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ÖZET 

 CĠHANGĠR, Ahmet Erkan. Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Zirai 

ĠĢletmelerde Muhasebe Uygulaması: Meyvecilik ĠĢletmelerinde Bir Uygulama, (Yüksek 

Lisans Tezi), Çorum, 2010. 

  Bu çalıĢmada, meyvecilik iĢletmelerinde maliyetlerin Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS 41) çerçevesinde hesaplanması ve uygulamaları konusu 

incelenmiĢtir. Meyvecilik iĢletmelerinde üretim maliyetlerinin TMS 41 çerçevesinde 

hesaplanması ve mali tablolara aktarılması konuları incelenerek uygulamaya katkı 

amaçlanmıĢtır.  

  ÇalıĢmanın birinci bölümünde; zirai faaliyetler, zirai faaliyetlerin özellikleri, 

zirai iĢletmeler, türleri ve özellikleri incelenerek, zirai iĢletmelerde muhasebe hakkında 

genel bilgiler verilmiĢtir.   

  Ġkinci bölümde; zirai faaliyetlerin kayıtlanması, ölçülmesi ve mali tablolara 

aktarılması ile ilgili olarak; TMS 41, Türk Vergi Mevzuatındaki Düzenlemeler ve 

SPK‟nın Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliği (Kısım 31) incelenmiĢtir. 

  Üçüncü bölümde; öncelikle meyvecilik iĢletmelerinde muhasebenin gereği ve 

önemi üzerinde durulmuĢ daha sonra ise, TMS 41 ve ulusal düzenlemeler açısından 

meyve bahçelerindeki varlıkların değerlemesi ve amortisman konuları ele alınmıĢtır. 

  Dördüncü ve son bölümde; bir uygulama örneği oluĢturularak, ikinci ve üçüncü 

bölümde yapılan açıklamalar doğrultusunda meyvecilik iĢletmelerinde ağaç ve meyve 

maliyetleri hem TMS 41, hem de yasal düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmıĢtır.  

  ÇalıĢma sonucunda, meyvecilik iĢletmelerindeki faaliyetlerin mali tablolara 

aktarılmasında, TMS 41 ile SPK Tebliğ‟in birbiriyle örtüĢtüğü, ancak bu 

düzenlemelerin Türk Vergi Mevzuatı‟ndaki hükümlerden farklı yaklaĢımları 

benimsediği görülmüĢtür. Düzenlemeler arasındaki farklılıklar, ağaç varlıkları ile 

meyvelerin farklı değerler üzerinden kayıtlanmasına yol açmakta ve bu farklılık mali 

tablolardaki dönen ve duran varlık değerleri ile gelir tablosundaki kar veya zarar 

tutarlarının değiĢmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut Tekdüzen Hesap Planı 

(THP)‟nın meyvecilik iĢletmelerindeki faaliyetleri mali tablolara yansıtmakta yetersiz 

kaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 Anahtar Sözcükler: Zirai Faaliyetler, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 41) 
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ABSTRACT 

 CĠHANGĠR, Ahmet Erkan. Accounting Approach In Agricultural Enterprise 

Through On Turkish Accounting Standards: An Approach In Fruit Enterprise, (Master 

Thesis), Çorum, 2010.  

  In this study, application and calculation of fruit operation costs were 

investigated in the framework of   Turkey Accounting Standards (TAS 41). The issues 

of production costs of fruit operation in the framework of TAS 41 and transfer to the 

financial statements are examined and aimed contribution to the application. 

  In the first chapter, agricultural activities, agricultural activities properties, 

agricultural businesses, types and properties are examined, given general knowledge 

about accounting in the agricultural business. 

  In the second chapter, an agricultural record of activities, measurement and 

transfer in relation to the financial statements; TAS 41, the Turkish Tax Legislation and 

the Regulations on the Rights of the CMB Communiqué on Accounting Standards 

(Section 31) has been examined.  

  In the third chapter, firstly the importance and need of accounting in fruit 

business has been focused on. And then, according to TAS 41 and national regulations, 

amortization and the valuation of assets in the orchards are discussed. 

  In the fourth and final chapter, with creating an application example, in line with 

the description of second and third sections the cost of fruit and fruit trees are calculated 

according to both TAS 41 and legal regulations. 

   In conclusion, while transferring fruit business activities to the   financial 

statements, TAS 41 and CMB the Communiqué were overlap, but in these arrangements 

the Turkish Tax Legislation in the provision of the different approaches adopted were 

found.  The differences between the arrangements cause to record the presence of fruit 

trees and fruits on different values and these differences lead to the records from current 

and fixed assets in the financial statements and income statements for the amount of the 

profit or loss leads to change.  Besides this, it is achieved that the current Uniform Chart 

of Accounts fails to reflect the orchard business activities to the financial statements. 

Key Words: Agricultural Activities, Turkey Accounting Standards (TAS 41) 
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ÖNSÖZ 

  Bu çalıĢmanın konusunu, meyvecilik iĢletmelerindeki faaliyetlerin muhasebe 

kuramı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir Ģekilde finansal tablolara 

aktarılması iĢlemlerini oluĢturmaktadır.  

  ÇalıĢmada, meyve ağacı ve meyve üretim maliyetleri muhasebe uygulamaları ve 

Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir Ģekilde hesaplanmıĢ ve mali tablolara bu 

tutarlar üzerinden yansıtılmıĢtır. Ayrıca, Türk Vergi Mevzuatı‟ndaki düzenlemelerin 

maliyetler üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla, meyve ağacı ve meyve üretim 

maliyetleri Türk Vergi Mevzuatı‟ndaki düzenlemeler esas alınarak hesaplanmıĢ ve 

düzenlemelerin maliyetler üzerindeki etkileri karĢılaĢtırılmıĢtır.  

  ÇalıĢma kapsamında, uygulamada aksayan veya birbiri ile çeliĢen noktalar 

vurgulanmaya çalıĢılmıĢ ve öneriler getirilmiĢtir. 

  ÇalıĢmamı titiz bir biçimde inceleyen ve her aĢamada değerli görüĢ, eleĢtiri ve 

önerileriyle yol gösteren tez danıĢmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Selçuk KENDĠRLĠ‟ye 

teĢekkür ediyorum. 
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GĠRĠġ 

Ziraat sektörü, insanların beslenme ihtiyacını karĢılaması ve doğa koĢullarında 

ekonomik fayda yaratma özelliği nedeniyle, her zaman önemini korumuĢ bir sektördür. 

Günümüzde, dünya nüfusu hızla artarken, bu nüfusu besleyecek olan kaynaklar 

erozyon, kuraklık, çölleĢme ve iklim değiĢiklikleri gibi nedenlerle hızla azalmaktadır. 

Bu nedenle, ülke nüfusunun beslenme ihtiyacının giderilmesi bakımından, ziraat sektörü 

tüm ülkeler açısından stratejik bir öneme sahiptir. Ülke nüfusunun beslenme ihtiyacını 

karĢılaması yanında, doğa koĢullarında ekonomik fayda yaratma özelliği, ziraat 

sektörünü geliĢmekte olan ülkeler açısından son derece önemli kılmaktadır. 

Ziraat sektörü birçok ülke ekonomisinde önemli roller üstlenmesi ve diğer 

sektörlerin büyümesi ile doğrudan iliĢkili olmasına rağmen, uzun yıllar muhasebe 

araĢtırmacıları ve uygulayıcıları tarafından gereken önemi görememiĢtir. Son yıllarda, 

globalleĢme olgusu ile beraber, çok ortaklı, borsada iĢlem gören ve uluslararası Ģirket 

niteliğindeki zirai iĢletmelerin artması, muhasebe araĢtırmacıları ve uygulayıcılarını bu 

sektörle ilgili muhasebe sistemleri geliĢtirmeye yöneltmiĢtir. 

Bu bağlamda zirai iĢletmelerde oluĢturulan muhasebe sistemleri sayesinde, yıllık 

iĢletme faaliyet sonuçlarının kârla mı yoksa zararla mı kapandığı tespit edilebilmekte ve 

ziraat iĢletmelerinde yürütülen faaliyetlerin aksayan tarafları belirlenip, bununla ilgili 

gerekli düzeltmeler yapılabilmektedir. Zirai iĢletmelerde tutulan muhasebe kayıtları, 

zirai iĢletme ile ilgili olarak alınacak kararların doğru ve zamanında gerçekleĢtirilmesini 

sağlayacak ve bunun bir sonucu olarak, iĢletmenin gelirini arttıracak faaliyetlerin seçimi 

ve onların üretim planlarına alınmasına yardımcı olacaktır. 

Öte yandan muhasebe, iĢletme yönetiminin geliĢtirilmesi ve etkinleĢtirilmesi 

açısından sadece bir veri kaynağı görevi görmemekte, aynı zamanda iĢletmeyle ilgili 

hukuki iĢleri de düzenlemektedir. Bu bağlamda muhasebe kaydı tutan iĢletmeler, gelir 

vergisi ödemelerini daha doğru olarak yapabilmekte ve finansal durumlarını net olarak 

açıklayan belgeler yardımıyla da kredi temin etmeleri daha rahat olabilmektedir. 

Zirai iĢletmelerin faaliyetleri süresince hem dıĢ etkenlerle hem de iĢletme içi 

etkenlerle karĢı karĢıya bulunmaktadırlar. Zirai iĢletmeler açısından önem arz eden iç 

etkenler, gerekli önlemler alınmadığı takdirde iĢletmeler için büyük ekonomik zararlar 
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oluĢturabilmektedir. Söz konusu ekonomik risklerin giderilmesi açısından ziraat 

iĢletmecisine yardımcı olabilecek en iyi yardımcı muhasebe kayıtlarıdır. 

Zirai faaliyet muhasebesinin iĢletmeler için önemli bir konuma gelmesi, bu 

alanda ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu amaçla farklı ülkelerdeki zirai iĢletmelerin zirai faaliyetleri ile ilgili 

muhasebe uygulamalarına yön verilmesi açısından 41 numaralı Uluslararası Muhasebe 

Standardı (UMS 41) 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. 

UMS 41 ile yapılan uluslararası düzenlemeden sonra Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK), 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliğ”i çıkarmıĢtır. Ġlgili Tebliğ‟in Tarımsal Faaliyetler baĢlığını 

taĢıyan 31. Kısmı (SPK 31) borsaya kayıtlı zirai iĢletmelerin zirai faaliyetlerini 

düzenlemektedir. Bu geliĢmelerden sonra Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(TMSK) tarafından 24.02.2006 tarihinde Türkiye Muhasebe Standartları Tarımsal 

Faaliyetler Standardı (TMS 41) yayımlanmıĢtır. TMS 41 ve SPK 31, UMS 41‟i 

benimsemiĢtir. 

Zirai faaliyetlerle ilgili düzenlemeler tüm canlı varlık, tarım ve orman ürünleri 

üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır. ÇalıĢmamızda, bu düzenlemeler kapsamında yer 

alan meyvecilik iĢletmelerindeki faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standartları 

çerçevesinde muhasebeleĢtirilmesi konu edinilmiĢtir. Meyvecilik iĢletmelerindeki 

faaliyetleri ağaç yetiĢtirme ve meyve üretim faaliyetleri Ģeklinde ikiye ayırmak 

mümkündür. Bu anlamda çalıĢmada, ağaç yetiĢtirme ve meyve üretim faaliyetlerinin 

muhasebeleĢtirilmeleri konu edilmiĢtir. 
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I. BÖLÜM 

ZĠRAĠ ĠġLETMELER VE ZĠRAĠ MUHASEBE 

ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 

 

 Ziraat sektörünün ve zirai iĢletmelerin, geçmiĢten günümüze insanların beslenme 

ihtiyacını karĢılaması, birçok ülke ekonomisinde önemli roller üstlenmesi ve diğer 

sektörlerle ilgili olmasına karĢılık uzun yıllar muhasebe kullanıcıları tarafından 

kullanılmamıĢtır. KüreselleĢmenin etkisiyle birlikte artan zirai iĢletmeler bu sektörle 

ilgili muhasebe sistemleri oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. 

1. ZĠRAĠ FAALĠYETLER 

1.1. Zirai Faaliyet Kavramı ve Önemi 

 Ziraat; “tüketici tarafından doğrudan tüketilen veya sanayi için girdi olan 

hayvansal ve bitkisel ürünleri, toprağın ve doğanın sağladığı unsurları, düzenli bir çaba 

ile değerlendirerek ve geliĢtirerek elde etme faaliyeti” olarak tanımlanmıĢtır. Daha 

kapsamlı bir tanımda ise “toprağı ve tohumu kullanarak bitkisel ve hayvansal maddeler 

üretmek ve üretilen bu maddeleri iĢleyerek yarı mamul ve tam mamul haline getirmek” 

olarak tanımlanmaktadır
1
.  

 Zirai faaliyetler Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‟nda; “Arazi, göl, deniz ve nehirde 

ekim, dikim, bakım, üretme, yetiĢtirme ve ıslah yolları ile veya doğrudan doğruya 

doğadan yararlanmak sureti ile bitki, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin 

üretimini, avlanmasını, avcıları ve yetiĢtiricileri tarafından muhafazasını, taĢınmasını, 

satılmasını, mahsullerden sair Ģekillerde faydalanmasını ifade eder” Ģeklinde 

tanımlamıĢtır
2
. 

                                                             

1
Ali Deran, Meyve Bahçelerinde Maliyetlerin Muhasebe Kuramı Çerçevesinde Hesaplanması ve 

Uygulamaları,(Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005, s. 5. 

2
 Gelir Vergisi Kanunu, md. 52 
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 Türkiye Muhasebe Standardı Tarımsal Faaliyetler Standardı TMS 41‟ in beĢinci 

maddesinde zirai faaliyet; “satıĢa veya geri dönüĢtürülmeye konu olan canlı varlıkların 

tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüĢtürülmesi ve hasat iĢlemlerinin bir 

iĢletme tarafından yönetimidir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

 Yapılan tanımlardan anlaĢılacağı üzere ziraat sektörü; insanların beslenmesi için 

gerekli olan gıda maddelerini üretmesi gibi stratejik fonksiyonunun yanında, sanayi 

sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddeyi üretmesi nedeniyle, sanayiyi harekete geçirici 

bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyaç fazlası zirai ürünlerin ihraç edilmeleriyle, 

yatırım mallarının ithali için gerekli olan döviz sağlanabilir. Bunun yanında, ziraattaki 

geliĢmeler reel gelirleri arttırarak, ekonomik geliĢim için gerekli olan yeni sanayi 

sektörlerinin kurulmasına, bu sektörlerin baĢarılı olmalarına imkân verecek talebi 

yaratır ve pazarları geliĢtirir. Bir baĢka ifadeyle, sanayi sektörünün geliĢmesi için 

gerekli olan finansmanı sağlar. Tüm bunlara ek olarak, geliĢme ile birlikte, tarım 

sektöründe ortaya çıkacak olan iĢ gücü fazlası, diğer sektörlerin iĢ gücü ihtiyacını 

karĢılar. 

1.2. Zirai Faaliyet ÇeĢitleri 

 Zirai faaliyetler, bitkisel üretim, hayvansal üretim, orman ürünleri üretimi ve su 

ürünleri üretimi olmak üzere dört grupta toplanabilir. Bu bölümde, zirai faaliyetleri 

oluĢturan bu faaliyetler açıklanarak, ülkemiz açısından değerlendirilecektir. 

1.2.1. Bitkisel Üretim 

 Tarım bakanlığının 2000 yılında yapmıĢ olduğu bir çalıĢmaya göre bitkisel 

üretim; toplam tarımsal üretim içindeki yaklaĢık % 65‟lik payıyla ülkemizdeki, en 

önemli tarımsal üretim çeĢidi olma özelliğine sahiptir. Ancak, büyük ölçüde iklim 

Ģartlarına bağlı kalan bitkisel üretim potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanılamadığı 

ve verimin düĢük kaldığı bir gerçektir
3
. 

 Bitkisel üretim; % 17‟si tahıllar, % 3‟ü baklagiller, % 27‟si endüstri bitkileri, 

yağlı tohumlar, yumru bitkiler ve diğerleri dâhil olmak üzere, toplam % 47‟si tarla 

                                                             

3
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci BeĢ Yılık Kalkınma Planı 2001-2005, Ankara 2000, s. 135 
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ürünleri ile % 29‟u meyve, % 16‟sı sebze, % 8‟i diğer yan ürünler ve çiçekçilik olmak 

üzere toplam % 53‟ü bahçe bitkileri ürünlerinden oluĢmaktadır
4
. Toplam tarımsal 

üretim içinde çok önemli bir yere sahip olan bitkisel üretim, tarla ürünleri ve bahçe 

bitkileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1.2.1.1. Tarla Ürünleri 

 Buğday, arpa, mısır, gibi tahıllar, mercimek ve nohut gibi baklagiller, pamuk ve 

Ģeker pancarı gibi sanayi bitkileri, ayçiçeği ve yerfıstığı gibi yağlı tohumlar ile patates 

ve soğan gibi yumru bitkiler tarla ürünü olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde, son yedi                              

yılda, yaygın olarak üretilen tarla ürünleri, üretim miktarları cinsinden aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir
5
.  

