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ÖZET 

Batık maliyet kavramının muhasebe ve iktisat bilimleri bakış açısıyla yapılan tanımlarının 

haricinde, çeşitli farklı tanımları daha bulunmaktadır. Muhasebe bilimi perspektifinden, batık 

maliyet zihinsel bütçeleme ile bağlantılıdır. Bir başka ifadeyle, batık maliyet daha çok zihinsel 

muhasebenin çalışma sahasına giren bir kavramdır. Zihinsel bütçelemenin aşıldığı durumlarda 

projeler terk edilmektedir ve batık maliyet genelde bu gibi bir bütçelemenin bulunmadığı 

koşullarda tecrübe edilen bir terminolojiye karşılık gelmektedir. Batık maliyet, mevcut iş 

durumunu etkilemeyen geçmiş maliyettir. Batık maliyeti, piyasadan çıkmaya karar veren 

işletmelerin geri döndüremeyeceği yatırımlar olarak ifade etmek de mümkündür. Ancak, batık 

maliyetin kapsamına sadece parasal tutarlar girmemektedir. Aynı zamanda harcanan emek ve 

zaman da batık maliyetin kapsamına girmektedir. Bireyler ve işletmeler rasyonel davranmayıp 

duygusal davrandıklarında, batık maliyetin ağır negatif etkileri söz konusu olabilmektedir. 

Batık maliyet hususunda geçmişte alınan kararların gelecek yatırımları etkilememesine dikkat 

edilmelidir. Her yatırım ayrı bir şekilde değerlendirilmelidir. Batık maliyet konusunda 

bireylerin ve işletmelerin zararlarına minimuma indirebilecek stratejilerin iyi bir şekilde 

bilinmesi ile etkin bir şekilde uygulanması şarttır. Bu sağlanabilirse girişimcilik faaliyetlerinin 

başarıya ulaşma şansı da artmakta, ülke ekonomileri açısından mikro ve makro faydalar söz 

konusu olmaktadır. Batık maliyet konusunda etkili stratejiler arasında detaylı araştırma 

yapmak, fizibilite raporları hazırlamak, saha araştırması gerçekleştirmek, uzun vadeye 

odaklanmak, ürün veya pazar değişikliğine gitmek ve belirli bir aşamada batık maliyete konu 

olan ürünü elden çıkarmak yer almaktadır. Çalışma sırasıyla Giriş, Batık Maliyet Örnekleri, 

Batık Maliyetin Önemi ve Batık Maliyet-Fırsat Maliyeti Karşılaştırması, Sonuç ve Batık 

Maliyet ile İlgili Stratejiler bölümlerinden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Finans, Batık Maliyet, Girişimcilik, Strateji  

 

ABSTRACT 

In addition to the definitions made from the perspective of accounting and economics, the 

concept of sunk cost has several different definitions. From an accounting science perspective, 
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sunk cost is linked to mental budgeting. In other words, sunk cost is a concept that falls within 

the scope of mental accounting. Projects are abandoned when mental budgeting is exceeded, 

and sunk cost corresponds more to a terminology experienced in the absence of such budgeting. 

Sunk cost is the past cost that does not affect the current business situation. It is also possible 

to express sunk costs as investments that cannot be returned by businesses that decide to exit 

the market. However, not only monetary amounts are included in the scope of sunk costs. At 

the same time, the effort and time spent are also included in the sunk cost. When individuals 

and businesses act emotionally rather than rationally, there can be extensive negative effects of 

sunk cost. It should be noted that the decisions taken in the past regarding sunk costs should not 

affect future investments. Each investment should be evaluated separately. Strategies that can 

minimize sunk costs to individuals and businesses must be well known and implemented 

effectively. If this can be achieved, the chance of success in entrepreneurial activities will 

increase, and there will be micro and macro benefits in terms of national economies. Effective 

strategies for sunk cost include conducting detailed research, preparing feasibility reports, 

conducting field research, focusing on the long-term, changing the product or market, and 

disposing of the product subject to sunk cost at a certain stage. The study consists of 

Introduction, Examples of Sunk Cost, Importance of Sunk Cost and Comparison of Sunk Cost-

Opportunity Cost, Conclusion and Strategies Related to Sunk Cost, respectively. 

