme-
Yükleme  Kalmarla konteyner indirme-yükleme 1 57,9561 0,0000 0,0000 
Faaliyet Havuzu Kalmarla konteyner indirme-yükleme 2 0,0000 31,8390 0,0000  
  Kalmar gidiş dönüş 19,1343 19,1343 0,0000 
  Terminal Sahası Düzenleme 8,2298 8,2298 0,0000 
  Toplam 85,3202 59,2031 0,0000 
Forkliftli İndirme-İstifleme-
Yükleme  Forklifte alma 17,5398 17,5398 0,0000 
Faaliyet Havuzu Forklift gidiş-dönüş 105,2386 105,2386 0,0000 
  Forkliftle istifleme-yükleme 210,4771 210,4771 0,0000 
  Toplam 333,2554 333,2554 0,0000 
  Genel Toplam 720,6820 702,1176 309,6591 

 

Toplam depolama hizmet üretim birim maliyeti tablo 4.80’degösterilmiştir. 

Faaliyetlerden aktarılan maliyetlere emtia sigortası, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti, 

işçilikli indirme yükleme maliyeti ve paketleme maliyetinin eklenmesi toplam birim maliyetler 

hesaplanmış olacaktır. Bunun sonucunda müşteri tipi 1 için 992,17 TL, müşteri tipi 2 için 793,27 

TL ve müşteri tipi 3 için 715,57 TL birim maliyet hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4.80. ZEFTM Yaklaşımına Göre Birim Maliyetler 

Maliyetler Müşteri Tipi 1 Müşteri Tipi 2 Müşteri Tipi 3 
Faaliyet Havuzlarından Aktarılan 720,68 702,12 309,66 
Emtia Sigortası 215,93 35,59 35,83 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ücreti 55,56 55,56 55,56 
İşçilikli İndirme-İstifleme-Yükleme 0,00 0,00 293,38 
Paketleme 0,00 0,00 21,15 
Toplam 992,17 793,27 715,57 

 

Emtia sigortasının birim maliyetinin hesaplanmasında, toplam maliyetin %80’i müşteri 

tipi 1 ve 2’ye dağıtılmıştır. Dağıtımda katsayı kullanılmıştır.  Çünkü müşteri tipi 1 ağır parçalar 

(makine, mermer vb.) depolanmasını talep etmektedir.  Dolayısıyla sigorta tutarları da farklı 

olacaktır. Müşteri tipi 1 için 215,93 TL (69.530,22 TL/322 sipariş), müşteri tipi 2 için 35,59 TL 

(68.470,71 TL/1.924 sipariş), müşteri tipi 3 için de 35.83 TL (34.500,24 TL/963 sipariş) 

hesaplanmıştır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücretinin sipariş başına eşit olduğu 

belirlenmiştir. İşçilikli indirme-yükleme faaliyet havuzu (282.523,07 TL) ile paketleme faaliyet 

havuzu (20.363,99 TL) toplam maliyetleri müşteri tipi 3’e dağıtılmış olup, müşteri tipi 3 için 

toplam depolama sipariş sayısı 963 ve toplam maliyetler depolama sipariş sayısına bölünerek 

hesaplanmıştır.  
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Tablo 4.81. ZEFTM Yaklaşımına Göre Depolama Toplam Maliyeti 

Depolama Hizmeti Toplam Maliyet 

Müşteri Tipi 1 319.480,08 

Müşteri Tipi 2 1.526.242,19 

Müşteri Tipi 3 689.093,15 

Toplam 2.534.815,42 
 

Toplam maliyetler hesaplandıktan sonra FTM uygulamasında olduğu gibi müşteri tipleri 

için konteyner x gün başına birim maliyet hesaplanabilir.  İncelenen işletmede müşteri tipi 1 için 

1 konteynerin ortalama 20 gün, müşteri tipi 2 için ortalama 15 gün, müşteri tipi 3 için  ortalama 

10 gün depolandığı belirlenmiştir. 2015 yılında müşteri tipi 1 için toplam 525 konteyner, 

müşteri tipi 2 için 3.102 konteyner depolanmıştır. Konteyner x gün başına birim maliyet 

hesaplamak gerekirse,  

Müşteri tipi 1 için = 525 konteyner x 20 gün = 10.500 konteyner x gün 

         = 319.480,08 TL / 10.500 konteyner x gün 

         = 30,43 TL / konteynerxgün 

Müşteri tipi 2 için = 3.102 konteyner x 15 gün = 46.530 konteyner x gün 

         = 1.526.242,19 TL / 46.530 konteyner x gün 

         = 32,80TL / konteyner x gün 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama uygulamasında oluşturulan örnek için ZEFTM 

yaklaşımı uygulanırsa, 30 gün ağır parça(mermer, makine vs.) depolanmasını talep eden 

müşteri tipi 1 için konteyner x gün başına birim maliyetten hareket ederek toplam maliyeti 

hesaplamak gerekirse;  

30 günlük mermer depolama maliyeti = 30,43 TL/(konteyner x gün) x 30 gün 

        = 912,90 TL 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama uygulamasında belirlenen 1.023,90 TL’lik maliyete 

karşın ZEFTM’de 912,90 TL maliyet hesaplanmıştır. Her iki yaklaşımda da aynı fiyat sunulacağı 

varsayılırsa; ZEFTM yaklaşımında brüt satış karı ve faaliyet karı daha fazla olacaktır. Böylelikle 

işletme ana faaliyet konusunda daha karlı olacaktır. 

İncelenen işletmenin depolama sürecini yansıtan zaman denklemi tablo 4.82’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4.82. Depolama Süreci Zaman Denklemi 

Depolanan Malzeme İşlemleri Faaliyet Havuzu Zaman Denklemleri Ve Değişkenler 
Müşteri İle Görüşülmesi(Eski/Yeni)+ E-Mail Kontrolü+ Tj1=X1(5x2+8x3+2+3x4+15x5+2)+X6(3+0,5+3+11x7+15,5x8)+ 
Uygun Yer Tespiti+ Depo Personeline Bilgi İletimi X1(2x9+5x10+5+2+2+2) 
Giriş Tartısı+Kantar Fişi Çıktısı+Çıkış Tartısı+ X1= Depolama Sipariş Sayısı 
Depolanacak Malzeme Kontrolü  X2 =1( Eğer Eski Müşteri İle Görüşme İse) 0 (Değilse) 
(Müşteri Tipi 1/Müşteri Tipi 2-3)+ X3=1( Eğer Yeni Müşteri İle Görüşme) 0 (Değilse) 
Belgelerin Hazırlanması+ X4 =1( Eğer Uygun Yer Varsa) 0 (Değilse) 
Bilgi İşleme Bilgilerin Girilmesi(Eski/Yeni)+ X5 =1( Eğer Depolama Tedarik Ediliyorsa) 0 (Değilse) 
Müşteri İle Görüşülmesi+ X7=1(Eğer Müşteri Tipi 1 İçin Kontrol İse) 0 (Değilse) 
Depo Personelinin Bilgilendirilmesi+ X8=1(Eğer Müşteri Tipi 2-3 İçin Kontrol İse) 0 (Değilse) 
 Fatura Kesilmesi+Bilgi İşleme Kapanış Girişi X9=1( Eğer Eski Müşteri İçin Bilgilerin Girilmesi İse) 0 (Değilse) 

X10=1( Eğer Yeni Müşteri İçin Bilgilerin Girilmesi İse) 0 (Değilse) 

Nakliye Faaliyet Havuzu 
Gümrük Sistemine Plaka Tanımlama(Özmal/Tedarik)+ Tj2=X6(3x11+5x12+120) 
Gümrüğe Gidiş Dönüş 

X6= Kamyon Sefer Sayısı 
X11=1(Eğer Plaka Tanımlama Özmal İçin İse) 0 (Değilse) 
X12=1(Eğer Plaka Tanımlama Tedarik İçin İse) 0 (Değilse) 

 İndirme-İstifleme-Yükleme Faaliyet Havuzu 

Kalmarlı İndirme-İstifleme-Yükleme  
Kalmarla Konteyner İndirme 1 +   Tj3=X13(18x14+10x15+12)+5x16 
Kalmarla Konteyner İndirme 2 + 
Kalmarla Gidiş Dönüş + Terminal Sahası Düzenleme X13= Konteyner Sayısı 

X14=1(Eğer Müşteri Tipi 1 İçin İse) 0 (Değilse) 
X15=1(Eğer Müşteri Tipi 2 İçin İse) 0 (Değilse) 
X16= Gün Sayısı 