Tablo 1: Tarımsal Ürünler - Temel Üretim (Bin Ton) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hububat        

Buğday 19.000 21.000 21.500 20.010 17.234 17.782 20.600 

Arpa 8.100 9.000 9.500 9.551 7.306 5.923 7.300 

Baklagiller        

Nohut 600 620 600 552 505 518 580 

Kuru Fasulye 250 250 210 196 154 155 165 

Sanayi Bitkileri        

ġeker Pancarı 12.623 13.517 15.181 14.452 12.415 15.488 16.300 

Pamuk 2.346 2.455 2.240 2.550 2.275 1.820 1.725 

Tütün 112 134 135 118 75 93 85 

Yağlı Tohumlar        

Ayçiçeği 800 900 975 1.118 854 992 1.057 

Yerfıstığı 85 80 85 78 86 85 90 

Yumru Bitkiler        

Patates 5.300 4.800 4.090 4.397 4.227 4.197 4.300 

Soğan (Kuru)  1.750 2.040 2.070 1.765 1.859 2.007 1.845 

Meyvesi Yenen Sebzeler        

Karpuz-Kavun 5.950 5.575 5.795 5.570 5.458 5.752 5.418 

Domates 9.820 9.440 10.050 9.854 9.945 10.985 10.785 

Kaynak: DPT, Tarımsal Ekonomik Göstergeler 

                                                             

4
http://www.tarim.gov.tr/E_kutuphane, Tarim_Sektoru_Tarimsal.html?LanguageID=1, (EriĢim Tarihi: 22 

Aralık 2009). 

5 
DPT, Tarımsal Ekonomik Göstergeler Mart – Nisan 2010, Tarım Üretimi - Temel Ürünler, Kaynak: 

http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC

93C64F899A6633A0, (EriĢim tarihi, 20.04.2010). 
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1.2.1.2. Meyve Bahçeciliği 

 Bitkisel üretimin önemli alt dallarından bir tanesi meyve bahçeciliğidir. Meyve 

bahçesi kavramı, meyve veren uzun ömürlü bitkiler ile bu bitkilerin dikili olduğu araziyi 

açıklamak için kullanılır. Kavun ve karpuz gibi ürünler meyve olarak adlandırılmalarına 

rağmen, bahçe ürünü olarak değil, tarla ürünü olarak değerlendirmekte, bu nedenle, bu 

tür meyvelerin yetiĢtirildikleri araziler meyve bahçesi kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Ayrıca kesilip satılmak üzere yetiĢtirilen kavak, okaliptüs ve 

benzeri nitelikte ağaçlar da meyve bahçesi kavramı dıĢında yer almaktadırlar.  

Ġnan‟a (2001) göre meyve bahçeleri, % 6‟lık oran ile Türkiye‟de iĢlenen tarım 

arazisi içerisinde önemli bir yer tutmasa da, iĢ yoğunluğu ve meydana getirdiği katma 

değer açısından önemlidir. Türkiye, birçok meyvenin anavatanı olup, dünya kültürüne 

alınan 138 meyve türünden 80‟den fazlası ülkemizde yetiĢtirilebilmektedir
6
. 

1.2.1.2.1. Meyve Bahçeciliğinin Özellikleri 

 Meyve bahçeciliğini tek yıllık bitkisel üretimden ayıran özellikler aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir
7
. 

 Meyve Ağaçlarının Ömrü: Meyve bahçelerini diğer bitkisel üretimlerden 

ayıran en önemli özellik; meyve ağaçlarının ömürleridir. Tek yıllık bitkilerde 

canlı varlığın ömrü en fazla bir yıl iken, bu süre meyve ağaçlarında 100 yıla 

kadar çıkabilmektedir. Bu özellik, meyve ağaçlarını yetiĢtirilmesinde farklı 

üretim tekniklerinin kullanılması ve maliyetlerin hesaplanmasında farklı 

muhasebe uygulamalarının geliĢtirilmesine yol açmıĢtır. 

 GerçekleĢtirilen Faaliyetler: Meyve bahçeciliğini, tek yıllık bitki 

tarımından ayıran bir baĢka özellik ise yapılan faaliyetlerdir. Tek yıllık bitkilerde 

ekim, bakım ve hasat faaliyetleri ve yararları genelde bir dönem ile sınırlı ve çok 

az çeĢitte iken, meyve bahçelerinde yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin 

yararları birden çok döneme ait ve çok çeĢitlidir. Bu da muhasebe 

uygulamalarında farklılıklara yol açmaktadır. 
                                                             

6 
Ġ. Hakkı Ġnan, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, 5. Baskı, Avcı Ofset, Ġstanbul 2001, s. 160. 

7
 Deran, a.g.e., s. 15 – 16 
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 ĠĢgücü: Bir baĢka farklılık ise kullanılan iĢgücüdür. Meyve bahçelerinde 

tarla tarımına oranla çok daha fazla iĢgücüne ihtiyaç duyulur. Tarla tarımında 

çoğu zaman uzmanlaĢmıĢ iĢ gücü önemli olmayabilirken, meyve bahçeciliğinde 

uzmanlaĢmıĢ iĢ gücüne önemli ölçüde ihtiyaç duyulur. Çünkü budama ve 

aĢılama iĢinin kalifiye olmayan elamanlara yaptırılması doğrudan verim ve 

kaliteyi olumsuz etkiler. 

 Sermaye: Meyve bahçeciliği ile ilgili bir baĢka özellik ise ihtiyaç duyulan 

sermaye miktarıdır. Meyve bahçeciliğinde yatırım döneminin, dolayısıyla 

yatırımın geri dönme süresinin uzunluğu, tek yıllık bitkilere oranla daha fazla öz 

ve yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmasına yol açar. Bu da doğrudan riskin 

artması anlamına gelir. Ayrıca meyve bahçeciliğinde ihtiyaç duyulan sabit 

sermaye tek yıllık bitki üretimine oranla çok daha fazladır. 

 Karlılık: Deran‟a (2005) göre katlanılan risk ve maliyetlerle orantılı olarak, 

meyve bahçelerinde birim baĢına elde edilen kar, tarla tarımına oranla daha 

yüksektir. 

1.2.1.2.2. Meyve Bahçelerinin Sınıflandırılması 

Meyve bahçeleri, üretilen meyvelerin özelliklerine göre gruplara ayrılırlar. 

Esasen üretilen meyvelerin botanik özelliklerine göre yapılan bu gruplama aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir
8
. 

 

 

 

 

 

                                                             

8 F. Mustafa Ecevit, Bahçe Bitkileri, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1986, s. 4. 
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Tablo 2: Meyve Bahçesi Türleri 

YumuĢak 

Çekirdekliler 

Sert 

Çekirdekliler 

Sert 

Kabuklular 

Üzümsü 

Meyveler 
Turunçgiller 

Akdeniz, 

Tropik ve 

Subtropik 

Meyveler 

Alıç 

Armut 

Ayva 

Elma 

Hurma 

KocayemiĢ 

MuĢmula 

Yenidünya 

 

Adi erik 

Çakal eriği 

KarayemiĢ 

Kızılcık 

Kiraz 

Kiraz eriği 

ġeftali 

ViĢne 

Zerdali 

Antep fıstığı 

Badem 

Ceviz 

Fındık 

Fıstık çamı 

Kestane 

Melengiç 

Ahududu 

Asma 

Beyaz dut  

Çilek 

Çitlembik  

Karadut 

Üzüm 

Altıntop 

Limon 

Mandalina 

Portakal 

Turunç 

 

Avokado 

Hurma 

Ġncir  

Keçiboynuzu 

Muz 

Nar 

Zeytin  

 

Kaynak: F. Mustafa Ecevit, Bahçe Bitkileri, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1986, s. 4. 

Tablodan da anlaĢılacağı üzere meyvecilik faaliyeti altı farklı grupta ve kırk üç 

farklı meyve türüne göre gerçekleĢtirilmektedir.   

1.2.2. Hayvansal Üretim 

 Ekonomik gücünü büyük ölçüde tarıma dayandıran ülkemizde, ziraatın önemli 

alt sektörlerinden biri de hayvancılıktır. Kırmızı ve beyaz et, süt, yumurta, yapağı, tiftik, 

kıl, deri, boynuz, bağırsak gibi tüm hayvansal ürünler, hayvansal üretim içinde 

değerlendirilmektedirler. Nüfus artıĢı, kentleĢme, sanayileĢme ve gelir seviyesindeki 

yükselme, hayvansal ürünlere olan talebi artırmaktadır. Bu bakımdan ülke nüfusunun 

yeterli ve dengeli beslenmesi için hayvancılığın geliĢtirilmesi büyük önem 

taĢımaktadır
9
. 

                                                             

9
 Azzem Özkan, Et ve Süt Üretimi Yapan Büyük Baş Besi İşletmelerinde Maliyetler ve Tekdüzen Hesap 

Planına Göre Muhasebeleştirilmesi, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 

2001, s. 12. 
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1.2.3. Orman Ürünleri Üretimi 

Orman ürünleri, baĢta kâğıt olmak üzere, inĢaat ve mobilya gibi birçok sektöre 

hammadde ve yardımcı malzeme sunmak suretiyle ekonomiye önemli katkılar 

sağlamaktadırlar
10

. Ülkenin sosyo – ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayan 

ormanlar, tarihi geliĢim sürecinde ülkemizde plansız ve aĢırı kullanımlar sonucu, yapı, 

servet ve genetik yönlerden tahrip olmuĢ, erozyona uğramıĢlardır. 2001 yılı genel tarım 

sayımı köy genel bilgi anketi sonuçlarına göre; ülkemizdeki toplam arazinin, fundalık 

ve makilikler dâhil olmak üzere, %27,63‟ü koruluk ve orman arazisinden 

oluĢmaktadır
11

. 

1.2.4. Su Ürünleri Üretimi 

 Açık denizlerde, göletlerde, nehirlerde ve balık üretme çiftliklerinde yapılan her 

türlü balık, sünger, kabuklu yumuĢakçalar ile diğer su varlıkları avcılığı ve yetiĢtiriciliği 

su ürünleri faaliyetleri olarak açıklanmaktadır.  

Ülkemiz; su ürünleri konusunda büyük bir potansiyele sahip olmasına karĢın su 

ürünlerinin ekonomiye katkısı çok düĢüktür. Denizlerimizde, kıyı balıkçılığına dayanan 

avcılıkla yapılan üretim; kirlilik, ekolojik değiĢimler ve kaynakların rasyonel 

kullanılmaması sonucunda sürekli düĢmektedir. Ayrıca gerekli altyapı 

tamamlanamadığından açık deniz balıkçılığı da yapılamamaktadır. Tüm bunların 

yanında, balık çiftliklerine verilen teĢvikler sonucunda; yetiĢtiricilikle yapılan üretim 

artarak toplam su ürünleri üretiminin % 10‟una ulaĢmıĢtır
12

. 

1.3. Türkiye’de Zirai Faaliyetlerin GeliĢimi ve Ekonomik GeliĢmeye 

Katkısı 

 Ziraat sektörü, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliĢmesinde önemli görevler 

üstlenmiĢ ve bu görevini günümüze kadar etkin bir Ģekilde sürdürmüĢtür. Ancak, uzun 

yıllar ekonominin temel unsuru olan ziraat sektörünün, Türkiye ekonomisi içindeki 

                                                             

10
 Deran, a.g.e., s. 18 

11
 8. BeĢ Yılık Kalkınma Planı, a,g,e., s. 139 

12
 8. BeĢ Yılık Kalkınma Planı, a,g,e., s. 138 
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azalan nispi payını, son yıllarda geliĢme önceliği gösteren sanayi, ticaret ve hizmetler 

sektörlerine bırakmıĢtır
13

. 

Ulusal gelirimizin %15‟ini ve istihdamın %45‟ini oluĢturan ziraat sektörü; 

gıdaların üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgisi, aktif nüfus ve iĢgücünün yüksek 

değerler göstermesi, ulusal gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı hammadde ve 

sermaye yanında, sağlıklı çevrenin oluĢması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması 

ve sürdürülebilirliği açısından, tüm ülke halkını ilgilendirmesiyle, ekonomik ve sosyal 

bir sektör olma özelliğini korumaktadır
14

. 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonomide %40 düzeylerinde olan ziraat 

sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) içindeki payı, sabit fiyatlarla 1970‟li 

yıllarda %36, 1980 yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında %13,5, 2005 yılında % 

10,6, 2006 yılında %10, 2007 yılında 8,9 ve 2008 yılında 9,2 düzeyine düĢmüĢtür. 

Bununla birlikte, bugün ülkemiz ekonomisinde ziraat sektörünün payı, diğer geliĢmiĢ 

ülkelerle karĢılaĢtırıldığında yüksek düzeydedir
15

. 

2. ZĠRAĠ ĠġLETMELER 

2.1. Zirai ĠĢletme Kavramı 

  ĠĢletmeler, ürettikleri ürünün türüne göre ziraat, sanayi ve hizmet iĢletmeleri 

Ģeklinde bir ayrıma tabi tutulabilirler. Bu ayrım esas alınarak türlerine göre ayrı ayrı 

iĢletme tanımları yapmak olanaklıdır. Ancak; bu çalıĢmanın konusu gereği sadece zirai 

iĢletmeler kavramı üzerinde durulacaktır. 

 Genellikle zirai faaliyetlerle iliĢkilendirerek açıklanmaya çalıĢılan zirai 

iĢletmeler, en kısa ve basit anlamı ile zirai faaliyetlerin yapıldığı ekonomik birimler 

olarak tanımlanırlar. Bu tür iĢletmeler, genellikle iĢletmeci ile mülk sahibinin aynı kiĢi 

                                                             

13 Elif Çakır, “Tarımsal Aletler Ve Makineler Sektör Profil AraĢtırması”, s. 5, Kaynak: 

http://www.ito.org. tr/Dokuman/Sektor/1-89.pdf, (EriĢim Tarihi: 15.12.2009). 
14 Çakır, a.g.e. , s. 5. 

15 Çakır, a.g.e. , s. 5. 
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olduğu, toprak ve tohum gibi doğal kaynakların, diğer girdilerle birleĢtirilerek bitkisel 

ve hayvansal üretimde bulunan iĢletmeler olarak algılanırlar
16

. 

2.2. Zirai ĠĢletmeciliğin Kapsamı ve Önemi 

 Zirai iĢletmeler, insanoğlunun varlığını koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için 

gerekli olan en temel fizyolojik ihtiyaçları karĢılarlar. Üretilen ürünler direkt 

tüketilebileceği gibi, birçok iĢletme için ham ya da yarı hammadde niteliğindedir. 

 Ġnsanoğlunun giyim ve gıda gibi en temel fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılayan zirai 

iĢletmeler önemi geçmiĢten, günümüze giderek artırmaktadır. Hızla artan insan nüfusu, 

artan miktarda gıda ve giyim gereksinimi ortaya çıkarmakta; bunun sonucunda bu 

ihtiyaçların giderilmesi ile uğraĢan zirai iĢletmelerin önemi daha da artmaktadır. Ayrıca, 

zirai iĢletmelerin temel girdisi olan toprağın, diğer üretim unsurlarına göre çoğaltılamaz 

oluĢu, var olan topraktan en çok yararlanmayı mümkün kılacak çözümler ortaya 

koymayı gerektirmektedir. Bu durum, zirai iĢletmelerin daha etkin ve verimli 

yönetilmelerinin zorunlu kılmaktadır
17

. 

 Zirai iĢletmelerin etkin ve verimli yönetilebilmesi, iĢletme sahiplerinin ya da 

yöneticilerinin zirai iĢletmeciliğin ilke ve yöntemlerini etkin bir Ģekilde uygulaması ile 

mümkündür. Zirai iĢletmelerde, etkin ve verimli bir üretim için yöneticilerin aĢağıdaki 

unsurlarla ilgili olarak en doğru kararları almaları gerekir
18

. 

 YetiĢtirilecek tarla bitkileri kombinasyonu,  

 YetiĢtirilecek hayvan çeĢitleri ve kombinasyonları, 

 Kullanılacak üretim faktörlerinin miktarı ile oranlarını tespit etmek ve üretim 

seviyesini belirlemek, 

 Üretimde kullanılabilecek üretim tekniğinin tespiti ve birbirleri yerine ikame 

edilebilen üretim faktörleri ile üretim tekniklerindeki ikame derecesinin tespiti, 

 ĠĢletme büyüklüğünün tespiti, 

                                                             

16
 Bahattin Çetin, Tolga Tipi, Tarım Muhasebesi(Uygulamalı Örneklerle), Nobel Basımevi, Ankara 2007, s. 15. 

17 Ahmet Kına, Tarımsal İşletmelere Ve Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne Yönetim İşlevleri Açısından Bir 

Bakış,(Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1992, s. 3. 
18

 Ġbrahim Aksöz, Zirai Ekonomiye Giriş, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1972, s. 41 – 43.  
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 ĠĢletme için gerekli olan bina, arazi, araç-gereç, tesis ve aletlerin tespiti, 

 Arazi düzenleme ve ıslah çalıĢmalarını yapılıp yapılmamasına karar verilmesi, 

 Kısa ya da uzun ömürlü bitkilerden hangisinin üretileceğine karar verilmesi. 

 

  Açıklamalar doğrultusunda, zirai iĢletmelerin baĢarısı, önemli ölçüde iĢletme 

sahiplerinin ya da yöneticilerinin iĢletmecilik bilgi ve yetenekleriyle doğrudan ilgilidir. 