Keywords: Accounting, Finance, Sunk Cost, Entrepreneurship, Strategy  

 

I. GİRİŞ 

Muhasebe, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, 

özetlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili bir bilim dalıdır (Kızıl ve 

Kızıl, 2007). Muhasebe, ortaya çıktığı ilk zamanlarda daha çok kaydetme fonksiyonu ile ön 

plana çıkmış olsa da, yıllar geçtikçe modern bir bilim haline gelmiş ve teknoloji ile inovasyonla 

entegre olmuştur (Aksel ve diğ., 2013). Teknoloji ve inovasyon aracılığıyla günümüzün hızla 

gelişen iş dünyasında ise muhasebe bilimine gerekli önemi vermek ve başarılı girişim 

faaliyetlerinde bulunmak şart olmuştur (Kızıl, Selvi Hanişoğlu ve Aslan, 2019). Girişimcilik 

faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında ise muhasebe ile yakından bağlantılı olan batık maliyet 

kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Batık maliyet kavramı hakkında farkındalığın arttırılması 

ve ilgili kritik stratejilerin doğru bir şekilde uygulanması şarttır. Zihinsel muhasebeden 

bahsetmek gerekirse, finansal işlemlerin organize edilmesine ve para yönetiminin 

kolaylaştırılmasına olanak veren bir dizi bilişsel işlemdir (Özkan, 2020).  

Batık maliyet, hayatın her alanında ve neredeyse bütün eylemlerde karşımıza çıkan bir olgudur. 

Batık maliyet bir iş veya eylem için yatırılan ve harcanan paraların tümüdür. Aynı zamanda 

batık maliyet, mevcut iş durumunu etkilemeyen geçmiş maliyet olarak da bilinmektedir. 

Muhasebe bilimi açısından, batık maliyet zihinsel bütçeleme ile ilgilidir ve özellikle de zihinsel 

muhasebenin alanına giren bir kavramdır. Zihinsel bütçelemenin aşıldığı durumlarda 

projelerden vazgeçilmektedir ve batık maliyet daha çok bu tip bir bütçelemenin olmadığı 

durumlarda tecrübe edilen bir olgudur (Heath, 1995). Batık maliyet etkisinin anlaşılmasında, 

zihinsel muhasebe bağlamsal bir analiz sunmaktadır (Thames, 1996). İktisat bilimi açısından 

ise, batık maliyet piyasadan çıkmaya karar veren işletmelerin geri döndüremeyeceği yatırımlar 

olarak ifade edilmektedir (Bayramoğlu, 2020). İktisat bilimi perspektifinden bir başka tanıma 

göre, batık maliyet etkisi paraya, çabaya veya zamana yatırım gerçekleştikten sonra bir çabayı 

devam ettirme eğiliminde daha büyük bir eğilimle meydana gelen uyumsuz bir ekonomik 

davranıştır (Arkes ve Ayton, 1999). 

Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, batık maliyetler işletmelerin geçmişte gerçekleşen ve 

gelecekte geri kazanılma şansı olmayan, kapsamında Araştırma-Geliştirme (AR-GE) giderleri, 
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pazarlama giderleri, ekipman giderleri ve bordro giderleri gibi çeşitli gider kalemlerinin yer 

aldığı tüm maliyetlerdir. Dolayısıyla, batık maliyetin kapsamına giren gider kalemlerinin çeşitli 

olduğunu ifade etmek gerekir (Know-Base, 2021). Bir diğer önemli husus da şudur ki, sadece 

parasal tutarlar batık maliyetin kapsamına girmez. Aynı zamanda kuyrukta bekleme, bir ilişkiyi 

sürdürme ve hobiye harcanan süre gibi harcanan zaman da batık maliyete konu olmaktadır 