Forkliftli İndirme-İstifleme-Yükleme  
Forklifte Alma + Forklift Gidiş Dönüş + Tj4= 1x17+ 2.3x17+ 6x17 
 Forkliftle İstifleme-Yükleme 

X17 = Palet Sayısı 

Zaman denkleminde yer alan veri seti kullanılarak müşteri tipi 1 için bir örnek 

oluşturmak gerekirse, yeni müşteri olduğunu ve uygun yerin bulunduğunu, 1 konteyner (11 

palet) malzeme depolanmasını talep ettiğini (1 sipariş) ve işletmenin kamyonu kullanılarak 

makinenin depo alanına getirileceğini ve makinenin 2 gün kalacağını varsayalım. Terminal 

sahası düzenlemenin konteyner başına ortalama süresi hesaplanarak belirlenmiştir. Günlük 

ortalama 12 konteyner (3.627 konteyner /312 gün) depolanmakta ve terminal sahası 

düzenleme günlük 60 dakika olduğundan; ortalama 5 dakika (60 dakika / 12 konteyner) 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla müşteri tipi 1’in talebi için gereken toplam zaman aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

Toplam zaman= (Depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzu) + (Nakliye faaliyet 

havuzu) + (Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme) + ( Forkliftli indirme-istifleme-yükleme) 
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Toplam zaman (dakika) =  (8X3X1+2X1+3X4X1+2X1+3X6+0,5X6+3X6+11X7X6

+5X10X1+5X1+2X1+2X1+2X1)+ (3X11X6+120X6) +(18X14X13+5X16+12X13) + ( 1X17

+2.3X17+6X17) 

= (8.1.1 + 2.1 + 3.1.1+ 2.1 +3.1 + 0,5.1 + 3.1 + 11.1.1+ 5.1.1 +5.1+2.1 + 2.1 +2.1) + (3.1.1 + 

120.1) + (18.1.1 + 5.2+12.1) + ( 11.1 + 2.3.11 + 6.11) 

= 48,5 dakika + 123 dakika + 40 dakika + 143 dakika 

= 354,5 dakika 

Müşteri tipi 1’in talep ettiği depolama için toplam 354,5 dakika gerekmektedir. Toplam 

zaman hesaplandıktan sonra bu depolamanın faaliyetlere ilişkin toplam maliyeti birim süre 

maliyetleri kullanılarak hesaplanabilir. 

Faaliyetlerin toplam maliyeti= 48,5 dakika x 1,1769 TL/dakika + 123 dakika x  

1,2016TL/dakika +40dakika x 0,9874 TL/dakika + 143 dakika x 0,9874  TL / dakika 

=  57,08  TL + 147,79 TL + 39,50 TL + 141,19 TL 

= 385,56 TL  

Müşteri tipi 1’in talep ettiği depolamaya ilişkin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin 

toplam maliyeti 385,56 TL’dir.  Bu maliyete, emtia sigortası ve yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirliği ücreti de eklenerek toplam depolama maliyeti hesaplanabilir. Toplam maliyete de 

kar marjı eklenerek fiyat bilgisi belirlenebilir. 
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5. ULAŞTIRMAVE DEPOLAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, lojistik hizmeti sunan işletmelerde FTM yaklaşımı ile ZEFTM yaklaşımının 

uygulanabilirliği ve iki yaklaşım arasında maliyet dağıtımı açısından farklılıklar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. ZEFTM yaklaşımının atıl kapasiteyi maliyet objelerine 

yüklememesinden dolayı ve aynı zamanda maliyet etkeni olarak sadece zamanı kullanması 

bakımından hizmet işletmesinde ihtiyaca ve gerçeğe uygun maliyet bilgisi sunacağı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ulaştırma hizmetinin sonuçlarının değerlendirilmesinde öztaşımaya 

ilişkin toplam ve birim maliyetler kullanılmıştır. 

Yapılan tez çalışmasında, aşağıdaki sorulara cevaplar aranmaya çalışılmıştır: 

• İncelenen işletmede zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yönteminin

uygulanıp uygulanamayacağı,

• Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yöntemi ile faaliyet tabanlı maliyet

saptama yönteminin uygulanması sonucu hesaplanan birim hizmet maliyetleri arasında

farklılık olup olmayacağı,

• Ulaştırma ve depolama faaliyetlerini yerine getiren personel sayısının yeterliliği ile ilgili

yönetime karar verebilmesi için gerekli bilgiler; gerçek atıl kapasite ve zorunlu atıl

kapasite hesaplanarak ortaya çıkarılması.

Bu çalışmada, lojistik işletmelerinde ZEFTM yaklaşımının, FTM yaklaşımına göre daha 

anlamlı maliyet bilgisi sunup sunmadığı üzerinde durulmuştur. Bu yüzden iki yaklaşım arasında 

birim hizmet maliyetler açısından farklılık olup olmayacağına ilişkin cevap aranmıştır.  

İncelenen işletmede hem ulaştırma hem de depolama hizmetleri için maliyet dağıtımı 

yaparak birim ve toplam maliyetlerin hesaplanmasına yönelik bir çalışma yapılmamaktadır. 

Ulaştırma faaliyetinde navlun ücreti piyasa tarafından belirlenmektedir. İşletmeler bu ücretin 

üzerine kar marjlarını hesaplayarak fiyat sunmaktadır. Bölgeler bazında maliyet hesaplaması ve 

karlılığına yönelik bir çalışma yapılmamaktadır. Aşağıda ilgili yaklaşımların uygulanması ile 

bulunan sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. 

5.1. Ulaştırma Hizmeti Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Her iki yaklaşımın da uygulanabilmesi için öncelikle endirekt maliyetlerin toplam 

maliyetler içindeki payının belirgin, maliyet objesinin(mamul, hizmet vb.) çeşitli ve tükettikleri 

kaynakların birbirinden farklı olması gerekir. ZEFTM yaklaşımında ise, FTM’den farklı olarak 

tedarik edilen kaynakların kapasite bilgisi ve  ulaştırma hizmeti sunulan bölgelerin (maliyet 

objesi) bu kapasiteden tükettiği miktarın tespit edilmesi gerekmektedir. 

144 



Murat Kurtlar, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

Her iki yaklaşımın ulaştırma faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan birim maliyetleri 

karşılaştırılmıştır. Uygulama yapılan işletmede, ZEFTM yaklaşımına göre tüm ulaştırma hizmeti 

sunulan bölgelere ilişkin toplam ve birim maliyetler FTM’de daha yüksek çıkmıştır. 

Karşılaştırmalarda öztaşımaya ilişkin maliyetler kullanılmıştır. Çünkü tedarik taşıma 

maliyeti tedarikçi firmanın kesmiş olduğu faturalardan kolaylıkla tespit edilebilir. 

İncelenen işletmede,  hizmet üretim maliyetlerinin hizmet sunulan bölgelere dağıtılması 

büyük önem arz etmektedir. Hem FTM hem de ZEFTM yaklaşımlarının hizmet üretim 

maliyetlerinden aldığı paylar tablo5.1’de gösterilmiştir. Ulaştırma hizmeti sunulan bölgelerin 

hizmet üretim maliyetlerinden aldıkları paylar farklı çıkmıştır. Farkın sebebi, FTM yaklaşımının 

hizmet üretmek için kullanılan tüm işletme kaynaklarının maliyet objeleri tarafından 

tüketildiğini varsaymaktadır. ZEFTM ise hizmet üretimi sırasındaki normal duraksamaları 

dikkate alan pratik kapasiteyi kullanmaktadır. Dolayısıyla aradaki fark olan atıl (kullanılmayan) 

kapasiteyi maliyet objelerine yüklememektedir. En çok ulaştırma hizmeti sunulan öztaşıma yeri 

Irak dolayısıyla toplam maliyet içerinde en çok paya sahiptir. FTM’ye göre hizmet üretim 

maliyetinden aldığı birim maliyet 7.107,98 TL iken ZEFTM’ye göre ise, 6.228,45 TL’dir. Birim 

maliyetler arasındaki fark 879,53 TL’dir. Oransal olarak, ZEFTM % 12,37 daha az maliyet 

yüklemiştir. Diğer taşıma yerlerinde, ZEFTM, FTM’ye göre, İran’a % 12,93, Azerbaycan’a % 14,16, 

Gaziantep’e % 8,19, Şanlıurfa’ya % 9,71, Kayseri’ye % 8,26, İstanbul’a % 11,70, İzmir’e % 11,76, 

Trabzon’a % 11,52, Malatya’ya % 10,49 ve Antalya’ya % 10,15 oranında daha az maliyet payı 

yüklemiştir. Öztaşıma yapılan yerlere ilişkin hesaplanan birim ve toplam maliyetler ve bunların 

karşılaştırılması aşağıdaki tablo 5.1’de gösterilmiştir.  