Yatırım kararlarının isabetliliği, gelecekteki nakit akımlarının gerçeğe yakın bir Ģekilde 

tahmin edilebilmelerine bağlıdır. Tahminlerdeki baĢarı, geçmiĢteki kayıtların incelenip, 

analiziyle doğrudan ilgilidir. Hiçbir veri ve bilgiye dayanmayan tahminlerde baĢarı, 

doğrudan Ģansa bağlıdır. Güvenilir ve sağlıklı veri ve bilgiler ancak muhasebe aracılığı 

ile sağlanabilir
19

. 

2.3. Zirai ĠĢletmelerin Amaçları 

 Zirai iĢletmelerin amaçlarını incelerken iĢletmeleri iki kısımda incelemek 

gerekir. Bunlar küçük zirai iĢletmeler ve büyük zirai iĢletmelerdir. 

   Küçük zirai iĢletmelerin en önemli amacı, iĢletmeciye iyi bir gelir ve yüksek bir 

hayat standardı sağlamaktır. Bu amaca iĢletmenin kârının artırılması ile ulaĢılacağından 

iĢletmenin ilk amacı iĢletmenin karını maksimum düzeye çıkarmaktır. Buna rağmen 

maksimum kâr iĢletmenin amacı olmayabilir. ĠĢletmeci, kendisi için gerekli olan 

ürünleri üretmek isteyebilir. Bu da ikinci bir amaç olarak gösterilebilir
20

. Diğer bir amaç 

ise giriĢimcilerin temiz, düzenli bir çiftliğe sahip olma ve sosyal güvenlik gibi bir takım 

amaçları da bulunabilir
21

. 

   Büyük zirai iĢletmelerde ziraat dıĢı diğer iĢletmeler olduğu gibi kısa, orta ve 

uzun vadede amaçları vardır. Bunlar
22

; 

                                                             

19
 Deran, a.g.e. , s. 34. 

20
 Adnan Sevim, Türk Tarım İşletmelerinde Tahmini Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması ve Bir 

Yönetim Kontrol Aracı Olarak Kullanılması,(Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, EskiĢehir 1990, s. 7. 

21
 Micheal D. Boehlje, Vernon R. Eidman, Farm Management, John Wiley & Sons Inc, New York, 1984, s. 4 

22
 Deran, a.g.e., s. 37. 
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 Kâr Maksimizasyonu; Kazanılması olası en fazla net gelirin elde edilmesi, 

giriĢimcilerin öncelikli amacı olarak açıklanır. Böyle bir amaca ulaĢabilmek için, 

giriĢimcinin bitkisel ve hayvansal ürün kapasitelerini tüm alternatifler için marjinal 

gelirlerin marjinal maliyetlere eĢitlendiği noktada seçmesi gerekir. 

 ĠĢletme Net Değerinin Artırılması; Finansal açıdan bakılacak olursa 

iĢletmelerde temel amaç değer maksimizasyonudur
23

. Özellikle büyük zirai iĢletmelerin, 

iĢletme değerinin artırılması en önemli amaç olarak kabul edilir ve giriĢimciler, bu 

amacı gerçekleĢtirmek için yoğun çaba harcarlar. Bu amaç, yalnızca giriĢimcilerin 

yatırım ve üretim davranıĢlarını etkilemez, aynı zamanda giriĢimcilerin iĢletmelerini 

nasıl iĢletip, yöneteceklerini de belirler. 

 Büyüme Amacı; ĠĢletmelerinin önemli amaçlarından bir diğeri de, önemli 

bir pazar payına sahip olabilmektir. Bu da iĢletmelerin üretim ve satıĢ hacmi ile 

doğrudan orantılıdır. Bu amaçla zirai iĢletmelerin, çok geniĢ bir araziye veya çok sayıda 

büyükbaĢ veya küçükbaĢ hayvana sahip olmaları gerekir. 

 Borçlanma Ġhtiyaçlarının Azaltılması; Zirai iĢletmeler dıĢındaki 

iĢletmeler gibi, zirai iĢletmeler de ihtiyaç duydukları zaman, borçlanma yoluna giderler. 

Bazen, borçlanarak üretimde bulunulması iĢletmeler için daha avantajlı olabilir. 

Özellikle kriz dönemlerinde, tarım iĢletmeleri de değiĢik kredilere ihtiyaç duyarlar. 

Bununla birlikte faiz oranlarının yüksek, fakat ürün fiyatlarının düĢük olduğu 

dönemlerde, borçlanma ihtiyaçlarının düĢürülmesi tarım iĢletmeleri için önemli bir 

amaçtır. 

2.4. Zirai ĠĢletmelerin Özellikleri 

Zirai iĢletmelerin, diğer iĢletmelerle ortak özelliklerinin yanı sıra bir takım farklı 

özelliklere de sahiptir. Bu özellikler
24

; 

 Üretime belirli bir noktaya kadar etki yapmak (ısıtma, havalandırma vb) 

mümkünse de, doğa hâkim faktördür. 

                                                             

23
 Metin Kamil Ercan, Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi 

Yayınları, Ankara 2005, s. 11. 
24

 Ömer Faruk Demirkol, Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin 

Hesaplanması,(Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, s. 13 - 14. 
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 Üretimin mevsimlere bağlı olarak kesikli olması iĢ bölümünü de 

güçleĢtirmektedir. ĠĢlerin yapılıĢ zamanı ve sırası değiĢtirilemediğinden iĢgücü 

ve makineler atıl durumda kalmaktadır. 

 Üretim ve yaĢam çoğunlukla geleneksel tarzın hüküm sürdüğü kırsal kesimde 

olduğu için teknolojiden yararlanma imkânı sınırlıdır. 

 Üretim süresi uzundur. Bu süreyi kısaltmak veya hızlandırmak çoğunlukla 

mümkün değildir. 

 Tarımsal faaliyetlerin cinsini ve miktarını belirlemede iklim ve toprak özellikleri 

hâkimdir. 

 Fabrikada tek ürünün sürekli üretilmesinin bir sakıncası olmadığı halde, aynı 

toprakta aynı ürünün sürekli yetiĢtirilmesinin bir takım sakıncası vardır. 

 Tarımsal faaliyetlerin bazı aĢamalarında çeĢitli nedenlerden dolayı makine 

kullanımı sınırlıdır. 

 Tarımsal faaliyetlerde esas amaç sadece kâr olmayıp aynı zamanda çiftçinin 

kendi ihtiyacını temin etmesi olduğundan, kâr veya zararın tespitinde güçlükler 

yaĢanmaktadır. 

 Risk ve belirsizlik fazladır. Risk; normal koĢullarda üretimde meydana 

gelebilecek kayıp ve zarardır. Üretimin canlı varlıklardan meydana gelmesi 

riskin meydana gelme olasılığını arttırmaktadır. Belirsizlik ise, gelecekte 

meydana gelme olasılığı istatistiksel yöntemlerle önceden tahmin edilemeyen 

öznel bir kavramdır. Kuraklık, sel, hastalık ve zararlı böceklerin neden olduğu 

kayıplar tarımsal faaliyetler sırasında karĢılaĢılan baĢlıca belirsizliklerdir. Zirai 

iĢletmeler bu belirsizlikleri alt sınıra indirmek için üretimde farklılaĢma, 

teknolojik geliĢmelerden yararlanma, hastalıklara dayanıklı ürünler yetiĢtirme 

gibi önlemlere baĢvurmaktadır. 

 Ürünlerin bozulma, depolama Ģartları ve pazarın büyüklüğünden dolayı 

üreticilerin piyasaya hâkim olma veya fiyat belirleme imkânı sınırlıdır. Bu 

nedenle iĢletmeler genelde fiyatı etkileyemeyen konumdadır. 

 Üretim sürecinin uzunluğundan dolayı üretimle ilgili karar alma ve üretimi 

yönlendirme imkânı sınırlıdır. 
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2.5. Zirai ĠĢletmelerin Sınıflandırılması 

Günlük hayatımızda çoğu kez karĢımıza çıkan küçük, orta ve büyük iĢletme gibi 

kavramlara yer verilmektedir. Bu kavramların hangi büyüklükleri ifade ettiği zaman 

içinde ve ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir. SatıĢlar, sermaye miktarı, kullanılan 

makine ve tezgâhların sayısı veya gücü, harcanan enerji miktarı, toplam yatırım miktarı 

kullanılan hammadde ve malzeme miktarı, yerlerin istiap hacmi, iĢlenen veya kullanılan 

arazinin geniĢliği, belirli bir süre içinde ödenen ücret ve aylıklar bu ölçülerdendir
25

. 

Bu ölçülerin hangisinin esas alınacağı iĢletmelerin çeĢidine göre değiĢmektedir. 

Örneğin; turizm iĢletmelerinde yatak sayısı, ulaĢtırma iĢletmelerinde koltuk sayısı, 

ticaret iĢletmelerinde satıĢ hâsılatı, enerji santrallerinde beygir gücü ve zirai iĢletmelerde 

iĢlenen arazinin geniĢliği ölçü olarak kullanılmaktadır
26

. Bunun yanı sıra zirai 

iĢletmelerde iĢlenen arazi dıĢında sermaye miktarı, hayvan miktarı, iĢçi sayısı, elde 

edilen gelirler, üretim miktarı ve toplam maliyetler iĢletmenin büyüklüğünü belirleyen 

faktörler arasında yer almaktadır
27

. 

3. ZĠRAĠ ĠġLETMELERDE MUHASEBE 

3.1. Zirai ĠĢletmelerde Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları 

Bir ölçme ve değerlendirme ve iletiĢim aracı niteliği taĢıyan muhasebe; iĢletme 

için finansal sonuçlar doğuran olay ve iĢlemlere ait verileri parasal tutarlar ve gereğinde 

diğer sayısal veriler halinde toplayan, bu verileri, iĢletme ile ilgisi olan belli baĢlı 

kiĢilerin gereksinim ve amaçlarını göz önünde bulundurarak kayıt, sınıflandırma ve 

analiz yoluyla iĢleyen, elde ettiği sonuçları çoğunluğu dönemsel olarak düzenlenen 

özetleyici raporlar halinde sunan sistematik bir bilgi sağlama düzeni olarak 

tanımlanmaktadır
28

. Zirai iĢletmelerde muhasebe ise zirai iĢletmelerinin faaliyetlerinden 

doğan finansal iĢlem ve olayları kaydeden, bu kayıtları amaca uygun bir Ģekilde 

                                                             

25
 Mümin Ertürk, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Yayınevi, Ġstanbul 1999, s. 46. 

26
 Ertürk, a.g.e., s. 46. 

27
 Aksöz, a.g.e., s. 178. 

28
 Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Tekdüzene Uygun Bir Sistem Yaklaşımı, Gazi 

Kitabevi, Ankara 2007, s. 27.  
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özetleyen, analiz eden ve bunlardan faydalı sonuçlar çıkaran bir muhasebe dalı olarak 

tanımlanmaktadır
29

. 

  Bu açıklamalar doğrultusunda, zirai iĢletmelerde muhasebe uygulamasının 

öncelikli amacının, iĢletmenin finansal ve fiziksel durumu ile ilgili bilgi sağlamak 

olduğu ifade edilebilir
30

. ĠĢletme sahipleri, muhasebeden sağlanan bu bilgileri, esaslı bir 

Ģekilde analiz edip yorumladıklarında, gelecekle ilgili daha sağlıklı kararlar verebilir
31

. 

 Zirai iĢletmelerin bu esasın yanı sıra aĢağıda sayılan baĢka amaçlarından da 

bahsetmek mümkündür
32

. 

1. ĠĢletmenin yıldan yıla finansal durumundaki değiĢikliklerin izlenmesi,  

2. ĠĢletme performansının analiz edilmesi, 

3. Vergi matrahının hesaplanması, 

4. Tarımsal faaliyetlerle ilgili karın ortaklar arsında adil bir Ģekilde 

paylaĢılmasını sağlamak, 

5. Gelecekle ilgili plan ve bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olmak, 

6. Tarım politikası konusunda hükümetlere gerekli bilgileri sunmak, 

7. Tarım kredi kuruluĢlarına iĢletmeninin durumu ile ilgili bilgi vermek, 

8. Eğitim, öğretim ve araĢtırma hizmetlerinde ilgili kiĢi ve kuruluĢlara bilgi 

sunmak
33

, 

9. Zirai yardım ve desteklemelere esas teĢkil edecek bilgileri sunmak, 

10. Ürün fiyat politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, 

11. ĠĢçi ücretlerinin belirlenmesine katkıda bulunmak, 

12. En uygun ürün bileĢimi konusunda giriĢimciye yardımcı olmak, 

                                                             

29
 Ali Aras, Tarım Muhasebesi, Ege Üniversitesi Basım Evi, Ġzmir 1988, s. 2. 

30
 Emerny N. Castel, Manning H. Becker, Farm Business Management,The MacMillan Company, New 

York, 1967, s. 62. 

31
 L. Norman, R. B. Coote, The Farm Business, New York, 1976, s.1. 

32
 Deran, a.g.e., s. 45 – 46. 

33
 Raymond R. Beneke, Managing The Farm Business,John Wiley & Sons Inc, New York, 1966, s. 405. 
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13. Tarım iĢçi ve yöneticilerinin performanslarının ölçülmesinde yardımcı 

olmak, 

14. Üretim yerleri verimliliğinin belirlenmesine katkıda bulunmak, 

15. Varlıkların kiralanması ya da satın alınması hususunda giriĢimciye fikir 

vermek,  

Bu yan amaçlar, özellikle vergi matrahının belirlenmesi, kredi talebi ve devlet 

teĢvikleri ile ilgili amaçlar, çoğu zaman, çiftçiler tarafından birincil amaç olarak 

görülmektedir.  

3.2. Zirai ĠĢletmelerde Muhasebenin Önemi 

Son yıllardaki zirai üretim tekniklerindeki ilerlemeler ile ekonomik geliĢmeler, 

tüm zirai iĢletmelerin planlama yapmasını gerekli hale getirmiĢtir. Muhasebe, geçmiĢ 

üretim dönemlerinden elde ettiği bilgilerle yöneticilerin geleceği planlamasına imkân 

sağlar. Bu nedenle de muhasebe, yönetim fonksiyonun bir unsuru haline gelmiĢtir. 

Ayrıca birden çok üretim dalını bir arada tutan zirai iĢletmelerin doğru kararlar 

alabilmesi ve planlama yapabilmesi için muhasebe verilerinden yararlanmaları kaçılmaz 

hale gelmiĢtir. Çünkü üretici yaptığı üretim faaliyetinde ne kadar maliyete katlandığını 

ve buna karĢılık ne kadar kar veya zarar ettiğini bilme isteğinden muhasebe verilerine 

ihtiyaç duymaktadır
34

. Buradan hareketle, muhasebenin iĢletme için daha çok kazanç 

elde etmesini sağlayan faktörlerin baĢında geldiği bundan dolayı da muhasebenin zirai 

iĢletmeler için önemli olduğu ifade edilmiĢtir
35

. Bunların yanı sıra iĢletme dıĢındaki 

üçüncü kiĢilere de bilgi sunarak yarımcı olur
36

. 

Zirai iĢletmelerde tutulan kayıtlar sonucunda oluĢturulan finansal tablolar; 

çalıĢanlara, sendikalara, tüketici gruplarına ve iĢletmenin kazancıyla ilgilenen kiĢilerde 

                                                             

34
 Aras, a.g.e., s. 2. 

35
 Mehmet Ali Aktuğlu, Tarım İşletmeleri ve Muhasebesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi Yayınları, Ġzmir 1984, s. 46. 

36
 John A. Hopkins, Earl O. Heady, Farm Records and Accountin, Iowa State Universty Press, 1962, s.5. 
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bilgi sunar
37

. Çünkü muhasebe, çok farklı bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre bilgi 

üretmek durumundadır
38

. 

3.3. Zirai ĠĢletme Muhasebesinde KarĢılaĢılan Güçlükler 

Zirai faaliyetlerin çok yönlü ve tüm faaliyetlerin iç içe girmiĢ olması nedeniyle, 

faaliyetler hakkında gerektiği kadar detay bilgiye ulaĢılamamaktadır. Zirai faaliyetlerle 

ilgili istenilen düzeyde bilgiye ulaĢılamamasına yol açan birden çok faktör 

bulunmaktadır. Bunlar
39

; 

 Zirai iĢletmelerde zirai faaliyetlerle ilgili hesaplar ile aile fertlerinin özel 

hesaplarının iç içe girmiĢ olması nedeniyle faaliyetlerle ilgili ayrıntılara 

ulaĢılamamaktadır
40

. Örneğin çiftçilerin kullandıkları traktör, üretim 

faaliyetlerinde kullanıldığı gibi tarım dıĢı iĢlerinde de kullanılmaktadır. Bu 

durumda traktörün yakıt masrafları ile ilgili olarak yapılacak hesaplamalarda, 

sadece üretimde kullanılan kısmın dikkate alınması ve iĢletme faaliyetlerine 

dağıtılması gerekmektedir. 

 Zirai iĢletmelerde genel olarak aile iĢ gücü kullanımı fazladır. Bu yüzden aile 

iĢ gücü karĢılığının hesaplanarak, üretim kolları arasında dağıtılması önemli 

bir sorundur. Bu amaçla aile iĢ gücü kayıtlara toplam olarak değil, ilgili 

üretim hesaplarına dağıtılarak kaydedilmelidir. 

 ĠĢletme içi değer hareketleri, muhasebe kayıtlarında maliyet hesaplamalarının 

yapılmasını güçleĢtirmektedir. YetiĢtirilen ürünlerin bir kısmı satılırken; bir 

kısmı çiftçiler tarafından tüketilmekte, bir kısmı da diğer üretim 

faaliyetlerinde girdi olarak kullanılmaktadır. Örneğin buğday üretim 

faaliyetinde elde edilen buğday ve saman satılabildiği gibi, buğday aile içi 

tüketimde saman ise hayvancılık faaliyetinde yem olarak kullanılmaktadır. 