(Navarro ve Fantiona, 2009; Çalık, 2021). Zira, batık maliyet geri dönüşü bulunmayan bir para, 

zaman veya çaba yatırımı gerçekleştikten sonra şahısların kendi aleyhlerine olsa dahi bir 

aksiyona geçme ihtimallerinin daha yüksek olduğu bir olguya karşılık gelmektedir (Yan ve 

Otto, 2020). Benzer şekilde, batık maliyet ek seçim durumunda daha iyi alternatifler mevcut 

olsa dahi bir efor, zaman veya para yatırımı gerçekleştikten sonra bir alternatifte ısrar etme 

eğilimi olarak anılmaktadır. (Yáñez vd., 2017). Batık maliyet kritik bir husustur. Bunun nedeni, 

belirli durumlarda işletmeleri ve bireyleri vazgeçilmezlik sarmalında adeta bir labirent 

yolculuğuna sürükleyerek büyük zararlara neden olabilmesidir. 

Batık maliyet kavramı 1982-1987 yılları arasında Shaked ve Sutton tarafından geliştirilmiş, 

Sutton tarafından detaylı olarak ele alınmıştır. Batık maliyet üzerinde gerçekleşen ilk tartışma 

ise, tüketicilerin taleplerini maksimize etme amacıyla firmalar tarafından gerçekleştirilen 

reklam ve Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmaları kapsamında yapılan harcamaların da 

batık maliyete dahil edilip edilmemesi üzerine olmuştur (Arvas, 2014). Batık maliyet kavramı, 

günümüzde de önemini korumaktadır. 

 

II. BATIK MALİYET ÖRNEKLERİ 

Batık maliyet konusunda çeşitli örnekler sunmak mümkündür. Örneğin, bir ilaç firmasının saç 

büyümesi için yeni bir ilacın Araştırma-Geliştirme (AR-GE) aşamasında yüksek meblağlar 

ödediğini düşünelim. Belirtilen büyük yatırıma karşın, saç büyümesi için piyasaya sürülen yeni 

ilacın yan etkilerinin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, ilaç firması ilgili ilacın 

üretimini durdurmak ve belirtilen ilacı piyasadan çekmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla, bu 

noktada Araştırma-Geliştirme (AR-GE) gideri batık maliyet haline gelmiştir ve bahse konu olan 

ürün için gelecekte herhangi bir kararda dikkate alınmamalıdır. Bir başka örnek olarak, bir 

firmanın yeni çıkaracağı ürün için belirli tutarda pazarlama, reklam ve tanıtım harcaması 

yaptığını, ancak ilgili pazarlama, reklam ve tanıtım kampanyasının başarısız olduğunu 

düşünelim. Aynı ürün veya işletmenin bir başka ürünü için gelecekte herhangi bir karar verirken 

bahse konu olan masraf dikkate alınmamalıdır ve batık maliyet olarak kabul edilmelidir. Üretim 

işletmelerinde gerçekleşen çeşitli ekipman ve makine masrafları da belirli durumlarda batık 

maliyete konu olabilmektedir. Örneğin, bir işletmenin yapmış olduğu ekipman ve makine 

yatırımlarının piyasaya yeni ekipmanlar ile makineler sürülmesi nedeniyle boşa gittiğini 

varsayalım. Hızla gelişen teknoloji neticesinde modası geçen ve artık işlevsel olmayan ekipman 

ve makineleri de batık maliyet kapsamına dahil etmek gereklidir. Direkt veya endirekt şekilde 

işletme personeli için yapılan yatırımlar da geri kazanılamaz. Örnek olarak bir işletmenin yeni 

bir yazılımı (programı) kendi bünyesine uyarlamak ve personeli yeni yazılımın (programın) 

kullanılması hususunda eğittiğini farz edelim. İşletme personelinin eğitimi için belirli bir tutarın 

harcanmasına karşın, daha sonra ilgili yazılımın (programın) firmaya entegrasyonundan 

vazgeçildiğini ele alalım. Bu durumda, işletme personelinin bahse konu olan yazılımı 

(programı) kullanabilmesi için yapılan tüm yatırımlar ve harcamalar batık maliyettir (Know-

Base, 2021).       