Tablo 5.1. ZEFTM ile FTM Yaklaşımlarının Toplam ve Birim Maliyetleri ve Farkları 

Taşıma Yerleri 

Birim Maliyet 
Fark(TL) TOPLAM MALİYET 

FTM ZEFTM FTM ZEFTM Fark(TL) Fark(%) 
Irak 7.107,98 6.228,45 -879,53 1.705.914,53 1.494.827,17 -211.087,36 -12,37 
İran 7.891,31 6.870,64 -1.020,66 205.174,00 178.636,72 -26.537,28 -12,93 
Azerbaycan 9.602,22 8.242,42 -1.359,80 153.635,50 131.878,77 -21.756,73 -14,16 
Gaziantep 2.706,34 2.484,69 -221,65 100.134,58 91.933,47 -8.201,11 -8,19 
Şanlıurfa 3.150,31 2.844,40 -305,91 119.711,84 108.087,18 -11.624,66 -9,71 
Kayseri 2.739,29 2.513,14 -226,15 90.396,54 82.933,62 -7.462,92 -8,26 
İstanbul 4.293,66 3.791,44 -502,22 64.404,90 56.871,54 -7.533,36 -11,70 
İzmir 4.211,49 3.716,24 -495,25 50.537,86 44.594,91 -5.942,96 -11,76 
Trabzon 4.174,64 3.693,89 -480,76 41.746,45 36.938,87 -4.807,58 -11,52 
Malatya 3.154,90 2.824,08 -330,82 28.394,07 25.416,69 -2.977,38 -10,49 
Antalya 3.104,77 2.789,53 -315,24 37.257,25 33.474,34 -3.782,91 -10,15 

TOPLAM 2.597.307,52 2.285.593,28 -311.714,24 -12,00 

Ulaştırma hizmeti yapılan bölgelerin faaliyetlerden aldıkları payların karşılaştırılması 

hizmet üretim maliyetlerinin dağıtımı açısından daha anlamlı olacaktır. Bu sebeple, her bir 

maliyet objesinin faaliyetlerden aldıkları paylar Tablo 5.2’de gösterilmiştir. FTM’nin işletmede 
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uygulanmasında, başlangıçta öztaşıma yapılan yerlere ilişkin toplam ve birim maliyetlerin 

hesaplanmasında taşıma faaliyeti (yurtiçi ve yurtdışı) maliyetinin taşıma yerlerine dağıtılması 

için faaliyet maliyet etkeni belirlenmesinde öncelikle kat edilen mesafe (km) ve taşınan yükün 

ağırlığı (ton) birlikte kullanılmıştır. Taşıma faaliyeti ile taşıma yerleri arasındaki ilişkiyi en iyi 

temsil eden bu iki etken olacağı düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır. Ancak taşıma faaliyeti 

yapılan yerlerdeki bekleme sürelerinin farklı olması maliyetlerin gerçeği yansıtmamasına yol 

açmıştır. Bunun sebebinin taşıma yapılan yerlerden Irak, İran ve Azerbaycan’da bekleme 

sürelerinin (ortalama 6 gün) zorunluluktan dolayı yurtiçine taşıma yapılan yerlerden daha fazla 

olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden FTM yaklaşımının uygulanmasında km ve ton etkenlerini 

kullanmak yerine taşıma süresi faaliyet etkeni kullanılmıştır. Toplam km x ton faaliyet maliyet 

etkeni kullanılarak yapılan hesaplamalar, yurtdışı taşıma yapılan Irak ile Azerbaycan ve İran 

arasında birim taşıma maliyetleri arasında çok fazla farkın çıkmasına sebep olmuştur. Bu 

durum, km x ton başına eşit birim maliyet hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

Irak’ a gerektiğinden daha fazla maliyet yüklenmesine diğer taşıma yerlerine de gerektiğinden 

daha az maliyet yüklenmesine yol açmıştır. Taşıma faaliyeti maliyetinin taşıma yerlerine 

dağıtılmasında faaliyet maliyet etkeni olarak kat edilen mesafenin (km) seçilmesi durumunda 

da benzer durum söz konusudur yani km başına eşit birim maliyet belirlenmiş olacak ve diğer 

durumları(arızalanmadan dolayı bekleme veya yurtdışı taşımalarda gümrükte zorunlu bekleme 

süreleri) dikkate almayacaktır.Taşıma süresinin faaliyet maliyet etkeni olarak kullanılması 

taşıma faaliyeti (yurtiçi ve yurtdışı) maliyetinin taşıma yapılan yerler tarafından tüketilmesine 

neden olan etkenlerin tamamını kapsamaktadır.  

İncelenen işletmede toplam öztaşıma sayısının yaklaşık % 10’unun gidiş ve dönüş 

şeklinde olduğu bilgisi edinilmiş ancak her biri ayrı bir taşıma kabul edilmiştir. Taşımanın gidiş 

dönüş olması durumunda bir taşımaya ilişkin katlanılan toplam taşıma maliyeti yaklaşık yarıya 

düşecektir. Dönüşlerde taşınacak yükün fiyatlandırılmasında bu veriyi işletme dikkate alabilir. 

Hatta toplam maliyet içerisindeki bazı sabit maliyetler (sigorta, MTV, amortisman vb.) taşıma 

sayısının artmasından bağımsız olduğu için özel sipariş kararlarında geri dönüş maliyetlerine 

ilişkin fiyatlandırmada geçerli maliyetlerin hesaplanmasında dikkate alınabilir. 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımında, siparişin alınması, taşıma sözleşmesinin 

hazırlanması, siparişin sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş bilgisi, müşteriye araç ve varış 

bilgisinin iletilmesi ve dosya kapatılması faaliyetleri sipariş sayısı faaliyet maliyet etkeni 

kullanılarak taşıma yerlerine dağıtılmıştır. Her bir siparişte tekrarlanmakta ayrıca yapılan 

görüşmelerden ve gözlemlerden bu faaliyetleri gerçekleştiren personelin tükettiği zamanın aynı 

olduğu belirlenmiştir. Tüm taşıma yerleri sipariş sayısı başına eşit pay alırken,  taşıma başına 

faaliyetlerden aldıkları payların belirlenmesinde taşıma sayıları kullanıldığından farklılık ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla, taşıma sayısı arttıkça birim başına daha az maliyet payı verilmiştir.
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Tablo 5.2’den görüldüğü gibi, en çok taşımanın yapıldığı (240 öz taşıma) Irak olmasına 

rağmen Azerbaycan’a göre daha az pay almıştır. Bu durum ihtiyaca ve gerçeğe uygun maliyet 

bilgisinin oluşmasını engellemektedir. Ancak ZEFTM yaklaşımında ise tüm taşıma yerleri eşit 

pay almıştır. Çünkü ilgili personelin siparişin alınması, taşıma sözleşmesinin hazırlanması, 

siparişin sisteme girilmesi, taşınacak malın geliş bilgisi, müşteriye araç ve varış bilgisinin 

iletilmesi ve dosya kapatılması faaliyetlerini sipariş başına gerçekleştirme süreleri aynıdır. 

Dolayısıyla taşıma başına da eşit pay düşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken müşterilerin 

mevcut veya yeni olması durumunda gerçekleştirme sürelerinin değişebileceğidir. Bu durumda 

örnek olarak verilen zaman denklemi kullanılarak eski ve yeni müşteriler için harcanan süreler 

de modele kolaylıkla dahil edilebilir. 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımında, araç planlanması ve hazırlanması, liman 

hizmetleri, dokümanların hazırlanması ve gümrük çıkış faaliyetlerinin maliyetinin taşıma 

yerlerine dağıtılmasında taşıma sayısı kullanılmış olup tüm taşıma yerleri eşit pay almıştır. 

Çünkü bu faaliyetlerin maliyetlerini taşıma yerlerinin tüketmesine neden olan etken taşıma 

sayısıdır. ZEFTM yaklaşımında ise gümrük çıkış faaliyeti dışında araç planlanması ve 

hazırlanması, liman hizmetleri, dokümanların hazırlanması faaliyetlerinin gerçekleştirilme 

süreleri aynı olduğundan dolayı taşıma yerleri eşit pay almıştır. Ancak gümrük çıkış faaliyetinin 

maliyet objeleri tarafından tüketilme süreleri  yurtdışı ve yurtiçi taşıma yerlerine göre farklılık 

gösterdiğinden yurtdışı taşıma yerleri ile yurtiçi taşıma yerlerine farklı paylar yüklenmiştir. 