                                                             

37
 CharlesT. Horngren, Walter T. Harrison,  Financial Accounting,Prentice Hall Inc, 2. Ed. , New Jersey 

1997, s. 6. 

38 Lanny M. Solomon vd., Finansal Accounting,West  Publiching Company, New York, 1997, s. 4. 

39
 Bülent Çelebi, Samsun İli Çarşamba Ovası Tarım İşletmelerinde Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi 

Üzerine Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Samsun 2006, s. 12 – 13. 

40
 Aktuğlu, a.g.e., s. 42. 
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Bu durumda söz konusu ürün, elde edildiği bitkisel üretim faaliyetine gelir, 

hayvansal üretime ise masraf yazılmalıdır. 

 Zirai iĢletmelerde yer verilen üretim faaliyeti sayısı genellikle birden fazladır. 

Bu durumda iĢletmedeki traktöre ait yıllık akaryakıt harcamaları gibi ortak 

harcamaların, üretim faaliyetleri arasında dağıtılması gerekir. 

 Çok yıllık bitkisel ürünler ile hayvanlarda, verim dönemine kadar büyümeden 

veya çağ değiĢiminden dolayı bir değer artıĢı söz konusudur. Dolayısıyla bu 

değer artıĢlarının, bilançoda veya gelir tablosunda raporlanıp 

raporlanmayacağı, raporlanacaksa nasıl bir iĢleme tabi tutulacağı konusu 

tarım muhasebesini diğer ticaret, sanayi ve hizmet iĢletmelerindeki muhasebe 

uygulamalarından ayıran önemli bir özelliktir. 

 Bir üretim faaliyetinde birden fazla ürün elde edilmesi durumunda, bu 

ürünlerin maliyetlerinin belirlenmesinde de sorunlar bulunmaktadır. Örneğin 

buğday üretiminde saman, koyunculuk üretiminde süt, yapağı, yavru ve gübre 

gibi birden fazla ürün alınabilmektedir. Bu durumda esas üretim faaliyeti ana 

ürün, diğerleri yan ürün kabul edilerek hesaplama yapılmalıdır. 

 Gelir vergisi kanuna göre bir hesap dönemi, bir takvim yılı (1 Ocak – 31 

Aralık) olarak kabul edilmektedir (hesap dönemi Maliye Bakanlığı‟ndan izin 

almak koĢulu ile değiĢtirilebilir). Ancak zirai faaliyetlerde üretim dönemi 

çoğu zaman bir takvim yılından farklıdır. Bu durumda birden çok hesap 

dönemini ilgilendiren ürünlerle ilgili olarak yapılan giderlerin, ürünün 

satıĢının yapılacağı yıla aktarılması gerekmektedir. 

3.4. Türkiye’ de Zirai ĠĢletmelerde Muhasebesinin GeliĢimi 

Ziraatta muhasebenin kullanılması, 18. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Bu 

dönemde ziraat kesiminde yürütülen bazı araĢtırmalarda muhasebe kayıtlarından ve 

sonuçlarından faydalanma yoluna gidilmiĢtir. Ancak bu araĢtırmalarda amaç, iĢletme 

faaliyetlerini kontrol ve daha kârlı bir çalıĢma düzeni oluĢturmak değildir
41

. 
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Türkiye‟de zirai muhasebe ile ilgili olarak yapılan çalıĢmaların en 

önemlilerinden biri, 1884 yılında Aram Margosyan tarafından kaleme alınan 

“Muhasebe-i Zirâiye” adlı eserdir. Eserde çift taraflı kayıt sistemi uygulanmıĢtır
42

. 

Ülkemizde tarım muhasebesiyle ilgili doktrin olarak adlandırılabilecek 

çalıĢmalar bulunmadığı gibi, uygulamada da yeterince geliĢme kaydedilmediği 

görülmektedir. Bunun temel nedeninin vergi yasaları ile ilgili olduğu söylenebilir. 

Türkiye‟deki vergi yasalarının zirai iĢletmeleri büyük ölçüde vergi dıĢı bırakması 

nedeniyle, zirai muhasebe alanında çalıĢmalar yeterli düzeye ulaĢamamıĢtır
43

. 
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II. BÖLÜM 

ZĠRAĠ FAALĠYETLERLE ĠLGĠLĠ TÜRKĠYE 

MUHASEBE STANDARDI ve ULUSAL DÜZENLEMELER  

 

Bu bölümde zirai faaliyetlerin finansal tablolara alınması ve sunumu ile ilgili 

olarak ülkemizde uygulanan standart ve düzenlemeler açıklanacaktır. 

1. TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARDI TARIMSAL FAALĠYETLER 

STANDARDI TMS 41 

1.1. Standardın Gerekçesi 

TMS‟nin temel amaçlarından biri, tüm iĢ sahalarına hitap eden, genel amaçlı 

mali tablolarla ilgili uluslararası muhasebe standardı geliĢtirmektir. Muhasebe 

standartlarını çoğu, bütün iĢ alanları tarafından kullanılabilirken, bazıları belli faaliyet 

ve sektörlerle ilgilidir. Genel amaçlı mevcut muhasebe standartlarının, belli faaliyet ve 

sektörlerin ihtiyacına tam olarak cevap verememesi, sadece belli faaliyet ve sektörlere 

yönelik muhasebe standardı hazırlanma ihtiyacını doğurmuĢtur. Zirai faaliyetlerle ilgili 

muhasebe standardı hazırlanması da bu ihtiyaçtan kaynaklanmıĢtır. Ġhtiyacı ortaya 

çıkaran nedenleri, aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür
44

. 

 Düzenleme Öncesi Muhasebe Standartları Kapsamında Yer Almama 

 DeğiĢik Ülkelerdeki Farklı Uygulamalar 

 Geleneksel Muhasebe Uygulamalarının Yetersizliği 

 Tarım ĠĢletmelerinin Borsada ĠĢlem Görmeleri ve Kredi Talepleri 

1.2. Standardın Amacı ve Kapsamı 

Zirai Faaliyetler Standardı‟nın amacı; zirai faaliyetlerle ilgili canlı varlık, hasat 

anındaki zirai ürün ve gerçeğe uygun değer ile değerlenmiĢ canlı varlıklara iliĢkin 
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koĢulsuz devlet yardımlarının mali tablo sunum ve açıklamalarında uygulanacak 

muhasebe yaklaĢımlarını açıklamaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda, zirai faaliyetlerle 

ilgili olmak koĢulu ile aĢağıdaki unsurlar, standardın kapsamını oluĢtururlar
45

. 

 Canlı varlıklar, 

 Hasat zamanındaki zirai ürünler, 

 Gerçeğe uygun değerle değerlenmiĢ canlı varlıklara iliĢkin koĢulsuz devlet 

yardımları. 

AĢağıdaki tabloda canlı varlıklar, zirai ürünler ve hasattan sonra iĢlenen diğer 

ürünlere iliĢkin örneklere yer verilmiĢtir
46

. 

Tablo 3: Zirai Faaliyetler Standardının Kapsamı 

Canlı Varlıklar Zirai Ürünler 

Tarımsal Ürünün Hasat 

Sonrası ĠĢlenmesiyle Elde 

Edilen Ürünler 

Koyun Yün Halı, Kilim, Yün Ġpliği 

Orman Korusundaki 

Ağaçlar 
Kütükler Kereste 

Bitkiler 
Pamuk Ġplik, Giysi 

ġeker KamıĢı ġeker 

Mandıra Hayvanı Süt Peynir 

Sığır 
Gıda Elde Edilmek 

Üzere Kesilen Sığır Sosis, Pastırma 

Çalılık Yaprak Çay, ĠĢlenmiĢ Tütün 

Asma Üzüm ġarap 

Meyve Ağaçları ToplanmıĢ Meyveler ĠĢlenmiĢ Meyve 

Kaynak: TMS 41, md. 4. 

Tablo 3‟ ün birinci ve ikinci sütununda yer alan unsurların mali tablolara 

yansıtılmasında uygulanacak muhasebe yaklaĢımları, bu standardın kapsamında yer 

almaktadır. Üçüncü sütunda yer alan unsurların mali tablolara yansıtılması ise bu 

standardın kapsamı dıĢındadır. 
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Tablonun birinci sütununda yer alan canlı varlıklar, TMS 41‟in beĢinci 

maddesinde canlı hayvanlar ve bitkiler olmak üzere ikiye ayrılmıĢlardır. Bu varlıklara, 

TMS 41‟de önerilen muhasebe yaklaĢımının uygulanabilmesi için, öncelikle canlı 

varlıkların zirai faaliyetlerle ilgili olmaları, ikinci olarak da ticari amaçla elde 

bulunduruluyor olmaları gerekmektedir. 

Standartta hayvanlar, canlı stoklar olarak ifade edilmiĢlerdir. Bu deyimle 

anlatılmak istenen; belli bir yönetim faaliyeti çerçevesinde, etini, sütünü, yumurtasını, 

balını, kürkünü ya da yününü satmak amacıyla yetiĢtirilen inek, koyun, keçi, deve ve 

benzeri büyük ve küçükbaĢ hayvanlar, kümes hayvanları, arı ile balık ve balık benzeri 

ve tüketilebilir hayvanlardır. Bitkiler kavramından anlaĢılması gereken; ömrü bir yıl ile 

sınırlı bitkiler ile ömrü bir yıldan uzun olan bitkilerdir. Bu bitkilerde kendi aralarında, 

üretim konusu bitkinin ürünü olan bitkiler (üreyen bitkiler) ve üretim konusu bitkinin 

kendisi olan bitkiler (tüketilebilir bitkiler), Ģeklinde bir ayrıma tabi tutulabilirler
47

.  

Standarda göre zirai faaliyetlerin yapıldığı araziler kapsam dıĢında bırakılmıĢ ve 

arazilerin değerlemesinin TMS 16 Maddi Duran Varlıklar veya TMS 40 Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller Standartlarından birine göre yapılacağını belirtmiĢtir
48

. 

Zirai iĢletmeler doğa ve ticari risklerini azaltmak için ileri tarihli sözleĢmeler 

yapabilirler. ĠĢletmelerin ellerinde bulundurdukları bu tür ileri tarihli sözleĢmeler ile 

diğer maddi olmayan varlıklar bu standardın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Standart, söz 

konusu maddi olmayan varlıkların muhasebeleĢtirilmesinde TMS 38 Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar Standardı‟nın esas alınması gerektiğine iĢaret etmektedir
49

. 

Zirai iĢletmeler, birçok ülkede, devlet tarafından desteklenmektedirler. Bu 

standart, sadece gerçeğe uygun değerle değerlenmiĢ canlı varlıklara iliĢkin devlet 

yardımlarının bu standart kapsamında olduğunu belirtirken, bunun haricindeki devlet 

yardımlarının TMS 20 Devlet Yardımları ve Devlet BağıĢlarının Açıklanması Standardı 

kapsamında muhasebeleĢtirilmesi gerektiğine iĢaret etmektedir
50

. 
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1.3. Canlı Varlıkların MuhasebeleĢtirilmesi ve Değerlenmesine ĠliĢkin 

Esaslar 

Bu kısımda canlı varlıkların ilk aktife alınmaları, her bilanço döneminde 

değerleme iĢlemlerinin yapılması ve bu değerleme sonucunda ortaya çıkan kar veya 

zararların ne Ģekilde kayıtlanacağı konuları ele alınacaktır. 

1.3.1. Canlı Varlıkların MuhasebeleĢtirilmesi 

Standarda göre bir canlı varlığın muhasebeleĢtirilmesi için kontrol, değer ve 

ölçüm kriterlerinin sağlanmıĢ olması gerekmektedir
51

. 

Bir canlı varlığın muhasebeleĢtirilmesi için gerekli kriterlerden olan kontrol; 

giriĢimcinin canlı varlıklara sahip olması, ya da geçmiĢ olayların bir sonucu olarak canlı 

varlıkların sahipliğe çok yakın derecede giriĢimcinin kontrolü altında olması anlamına 

gelmektedir. Değer kriteri ile anlatılmak istenen; canlı varlıklardan beklenen nakit 

akıĢlarının, gelecekte bir ekonomik fayda yaratma olasılığıdır. Ölçüm kriteriyse; 

varlığın gerçeğe uygun değeri ya da maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi 

anlamına gelmektedir
52

.  

Zirai faaliyetler açısından örneğin, sığırın yasal mülkiyeti ve edinim, doğum 

veya sütten kesilme sırasında damgalanması veya iĢaretlenmesi, kontrolün 

bulunduğunun kanıtıdır. Ayrıca gelecekte sağlayacağı faydalar, önemli fiziksel 

özellikleri ölçülmek suretiyle değerlendirilir
53

. Örneğin; giriĢimci bir meyve 

bahçesinden gelecek dönemlerde sağlayacağı faydaları belirlerken, ağaçların yaĢ ve cins 

gibi özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü farklı yaĢ ve cinsteki ağaçlardan 

elde edilmesi beklenen faydalar farklılık gösterirler. 
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1.3.2. Canlı Varlıkların Değerlemesi 

Canlı varlıklar ilk muhasebeleĢtirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi 

sonunda, 30. maddede yer verilen gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemediği 

durumlar hariç, gerçeğe uygun değerlerinden satıĢ maliyetleri düĢülmek suretiyle 

ölçülür
54

. Bir varlığın gerçeğe uygun değeri, o varlığın mevcut durumundaki yeri ve 

durumuna bağlıdır. Dolayısıyla, örneğin, herhangi bir çiftlikteki bir sığırın gerçeğe 

uygun değeri, söz konusu sığırın ilgili olduğu piyasadaki fiyatından, nakliye 

masraflarının ve söz konusu piyasaya getirilmesine iliĢkin diğer masrafların çıkarılması 

ile bulunur. Standart doğrultusunda net gerçeğe uygun değer aĢağıdaki gibi formüle 

edilebilir
55

. 

 NGUD = PF – (SNM+PGM) 

NGUD: Net Gerçeğe Uygun Değer 

PF: Piyasa Fiyatı 

SNM: SatıĢ Noktası Maliyetleri( Aracılara ödenen komisyon gibi) 

PGM: Pazara Getirme Maliyetleri(Nakliye giderleri gibi) 

 

Yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı gibi TMS 41‟ in canlı varlıkların 

bilançoya ilk alınmaları sırasında ve her bilanço döneminde net gerçeğe uygun değerle 

değerlemeye tabi tutulacakları görülmektedir. Ancak canlı varlıklar ilk defa kayda 

alınacakları zaman, gerçeğe uygun değerine ulaĢılamaması ve net gerçeğe uygun 

değerin güvenilir bir Ģekilde hesaplanamaması durumunda, canlı varlıkların maliyet 

bedeli ile değerlemeye tabi tutulmalarına da izin vermektedir. 

1.3.3. Canlı Varlıklara ĠliĢkin Kar ve Zararın Raporlanması 

Canlı bir varlığın gerçeğe uygun değerinden satıĢ maliyetlerinin düĢülerek ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında doğan kazanç veya zarar ile ilgili varlığın gerçeğe uygun 

değerindeki değiĢiklikten doğan kazanç veya zarar oluĢtuğu dönem kâr veya zararında 
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dikkate alınır
56

. Canlı varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesi sırasında bir zarar doğabilir; 

çünkü satıĢ maliyetleri, bir canlı varlığın gerçeğe uygun değerinden satıĢ maliyetleri 

düĢülmek suretiyle yapılan hesaplamada düĢülür. Bir buzağının doğmasında olduğu 

gibi, bir canlı varlığın ilk muhasebeleĢtirilmesinde kazanç da doğabilir
57

. 

1.4. Zirai Ürünlerin AktifleĢtirilmeleri ve Değerlenmesine ĠliĢkin Esaslar 

1.4.1. Zirai Ürünlerin AktifleĢtirilmeleri 

Canlı varlıkların bilançoya alınmasında gerekli koĢullar, zirai ürünler için de 

geçerlidir. Bir baĢka ifade ile zirai ürünlerin, hasat anında aktifleĢtirilebilmeleri için 

kontrol, değer ve ölçüm kriterlerini sağlamaları gereklidir. 

1.4.2. Zirai Ürünlerin Değerlemesi 

Standart, zirai ürünler için net gerçeğe uygun değer ile değerleme yapılmasını 

gerektirmektedir. Ancak, tarımsal ürünlerin TMS 2 ya da diğer muhasebe standartlarına 

göre belirlenmesi durumunda bu ölçü; maliyet bedeli olarak kabul edilmektedir
58

. 

