
 

İşletme Akademisi Dergisi 
2021, 2 (1): 57-75. 

DOI:10.26677/TR1010.2021.701 
Dergi web sayfası: www.isakder.org  

Araştırma Makalesi 

 

Sipariş Maliyet Yöntemi: Bir Led-Line Üretim 
İşletmesinde Uygulama* 

 

Nevin TERCAN  
Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 
nevintercan@akdeniz.edu.tr, www.orcid.org/0000-0001-9718-1810 
 
Prof. Dr. Adnan DÖNMEZ  
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İşletme ABD, Antalya, 
adonmez@akdeniz.edu.tr, www.orcid.org/0000-0001-8632-8290 

 

Öz 

Üretim işletmelerinde mamul maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanması işletmenin fiyatlama 
çalışmaları açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Doğru bir şekilde maliyet hesaplaması 
yapılmamış bir ürünün fiyatlamasında da yanlışlıklar ortaya çıkabilecek, belki de işletme 
zararına mal satmasına rağmen kar ediyormuş gibi gözükebilecektir. Bu çalışmada; led- line 
aydınlatma hizmeti yapan bir üretim işletmesinde kullanılan mamul maliyeti hesaplama 
sisteminin incelenip, işletmede sipariş maliyet sistemi oluşturularak işletmenin mevcut durumu 
ve sipariş maliyet sistemi kurulduktan sonraki durumunun karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma 
kapsamında; sipariş maliyeti yönteminin genel özellikleri, yöntemin aşamaları, anlatılmış ve 
ardından bir led-line üretim işletmesinde gerçekleştirilen uygulamanın sonuçlarına yer 
verilmiştir. İşletmenin sipariş maliyet sistemi kurulduktan sonra, proje maliyeti 
karşılaştırıldığında işletmenin maliyetleri hesaplarken doğru kararlar almadığı ve bunun 
sonucunda projeden zarar ettiği ortaya çıkmıştır. 

* Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde sunulan ”Sipariş Maliyet Sisteminin Bir 
Üretim İşletmesinde Uygulanması” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Abstract 

In the manufacturing enterprise, accurate calculation of product costs is of great importance for 
the pricing studies of the enterprise. Mistakes may also arise in the pricing of a product that has 
not been correctly calculated, and may appear to make a profit even though it sells goods at an 
operating loss. In this study; By examining the product cost calculation system used in a 
manufacturing enterprise that makes led-line lighting service, an order cost system was created 
in the establishment and a comparison of the current state of the enterprise and its status after the 
order cost system was established. Scope of work; The general features of the order cost method, 
the stages of the method, are described and then the result of the application carried out in led-
line manufacturing enterprise are given. After the establishment's order cost system was 
established, when the project cost was compared, it was revealed that the enterprise did not make 
the right decisions when calculating the costs and as a result it was damaged by the project 
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