Öztaşıma (yurtiçi/yurtdışı) faaliyetinde her iki yaklaşımda da taşıma süresi 

kullanılmıştır. Öztaşıma yapılan tüm yerlerde ZEFTM, FTM yaklaşımına göre daha düşük 

maliyet payı yüklemiş ve atıl kapasite maliyeti oluşmuştur. Bunun nedeni tamamen iki 

yaklaşımın kullandığı kapasiteden kaynaklanmaktadır. Tablo 5.2’den ulaştırma hizmetinde 

gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetleri açıkça görüldüğünden müşterinin isteğine ve değişen 

talebine göre kolaylıkla fiyat bilgisi çıkarılabilir. Örneğin, bir müşteri yükünün limana geleceğini 

ve kendi gümrükçüsü olduğundan liman işlemlerini kendisinin yapacağını söylediğini 

varsaydığımızda; bu müşteri için gerçekleştirilecek faaliyetler tablo 5.2’den seçilebilir ve ZEFTM 

yaklaşımına göre bu faaliyetlerin maliyetleri de hesaplanmış olduğundan fiyat bilgisi müşteriye 

verilebilir.Dolayısıyla  ZEFTM yaklaşımı, yöneticilere  fiyat bilgisi verme konusunda yardımcı 

olacaktır. 

Hem FTM hem de ZEFTM yaklaşımları, incelenen işletmenin yöneticilerine faaliyetlerin 

süreleri ve maliyetleri hakkında bilgi oluşturmaktadır. Uygulama yapılan işletmede en çok 

kaynağı tüketen taşıma (yurtiçi/yurtdışı) sonraki ise liman hizmetleri faaliyetleridir. Bu 

kaynakların tüketimini en iyi şekilde yansıtan zaman etkeni ile yüklenmesi taşıma yerlerinin 

ihtiyaca ve gerçeğe uygun birim maliyetlerinin hesaplanmasını sağlayacaktır.
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Tablo 5.2. FTM ve ZEFTM Yaklaşımlarına Göre Maliyet Objelerinin Faaliyetlerden Aldıkları Birim 

Maliyetler 
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Atıl kapasitenin azaltılmasının yollarından biri de işçi sayısının azaltılmasıdır. Atıl 

kapasiteden dolayı işçi çıkartılması gerektiğinde, doğru bir şekilde hesaplama yapabilmek için 

atıl kapasitenin gerçek ve zorunlu atıl kapasite olarak ayrılması gerekir. Gerçek atıl kapasite, 

çıkartılması gereken işçi sayısını vermektedir. Zorunlu atıl kapasite de, çalışan personelin diğer 

faaliyetlerde de kullanılabileceğini göstermektedir.  

İncelenen işletmede, sipariş işlemleri faaliyet havuzunun gerçek ve zorunlu atıl 

kapasitesini belirlemek gerekirse, ilgili faaliyetleri yerine getiren personel sayısı 2 ve günlük 

çalışma süresi 7,5 saat’tir. İncelenen yılda, toplam 661 sipariş alınmış olup, ilgili yılda personelin 

toplam 312 gün çalıştığı görüşmelerden elde edilmiştir. Dolayısıyla, ortalama gün başına sipariş 

sayısı(661/312) 2,1186 sipariş/gün olarak hesaplanmıştır. 

Gerçek ve zorunlu atıl kapasitenin hesaplanması için; hem tüm personelin hem de tek 

bir personelin pratik kapasite zamanı, belirli bir faaliyeti yerine getirmek için harcanan zaman, 

işletme tarafından belirlenen normal günlük çalışma zamanının bilinmesi gerekmektedir. 

Pk= Tek bir personelin pratik kapasitesi 

Ptk= Tüm personelin toplam pratik kapasitesi 

Hz= Harcanan zaman 

Gz= Gereken zaman 

Gak= Gerçek atıl kapasite 

Zak= Zorunlu atıl kapasite 

T= Tek personelin pratik kapasitesi başına düşen atıl kapasite 

Harcanan zaman, gereken zamandan daha fazla ise, ilgili faaliyeti yerine getirmek için en 

az 1(bir) işçiye ihtiyaç duyulacağı anlamına gelmektedir. İlgili faaliyetin yerine getirilmesi için 

gereken zaman, harcanan zamandan büyükse atıl kapasite söz konusudur. 

Tek personelin pratik kapasitesi başına toplam atıl kapasitenin hesaplanması 

gerekmektedir. Bunun için tüm personelin toplam pratik kapasitesinden gereken zaman 

çıkartılır ve tek bir personelin pratik kapasitene bölünür. Bulunan sayı 1’den büyükse, sayının 

tam kısmı gerçek atıl kapasiteyi, ondalık kısmı ise zorunlu atıl kapasiteyi hesaplamada 

kullanılacaktır. Bulunan sayı 1’den küçükse, gerçek atıl kapasite yoktur. Formülle ifade etmek 

gerekirse, 

X=( Ptk -Hz) / Pk

Gak= T’in tam kısmı x Pk 

Zak= (T’nin ondalık kısmı x Pk) + (Gz - Hz) 

Sipariş işlemleri faaliyet havuzunun gerçek ve zorunlu atıl kapasitesi aşağıdaki gibi 

hesaplanır (Pratik kapasite, teorik kapasitenin %85’i kabul edilmiştir).  Sipariş başına harcanan 

toplam zaman 310 dakikadır. 
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Pk= 1 personel x 7,5 saat x 60 dakika x 0,85= 382,5 dakika 

Ptk= 2 personel x 7,5 saat x 60 dakika x 0,85= 765 dakika 

Hz= 310 dakika x 2,1186= 656,77 dakika 

Gz= 1 personel x 7,5 saat x 60 dakika= 450 dakika 

T = 765 dakika –656,77 dakika = 0,28295 

382,5 

Gak= 0 x 382,5 dakika= 0 

Zak= 0,28295 x 382,5 dakika = 108,23 dakika 

Ptk = 108,23 dakika + 656,77 = 765 dakika 

Sipariş işlemleri faaliyet havuzunun gerçek atıl kapasitesinin 0(sıfır) olması,  personel 

sayısının bu faaliyet havuzundaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterli olduğunu 

göstermektedir. Zorunlu atıl kapasitesi ise 108,23 dakikadır. Bu kapasite işin gereğinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü sipariş işlemleri faaliyet havuzunda yer alan faaliyetlere dikkat 

edildiğinde bir faaliyet tamamlanmadan diğerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. O 

yüzden faaliyetler arasındaki geçiş süreleri zorunlu atıl kapasiteyi vermektedir. Diğer faaliyet 

havuzları için de benzer hesaplama yapılabilir. 

İhtiyaca ve gerçeğe uygun maliyet bilgileri üreten ZEFTM yaklaşımına göre faaliyet 

payları tablo 5.2’de gösterilmiştir. İncelenen işletmede faaliyetlerin verimliliğinin ölçülmesinde 

bu veriler kullanılabilir. Çünkü lojistik işletmelerinde faaliyetlerin verimliliğini ölçmek ve 

faaliyetleri kontrol altına almak önemlidir. Dolayısıyla incelenen işletmede, taşıma yerleri 

açısından kilometre başına maliyet, 1 km/ton maliyeti, boş gidilen km maliyeti gibi verimliliği 

ölçen oranlar kullanılabilir. 

Taşıma yapılan yerden dönüşte sadece taşımaya ilişkin ek bir sipariş alınması 

durumunda maliyetin ve sunulacak fiyatın belirlenmesi önemlidir. Geçerli maliyetlerin neler 

olabileceği şu şekilde belirlenebilir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse, Mersin’den Irak’a 

taşıma yapıldığını ve boş dönüleceğini ancak dönüşte Irak’tan Mersin’e sadece taşımaya yönelik 

siparişin alındığını varsayalım. Bu durumda, taşıt amortismanı, MTV, kasko, trafik sigorta, 

dokümantasyon, gider yazılabilen KDV, diğer damga vergisi maliyet kalemlerini geçersiz maliyet 

kabul edip veya tablo 5.2’de gösterilen siparişin alınması, taşıma sözleşmesinin hazırlanması, 

siparişin sisteme girilmesi, müşteriye varış bilgisinin iletilmesi ve dosya kapatılması 

faaliyetlerinin Irak’a düşen birim payları ile birlikte akaryakıt ve şoför ücretleri geçerli 

maliyetler kabul edilip buna göre hesaplama yapılabilir. Sayısallaştırmak gerekirse, 

Irak-Mersin arası birim başına geçerli maliyetler(TL); 

Siparişin alınması faaliyeti 13,38 

Taşıma sözleşmesinin hazırlanması 22,74 

Siparişin sisteme girilmesi  20,07 
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Müşteriye varış bilgisi iletimi 12,04 

Dosya kapatılması 8,03 

Aşağıdaki maliyet kalemlerine geçerli maliyetler toplanarak toplam maliyet hesaplanır 

ve toplam maliyet üzerine karın eklenmesi ile fiyat sunulur. 