1.4.3. Zirai Ürünlere ĠliĢkin Kar ve Zararın Raporlanması 

Zirai ürünlerin gerçeğe uygun değerinden satıĢ maliyetleri düĢülerek ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında doğan kazanç veya zararlar, oluĢtukları dönemde kâr 

veya zararın hesaplanmasında dikkate alınır
59

. Hasat sonucunda, zirai ürünlerin ilk 

muhasebeleĢtirilmesi sırasında kazanç veya zarar oluĢabilir
60

. 
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1.5. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Biçimde Ölçülememesi Durumu 

Standartta, canlı varlık ve zirai ürünlerin mali tablolara alınmasında esas olarak 

net gerçeğe uygun değer yaklaĢımını benimsenmiĢtir. Canlı varlıkların gerçeğe uygun 

değerinin güvenilir bir biçimde ölçülebileceği varsayılır. Ancak, bu varsayım yalnızca, 

piyasa fiyatı veya değeri bulunmayan ve gerçeğe uygun değere iliĢkin alternatif 

tahminlerin güvenilir olmayacağının açık olarak anlaĢıldığı canlı varlıkların ilk 

muhasebeleĢtirilmesi esnasında yok edilebilir. Böyle bir durumda söz konusu canlı 

varlık, maliyetinden buna iliĢkin her türlü birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer 

düĢüklüğü karĢılıklarının düĢülmesi suretiyle ölçülür. Söz konusu varlığın gerçeğe 

uygun değerinin güvenilir olarak belirlenebilir hale gelmesi durumunda iĢletme, anılan 

varlığı gerçeğe uygun değerinden satıĢ maliyetlerini düĢmek suretiyle ölçer
61

. 

30. madde de belirtilen varsayım yalnızca ilk muhasebeleĢtirme sırasında yok 

edilebilir. Canlı varlıklarını daha önce gerçeğe uygun değerden satıĢ maliyetlerinin 

düĢülmesi suretiyle ölçmüĢ bir iĢletme, söz konusu varlıkları elden çıkarana kadar 

gerçeğe uygun değerlerinden satıĢ maliyetlerinin düĢülmesi suretiyle ölçmeye devam 

eder
62

.  

ĠĢletmeler zirai ürünü, hasat noktasında, gerçeğe uygun değerinden satıĢ 

maliyetlerini düĢmek suretiyle ölçer. Bu durum, zirai ürünlerin, hasat noktasında, 

gerçeğe uygun değerinin her zaman güvenilir bir biçimde ölçülebildiği bakıĢ açısını 

yansıtır
63

. 

1.6. Gerçeğe Uygun Değerin Belirlenmesinde Ġzlenecek Yol 

Canlı varlık veya zirai ürüne iliĢkin mevcut konumu ve yeri itibariyle aktif bir 

piyasanın bulunması durumunda, bu piyasada açıklanmıĢ olan fiyat, gerçeğe uygun 

değerin belirlenmesine uygun bir esas teĢkil eder. ĠĢletmenin farklı piyasalara ulaĢması 

söz konusu ise, ilgili iĢletme bunlardan en uygun olanını kullanır. Örneğin, iĢletme, iki 
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aktif piyasaya ulaĢmakta ise, kullanılması beklenen piyasada geçerli olan fiyat dikkate 

alınır
64

.  

Aktif bir piyasanın bulunmaması durumunda iĢletme, elde edilebildiği takdirde 

aĢağıdaki bilgilerden biri veya daha fazlasını gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 

kullanabilir
65

. 

 ĠĢlem tarihi ile raporlama dönemi sonu arasında ekonomik koĢullarda önemli 

bir değiĢiklik olmaması kaydıyla, en son piyasa iĢlem fiyatı;  

 Farklılıkları yansıtan düzeltmelerin yapıldığı, benzer varlıkların piyasa 

fiyatları;  

 Bir meyve bahçesinin sandık, kile veya hektar baĢı değeri ile bir sığırın et 

kilosu cinsinden değeri gibi sektör emsalleri. 

Standartta canlı varlıklar için piyasa fiyatı elde edilememesi ya da canlı varlığa 

iliĢkin piyasada bir fiyat oluĢmakla birlikte, oluĢan fiyatın varlığın gerçeğe uygun 

değerini yansıtmaması durumunda, varlıklardan gelecekte beklenen net nakit 

akımlarının, piyasada geçerli olan vergi öncesi ıskonto oranı ile ıskonto edilerek, 

gerçeğe uygun değerin belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir
66

. 

Beklenen net nakit akıĢlarının Ģimdiki değerinin hesaplanmasındaki amaç; bir 

canlı varlığın, mevcut durumuna göre, gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesidir. 

GiriĢimci, tahmini net nakit akımlarını ve net nakit akımlarının ıskonto edilmesinde 

kullanacağı ıskonto oranını belirlerken, bu amacı göz önünde bulundurmalıdır. Bir canlı 

varlığın, mevcut değeri, ilave biyolojik dönüĢümlerden veya giriĢimcinin biyolojik 

dönüĢüm, hasat ve satıĢla ilgili gelecekte yapacağı faaliyetlerden kaynaklanan değer 

artıĢlarını içermemektedir
67

. Bu nedenle, nakit akımları belirlenirken, varlıkların 

finansmanı, vergilendirme veya hasat sonrası varlığın eski haline getirilmesi (örneğin 
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kesilen orman ağaçlarının yerine yenilerinin dikilmesi) ile ilgili nakit akımları göz 

önünde bulundurulmamaktadır
68

. 

Standartta bazı durumlarda, maliyet bedelinin, gerçeğe uygun değere yakın 

olabileceği belirtilmiĢtir. Bu durumlar standartta aĢağıdaki gibi sayılmıĢtır
69

. 

 Ġlk maliyetin yüklenilmesinden bu yana çok az bir biyolojik dönüĢüm 

gerçekleĢmiĢ olması. Örneğin raporlama dönemi sonundan hemen önce 

ekilen meyve ağacı fideleri. 

 Biyolojik dönüĢümün fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmasının 

beklenmemesi. Örneğin 30 yıllık bir çam korusu üretim sürecindeki ilk 

büyüme. 

1.7. Devlet TeĢviklerinin Mali Tablolara Alınmasına ĠliĢkin Esaslar 

Standarda göre, gerçeğe uygun değerinden satıĢ maliyeti düĢülmek suretiyle 

ölçülen canlı varlıklara iliĢkin koĢulsuz olarak yapılan devlet teĢvikleri, söz konusu 

teĢviklerin ancak ve ancak alacak haline gelmeleri durumunda kâr ya da zararda 

muhasebeleĢtirilir
70

. 

Gerçeğe uygun değerden satıĢ maliyeti düĢülmek suretiyle ölçülen canlı 

varlıklara iliĢkin devlet teĢvikleri; ilgili iĢletmenin belirli tarımsal faaliyetlerde 

bulunulmaması da dâhil olmak üzere, Ģartlı olarak verilmiĢ olmaları durumunda, sadece 

ve sadece ilgili devlet teĢvikine iliĢkin koĢullar karĢılandığında kâr ya da zararda 

muhasebeleĢtirilir
71

. 

Devlet teĢviklerinin koĢul ve Ģartları farklılık arz eder. Örneğin; bir teĢvik, 

iĢletmenin belirli bir yerde 5 yıl süreyle tarımsal faaliyette bulunmasını, bu faaliyetin 5 

yıldan daha kısa bir dönem için yapılması durumunda ise tüm teĢvikin iade edilmesini 

gerektirebilir. Bu durumda, söz konusu teĢvik, 5 yıllık süre dolmadıkça iĢletme 

tarafından kâr ya da zararda muhasebeleĢtirilmez. Diğer taraftan, teĢvik koĢullarının, 
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geçen zamana bağlı olarak teĢvikin belli bir kısmının iĢletmece alıkonulmasına izin 

vermesi durumunda, iĢletme, söz konusu teĢviki, zaman geçtikçe kâr ya da zararda 

muhasebeleĢtirilir
72

.  

Bu Standart, herhangi bir devlet teĢvikinin, gerçeğe uygun değerinden satıĢ 

maliyetleri düĢülmek suretiyle ölçülmüĢ canlı bir varlığa iliĢkin olması veya söz konusu 

devlet teĢvikinde iĢletmenin belirli tür bir tarımsal faaliyette bulunmamasının 

öngörülmüĢ olması durumunda, TMS 20‟den farklı bir uygulamayı gerekli kılar. TMS 

20, sadece, maliyetinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü karĢılıkları 

düĢülmek suretiyle ölçülen canlı varlıklara iliĢkin devlet teĢviklerine uygulanır
73

. 

1.8. Açıklanması Gereken Hususlar 

 Standarda göre iĢletmenin bazı hususları açıklanması gerekmektedir. Bu 

kısımda, zirai iĢletmelerin açıklamaları gereken bu hususlar açıklanacaktır. 

1.8.1. Kar ve Zararın Açıklanması 

ĠĢletme cari dönem boyunca, canlı varlık ve zirai ürünlerin ilk 

muhasebeleĢtirilmelerinden ve canlı varlıkların gerçeğe uygun değeri ile satıĢ 

maliyetleri arasındaki farkta meydana gelen değiĢikliklerden kaynaklanan kazanç veya 

zararlar toplamını açıklar
74

. Üretim döngüsü bir yıldan uzun süren (yıllara yaygın) canlı 

varlıkların gerçeğe uygun değerleri, aĢağıda belirtilen iki faktöre bağlı olarak değiĢir. 

 Fiziksel değiĢim, 

 Fiyat değiĢikliği. 

Fiziksel değiĢim, doğa kanunlarının bir sonucu olarak, büyüme, çürüme, 

çoğalma ve üreme ile canlı varlıkların kendilerinde meydana gelen kalite, miktar, hacim 
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ve kilogram değiĢiklikleri olarak ifade edilebilir. Fiyat değiĢiklikleri ise istekli ve bilgili 

alıcı ve satıcı arasındaki anlaĢmaya bağlı olarak ortaya çıkar
75

. 

1.8.2. Canlı Varlık Gruplarının Açıklanması 

ĠĢletme, her bir canlı varlık grubunu benzer türdeki bitki ya da hayvan gurubu 

olarak açıklar. Canlı bir varlık veya zirai ürüne iliĢkin gerçeğe uygun değerin 

belirlenmesi, söz konusu canlı varlık veya zirai ürünlerin önemli özelliklerine göre 

gruplandırılmaları suretiyle kolaylaĢtırılabilir; yaĢları veya kaliteleri gibi. ĠĢletme söz 

konusu özellikleri, piyasada fiyatlamaya esas teĢkil eden özellikleri dikkate alarak 

belirler
76

. Standart, gerçeğe uygun değerin kolay hesaplanması amacıyla yapılan canlı 

varlık ve zirai ürünlerin gurupları hakkında açıklama yapmayı gerektirmektedir
77

. 

Gruplandırılan canlı varlık ve zirai ürünleri hakkındaki açıklamalar, sayısal olabileceği 

gibi, metin Ģeklinde de olabilir
78

.  

ĠĢletmeler her bir canlı varlık grubu için, uygun oldukça,  tüketilen ve taĢıyıcı 

canlı varlıklar veya olgunlaĢmıĢ ve olgunlaĢmamıĢ canlı varlıklar arasında ayrım 

yapmak suretiyle sayısal açıklamada bulunması konusunda teĢvik edilir. Örneğin; 

iĢletme, tüketilebilir canlı varlıklar ile taĢıyıcı canlı varlıkların defter değerlerini grup 

olarak açıklayabilir
79

.  

Canlı varlıklar, olgunlaĢmıĢ veya olgunlaĢmamıĢ varlıklar olarak da 

sınıflandırılabilir. OlgunlaĢmıĢ canlı varlıklar; hasat edilebilir özellikler kazanmıĢ veya 

düzenli aralıklarla hasat edilebilmeleri mümkün olan varlıklardır
80

. 
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1.8.3. Finansal Tablolarda Raporlanmayan Bilgilerin Açıklanması 

 ĠĢletmeler, canlı varlıklarla ilgili tüm bilgileri finansal tablolarda gösteremez. 

ĠĢletme, finansal tablolardan ayrı olarak aĢağıdaki açıklamaları da yapması 

gerekmektedir
81

. 

 ĠĢletmenin her bir canlı varlık grubunu içeren faaliyetlerinin niteliğini, 

 ĠĢletmenin dönem sonundaki her bir canlı varlık grubunun ve dönem boyunca 

elde edilen zirai ürünlerin miktarlarını. 

1.8.4. Gerçeğe Uygun Değerin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemlerle Ġlgili 

Açıklama 

ĠĢletme, her bir canlı varlık ve hasat noktasındaki her bir zirai ürün grubunun 

gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem ve önemli varsayımları 

açıklaması gerekir
82

. 

1.8.5. Zirai Ürünlerin Net Gerçeğe Uygun Değerinin Açıklanması 

Standarda göre iĢletme, hasat noktasında belirlenen dönem boyunca hasat edilen 

zirai ürünlerin gerçeğe uygun değerleri ile satıĢ maliyetleri arasındaki farkı açıklaması 

gerekir
83

. 

1.8.6. Dönem Ġçindeki DeğiĢimlerin Mutabakat Cetvelleri Aracılığıyla 

Açıklanması  

Standarda göre iĢletme, canlı varlıkların kayıtlı değerlerinde dönem baĢı ve 

dönem sonu arasında meydana gelen değiĢimlerin mutabakatını göstermesi gerekir. Bu 

durum mutabakat cetvelleri aracılığıyla yapılır. Söz konusu mutabakat cetveli, aĢağıdaki 

maddeleri kapsar
84

. 
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 Gerçeğe uygun değer ile satıĢ maliyetleri arasındaki farkta ortaya çıkan 

değiĢimden kaynaklanan kazanç ve zarar 

 Satın almalardan kaynaklanan artıĢ 

 TFRS 5 kapsamında satıĢlar ve satıĢ amaçlı elde tutulan olarak sınıflanan 

(veya satıĢ amaçlı elde tutulan bir gruba dâhil edilen) canlı varlıklar ile 

iliĢkilendirilebilen azalmalar 

 Hasattan kaynaklanan azalıĢ 

 ĠĢletme birleĢmelerinden kaynaklanan artıĢ 

 Finansal tabloların farklı bir para birimine veya yurtdıĢındaki bir iĢletmenin 

finansal tablolarının raporlayan iĢletmenin finansal tablolarında kullandığı 

para birimine çevrilmesi durumunda oluĢan net kur farkları ve 

 Diğer değiĢiklikler 

1.8.7. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir ġekilde Belirlenemediği 

Durumlarla Ġlgili Açıklamalar 

Standarda göre canlı varlıkların, dönem sonundaki maliyetinden birikmiĢ 

amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü karĢılıklarının düĢülmesi esasına göre 

ölçülmesi durumunda, iĢletme, canlı varlıklara iliĢkin aĢağıdaki hususları açıklaması 

gerekir
85

.  

 Canlı varlığın türü, 

 Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülememesinin nedenleri, 

 Eğer mümkünse, gerçeğe uygun değere iliĢkin muhtemel tahmini değer 

aralıkları, 

 Amortisman yöntemi,  

 Faydalı ömürleri veya kullanılan amortisman oranları, 

 Dönem baĢı ve dönem sonu itibariyle brüt defter değerleri ve birikmiĢ 

amortismanları. 
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Cari dönem boyunca canlı varlıkların, maliyetlerinden birikmiĢ amortisman ve 

birikmiĢ değer düĢüklüğü karĢılıklarının düĢülmesi esasına göre ölçülmeleri durumunda, 

iĢletme, söz konusu canlı varlıkların elden çıkarılmasına iliĢkin olarak oluĢan kazanç ve 

zararları muhasebeleĢtirir ve yapmıĢ olduğu mutabakatta ise, söz konusu canlı varlık 

tutarlarını ayrıca açıklar. Buna ek olarak, canlı varlıklara iliĢkin kâr veya zararın 

hesaplanmasında dikkate alınan aĢağıda belirtilen tutarlar da ilgili mutabakatta 

açıklanır
86

. 

 Değer düĢüklüğü tutarları 

 Değer düĢüklüğü iptalleri 

 Amortisman 

 Daha önceden, maliyet değerleriyle ölçülmüĢ bulunan canlı varlıkların, gerçeğe 

uygun değerlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilir hale gelmesi durumunda, iĢletme, 

canlı varlıklara iliĢkin olarak aĢağıdaki açıklamaları yapar
87

. 

 Ġlgili canlı varlığın tarifi, 

 Gerçeğe uygun değerin güvenilir bir biçimde ölçülebilir hale gelmesinin 

nedenleri, 

 DeğiĢimin etkileri. 

1.8.8. Devlet TeĢvikleri Ġle Ġlgili Açıklamalar 

 ĠĢletmelerin, bu standart kapsamında zirai faaliyetle ilgili devlet teĢvikleri 

hakkında aĢağıdaki açıklamaları yapar
88

. 

 Finansal tablolara yansıtılan devlet teĢviklerinin niteliği ve kapsamı, 

 Devlet teĢviklerine iliĢkin yerine getirilmemiĢ koĢullar ve diğer ihtimaller, 

 Devlet teĢviklerinde meydana gelmesi beklenen önemli düĢüĢler. 
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2. ULUSAL DÜZENLEMER 

2.1. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

 SPK‟nın Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkındaki Tebliğ‟in 

(Seri XI, No:25) 31. Kısmı, zirai faaliyetlerle ilgili iĢlem ve olayların aktifleĢtirilmesi ve 

kamuya açıklanmasına iliĢkin ilke ve esasları açıklamaktadır. 

