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ÖZET  

İşletmelerin rekabet üstünlüğü yaratarak karlılıklarını arttırabilmesinin unsurlarından birisi de hiç kuşkusuz 
maliyettir. Zira işletmelerin maliyet bilgilerini kullanarak alacakları birçok yönetsel karar, işletme karlılığını 
etkilemektedir. Bu durumda doğru ürün maliyeti belirlemenin önemi artmıştır. Ürün maliyetini doğru bir şekilde 
belirleyebilmede geleneksel yöntemler günümüz modern üretim ortamında yetersiz kaldığından, yeni yöntemlere 
olan ihtiyaç artmıştır. İleri üretim teknolojilerinin kullanıldığı, çok çeşitte ürünün üretilebildiği günümüz modern 
üretim ortamında, ürün maliyeti belirlemede geleneksel yöntemlerin yetersizliğini gidermek üzere geliştirilmiş 
yöntemlerden kaynak tüketim muhasebesi bu noktada oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla bu çalışmada 
kaynak tüketim muhasebesi teorik olarak incelenmiş, bu doğrultuda kaynak tüketim muhasebesinin anlamı, önemi, 
amacı, avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur. 
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ABSTRACT 

One of the key competitive advantage factor is cost, undoubtedly, in increasing companies’ profitability by means 
of developing competitive edge. Because many managerial decisions that companies make by using cost 
information affect companies profitability. In this situation, the importance of determining accurate product cost 
has icreased. The need of new methods for accurate product cost has icreased because traditional methods are 
insufficient for determining product cost accurately in modern production environment. In this situation, resource 
consumption accounting which is developed for eliminating the inefficiency of traditional methods in determining 
accrute product cost, is so important in today’s modern production environment which companies use advanced 
production technologies and can produce in a wide variety of products. For this purpose, in this study, resource 
consumption accounting was examined therotically. Accordingly, the scope, significance, purpose, advantages and 
disadvantages of resource consumption accounting was explained. 
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