Şoför ücret ve SGK primleri(1.123,40 TL/2) 561,70 

Akaryakıt (0,646157 TL/km x 811km) 524,03 

Yukarıdaki hesaplamalardan sonra geçerli ve diğer maliyet kalemlerinin toplamı 

1.161,99 TL’dir. ZEFTM yaklaşımına göre, Mersin-Irak arası taşıma ve boş dönüş toplam 

maliyeti 6.228,45 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla işletme açısından 1.161,99 TL ek kazanç 

sağlanmış olacaktır. 

5.2. Depolama Hizmeti Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama ile FTM yaklaşımlarının uygulanması ile 

depolama faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan birim ve toplam maliyetler karşılaştırılmıştır. 

Uygulama yapılan işletmede, depolama hizmeti sunulan Müşteri Tiplerine(1-2-3)ilişkin hizmet 

üretim maliyeti ZEFTM yaklaşımında FTM yaklaşımına göre düşük çıkmıştır. 

İncelenen işletmede, müşteri tipi 1 (ağır parçalar), müşteri tipi 2 (paletli ve balyalı 

malzemeler) ve müşteri tipi 3( çuval ve kolili malzemeler) olmak üzere toplam 3 müşteri tipine 

depolama hizmeti sunulmaktadır. Dolayısıyla, işletmede ortaya çıkan maliyetlerin müşteri 

tiplerine dağıtılması önemlidir. Hem FTM hem de ZEFTM yaklaşımlarına göre hesaplanan birim 

ve toplam maliyetler tablo5.3’te gösterilmiştir. Depolama hizmeti sunulan müşteri tiplerinin 

toplam maliyetten aldıkları paylar her iki yaklaşıma göre farklı çıkmıştır. Bunun en önemli 

sebebi, ZEFTM’nin atıl (kullanılmayan) kapasiteyi maliyet objelerine(müşteri tiplerine) 

yüklememesidir.  

En çok depolama hizmeti sunulan müşteri, paletli ve balyalı malzeme depolanmasını 

talep eden müşteri tipi 2’dir. FTM yaklaşımına göre, toplam maliyetten 1.777.734,31 TL, ZEFTM 

yaklaşımına göre ise 1.526.242,19 TL’dir. Aradaki fark ise 251.492,12 TL’dir. Müşteri tipi 2’ye 

depolama başına 130,71 TL daha az maliyet yüklenmiştir.  ZEFTM, müşteri tipi 1’e FTM 

yöntemine göre toplam maliyetten 38.889,10 TL, müşteri tipi 3’e ise 30.233,19 TL daha az 

maliyet yüklemiştir. Birim maliyetler açısından müşteri tipi 1’e 120,77 TL, müşteri tipi 3’e ise 

31,39 TL daha az maliyet yüklemiştir. Müşteri tipi 3 işçilikli malzeme depolanmasını talep eden 

müşteri grubu ve incelenen işletme işçilikli malzeme depolamasını dışarıdan işçi tedarik ederek 

gerçekleştirmektedir. Tedarikçi firmanın kesmiş olduğu fatura bilgileri elde edilemediğinden 

dağıtım yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzunda ve 

nakliye faaliyet havuzunda yer alan faaliyetlerden aldığı pay ile faturalardan doğrudan elde 

edilen tutarlarla işçilikli malzemenin depolanmasının maliyeti belirlenebilirdi.  
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Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımın uygulanmasında depolanan malzeme 

işlemleri faaliyet havuzunda; malzemenin kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin 

bilgisinin iletimi ve dosya kapatılması faaliyet maliyetlerinin müşteri tiplerine dağıtılması için 

sipariş sayısı faaliyet maliyet etkeni; nakliye, kantar ve muayene-kontrol faaliyet maliyetlerinin 

müşteri tiplerine dağıtılması için kamyon sefer sayısı; kalmarlı indirme-istifleme-yükleme 

faaliyeti maliyeti için konteyner sayısı, forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyet maliyeti için 

ise palet sayısı seçilmiştir. ZEFTM yaklaşımında ise bu faaliyetlerin gerçekleştirilme sürelerini 

etkileyen zaman etkeni seçilerek faaliyetlerin maliyetleri müşteri tiplerine dağıtılmıştır.  

Depolama hizmetinin sunulması için katlanılan toplam maliyet içerisinde iş 

makinelerinin akaryakıt maliyeti, leasing yoluyla alınan iş makinelerinin amortismanları, 

personel ücretleri vb. yer almaktadır. Dolayısıyla FTM’de belirlenen faaliyet sayılarını baz alan 

faaliyet maliyet etkenleri, ilgili oldukları faaliyet maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olan en 

önemli etken değildir. Çünkü kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyeti için kullanılan iş 

makineleri kalmar ve forklifttir. Kalmar ve forkliftin tükettiği akaryakıtın ve bunları kullanan 

personelin (9 kişi) ücretini ve SGK primlerini de düşündüğümüzde işlem sayısı ile bu 

faaliyetlerin maliyetlerinin müşteri tiplerine dağıtılması uygun olmayacaktır. Bu yüzden 

ihtiyaca ve gerçeğe uygun birim maliyet hesaplanabilmesi için müşteri tipleri için harcanan 

zamana ilişkin maliyetlerin yüklenmesi uygun olacaktır. Bundan dolayı, aşağıdaki tablo 5.3’te 

gösterildiği gibi FTM ile ZEFTM yaklaşımları arasındaki maliyet farkları oluşmuştur ve ZEFTM 

yaklaşımının uygulanması ile müşteri tiplerine kullanılmayan zamana ilişkin maliyetler 

yüklenmemiştir. 

Tablo 5.3. FTM ve ZEFTM Yaklaşımlarına Göre Hesaplanan Toplam Ve Birim Maliyetlerin 
Karşılaştırılması 

Depolama Hizmeti Birim Maliyetler FARK(TL) Toplam Maliyetler Fark(TL) Fark(%) 
FTM ZEFTM FTM ZEFTM 

Müşteri Tipi 1 1.112,95 992,17 -120,77 358.369,18 319.480,08 -38.889,10 -10,85 

Müşteri Tipi 2 923,98 793,27 -130,71 1.777.734,31 1.526.242,19 -251.492,12 -14,15 

Müşteri Tipi 3 746,96 715,57 -31,39 719.326,34 689.093,15 -30.233,19 -4,20 

Toplam 2.855.429,83 2.534.815,42 -320.614,41 -11,23 

Depolama hizmeti sunulan müşteri tiplerinin faaliyet havuzlarından aldıkları payların 

karşılaştırılması tablo 5.4’te gösterilmiştir.Yapılan görüşmelerden ve gözlemlerden müşteri 

tiplerinin sadece muayene kontrol faaliyetinde farklı süreler geçirdiği ve diğer bütün 

faaliyetlerde ise aynı süreyi tükettikleri tespit edilmiştir. Müşteri tiplerinin faaliyetlerde 

geçirdikleri sürelerin farklı olması durumunda her müşteri tipinin söz konusu faaliyet 

maliyetleri farklı olacaktır. ZEFTM, FTM yaklaşımına göre sırasıyla; malzemenin kabulü faaliyet 

havuzundan tüm müşteri tiplerine % 14,23, nakliye faaliyet havuzundan müşteri tipi 1’e % 15,54, 
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müşteri tipi 2’ye % 14,58, müşteri tipi 3’e % 8,22, kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyet 

havuzundan müşteri tipi 1’e % 66,48, müşteri tipi 2’ye % 76,48, dosya açılması faaliyet havuzundan 

tüm müşteri tiplerine % 52,31, dosya kapatılması faaliyet havuzundan tüm müşteri tiplerinden % 

72,75, sevk edilecek malzeme bilgisi iletilmesi faaliyet havuzundan tüm müşteri tiplerine % 49,97 

oranında daha az maliyet payı yüklenmiştir. Kantar faaliyet havuzundan müşteri tipi 1’e % 5,75, 

müşteri tipi 2’ye % 6,94, müşteri tipi 3’e % 14,91, muayene kontrol faaliyet havuzundan müşteri tipi 