 SPK Tebliği içerik olarak TMS 41‟i esas almıĢtır. SPK Tebliği içerik olarak 

TMS 41‟i esas alsa da Ģekil olarak TMS 41‟de yer alan açıklamaları gruplar halinde 

sunmuĢtur. TMS 41 ara baĢlıklar altında sıralanan 59 maddeden oluĢurken, SPK tebliği 

bunları dört bölüm Ģeklinde gruplandırıp 21 madde halinde sunmuĢtur. TMS 41‟de 

amaç, kapsam, tanımlar, genel kavramlar, aktifleĢtirme-değerleme gibi baĢlıklar ve 

bunların altında baĢlıklarla ilgili maddeler yer almaktadır. SPK tebliğinde ise birinci 

bölümde amaç kapsam ve tanımlar ana baĢlığı altında ilgili kavramlar incelenmiĢ ikinci 

bölümde canlı varlık ve zirai ürünlerin finansal tablolara alınması ve değerlemesine 

iliĢkin esaslar, üçüncü bölümde devlet teĢvikleri ve dördüncü bölümde de kamuya 

açıklanacak hususlar ele alınmıĢtır. 

2.2. Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan 

Düzenlemeler 

VUK‟ta iĢletmelere ait kayıt ve belge düzeni ile finansal tablolara iliĢkin 

hükümlerin yer alması gibi nedenler, iĢletmelerin muhasebe uygulamaları esnasında 

vergi mevzuatına bağlı kalmalarını zorunlu kılmaktadır
89

. Muhasebe uygulamaları ile 

vergi yasaları iç içe olmasına rağmen önemli olan vergi yasalarındaki değiĢikliklerin 

muhasebe uygulamalarını kökten etkilememesidir. Vergi yasaları ile getirilen 

değiĢiklikler karĢısında muhasebenin genel kabul görmüĢ ilkelerinin zarar görmemesi 

için, değiĢikleri içeren vergi yasasının amacı benimsenmeli ve bu amaç doğrultusunda 

muhasebe kurallarına uygun çözüm yolları geliĢtirilmelidir
90

. 
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Ülkemizde zirai faaliyetlerle ilgili muhasebe uygulamalarına çoğunlukla vergisel 

boyutta bakılmıĢ ve bir anlamda muhasebe verginin gölgesinde kalmıĢtır. Bu nedenle 

zirai faaliyet muhasebesi yıllarca ihmal edilmiĢ, ziraat kesimi belirleyici unsur olarak 

vergisel anlamda yapılan düzenlemeleri kabul ettiği için vergi kanunlarındaki 

düzenlemeleri esas almıĢlardır
91

. 

GVK‟ya gelir; “bir gerçek kiĢinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf ve 

harcamasına kaynak teĢkil eden her türlü kazanç ve iratların safi tutarıdır
92

” Ģeklinde 

tanımlamaktadır. GVK geliri yedi gruba ayırıp, ikinci sırada zirai kazançlara yer 

vermiĢtir. Kanun, zirai faaliyetlerle uğraĢan gerçek kiĢileri çiftçi olarak nitelendirmiĢ ve 

elde ettikleri gelirleri zirai kazanç saymıĢtır. Buna karĢılık kollektif Ģirketlerle adi veya 

komandit Ģirketlerin zirai faaliyetlerden elde ettikleri geliri, zirai kazanç olarak kabul 

etmeyip ticari kazanç saymıĢtır
93

. 

VUK, zirai kazancın belirlenmesinde temel alınacak ölçüler
94

; 

 Yıllık üretim değeri,  

 Ortalama randıman miktarı,  

 Ortalama iĢçilik tutarı,  

 Ortalama maliyet bedeli ve 

 Ortalama satıĢ fiyatıdır. 

Ayrıca tarla, bağ ve sebzecilik ziraatında ölçü birimi olarak dönümün esas 

alınacağını belirtmiĢtir. 

VUK, değerleme ile ilgili çok kapsamlı açıklamalara yer vermiĢ olmakla 

beraber, tüm canlı varlıkların değerlemesi ile ilgili kapsamlı bir açıklamada 

bulunmamaktadır. VUK, tüm zirai ürünlerin maliyet bedeli ile değerleneceğini ve 

maliyet bedellerinin zirai ürünlerin özelliklerine göre, 275. maddede belirtilen maliyet 

unsurlar esas olmak üzere, Maliye Bakanlığı‟nca tespit edilecek esaslar çerçevesinde 
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hesaplanacağını belirtmiĢtir
95

. Söz konusu Kanun‟da, zirai iĢletmeye ait hayvanların 

maliyet bedelleri ile değerleneceği belirtilmektedir. Maliyet bedelinin belirlenmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, değerleme ölçüsü olarak emsal bedelinin 

kullanılabileceği ifade edilmektedir. Emsal bedeli, iĢletmenin bulunduğu bölgedeki zirai 

kazanç komisyonlarınca tespit edilen ortalama maliyet bedeli olarak belirtilmiĢtir
96

. 

GVK‟ya göre; küçük çiftçi muafiyeti dıĢında kalan zirai iĢletmeler, vergilerini 

gerçek usule göre beyan ederler
97

. Bu tip iĢletmeler, zirai kazançlarını, zirai iĢletme 

hesabı veya bilanço esasına göre olmak üzere olmak üzere iki Ģekilde tespit edilebilir. 

GVK‟ya göre; bilanço esası ile zirai iĢletme hesabı esasında gelirin tespiti, tahakkuk 

esasına göre yapılmalıdır. Bu durum GVK‟nın ilgili maddesinde; zirai kazanç, hesap 

dönemi içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak tahakkuk eden hâsılat ile ödenen 

ya da borçlanılan giderler arasındaki müspet farktır Ģeklinde ifade edilmiĢtir
98

.  

2.3. Vergi Mevzuatındaki Tarımsal Faaliyetlere ĠliĢkin Düzenlemelerin TMS 

41 Ġle KarĢılaĢtırılması 

TMS 41 ve Türk Vergi Mevzuatı‟nda zirai faaliyetlerle ilgili yaklaĢım ve 

düzenlemeleri amaç, kapsam ve uygulamalar açısından aĢağıdaki tablo aracılığıyla 

karĢılaĢtırmak olanaklıdır
99

. 
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Tablo 4: TMS 41 ve Türk Vergi Mevzuatında, Zirai Faaliyetlerle Ġlgili 

YaklaĢımların KarĢılaĢtırılması 

 TMS 41’de Yer Alan Düzenlemeler 
Türk Vergi Mevzuatında 

Yer Alan Düzenlemeler 

Amacı Gerçeğe uygun, güvenilir bilgi sunmak. Vergi matrahının belirlenmesi. 

Kapsamı 

Canlı varlıklar, hasat anındaki tarımsal 

ürünler ve gerçeğe uygun değerle 

değerlenmiĢ canlı varlıklara iliĢkin 

devlet teĢvikleri. 

Hasat anına kadar olan tüm 

tarımsal faaliyetler ile hasat 

anından sonraki bazı 

faaliyetler. 

AktifleĢtirme Kriteri Kontrol, değer ve ölçümdür. Edinim ve kayıttır. 

Canlı Varlıkların 

Değerleme Esasları 

Ġlk aktifleĢtirmede, piyasa fiyatı ya da 

NBD‟ye göre belirlenen NGUD. Nispi 

istisna durumunda; Tarihi maliyet 

Borsa rayicinin olması halinde 

borsa rayici, Borsa rayicinin 

olmaması halinde kayıtlı 

değer, o da yoksa emsal bedeli 

Zirai Ürünlerin 

Değerleme Esasları 

Ġlk kayıtta, NGUD. Hasattan sonraki 

bilanço dönemleri kayıtlı değer 
Maliyet bedeli. 

Toprak Varlığının 

Değerleme Esasları 

Üzerindeki ağaç, bina ve benzeri 

tesisten ayrı olarak maliyet değeri ile 

Üzerindeki ağaç, bina ve 

benzeri tesis ile birlikte 

maliyet değeriyle. 

Kar veya Zararın 

Ortaya ÇıkıĢ Zamanı 

Ġlk kayıt anında, değerleme 

dönemlerinde ve satıĢ anında 
SatıĢ anında. 

Devlet teĢvikleri ile 

ilgili açıklama var mı? 
VAR YOK 

Kayıt Usulü Tahakkuk esası. Tahakkuk esası. 

Değerleme Farkları 

Nerede 

Gösterilmektedir? 

Gelir tablosunda. Bilançoda. 

Amortisman Ayrılıyor 

mu? 
EVET EVET 

Amortismana Tabi 

Varlıkların Ġsimleri 

Ayrıntılı Bir ġekilde 

SunulmuĢ Mu? 

HAYIR EVET 

Amortisman 

YaklaĢımları 
Değerleme yaklaĢımı. Dağıtım yaklaĢımı. 

Amortismana Tabi 

Değer 
Gerçeğe uygun değer. Maliyet bedeli. 

Amortisman Hesaplama 

Yöntemi 
1

1
1 1

1 1

1 1
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t t
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1/ yararlı ömür, (Oranlar, 

Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenmektedir) 

Kaynak: S. Hüseyin Tokay. Ali Deran, “Tarımsal Faaliyetlerin MuhasebeleĢtirilmesinde Türk Vergi 

Mevzuatı Ġle Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Getirilen Düzenlemelerin KarĢılaĢtırılması”, Yaklaşım 

Dergisi, 2006, S. 158, Kaynak: Http://www.yaklasim.com./mevzuat/dergi/makaleler/2006027752.htm. 
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Tabloda da görüldüğü gibi, zirai faaliyetlerle ilgili olan TMS 41 ve Türk Vergi 

Mevzuatı‟ndaki uygulamalar arasında çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılığın nedeni, amaç farklılığıdır. Daha önce de belirtildiği gibi SPK‟nın, zirai 

faaliyetlerle ilgili muhasebe standardı, TMS 41‟ le içerik olarak aynı olduğundan, TMS 

41 ile Türk Vergi Mevzuatı arasındaki fark, aynı zamanda SPK ile Türk Vergi Mevzuatı 

arasındaki fark anlamına gelmektedir. 
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III. BÖLÜM 

MEYVECĠLĠK ĠġLETMELERĠNDE BELGE ve DEFTER DÜZENĠ, 

VARLIKLARIN DEĞERLEMESĠ, AMORTĠSMANLAR 

1. BELGE ve DEFTER DÜZENĠ 

1.1. Meyvecilik ĠĢletmelerinde Belge Düzeni 

Muhasebeden beklenen faydanın sağlanabilmesi, iĢletmeye uygun muhasebe 

sisteminin oluĢturulmasına bağlıdır
100

. Muhasebe sistemi; bir iĢletmede muhasebe ile 

ilgili olarak tutulacak defterleri, kullanılacak belgeleri, düzenlenecek finansal raporları 

veya tabloları ve tüm bunlar arasındaki iliĢkileri belirlemesi nedeniyle
101

, pazar için 

üretim yapan tüm zirai iĢletmeler için bir ihtiyaç olmakla beraber, meyvecilik 

iĢletmeleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu önem, yapılan iĢin süresinden, ihtiyaç 

duyulan sermaye miktarının ve sabit yatırımların büyüklüğünden kaynaklanır
102

. 

Muhasebe sistemi içinde kullanılacak her türlü belgenin belirlenmesi, 

tanımlanması ve belge akıĢ düzeninin yönergeye bağlanması, gerek genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkeleri, gerekse de yasal düzenlemelere göre, muhasebe sisteminin 

kurulmasına ve organize edilmesine yönelik temel zorunluluklardandır
103

. 

ĠĢletme ile ilgili mali nitelikteki olayların kayıtlanmasında ve kanıtlanmasında 

aracılık eden belgeler; muhasebenin temel kavramları içinde de yer alır. Muhasebenin 

temel kavramları arasında da yer alan belgelendirme kavramı; muhasebe kayıtlarının 

gerçek durumu gösteren ve usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ objektif belgelere 

dayandırılmasını ifade eder. ĠĢletmenin kuruluĢundan baĢlamak üzere, ana sözleĢme, 

kurucuların iĢletme adına yaptıkları giderleri gösteren makbuzlar, banka dekontları, 

satıĢ ve alıĢ faturaları, poliçe, çek, mahkeme ilamı, konĢimento, irsaliye, tesellüm fiĢi, 

                                                             

100
 Nilüfer Tetik, Sera Çiçekçiliği İşletmelerinde Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara 2000, s. 21 

101
 Hasan Kaval, Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, YaklaĢım Yayınları, Ankara 1994, s. 8. 

102
 Deran, a.g.e. , s. 118-119.  

103
 Deran, a.g.e. , s. 120. 
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ambar giriĢ-çıkıĢ fiĢi, açılan iĢ emirleri gibi evrak, objektif belgelere örnek olarak 

gösterilebilir
104

. 

Muhasebe ile ilgili bilgilerin kayıtlanmasına aracı olan belgeleri yasal belgeler 

ve isteğe bağlı belgeler, Ģeklinde düzenlemek olanaklıdır. 

1.1.1. Yasal Belgeler 

Muhasebeyle ilgili hükümlerin yer aldığı VUK ile Türk Ticaret Kanunu‟ nda, 

belgelere iliĢkin düzenlemeye de yer verilmiĢtir. VUK‟ un 227. maddesi ve bu maddeyi 

izleyen on beĢ madde (227-242) belgelere ayrılmıĢtır. Bu düzenlemelerde, zirai 

iĢletmeler için ayrı bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle ticari bir iĢletme olarak 

meyvecilik iĢletmeleri, VUK‟ un 227-242. maddelerinde belirtilen belgeleri kullanmak 

zorundadırlar. 

ĠĢletmelerin kayıtlarının dayandırılabileceği belgeler, VUK‟ ta belirtilmiĢtir. 

Bunlar; fatura, perakende satıĢ belgeleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest 

meslek makbuzu, ücret bordrosu, taĢıma ve sevk irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük 

müĢteri listeleri, tahsilât makbuzu, dekontlar, haberleĢme belgeleri, diğer belgeler, vergi 

karnesi, sosyal sigorta primleri bildirgeleri, muhtasar beyanname, katma değer vergisi 

beyannamesidir
105

. 

Meyvecilik iĢletmelerinin ticari faaliyetlerini yurtdıĢında da sürdürmeleri halinde 

yukarıda sayılan belgelerden baĢka kambiyo mevzuatında ve uluslararası uygulamalarda 

yer alan belgeleri de düzenlemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden bazıları sevk belgesi, 

sigorta belgesi, fatura, koli listesi, analiz raporu, gümrük beyannamesi ve 

taahhütnamedir
106

. 

1.1.2. Ġsteğe Bağlı Belgeler 

Meyvecilik iĢletmelerinde vergi yasalarından dolayı yasal belgelerin yanında, 

karar almaya yardımcı olacak bir takım belgelerin de kullanılması gerekir. Üretim 

                                                             

104
 Deran, a.g.e., s. 120. 

105
 VUK, md. 227-252. 

106
 Demirkol, a.g.e., s. 83. 
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döneminin baĢından sonuna kadar geçen zaman içinde, maliyetle ilgili giderlerin 

düzenli olarak belirlenmesi bu belgeler sayesinde mümkün olur. Bu belgelerin 

kullanılması isteğe bağlıdır ve yapılan faaliyetin niteliğine, büyüklüğüne göre farklılık 

arz eder
107

. 

Meyvecilik iĢletmeleri tarafından, yasal belgelere ek olarak kullanılabilen isteğe 

bağlı belgeler Ģunlardır
108

; 

 Malzeme SipariĢ ve Ödeme FiĢi, 

 Malzeme Ġstek Formu, 

 Malzeme Ambar GiriĢ Formu, 

 Malzeme Sarf FiĢi, 

 Stok Kartları, 

 Ambar Malzeme Ġade FiĢi, 

 Meyve Ambar GiriĢ FiĢi, 

 SipariĢ Maliyet Kartı, 

 Meyve Bahçesi Ünitesi Detay Maliyet Tablosu, 

 Meyve Üretim Özet Maliyet Tablosu, 

 Üretim-Maliyet Değerlendirme Raporu, 

 Gider Dağıtım Tablosu, 

 ĠĢ Emri (sözleĢmeli üretimde), 

 ĠĢçi Zaman Kartı, 

 Günlük Personel ÇalıĢma Raporu, 

 Günlük Üretim Raporları 

                                                             

107
 Deran, a.g.e., s. 122. 
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 Tetik, a.g.e., s. 25. 
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1.2. Meyvecilik ĠĢletmelerinde Defter ÇeĢitleri 

Meyvecilik iĢletmelerinde tutulan defterler, iĢletmenin örgütleniĢ biçimi, satıĢ ve 

faaliyet hacmine bağlı olarak değiĢir. GVK‟ya göre; gerçek kiĢi iĢletmesi ya da adi 

ortaklık dıĢında bir örgütlenme ile kurulmuĢ zirai iĢletmeler, çiftçi sayılmamaktadırlar. 

Bu kuruluĢların elde etmiĢ oldukları kazançlar da, ticari kazanç kapsamında 

değerlendirilmemektedir
109

. Bu nedenle, bu gibi iĢletmeler defter tutma bakımından, 

sanayi ve ticaret iĢletmelerinin tabi oldukları esaslara tabidirler. Bu iĢletmeler, ticari bir 

iĢletme Ģeklinde örgütlendiklerinden,  VUK‟a göre, bilanço esasına göre defter tutmak 

zorundadırlar
110

. Bilanço esasına göre defter tutan iĢletmelerin aĢağıdaki defterleri 

tutmaları zorunludur
111

; 

 

 Yevmiye defteri, 

 Defteri kebir, 

 Envanter defteri. 