Başka bir örnek vermek gerekirse, A firmasının X makinesini üretmek için 200.000 TL’lik bir 

meblağ ayırdığı düşünülsün. X makinesinin %40’ı tamamlandığı esnada ise B firmasının 

maliyeti daha az ve kullanım alanı daha geniş bir makineyi piyasaya arz ettiğini ele alalım. Bu 

durumda B firmasının makinesine olan talebin A firmasınınkinden daha fazla olacağı açıktır. 
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Belirtilen senaryoda, A firması daha üretimini tamamlamadan zarara uğramıştır. Aynı zamanda, 

tamamlanan %40’lık kısım 80.000 TL tutarlı batık maliyettir. Bahse konu olan harcamaların 

geri kazanılmasının asla mümkün olmadığı da bilinmektedir.  

Farklı bir örnekten yola çıkarsak, bir kişi aracına benzin doldurduğunda aracı kullanmasa bile 

harcadığı belli meblağın telafisi gerçekleşmez. Bir firmanın iş için temel oluşturma, bina kurma 

ve makine alma sürecinden işletmenin sona erme sürecine kadar gerçekleşen bütün çıktılarının 

tekrar elde edilmesi de söz konusu değildir. Tekrar elde edilmesi, bir başka ifadeyle kazanılması 

mümkün olmayan bu çıktılar ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, dışsal batık maliyet kavramıyla 

üretim henüz mevcut değilken gerçekleşen yatırım batığı terimi ile vurgulanmaktadır. İkincisi 

ise, içsel batık maliyet kavramıyla üretim sürecinde ve üretim sona erdiğinde yapılan 

harcamaların geri alınamayacağını ifade eden husustur (Pehlivanoğlu ve İnce, 2018). Şu 

karıştırılmamalıdır ki, batık maliyet karar verme aşamasında başvurulan bir faktör değil, verilen 

bir kararın sonucundaki faktördür. Firmalarda yapılan harcamaları, personele verilen maaşları 

vb. çıktıları geri kazanmaya çalışarak veya hayıflanarak daha büyük bir zarara uğranmaması 

gerekir. Bu giderlerin doğal ve telafi edilebilir olmayışı batık maliyet kavramına önem 

atfetmektedir. Batık maliyet halihazırda harcanmış, ancak hiçbir koşulda geri kazanılamayan 

bir maliyettir. Gelecekteki yatırımlar ve kararlar, geçmiş harcamaların etkisi altında 

kalmamalıdır (Know-Base, 2021).   

Bu noktada en önemli husus ise yanılmamaktadır. Konuyu biraz daha açmamız ve daha detaylı 

ele almamız gerekirse, daha önce verdiğimiz örnekte A işletmesinin X makinesinin, daha üretim 

aşamasındayken talep edilmeyeceği öngörülüyordu. Yanılgı olan kısma gelelim: Makine için 

belli bir zaman, para ve emek sarf edildiği için sonu ne olursa olsun genelde o işi tamamlamak 

gerektiği düşünülmektedir. Bir başka ifadeyle, emek verilen herhangi bir işin bitirilmesi 

önemsenmektedir. Halbuki, bu doğru bir yaklaşım değildir. Daha önce sunduğumuz örnekte A 

işletmesinin X makinesinin daha üretim aşamasındayken talep edilmeyeceği öngörüldüğü anda 

üretiminin kesilmesi ve piyasaya sürülmemesi doğru bir analizle en doğru adım olacaktır.  

Günlük hayattan örnekler vermek gerekirse, ev için alınan bir eşyanın artık kullanılmaması 

halinde, hatta işlevi yitirilse dahi bile daha önce para verildiği için genelde atılmasına 

kıyılamaz. Belirtilen eşyadan vazgeçememe durumu ise evdeki alanı daraltma zararı olarak 

bireylere geri döner ve yansır. Halbuki artık kullanılmayan ve işlevsiz eşya batık maliyettir. 