1’e % 128,05, müşteri tipi 2’ye  % 213,14 ve müşteri tipi 3’e   % 236,46 oranında daha fazla maliyet 

payı yüklenmiştir. 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, bir faaliyetin 

gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan zamanı belirleyen değişken olan zaman etkenini 

kullandığından dolayı işçinin tüketilen zamanının olması gerekenden yüksek belirlenmesi 

durumunda birim başına maliyet artmakta, olması gerekenden düşük belirlenmesi durumunda 

da birim başına maliyet düşmektedir. FTM yaklaşımı ise, faaliyet etkeni olarak faaliyet sayılarını 

kullandığından faaliyet işlem sayısı arttıkça; toplam maliyet birim faaliyet başına düşen maliyet 

kadar artmakta ancak ortalama birim başına maliyet aynı kalmakta bu durumdan dolayı yanlış 

maliyetleme ortaya çıkmaktadır. Tablo 5.4’te ZEFTM yaklaşımı, müşteri tipi 1’e ve müşteri tipi 

2’ye kantar, muayene kontrol, forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyetlerinden FTM 

yaklaşımına göre daha fazla maliyet payı yüklemiştir.  

Emtia sigortası hem FTM’de hem de ZEFTM’de müşteri tiplerine palet sayılarına göre 

aynı tutarda yüklenmiştir. Çünkü depolanan malzemenin değerine göre bu maliyet kalemine 

katlanılmaktadır. Dolayısıyla, müşterinin depolanmasını talep ettiği malzemenin değerine göre 

sigorta tutarı hesaplanmakta ve doğrudan müşteriye yüklenmektedir.  Yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirliği ücretinin de depolama sipariş sayısına göre müşteri tiplerine yüklemesi 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen gümrük işlemleri müşteri tiplerine ve depolanacak 

malzemenin türüne, değerine göre farklılık yaratmadığı kabul edilmiştir. 
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Tablo 5.4. FTM ve ZEFTM Yaklaşımlarına Göre Müşteri Tiplerinin Faaliyet Havuzlarından 
Aldıkları Payların Karşılaştırılması 

Faaliyetler 

Müşteri Tipi 1 Fark Müşteri Tipi 2 Fark Müşteri Tipi 3 Fark 

FTM ZEFTM % FTM ZEFTM % FTM ZEFTM % 
Malzemenin Kabulü 16,47 14,12 -14,23 16,47 14,12 -14,23 16,47 14,12 -14,23 
Nakliye 276,57 233,60 -15,54 273,49 233,60 -14,58 254,53 233,60 -8,22 
Kantar 11,43 12,09 5,75 11,31 12,09 6,94 10,52 12,09 14,91 
Muayene Kontrol 
Müşteri Tipi 1 9,26 21,11 128,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Müşteri Tipi (2-3) 0,00 0,00 0,00 9,15 28,66 213,14 8,52 28,66 236,46 
Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme 254,51 85,32 -66,48 251,67 59,20 -76,48 0,00 0,00 0,00 
Forkliftli İndirme-istifleme-yükleme 222,21 333,26 49,97 219,73 333,26 51,66 0,00 0,00 0,00 
İşçilikli indirme-istifleme-yükleme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,38 293,38 0,00 
Dosya Açılması 17,28 8,24 -52,31 17,28 8,24 -52,31 17,28 8,24 -52,31 
Sevk Edilecek Malzemenin Bilgisi 16,47 8,24 -49,97 16,47 8,24 -49,97 16,47 8,24 -49,97 
Dosya Kapatılması 17,28 4,71 -72,75 17,28 4,71 -72,75 17,28 4,71 -72,75 

Toplam 841,46 720,68 -14,35 832,83 702,12 -15,70 634,43 603,04 -4,95 
Emtia Sigortası 215,93 215,93 0,00 35,59 35,59 0,00 35,83 35,83 0,00 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği 55,56 55,56 0,00 55,56 55,56 0,00 55,56 55,56 0,00 
Paketleme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,15 21,15 0,00 

genel toplam 1.112,95 992,17 -10,85 923,98 793,27 -14,15 746,96 715,57 -4,20 

İncelenen işletmede, nakliye faaliyetini gerçek ve zorunlu atıl kapasite olarak belirlemek 

gerekirse, ilgili faaliyeti yerine getiren personel sayısı 6 ve günlük çalışma süresi 7,5 saat’tir. 

İncelenen yılda, toplam 3.209 sipariş ve bu siparişler 5.072 kamyon seferi ile alınmış olup, ilgili 

yılda personelin toplam 312 gün çalıştığı görüşmelerden elde edilmiştir. Dolayısıyla, ortalama 

gün başına kamyon sefer sayısı(5.072/312) 16,25 kamyon seferi /gün olarak hesaplanmıştır. 

Gerçek ve zorunlu atıl kapasitenin hesaplanması için; hem tüm personelin hem de tek 

bir personelin pratik kapasite zamanı, belirli bir faaliyeti yerine getirmek için harcanan zaman, 

işletme tarafından belirlenen normal günlük çalışma zamanının bilinmesi gerekmektedir. 

Pk= Tek bir personelin pratik kapasitesi 

Ptk= Tüm personelin toplam pratik kapasitesi 

Hz= Harcanan zaman 

Gz= Gereken zaman 

Gak= Gerçek atıl kapasite 

Zak= Zorunlu atıl kapasite 

T= Tek personelin pratik kapasitesi başına düşen atıl kapasite 

Harcanan zaman, gereken zamandan daha fazla ise, ilgili faaliyeti yerine getirmek için en 

az 1(bir) işçiye ihtiyaç duyulacağı anlamına gelmektedir. İlgili faaliyetin yerine getirilmesi için 

gereken zaman, harcanan zamandan büyükse atıl kapasite söz konusudur. 

Tek personelin pratik kapasitesi başına toplam atıl kapasitenin hesaplanması 

gerekmektedir. Bunun için tüm personelin toplam pratik kapasitesinden gereken zaman 

çıkartılır ve tek bir personelin pratik kapasitene bölünür. Bulunan sayı 1’den büyükse, sayının 

155 



Murat Kurtlar, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

tam kısmı gerçek atıl kapasiteyi, ondalık kısmı ise zorunlu atıl kapasiteyi hesaplamada 

kullanılacaktır. Bulunan sayı 1’den küçükse, gerçek atıl kapasite yoktur. Formül olarak ifade 

etmek gerekirse, 

X=( Ptk -Hz) / Pk

Gak= T’in tam kısmı x Pk 

Zak= (T’in ondalık kısmı x Pk) + (Gz - Hz) 

Gümrük sistemine plakaların tanımlanması ve gümrüğe gidiş-dönüş faaliyetlerinin yer 

aldığı nakliye faaliyet havuzunun gerçek ve zorunlu atıl kapasitesi aşağıdaki gibi hesaplanır 

(Pratik kapasite, teorik kapasitenin %85’i kabul edilmiştir).  Sipariş başına harcanan zaman 123 

dakikadır. 

Pk= 1 personel x 7,5 saat x 60 dakika x 0,85= 382,5 dakika 

Ptk= 6 personel x 7,5 saat x 60 dakika x 0,85= 2.295 dakika 

Hz= 123 dakika x 16,25= 1.998,75  dakika 

Gz= 6  personel x 7,5 saat x 60 dakika= 2.700 dakika 

T = 2.295 dakika – 1.998,75 dakika = 0,7745 

382,5 dakika 

Gak= 0 x 382,5 = 0 

Zak= 0,7745 x 382,5 = 296,25 dakika 

Nakliye faaliyet havuzunun gerçek atıl kapasitesinin 0 (sıfır) olması,  personel sayısının 

bu faaliyet havuzundaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterli olduğunu göstermektedir. 