 

Adi ortaklık veya Ģahıs iĢletmesi Ģeklinde örgütlenmiĢ zirai iĢletmelerin tutmak 

zorunda oldukları defterler, ayrıca belirtilmiĢtir. Vergi mevzuatımıza göre, GVK‟nın 54. 

maddesinde yazılı iĢletme büyüklüğü ölçülerine sahip olmayan çiftçiler, herhangi bir 

defter tutmak zorunda değillerdir. Çünkü GVK‟nın 94. maddesine göre; bu iĢletmeler, 

hâsılatları üzerinden kesinti yapılmak üzere vergilendirilmektedirler
112

. GVK‟nın 54. 

maddesinde belirtilen iĢletme büyüklüğü ölçülerine sahip iĢletmelerin ise iĢletme hesabı 

ya da bilanço esasına göre, defter tutmaları zorunludur
113

. Vergi mevzuatımız, çiftçileri 

faaliyet ya da satıĢ hacimlerine bakmaksızın, bilanço esası veya iĢletme hesabı 
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 VUK, md. 177. 
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esaslarından birine göre defter tutma hususunda serbest bırakmıĢtır. ĠĢletme hesabı 

esasını seçen iĢletmelerin çiftçi iĢletme defteri tutmaları yeterli görülmüĢtür
114

.  

2. MEYVECĠLĠK ĠġLETMELERĠNDE DEĞERLEME 

2.1. Değerleme Kavramı 

Değerleme, bir iĢletmenin iktisadi kıymetlerinin, belli bir tarihteki değerlerinin 

ortak ölçü birimi olan para ile ifadesidir. Değerlemeyi bu Ģekilde tanımlamakla beraber, 

hemen belirtmek gerekir ki; değerlemeyle ile ilgili henüz tüm bilim dallarınca 

benimsenen ortak bir tanım oluĢturulamamıĢtır. Çünkü değerleme özünde öznel nitelikli 

bir kavramdır
115

. 

Değerleme konusunda farklı bakıĢ açılarının olması, değiĢik bilim dallarında 

değerleme ile ilgili farklı tanımların yapılmasına yol açmıĢtır. Bu tanımları aĢağıdaki 

Ģekilde sıralamak mümkündür
116

. 

Muhasebe yönünden değerleme; bilanço unsurlarının bilançoda izlenecek 

tutarlarının belirlenmesi iĢlemidir. Bir baĢka ifadeyle, bir iĢletmenin aktif ve pasifini 

oluĢturan kalemlerin belli bir tarihteki değerlerinin ortak değer ölçüsü olan para birimi 

ile ifade etme iĢlemidir. Muhasebenin temel kavramları gereği, bilanço unsurlarının 

ulusal para birimi cinsinde ifade edilmesi gerekmektedir.  

Ticaret hukuku yönünden değerleme; bilançolardaki değerlemeyi ifade 

etmektedir. ĠĢletmenin aktif ve pasif değerleri hem iĢletme sahipleri hem üçüncü kiĢiler 

tarafından önem taĢır. Bu nedenle, aktifin olduğundan daha düĢük ya da yüksek değerle 

değerlemeye tabi tutulması menfaat grupları açısından bir çatıĢmaya yol açar. Ticaret 

Kanunu‟ndaki değerleme ile ilgili hükümler incelendiğinde, bilançoların 

düzenlenmesinde uyulması gereken bu hükümlerin, genelde iĢletme sermayesinin 

haksız bir Ģekilde yöneticilere veya ortaklara geçmesini önleyerek, iĢletme ile iliĢkisi 

bulunan üçüncü kiĢilerin yararlarının korunması amacıyla düzenlenmiĢ olduğu anlaĢılır. 
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Ayrıca, değerleme ile ilgili olarak TTK‟nın sermaye Ģirketlerine, Ģahıs Ģirketlerine 

oranla daha katı hükümler getirdiği görülür. 

VUK’a göre değerleme; “vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespiti” olarak tanımlanmıĢtır. Bu anlamda vergilemenin en gerekli 

ölçütlerinden birinin, değerleme iĢlemi olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. VUK, 

değerleme gününü bilanço günü olarak belirtmiĢtir. Bunun yanında, mali kanunlar 

yönünden geçici vergiye iliĢkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle değerleme 

iĢleminin yapılması söz konusudur.  

SPK’ya göre değerleme; Sermaye Piyasası Kanunu‟nda yer alan değerlemeye 

iliĢkin düzenlemeler TTK‟ da yer alan düzenlemelere paralel, ancak daha ayrıntılı ve 

daha belirgin ölçütler içerir. SPK‟ da yer alan düzenlemeler özellikle iĢletme 

hissedarları ile üçüncü Ģahısların menfaatlerini korumaya yöneliktir. SPK‟ ya tabi 

iĢletmeler, üçer aylık dönemler itibariyle değerleme yapmak zorundadırlar. 

2.2. Değerleme ÇeĢitleri 

Değerleme çeĢitlerinin açıklanması bu çalıĢmanın konusu dıĢından olduğu için 

bu kısımda sadece VUK‟ta ve muhasebe kuramında yer alan değerleme çeĢitleri 

açıklanacaktır. 

2.2.1. Vergi Usul Kanunu’ nda Yer Alan Değerleme ÇeĢitleri 

VUK‟un 261. maddesinde değerleme çeĢitleri sayılmıĢ, izleyen maddelerde de 

bu değerleme çeĢitleri ile ilgili açıklamalar yapılmıĢtır. VUK‟ta yer alan değerleme 

çeĢitleri; 

 Maliyet bedeli; 

 Borsa rayici; 

 Tasarruf değeri; 

 Mukayyet değer; 

 İtibari değer; 

 Vergi değeri; 
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 Rayiç bedel, 

 Emsal bedeli ve ücreti olarak açıklanmıştır. 

VUK‟ta sayılan bu değerleme ölçütleri vergi matrahının belirlenmesinde 

kullanılabilecek değerleme ölçüleridir. Bununla birlikte iĢletmeler istedikleri ekonomik 

değerlerine, istedikleri değerleme ölçüsünü uygulayamazlar. Hangi değerleme 

ölçüsünün hangi iktisadi kıymetlere ne zaman ve hangi Ģartlarda uygulanması gerektiği, 

VUK‟un 262–268. maddelerinde belirtilmiĢtir. Bu maddelerde, önce değerleme 

ölçüsünün tanımı yapılmıĢ daha sonra, hangi varlıklara uygulanacağı açıklanmıĢtır
117

.  

2.2.2. Muhasebe Kuramına Göre Değerleme Ölçüleri 

Muhasebe kuramı açısından finansal tablo unsurlarının değerlemesinde 

kullanılabilecek değerleme çeĢitleri Ģunlardır
118

: 

 Tarihi Maliyetleri Esas Alan Değerleme Yöntemleri; 

- Geleneksel Tarihi Maliyet Yöntemi, 

- DüzeltilmiĢ Tarihi Maliyet Yöntemi 

 Cari Değerleri Esas Alan Değerleme Yöntemleri 

- Yenileme Maliyeti Yöntemi, 

- Net Nakit (Net GerçekleĢebilir) Değer Yöntemi, 

- Net Bugünkü Değer Yöntemi, 

- Firmaya Katkı Değeri Yöntemi, 

- Uygun Değer (Her Kaleme Uygun Bir Değerin Uygulanması)Yöntemi 

2.3. Meyve Bahçelerinde Değerleme 

Meyve bahçesi; bahçeyi oluĢturan canlı varlıklar (ağaçlar) ile bu canlı varlıkların 

kapladığı alandan oluĢan bir bütünü ifade etmektedir. Bu bütünün, birbirinden ayrılması 
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ya da ayrı düĢünülmesi genellikle mümkün değildir. Ancak, varlıkların ayrı ayrı değil 

de bir bütün olarak değerlemeye tabi tutulmaları, finansal tablolarda yanlıĢ bilgilerin 

sunulmasına yol açabilir. 

Meyve bahçelerinin değerlemesinde bahçeyi oluĢturan canlı varlıkların birlikte 

ya da ayrı olarak değerlemeye tabi tutulması ve değerleme çeĢitleri, değerleme amacına 

göre değiĢir. Örneğin; vergi matrahını belirlenmek amacıyla yapılan değerlemede, 

izlenecek yol ve değerleme çeĢidi ile satıĢ amacıyla meyve bahçelerinin değerlemesinde 

izlenecek yol ve kullanılacak değerleme çeĢidi aynı değildir. 

2.3.1. Vergi Matrahının Belirlenmesi Amacıyla Meyve Bahçelerinde 

Değerleme 

VUK‟un 261-288. maddelerinde, değerlemeye tabi tutulacak varlıklar ve 

değerleme çeĢitleri sayılmıĢ; 289. maddede ise bu bölümde yazılı olmayan ya da yazılı 

olup da kendi ölçüsü ile değerlemeye imkân olmayan, bina ve arazilerin, vergi değeri ile 

diğerlerinin, varsa borsa rayici, yoksa kayıtlı değerleri, o da yoksa emsal bedelleri ile 

değerleneceği belirtilmiĢtir. Bu madde gereği; meyve bahçelerindeki canlı varlıkların 

(ağaçların), öncelikle varsa borsa rayici, borsa rayicinin olmaması durumunda kayıtlı 

değeri, o da yoksa emsal bedeli ile değerlemeye tabi tutulması gerekir. Ülkemizde 

meyve bahçelerindeki ağaçlar için borsa bulunmadığından, bu varlıklar için bir borsa 

rayicinin oluĢması olanaksızdır. Dolayısıyla, vergi mevzuatımıza göre; ağaçların 

öncelikle kayıtlı değerleri, kayıtlı değerleri yoksa emsal bedeli ile değerlemeye tabi 

tutulmaları gerekmektedir
119

. 

Vergi mevzuatımız, bahçeyi oluĢturan, diğer önemli unsur olan toprağın, sadece 

boĢ olması durumunda, bir gayrimenkul olarak, maliyet bedeli ile değerlemeye tabi 

tutulması gerektiğini belirtmiĢtir. Meyve bahçesini oluĢturan toprak ve ağaçlarla ilgili 

olarak vergi mevzuatımızda yer alan hükümlerde bu iki unsurun da maliyet bedeli ile 

değerlemeye tabi tutulmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır
120

. 
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2.3.2. Gerçeğe Uygun Mali Tablo Düzenlemek Amacıyla Meyve 

Bahçelerinde Değerleme  

TMS 41‟de meyve bahçelerindeki toprak varlığı ile ağaç varlıklarının ayrı ayrı 

değerlemeye tabi tutulmaları açıkça ifade edilmiĢtir. 

TMS 41‟e göre; bahçelerdeki ağaçların ilk aktife alındıklarında ve her bilanço 

döneminde, kural olarak net gerçeğe uygun değer ile değerlemeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Toprak varlığının ise duruma göre; TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ya 

da TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standartları kapsamında değerlemeye tabi 

tutulacağına iĢaret edilmektedir. TMS 16, toprak varlığının kural olarak maliyet değeri 

ile değerlemeye tabi tutulmasını gerektirmektedir. Ancak alternatif bir yöntem olarak, 

toprak varlığının yeniden değerlemeye tabi tutulmasına da olanak vermektedir.  TMS 40 

ise toprak varlığının gerçeğe uygun değer ya da maliyet bedeli ile değerlemeye tabi 

tutulmasına izin vermektedir. 

TMS 41, canlı varlıkların, değerlerinde her bilanço döneminde, bir önceki 

bilanço dönemine oranla önemli değiĢiklikler olabileceğini ve bu değer değiĢikliklerinin 

iki önemli etkene bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu etkenlerden birincisi; fiziksel 

geliĢim, ikincisi; piyasa fiyatlarındaki değiĢikliklerdir. Ġlgili standart, ağaçların değer 

değiĢimindeki, fiyat değiĢikliği etkisi ile geliĢim etkisinin ayrı ayrı belirlenmesini 

önermektedir.  

TMS 41, meyve ağaçlarının değerlemesinde kural olarak net gerçeğe uygun 

değeri benimsemiĢtir. Standart, meyve ağaçlarının net gerçeğe uygun değerlerinin varsa 

piyasa fiyatına göre, piyasa fiyatına ulaĢılamaması veya piyasa fiyatının güvenilir 

olmaması durumunda, net gerçeğe uygun değerin net bugünkü değer yöntemi ile 

belirlenmesini gerektirmektedir. 

TMS 41, meyve ağaçlarının muhasebeleĢtirilmesinde gerçeğe uygun değer 

yaklaĢımını benimsemiĢ olmakla beraber, tarihi maliyet yaklaĢımını da reddetmemiĢtir. 

Standarda göre; meyve ağaçları, muhasebeleĢtirilmesi sırasında ağaçların gerçeğe uygun 

değerlerinin güvenilir bir Ģekilde hesaplanabileceği bir varsayımdır. Bu varsayımın 

geçersiz olduğu, bir baĢka ifadeyle, gerçeğe uygun değerin güvenilir bir Ģekilde 

belirlenemediği durumlarda, giriĢimcinin meyve ağaçlarını maliyet bedeli ile 

değerlemesi kabul edilmiĢtir.  



 

49 

 

Standart, yukarıda belirtilen durumda meyve ağaçlarının maliyet değerleri ile 

değerlemeye tabi tutulmasına izin vermektedir. Ancak bu izin, sadece ağaçların ilk 

muhasebeleĢtirildikleri dönemle sınırlıdır. Takip eden değerleme dönemlerinde 

ağaçların, gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir Ģekilde hesaplanabileceği ilkesini 

kabul etmiĢtir. 

3. MEYVECĠLĠK ĠġLETMERĠNDE AMORTĠSMAN 

HESAPLAMALARI 

Amortisman kavramını açıklayan farklı tanımlar bulunmaktadır. Örneğin bir 

görüĢe göre amortisman, “iĢletmede kullanılan duran varlıkların kullanıldıkları sürece 

uğradıkları değer azalmalarının gider yazılmasıdır
121

”. TMS 9‟da amortisman, “bir 

varlığın öngörülen hizmet süresi boyunca, artık değerinden sonraki elde edilme 

maliyetinin dönemlere dağıtılması iĢlemi” olarak tanımlanmaktadır
122

.  

Amortismanlarla ilgili farklı tanımların bulunması, amortisman ayırma amacıyla 

doğrudan ilgilidir. Amortisman ayırma amacındaki farklılık, amortisman ayrımı ile ilgili 

farklı yaklaĢımların ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Bu yaklaĢımları aĢağıdaki Ģekilde 

özetlemek mümkündür
123

; 

 Değerleme YaklaĢımı: Bu yaklaĢıma göre; amortisman, duran varlığın 

değerinde kullanma, zamanın geçmesi ya da önemini kaybetme gibi 

nedenlere bağlı olarak meydana gelen azalmadır. Bu yaklaĢıma göre 

amortisman bir aktif düzeltmesidir. 

 Tüketim YaklaĢımı: Bu yaklaĢıma göre, duran varlık edinen iĢletme bir 

fayda stoku elde etmiĢtir ve bu dönemler içinde ortaya çıkan fayda stoku 

azalıĢının dönemlere dağıtılması gerekir. Bu yöntemde amortisman duran 

varlığın kapasitesine göre belirlenir. Bir baĢka ifadeyle, varlığın maliyeti, 

varlıktan elde edilecek toplam üretim miktarına bölünmek suretiyle, bir birim 

üretime isabet eden amortisman tutarı bulunur. 

                                                             

121
 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, 2005, s. 422. 

122
 TMS 9, Madde 3. 

123
 Sevilengül, a.g.e., s. 422. 
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 Yenileme YaklaĢımı: Bu yaklaĢım, duran varlığın ekonomik ömrünün 

sonunda yenilenebilmesi için gerekli fonun tutulmasında amortismanın bir 

araç olarak kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaĢıma göre amortisman, 

kullanma süresi boyunca baĢlangıçtaki sermayenin korunmasını hedef alır. 

 Dağıtım YaklaĢımı: Bu yaklaĢım, amortismanın, duran varlıkların edinilmesi 

için yüklenilmiĢ olan maliyetlerin, bu varlıkların ekonomik ömürleri içinde 

kalan dönemlere dağıtılması esasına dayanır. Bu yaklaĢımda, dönemlere 

isabet eden amortisman, duran varlık için katlanılan maliyetten hurda değerin 

düĢülmesinde sonra kalan değerin, varlığın yararlı ömrüne bölünmesiyle 

bulunur. 

Amortisman ayrılmasında esas alınacak yaklaĢımlar kadar, hangi değer 

üzerinden amortisman ayrılacağı da önemlidir. Örneğin meyve bahçesini oluĢturan 

toprak ve ağaç varlığı ayrı ayrı olarak mı yoksa bir bütün olarak mı amortismana tabi 

tutulacaktır? Bu problemlerin çözümünde TMS 41 ile vergi mevzuatımız farklı 

görüĢleri benimsemiĢ olmaları nedeniyle, meyve bahçelerine amortisman olayının vergi 

mevzuatı ve TMS 41 açısından ayrı ayrı ele alınarak açıklanmasında yarar 

görülmüĢtür
124

. 

3.1. Vergi Mevzuatına Göre Meyve Bahçelerinde Amortisman 

Hesaplamaları 

Türk Vergi Mevzuatına göre; duran varlıkların amortismana tabi tutulup 

tutulmaması isteğe bağlıdır. Bir baĢka ifade ile amortisman ayırma uygulamasında yasal 

bir zorunluluk yoktur. Amortisman ayrılmasının önemli nedenlerinden biri; iĢletmedeki 

varlıkların gerçek değerleri ile değerlendirilmelerini sağlamaktır. Ayrıca amortismanlar, 

ilgili oldukları dönemin gelirinden düĢülerek, dönem kar veya zararını etkiler. 

