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Özet 

Sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi (SDFTM) geleneksel faaliyet 
tabanlı maliyet sistemini basitleştiren bir sistemdir. SDFTM, faaliyetlerin yerine 
getirilmesi için gerekli zaman ile mevcut kaynaklarla sağlanan gerçek zaman 
arasındaki farkın anlaşılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu 
metodun bir konaklama işletmesinde uygulanması ve geleneksel FTM ile SDFTM 
sistemleri arasındaki farkların ortaya konulmasıdır. Bu çerçevede yapılan olay 
çalışması neticesinde faaliyetlerde harcanan sürelere göre hesaplama yapan 
SDFTM sisteminin geleneksel FTM’ye göre farklılıklar doğurduğu ve alınacak 
stratejik kararlarda daha doğru bilgiler sunduğu düşünülmektedir.   
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TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING: A CASE STUDY IN AN 

ACCOMMODATION COMPANY 

Abstract 

Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is a system which simplifies 
traditional Activity Based Costing. TDABC provides an organization with many 
benefits in understanding the differences between the total amount of time 
needed to carry out activities, and the actual amount of time available given 
current resources. The aim of this study is to apply this method in an 
accommodation company and to determine the differences between traditional 
ABC and the TDABC. In this context, as a result of this case study it has been 
thought that TDABC system which compute according to activity time caused 
differences than traditional ABC and provide better information for strategic 
decisions.   
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