Belirtilen eşya ikinci el olarak satılır ve elden çıkarılırsa batık maliyetin negatif etkisi 

azaltılacaktır. Batık maliyet konumundaki artık kullanılmayan ve işlevsiz eşyanın hala evde 

tutulması, evden de yeterli verimin alınmaması sonucunu doğurmaktadır. Başka bir örnekle 

devam edersek, banyoda seramik üzerine işlenecek desenin tamamlanmasına yakın bir zamanda 

bozulması, bir başka ifadeyle hatalı işlenmesi halinde yine de ilgili seramik desenini 

tamamlamak daha cazip gelmektedir. Halbuki, hatalı işlenen seramik deseni batık maliyettir. 

Seramik deseninin hatalı işlenmesi kararından dönülmeyerek daha iyi görünümlü bir banyoya 

sahip olma imkanı ve şansı ortadan kalkmaktadır. 

Güncel bir örnek de futbol endüstrisinden verilebilir. Bildiğini üzere, Galatasaray 2 Eylül 

2019’da Fransa’nın Monaco takmından Radamel Falcao’yu yıllık 5 milyon Euro’ya (Avro) 

transfer etmişti (Transfermarkt, 2021; BBC News Türkçe, 2019). Galatasaray’da görev yaptığı 

süre boyunca ise Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle toplam 21 maç kaçırdı ve Süper 

Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere toplam 22 maçta 

sadece 11 gol atabildi (Transfermarkt, 2021). Bu performansına karşın, Galatasaray ise 

Radamel Falcao’yu ancak 4 Eylül 2021’de İspanya’nın Rayo Vallecano kulübüne satmıştır. 

Zira, Radamel Falcao’yo ödenen yüksek tutarlar bir batık maliyet olarak algılanmasını 

geciktirmiş ve güçleştirmiştir. Halbuki, Radamel Falcao daha önce duygusal davranılmayarak 

başka bir oyuncu ile takas edilebilseydi veya farklı bir kulübe satılabilseydi ilgili batık maliyetin 

bir kısmının elimine edilmesi söz konusu olabilirdi. 
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III. BATIK MALİYETİN ÖNEMİ VE BATIK MALİYET - FIRSAT MALİYETİ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Genel anlamda bir takım hususlara emek, zaman ve para harcandığı için bu hususlar olumsuz 

devam etmesine rağmen tamamlanması arzu edilmektedir. Ancak, aslında belirtilen hususların 

o anda bırakılmamasına iktisaden, zaman ve emek olarak çok daha büyük kayıplar söz konusu 

olabilmektedir. Bu noktada atalarımızın “Zararın neresinden dönülürse kardır” sözüne kulak 

vermek daha isabetli olurken, “Battı balık yan gider” sözüne kulak vermek çok da akıllıca 

olmayacaktır. Hiç şüphesiz, batık maliyet kavramını fırsat maliyeti kavramıyla da 

karıştırmamak gerekir. Örneğin bir sinema bileti aldığımızı ve filmin gösterildiği gece yiyecek-

içecek menüsü de alarak sinema salonuna geçtiğimizi düşünelim. Film ise çok kötü çıksın, 

ancak biz ödediğimiz sinema bileti ve yiyecek-içecek menüsü parası nedeniyle, sinema salonu 

dışında başka bir faaliyette çok daha güzel vakit geçirme ihtimalimiz varken yine de salonu terk 

etmiyorsak ve film bitene kadar kalıyorsak burada batık maliyet vardır. Ancak, farklı bir 

senaryoda aynı gün ve saate denk gelen bir sinema filmi ile tiyatro gösterisi arasında sinema 

filmi yönünde karar veriyorsak, gitmediğimiz tiyatro gösterisi burada fırsat maliyeti olacaktır. 