Zorunlu atıl kapasitesi ise 296,25 dakikadır. Diğer faaliyet havuzlarına ilişkin gerçek ve zorunlu 

atıl kapasiteye yönelik benzer şekilde yapılabilir. 
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6.SONUÇ 

6.1. Sonuç 

İncelenen işletmenin lojistik işletmesi yani hizmet işletmesi olması ZEFTM yaklaşımının 

uygulanabilirliliği açısından önemlidir. Çünkü ZEFTM yaklaşımı genellikle hizmet işletmelerinde 

uygulanmaktadır. Hizmet işletmelerinde hız, zaman ve maliyet kavramları müşteriler açısından 

önemli olduğundan gerçeğe uygun maliyet bilgisinin elde edilmesinde de zamanın kullanılması 

anlamlı olacaktır. Tez çalışmasında cevap aranan sorulardan birincisi, ZEFTM yaklaşımının 

lojistik işletmelerinde uygulanıp uygulanamayacağı; İkincisi ise incelenen işletmede ZEFTM 

yaklaşımı ile FTM yaklaşımının uygulanması sonucunda hesaplanan birim maliyetlerin farklı 

olup olmayacağıydı. Lojistik faaliyetler içerisinde en önemli paya sahip iki faaliyet olan 

ulaştırma ve depolama faaliyetlerini gerçekleştiren bir işletmenin seçilmesi bu açıdan 

önemliydi. İncelenen işletmede, hem ulaştırma hem de depolama hizmetlerine ilişkin maliyetler 

öncelikle geleneksel maliyet saptama yaklaşımı ile daha sonra da FTM yaklaşımına göre 

hesaplanarak bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır.  Karşılaştırmanın amacı, maliyetlerin ortaya 

çıkmasında sadece hizmet hacminin etkili olmadığını ve FTM’nin daha doğru maliyet bilgisi 

sunduğunu göstermektir. Bu karşılaştırmada, geleneksel maliyet saptama yaklaşımının çıktı 

tabanlı maliyet etkenlerini kullanmasından kaynaklanan yanlış maliyet dağıtımı gösterilmeye 

çalışılmıştır. Çünkü hem ulaştırma hem de depolama maliyetlerinin belirlenmesinde neredeyse 

bütün maliyetler ulaştırma için birinci aşamada taşıma sayısı ikinci aşamada ise taşıma süresi ve 

depolama için ise depolama sayısı maliyet etkenleri kullanılmıştır. Dolayısıyla maliyet objeleri 

ve gider yerleri ile aralarında korelasyon olmayan maliyet kalemleri bu maliyet etkenleri ile 

yüklenmiştir. Bu durum yanlış maliyet saptamaya yol açmıştır.  FTM yaklaşımında ise birinci 

aşamada faaliyetlere, faaliyetlerle aralarında korelasyon olan maliyetler kaynak maliyet 

etkenleri kullanılarak yüklenmiştir. İkinci aşamada da, maliyet objeleri (taşıma yerleri, 

depolama yapılan müşteri tipleri) ile aralarında korelasyon olan faaliyet maliyet etkenleri 

kullanılmıştır. FTM yaklaşımı geleneksel maliyet saptamaya göre maliyetlerin tüketimini daha 

doğru yansıttığından geleneksel maliyet saptamanın eksikliğini gidermiştir. Bu iki yaklaşım 

arasında farklılığın sebebi, geleneksel maliyet saptama yaklaşımında maliyet tüketimlerine 

neden olan etkenlerin yanlış veya sadece hizmet hacmini etkileyen etkenlerin belirlenmesi ve 

tek bir maliyet etkeninin kullanılmasıdır.  

FTM yaklaşımının uygulama sonuçları ile ZEFTM yaklaşımının uygulama sonuçları 

ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. FTM yaklaşımına göre hesaplanan hem depolama hem de 

ulaştırma birim maliyetleri ZEFTM yaklaşımına göre hesaplanan birim maliyetlerden daha 

yüksektir. Bu farka sebep olan kullanılmayan kapasiteye ilişkin maliyetlerin maliyet objelerine 

yüklenmemesi ZEFTM yaklaşımının, yönetimin ihtiyaçlarına daha uygun bilgi ürettiğinin kanıtı 
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olarak gösterilebilir. Dolayısıyla ZEFTM yaklaşımının incelenen işletmede uygulanması 

önerilmektedir. Çünkü kullanılmayan kapasiteye ilişkin maliyetin maliyet objelerine 

yüklenmemesi esas faaliyet karının da daha yüksek çıkmasını ve esas faaliyet konusunda 

işletmenin başarısının daha gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Ulaştırma yapılan yerlerin ve 

depolama hizmeti sunulan müşteri tiplerinin karlılığı hakkında daha gerçekçi bilgi sağlayacaktır. 

İşletme, hangi yerlere ulaştırma hizmeti sunması veya sunmaması ile depolama için de hangi 

müşteri tipinin daha karlı olduğunu ve bu müşteri tipinin kesinlikle elde tutulması ilgili 

kararlarda daha gerçekçi veriler kullanabilecektir. Ancak burada önemli noktalardan biri de bu 

yaklaşımın uygulanmasının maliyet fayda açısından uygun olmasıdır. Örnek işletmede ZEFTM 

yaklaşımının uygulanmasının FTM yaklaşımına göre daha fazla maliyet gerektirdiğine ilişkin bir 

hususa rastlanmamıştır. 

Diğer önemli bir husus da, FTM yöntemi ile ZEFTM yönteminin farklı faaliyet maliyet 

etkenlerini kullanmasıdır. FTM yöntemi işlem tabanlı faaliyet maliyet etkenleri kullanırken, 

ZEFTM ise zaman etkenini kullanmaktadır. İncelenen işletmede ulaştırma hizmetinde sipariş ve 

liman faaliyetlerinin ve depolama hizmetinde de sipariş ve depolama faaliyetlerinin ortaya 

çıkardığı maliyetlerin dağıtılmasında FTM’de işlem tabanlı maliyet etkenleri olan sipariş sayısı, 

taşıma sayısı, kamyon sefer sayısı, palet sayısı kullanılmıştır. ZEFTM’de ise bu faaliyetlerin ve alt 

faaliyetlerin gerçekleştirilme süreleri kullanılmıştır. İşlemlerin faaliyetlerde geçirdikleri süreler 

aynı bile olsa FTM’nin kaynak kapasitesinin tamamının kullanıldığını varsaymasından dolayı 

maliyetler arasında farklılık olacaktır. Ancak farklı bir faaliyet talep edilmesi durumunda FTM 

yaklaşımının güncellenmesinin zorluğu ortaya çıkacaktır. ZEFTM bu durumu, oluşturduğu 

zaman denklemleri yardımıyla kolaylıkla çözmektedir. Ulaştırma hizmetinde sunulan 

faaliyetlerden en önemlisi ve toplam ulaştırma maliyeti içerisinde en yüksek paya sahip olan 

taşıma faaliyetinin taşıma yerlerine yüklenmesinde FTM ile ZEFTM uygulamasında taşıma 

süresi kullanılmıştır. Ulaştırma hizmeti maliyetini saptarken taşıma faaliyeti için taşıma 

süresinin faaliyet maliyet etkeni olarak kullanılması, bazı taşımalarda bekleme sürelerinin 

önemli bir paya ulaşmasından dolayı önemlidir. Bu yüzden her iki uygulamada da bu faaliyet 

maliyet etkeni seçilmiştir. Bu durumda da farklılık yaratan faktör şoförlerin pratik kapasitesinin 

kullanılmasıdır. FTM yaklaşımının uygulanmasında; taşıma faaliyeti maliyetinin taşıma 

yerlerine yüklenmesi için ilk olarak lojistik işletmelerinde yaygın olarak kullanılan, km/ton 

faaliyet maliyet etkeni olarak kullanılmıştır. Ancak taşıma faaliyeti yapılan yerlerdeki bekleme 

sürelerinin farklı olması maliyetlerin taşıma yerlerine yanlış yüklenmesine yol açmıştır. Bunun 

sebebinin yurtdışı taşıma yapılan yerlerden Irak, İran ve Azerbaycan’da bekleme sürelerinin 

zorunluluktan dolayı yurtiçine taşıma yapılan yerlerden fazla olmasından kaynaklandığı işletme 

yöneticileri ile yapılan görüşmelerle saptanmıştır. Toplam km x ton faaliyet maliyet etkeni 

kullanılarak yapılan hesaplamalar, yurtdışı taşıma yapılan Irak ile Azerbaycan ve İran arasında 
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birim taşıma maliyetleri arasında çok fazla farkın çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü km x ton 

başına eşit birim maliyet hesaplandığından Irak’a olması gerekenden daha fazla maliyet 

yüklenmesine diğer taşıma yerlerine ise olması gerekenden daha az maliyet yüklenmesine yol 

açmıştır. Ayrıca sadece km veya ton’un faaliyet maliyet etkeni olarak seçilmesinde de benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Taşıma süresinin faaliyet maliyet etkeni olarak kullanılması taşıma 

faaliyet maliyetinin taşıma yapılan yerler tarafından tüketilmesine neden olan etkenlerin 

tamamını kapsamaktadır. Dolayısıyla faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımları kullanılırken 

faaliyet maliyet etkenlerinin belirlenmesinde dikkatli davranmak gerekmektedir. Çünkü 

işletmelerin faaliyet süreçlerinde farklılıklar olabilmekte ve bazen işletmeler için aynı 

etkenlerin kullanılması yanlış hesaplamalara yol açabilmektedir. 