 

IV. SONUÇ VE BATIK MALİYET İLE İLGİLİ STRATEJİLER 

Bir zarara uğrandığı zaman motivasyonun düşmesi veya hırsla devam etmek sağlıklı 

olmayacaktır. Peki batık maliyet karşısında ne yapmalıdır ve nasıl bir strateji benimsenerek 

hareket edilmelidir? Öncelikle şurada hemfikir olmak zorundayız ki, batık maliyeti önlemek 

bazen mümkün değildir. Zira batık maliyet, belirli durumlarda doğal ve olması gereken bir 

harcama olarak karşımıza çıkmaktadır. Batık maliyete değil, ancak isabetli bir şekilde doğru işe 

karar verilebilir. Dolayısıyla bir iş kurmadan, bir faaliyete başlamadan veya bir makine satın 

almadan önce fizibilite raporlarına ve saha araştırmalarına başvurmak faydalı olacaktır. 

Böylece, kar etme-zarar etme durumu hakkında öngörü ve tahminlerde bulunulabilir ve zorunlu 

harcamalar sonrasında kalkınmayı sağlayacak gelirli işlere karar verilebilir. Batık maliyet 

karşısında izlenebilecek bir başka efektif strateji ise çıktıyı tekrar elde etmeye çalışmamak 

olacaktır. Bir başka ifadeyle, kaybedilmiş olanı kazanmakla vakit harcanmamalı, o tutar gözden 

çıkarılmalıdır. Batık maliyetin belirli durumlarda katlanılması gereken mecburi bir gider olarak 

kabul edilmesi gerekir. Aynı zamanda zarara uğranan eylemin devam ettirilmesinde ısrarcı 

olmadan belirtilen eylemden vazgeçilmesi gerekir.  

Ancak, eğer nihai olarak zararı kurtarabilecek bir duruma geçme söz konusu olabilecek ise 

zarara katlanılabilir. Örneğin, 2018 yılının ilk çeyreğinde Elon Musk’ın firması Tesla 

Motors’un zararı 710 milyon Amerikan doları idi. Buna karşın, Elon Musk’ın uzun vadeli bir 

planı ve firması Tesla Motors’un ilgili zararı karşılayabilecek bir finansal gücü vardı. 2018’in 

ilk çeyreği itibariyle 710 milyon Amerikan dolarlık zarar bir batık maliyet idi. Ancak, Elon 

Musk uzun vadede nihai amacı mat etmek olan fakat oyun esnasında fedalar yapabilen satranç 

ustalarının uyguladığı strateji ile batık maliyet korkusuna karşı galip gelmiştir. Zira, anlık olarak 

batık maliyeti düşünmeyip, cesur davranarak uzun vadeye konsantre olmuştur (Şahin, 2018). 

Son olarak, batık maliyetle ilgili bir diğer strateji ise ürün değişikliğine gitmektir. Firmalar, 

batık maliyet söz konusu olduğunda ürün değişikliğine giderek tecrübe edecekleri olumsuz 

finansal senaryoları elimine edebilirler. Aynı zamanda, söz konusu ürünü satın alacak pazarın 

değiştirilmesi stratejisinin de uygulanması mümkündür. Benzer şekilde belirli durumlarda 

teknoloji nedeniyle modası geçen ve batık maliyete konu olan ekipman ile makinenin satılması 

da opsiyonel stratejiler arasındadır. Hiç şüphesiz, bu durumda daha önce harcanan tüm tutarın 

geri kazanılması söz konusu değildir. Ancak, belirli bir tutarın tekrar işletmeye kazandırılması 

ve döndürülmesi söz konusu olacaktır. Batık maliyet tutarının ve oranının yüksek olduğu 

sektörler ise stratejilerinin bir parçası olarak özellikle finansal yönden güçlü firmalardan 
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tarafından tercih edilebilir. Zira, batık maliyet tutarının ve oranının yüksek olduğu endüstrilere 

girişlerin ve bu endüstrilerde rakiplerin görece az olduğu da bilinmektedir. Batık maliyetin arzu 

edilmeyen negatif etkilerini minimize etmek için birbirinden farklı çözüm yolları ve 

alternatifler üretmek de akıllıca olacaktır. En nihayetinde, rasyonellik asla elden bırakılmamalı 

ve geçmişte yapılan yatırımlara duygusallıkla odaklanmadan bir kararın gelecekte sonuçları 

üzerine düşünülmelidir. 
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