Depolama faaliyetleri içerisinde belirlenen kalmarlı ve forkliftli indirme-istifleme-

yükleme faaliyetleri ile nakliye faaliyetlerine ilişkin maliyetler toplam maliyetlerin yarısından 

daha fazla paya sahiptir. Dolayısıyla bu maliyetlerin müşteri tiplerine gerçeğe uygun yüklenmesi 

son derece önemlidir. FTM bakış açısında faaliyet sayıları etken olarak düşünüldüğünden ve 

yapılan çalışmalarda da genellikle depolama hizmetlerinde konteyner sayısı, palet sayısı, koli 

sayısı gibi etkenler önerildiğinden, FTM yönteminde faaliyet maliyet etkenleri olarak nakliye 

için kamyon sefer sayısı, kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyeti için konteyner sayısı, 

forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyeti için ise palet sayısı seçilmiştir. Nakliye faaliyetinde, 

şoför ve kamyon maliyetleri, diğer iki faaliyette de kullanılan operatör ve iş makineleri (kalmar 

ve forklift) maliyetleri önemli paya sahiptir ve  bu faaliyetlerin maliyetlerinin müşteri tiplerine 

dağıtılmasında işlem sayılarının seçilmesi yanlış maliyet saptamaya sebep olmuştur. Çünkü 

nakliye, kalmarlı indirme-istifleme-yükleme ve forkliftli indirme-istifleme-yükleme faaliyetleri 

içerisinde önemli bir paya sahip olan akaryakıt ve amortisman maliyetleri ile işlem sayıları 

arasındaki korelasyon düşüktür. ZEFTM’de ise bu faaliyetlerin gerçekleştirilme süreleri etken 

olarak kullanılmıştır. Çünkü çalışma süreleri ile bu maliyet unsurlarının tüketimi arasında 

yüksek bir korelasyon olduğu açıktır. Bu durum zaten niçin ZEFTM’nin uygulanması gerektiğini 

göstermektedir. Şoför ve operatörlere ait ücret giderlerinin yüklenmesinde pratik kapasitenin 

kullanılması da ZEFTM’nin diğer bir farkını göstermektedir. Uygulama çözümlerinde bu 

doğrultuda sonuçlara ulaşılmıştır. 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının uygulanmasında 

kullanılacak verilerin elde edilmesinde özellikle küçük işletmelerde sıkıntılar yaşanabilir. Bu 

işletmelerin ERP sistemlerine yatırım yapmaları mümkün görünmemektedir. Buna rağmen bu 

işletmeler uygulama modelini baştan iyi bir şekilde oluşturur ve model için gerekli verileri 

belirlerse bu verilerin elde edilmesi için bir takım dokümanlar oluşturularak bazı veriler 

manüel olarak elde edilebilir. İncelenen işletme gibi küçük lojistik işletmelerinde Microsoft 

Excel gibi programlar kullanılarak veri setleri oluşturulabilir. Böylelikle müşterilerin taleplerine 
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ilişkin faaliyetlerin maliyetleri kolaylıkla hesaplanabilir. Ayrıca birim süre maliyetlerini 

değiştirecek olaylar (personele zam yapılması, yeni bir duran varlık alınması vb.) meydana 

geldiğinde birim süre maliyeti, oluşturulan programda veriler değiştirilerek kolaylıkla yeni 

faaliyet maliyetleri hesaplanabilir.  

Uygulama yapılan lojistik işletmesinde taşıma yapılan yerlerden dönüşlerin %90’ının 

boş olarak yapıldığı öğrenilmiştir. Bu durum da birim taşıma maliyetlerinin yüksek olmasına yol 

açmaktadır. Taşıma yerlerinden boş dönüşlerin azaltılabilmesi için internet üzerinden bir 

iletişim alt yapısı kurularak maliyet azaltımı ve karlılığın artırımı sağlanabilir. Örnek işletmede 

tedarik taşıma ve bunların maliyeti yüksektir. İşletmede kamyon sayısı kadar şoför 

bulunmaktadır. Kamyon sayısı ile şoför kapasitesi aynı olamayacağından kamyonlar atıl 

kalmaktadır.  Mevcut kamyon kapasitesi ile şoför sayısı artırılarak daha fazla öztaşıma yapılması 

sağlanabilir. ZEFTM yaklaşımında belirlenen zaman denklemlerinde tahmini birim kapasite 

maliyetleri kullanılarak bütçelemede de yararlanılabilir. 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının uygulanması işletmeye 

önerilmekle birlikte bu yaklaşımdan beklenen faydanın elde edilebilmesi hem ulaştırma hem de 

depolama sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sürelerinin gerçeğe uygun ölçülmesine bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. Değişkenlerin (birim kapasite maliyeti ve faaliyetlerin gerçekleştirilme 

süresi) tespitinde çok dikkatli ve objektif olunması önemlidir. Bu nedenle işletmeler, başlangıçta 

hemen sonuç almayı beklemekten ziyade bu bakış açısıyla faaliyetlerini değerlendirerek zaman 

içerisinde daha iyi uygulamalar yapabileceklerdir. 

6.2. Çalışmanın Literatüre Katkısı 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, hem hizmet hem de üretim sektörlerinde 

üretim ve hizmet maliyetlerinin hesaplanmasında ve bu maliyetlerin yönetimin alacağı 

kararlara yardımcı olması amacıyla birçok uygulama çalışmalarında kullanılmıştır. FTM 

yaklaşımı, İşletmelerin lojistik maliyetlerinin ve lojistik işletmelerin maliyetlerinin tespit 

edilmesinde önerilen yaklaşımlardan biridir. ZEFTM yaklaşımı ise daha çok hizmet işletmeleri 

özellikle hastane işletmeleri için önerilmektedir. Ancak lojistik işletmelerin maliyetlerinin tespit 

edilmesinde ZEFTM yaklaşımının uygulanmasına yönelik çalışmaların yok denecek kadar az 

olması ve uygulamaların detaylandırılmaması işletmelerin bu maliyet yaklaşımını 

kullanmalarının önüne geçmektedir. Bu çalışma ile bu problemin çözümüne katkı yapılacağı 

düşünülmektedir. ZEFTM ile yapılan bu çalışmada ortaya çıkan maliyetlerin hesaplanabilmesi, 

elde edilen bilgilerin bütçeleme, kaynak yönetimi, fiyatlama, müşteri/taşıma yeri bazında 

karlılık analizleri gibi konularda işletme yönetimi tarafından alınacak kararlara katkı 

sağlayabilecektir. Sonuç olarak, ZEFTM yaklaşımının lojistik işletmelerinde uygulanabilirliğine 

ilişkin bu çalışmanın literatüre ve uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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6.3. Çalışmanın Kısıtları 

Çalışmada yaşanan en önemli problem, uygulama yapılacak bir lojistik işletmesinin 

bulunmasında yaşanmıştır. Çünkü görüşme yapılan işletmeler maliyet bilgilerini 

paylaşmayacaklarını belirtmişlerdir. Uygulama yapılan lojistik işletmesinin ayrı bir maliyet 

muhasebesi sisteminin olmamasından dolayı kullanılan veriler yöneticilerle yapılan görüşmeler 

sonucu elde edilebilmiştir. Ulaştırma hizmetinde işletme hem öztaşıma hem de tedarik yoluyla 

taşıma yapmakta ve bunların maliyetlerini ayrı takip etmediğinden ve tedarik taşımaya ilişkin 

faturalar temin edilemediğinden ortalamalar kullanılmıştır. 

6.4. Gelecekte Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Bu çalışmada, ulaştırma (karayolu ile taşıma) ve depolama hizmeti sunan küçük ölçekli 

bir lojistik işletmesinde ZEFTM yaklaşımının uygulanabilirliği gösterilmeye çalışılmıştır. Bundan 

sonraki çalışmalarda, farklı taşıma modları kullanan, farklı bir lojistik hizmetler sunan, daha 

büyük ölçekli işletmelerde ZEFTM yaklaşımının kullanılabilirliğine yönelik çalışmalar 

yapılabilir.  Ayrıca yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte lojistik sektörünün konunun önemine 

dikkati çekilerek sonraki çalışmalarda daha katılımcı olmaları sağlanabilir. 
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