Dolayısıyla, hem iĢletme sonuçlarının doğru saptanması, hem de aktif değerlerin gerçek 

değerleriyle değerlendirilmeleri bakımından, amortisman hesaplanmasına gereken 

özenin gösterilmesi gerekmektedir
125

. 

                                                             

124
 Deran, a.g.e., s. 162. 

125
 Deran, a.g.e., s. 162. 
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Bu nedenle, iĢletmelerin vergi mevzuatı açısından bir zorunluluğu 

bulunmamasına karĢın, meyvecilik iĢletmelerinde amortisman uygulamasına yer 

vermeleri gerekir.  

Meyvecilik iĢletmelerinde, amortismanın hangi değer üzerinden, ne zaman ve 

hangi oranda ayrılacağı da önemlidir. AĢağıdaki tabloda VUK‟a göre meyvecilik 

iĢletmelerini oluĢturan ağaçların amortisman oranları ve amortisman ayırma süreleri 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 5: VUK 'a Göre Ağaçlarda Amortisman Oranları 

 Amortisman 

oranı 

Amortisman 

ayırma süresi 

Arazi Islahatı (Tarla kurutma ve sulama kanalları 

gibi) 
5 20 

Tesisat ve tertibat 5 20 

Zeytinlikler 1,5 67 

Dutluklar  2 50 

Süs ağaçları, parklar, güllükler 5 20 

Fındıklıklar 3 33 

Bağlar  5 20 

Narenciye 4 25 

ġeftali Ağaçları 10 10 

Kayısı, Erik. Badem ağaçları 4 25 

Elma, Armut, ayva, incir ağaçları 4 25 

ViĢne, Kiraz Ağaçları 5 20 

Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı 2 50 

Sair Meyveli ağaçlar 8 13 

Seralar 4 20 

3.2. Muhasebe Standartlarına Göre Meyve Bahçelerinde Amortisman 

Hesaplamaları 

TMS 41 ve SPK 31 Tarımsal Faaliyetler Standardı‟na göre; ağaç varlığı ile 

toprak varlığının bir bütün olarak değil ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Ayrıca toprak varlığının değerlemeye tabi tutulması ve amortisman 

ayrılması konusu TMS 41 ve SPK 31 Standartlarına dahil edilmemiĢtir. TMS 41 ve 

SPK 31‟de sadece canlı varlık (ağaç) ve zirai ürünlerin değerlemelerine iliĢkin 

açıklamalara yer verilmiĢtir. Toprağın TMS 16 ve TMS 40 kapsamında değerlemeye 

tabi tutulacakları açıkça belirtilmiĢtir.  
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Ağaç varlığının değerlemesi ise TMS 41 kapsamındadır. TMS 41‟de ağaçlarda 

amortisman uygulamasında değerleme yaklaĢımı temel alınmıĢtır. Bunun nedeni, TMS 

41‟in kural olarak, ağaç varlığını net gerçeğe uygun değerle değerlemeye tabi 

tutulmasını benimsemiĢ olmasıdır. Bu yöntemde ağaç varlığındaki değer artıĢları 

doğrudan kar yazılırken; değer azalıĢları zarar olarak gösterilir. SPK 31‟de aynı görüĢü 

benimsemiĢtir. Bu tarz amortisman yaklaĢımı, aktif düzeltmesi Ģeklinde de ifade 

edilmektedir. 

Ağaçların maliyet değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaları durumunda, dağıtım 

yaklaĢımına göre, amortismana tabi tutulacakları kesindir. Bu durumda, bu ağaçların ne 

zaman ve ne kadar süre ile amortismana tabi tutulacakları sorunuyla karĢı karĢıya 

kalınmaktadır. Canlı varlıkların (ağaçların) maliyet bedelleri ile değerlemeye tabi 

tutulmaları, standartlara göre istisnai bir durumdur ve iĢletmenin net gerçeğe uygun 

değeri güvenilir bir Ģekilde hesapladığı anda, maliyet değeri ile değerleme yönteminden 

vazgeçmesi gerekmektedir.  

Muhasebe standartlarında amortisman ayırmaya baĢlama zamanı ile ilgili bir 

açıklamaya yer verilmemiĢ olmakla birlikte, uygulamada ağaçların üretken, gelir getirir 

oldukları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması yönünde görüĢler 

bulunmaktadır. Buradaki üretkenlik ya da gelir getirme kavramları, ağacın meyve 

vermeye baĢlaması, olgunlaĢması, cari yıl gelirlerinin, cari yılda ortaya çıkan giderleri 

karĢılayabilecek durumda olması anlamına gelmektedir. 

Türkiye muhasebe standartları, amortisman ayırmada yararlı ömür ilkesini 

benimsemiĢtir. SPK da aynı görüĢü benimsemiĢ olup, TMUDESK tarafından 

amortisman muhasebesine iliĢkin olarak hazırlanan 9 Nolu Türkiye Muhasebe 

Standardı‟nda hizmet süresi ilkesi benimsenmiĢtir. Her iki yöntemde de duran 

varlıkların üretim gücü ya da hizmet verme durumu göz önüne alınmıĢ bulunmaktadır. 

Her iki halde de doğru bir yaklaĢımla duran varlığın yavaĢ yavaĢ tükenmesi ya da 

kullanılmaz hale gelmesi durumunda, bunun yenilenmesine olanak verecek tutarın 

kardan ayrılması olanaklı hale gelmektedir. Yararlı ömür ilkesinde, amorti edilebilir bir 

duran varlığın ya da amorti edilebilir bir grup benzer varlığın yararlı ömrü, amortisman 

ayırma süresi için esas alınmaktadır. Yararlı ömrün saptanması iĢi iĢletme yöneticilerine 

bırakılmıĢtır. Bu açıklamalar doğrultusunda muhasebe standartlarına göre ağaçlara 
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amortisman ayırmaya baĢlamadan önce, her bir grup yetiĢkin ağacın yararlı ömrünü 

tespit etmek gerekir. Yararlı ömür çoğu zaman ağaçların fiziki ömrü ile bir 

olmayabilir
126

.  

Amortisman ayırma dönemi ve amortisman ayırma süresi bakımından vergi 

mevzuatı ile muhasebe standartları benzer görüĢlere sahiptirler. Aralarındaki fark; vergi 

mevzuatı, her bir tür ağaç için amortisman ayırma dönemi ile amortisman oranını 

kendisi belirlemiĢken, muhasebe standartları iĢletmeye bırakmıĢtır. 

Ağaçların amortismana tabi tutulmalarındaki önemli baĢka bir konu da, 

amortisman tutarının hesaplanmasında kullanılacak yöntemdir. Vergi mevzuatımıza 

göre, amortisman hesaplamada normal amortisman, hızlandırılmıĢ amortisman ve 

olağanüstü amortisman yöntemlerinden birisi kullanılabilir. Muhasebe standartlarına 

göre ise iĢletmeler; normal amortisman yöntemi, hızlandırılmıĢ veya diğer amortisman 

hesaplama yöntemlerinden herhangi birini, amortisman hesaplamalarında esas 

alabilirler. Vergi mevzuatı ile muhasebe standartları arasındaki en önemli fark; 

muhasebe standartlarının, normal amortisman ya da olağanüstü amortisman yöntemleri 

dıĢında, baĢka amortisman yöntemlerine izin vermesidir. 
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 Deran, a.g.e., s. 162. 
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BÖLÜM IV 

TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESĠNDE 

MEYVECĠLĠK ĠġLETMELERĠNDE 

MUHASEBE UYGULAMASI  

 

1. UYGULAMA ÖRNEĞĠ 

Bu bölümde, meyvecilik iĢletmelerinde muhasebe uygulamaları TMS 41 

çerçevesinde ele alınacaktır. 

1.1. Genel Bilgi ve Varsayımlar 

Bu bölümde, meyvecilik iĢletmelerinde muhasebe uygulamalarına iliĢkin iki 

aĢamalı bir uygulama örneği oluĢturularak, model önerisinde bulunulacaktır. Örnek 

uygulamanın birinci aĢaması, iĢletmenin hem yatırımının olduğu, hem de üretim 

faaliyetinde bulunduğu varsayılacaktır. Ġkinci aĢamada ise iĢletmenin sadece üretim 

faaliyetinde bulunduğu varsayımından hareketle, yıl içinde yapılması gereken kayıtlar 

gösterilecektir.  

Birçok tarım iĢletmesinin gerçek kayıtlarını göstermek istememesi ve maliyet 

hesaplamaları için gerekli olan zaman kartları ile ambar çıkıĢ fiĢleri gibi belgeleri 

kullanmıyor olmaları, kullanıyor olsalar dahi, bu belgeleri göstermekten çekinmeleri 

nedeniyle, uygulamada kullanılan bilgi ve veriler Akdoğan ve Sevilengül tarafından 

yazılan “ Türkiye Muhasebe Standartları Ġle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

Uygulaması
127

” adlı kitaptan faydalanılarak oluĢturulmuĢtur. 

 

                                                             

127
 Nalân Akdoğan, Orhan Sevilengül, Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, s. 863- 875. 
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1.2. Uygulama Örneğine ĠliĢkin Varsayımlar 

X Tarım iĢletmesi, 2006 yılında, sahibi olduğu 100 dönüm araziye kayısı ağacı 

dikmeye karar vermiĢtir. Arazinin dönümü 7.000 TL‟dir. Bu amaçla; 

 2006 yılında 10.000 adet kayısı fidanı 75.000 TL‟ ye satın alınmıĢtır. Ağaçlar 

tarlaya dikilmiĢ dikim öncesi, dikim anı ve dikim sonrası olmak üzere 8.000 TL direkt 

ilk madde ve malzeme ile 6.000 TL direkt iĢçilik giderine katlanılmıĢtır. 2006 yılında 

genel üretim giderleri toplamı 50.000 TL olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca dikilen kayısı 

fidanlarının 15.000 TL‟lik kısmının kuruduğu ve eĢdeğerinin aynı fiyatla satın alındığı 

varsayılmıĢtır. 

 2007 yılında ağaçlar için 9.000 TL direkt ilk madde ve malzeme gideri, 6.500 

TL direkt iĢçilik gideri, 48.000 TL genel üretim giderine katlanmıĢtır. 

 2008 yılında 13.000 TL direkt ilk malzeme gideri, 10.500 TL direkt iĢçilik 

gideri, 56.000 TL genel üretim giderine katlanmıĢtır. 

 2009 yılında 12.000 TL direkt ilk madde malzeme gideri, 15.000 TL direkt 

iĢçilik gideri, 60.000 TL genel üretim giderine katlanmıĢtır. 

 2006 yılından ağaçların maliyet değerlerinin gerçeğe uygun değere yakın olduğu 

ve 2007 yılının sonunda kayısı ağaçlarının olgunlaĢtığı kabul edilmiĢtir.Ayrıca 

hasat anında, kayısıların piyasa fiyatlarına ulaĢabildiği varsayımlarından 

hareketle, kayısıların net gerçeğe uygun değerlerinin aĢağıdaki gibi olduğu kabul 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

Yıllar Kayısıların Piyasa Fiyatları 

Tahmini 

TaĢıma 

Maliyetleri 

Tahmini SatıĢ 

Noktası 

Maliyetleri 

Net 

Gerçeğe 

Uygun 

Değer 

2008 100.000 Kg x 0.9 TL/Kg = 90.000 TL 7.000 TL 3.000 TL 80.000 

2009 190.000 Kg x 0.8 TL/Kg = 152.000 TL 8.000 TL 4.000 TL 140.000 
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 ĠĢletme mülkiyetinde araziye dikilen kayısı ağaçlarının 20 yıl yararlı ömrü 

bulunduğu ve bu yıllarda kayısı ağaçlarından beklenen net nakit akıĢlarının 

aĢağıdaki gibi olduğu ve piyasada geçerli faiz oranının %10 olduğu kabul 

edilmiĢtir. 

 

Yıllar 
Tarladaki Kayısı 

Ağaçları 
Yıllar Tarladaki Kayısı Ağaçları 

2008 -200 2018 175.000 

2009 50.000 2019 175.000 

2010 120.000 2020 175.000 

2011 120.000 2021 175.000 

2012 120.000 2022 175.000 

2013 120.000 2023 135.000 

2014 175.000 2024 120.000 

2015 175.000 2025 95.000 

2016 175.000 2026 55.000 

2017 175.000 2027 45.000 

 

 

 TMS 41’e Göre Örneğin Çözümü 

 2006 Yılına ĠliĢkin Kayıtlar (KDV ihmal edilmiĢtir) 

 

1 
   

2006 
        

           

     150 ĠLK MADDE MALZEME   75.000   

            150.01 Kayısı Fidanı       

   100 KASA   75.000 

  Kayısı Fidanının satın alınması nedeniyle      

2 
   

2006 
      

            

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD. 75.000   

            710.01 Kayısı Fidanı       

        150 ĠLK MADDE MALZEME   75.000 

               150.01 Kayısı Fidanı     

  Kayısı fidanının dikilmesi nedeniyle     

    
/ 
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3 
  

2006 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD. 8.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  6.000   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  50.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   64.000 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

4 
   

2006 
      

        

     150 ĠLK MADDE MALZEME   15.000   

            150.01 Kayısı Fidanı       

   100 KASA   15.000 

  Kayısı Fidanının satın alınması nedeniyle      

     
2006 

      

              

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD. 15.000   

            710.01 Kayısı Fidanı       

     150 ĠLK MADDE MALZEME   15.000 

               150.01 Kayısı Fidanı     

  Kayısı fidanının dikilmesi nedeniyle     

     
/ 

      

          

            

6 
   

2006 
      

        

     218 YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK YATIRIMLARI 139.000   

              218.01 Mülk Tarladaki Yatırımlar      

              218.01.001 Kayısı Ağaçları      

     689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR 15.000   

            

     
710 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA 
  98.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA 
  6.000 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA 
  50.000 

  Yansıtma kayıtları nedeniyle     

    
2006 
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7 
  

2006 
      

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   139.000   

              210.01 Tesis Dönemindeki Ağaçlar     

              210.01.001 Kayısı Ağaçları      

     
218 YAPILMAKTA OLAN 

CANLI VAR. YAT.   139.000 

     
         218.01 Mülk Tarladaki 

Yatırımlar 
  

  

              218.01.001 Kayısı Ağaçları     

  Dönem sonu kaydı     

    
/ 

      

          

 

2007 Yılına ĠliĢkin Kayıtlar 

1 
  

2007 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD.   9.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  6.500   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  48.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   63.500 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

2 
   

2007 
      

        

     218 YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK YATIRIMLARI 63.500   

              218.01 Mülk Tarladaki Yatırımlar      

              218.01.001 Kayısı Ağaçları      

     
710 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   9.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK 

GĠDERLER YANSITMA   6.500 

     
731 GENEL ÜRETĠM 

GĠDERLERĠ YANSITMA   48.000 

  Yansıtma Kayıtları nedeniyle     

3 
  

2007 
     

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   63.500   

              210.01 Tesis Dönemindeki Ağaçlar      

              210.01.001 Kayısı Ağaçları      

     
218 YAPILMAKTA OLAN 

CANLI VAR. YAT.   63.500 

     
         218.01 Mülk Tarladaki 

Yatırımlar 
  

  

              218.01.001 Kayısı Ağaçları     

  Dönem sonu kaydı     

    
/ 
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Bu dönem sonu itibari ile ağaçlar olgunlaĢtığı (verim dönemine geçtiği) için 

ağaçların verim dönemindeki ağaçlara aktarılması gerekmektedir. TMS 41‟e göre canlı 

varlıkların ilk kayda alındıkları andan sonra gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlanmaları 

zorunlu olduğu için bu dönem itibarı ile kayısı ağaçlarının gerçeğe uygun değerlerinin 

hesaplanması gerekecektir. Ağaçların gerçeğe uygun değerleri ile maliyet değerleri 

arasındaki fark, canlı varlık değer artıĢ karı veya zararı olarak kayıtlanmalıdır. 

Ağaçların maliyet değerleri aĢağıdaki gibidir. 

 

                
  210 MEYVE AĞAÇLARI HESABI   
  210.01 Tesis Dönemindeki Ağaçlar   

           

  (2006)  

 

   139.000           

  (2007)  

      

63.500           

  TOPLAM 

    

202.500           
                

 

Ağaçların 2007 yılı itibari ile net gerçeğe uygun değerleri aĢağıdaki gibi 

hesaplanabilir. 

 

Mülk Tarladaki Kayısı Ağaçlarının Gerçeğe Uygun Değeri: 

 

 

 

1

1

1

n

t
t

A R
i

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15

200 50.000 120.000 120.000 120.000 120.000 175.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

145.000 135

1 20
16 17 18 19 20

.000 120.000 95.000 55.000 45.000
1.010.290, 39

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
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Canlı Varlık Değer ArtıĢ Karı: 1.010.290,39 – 202.500,00 = 807.790,39 

 

4 
  

2007 
     

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   1.010.290,39   

              210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar     

              210.02.001 Kayısı Ağaçları      

     210 MEYVE AĞAÇLARI   202.500,00 

             210.01 Tesis Dön. Ağaçlar     

             210.01.001 Kayısı Ağaçları     

     
60X CANLI VARLIK DEĞER 

FARKLARI 
  807.790,39 

     
       60X.01 Canlı Varlık Değer 

ArtıĢları 
  

  

  
Ağaçların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi ve verim 

dönemindeki ağaçlar hesabına aktarılması      

    
/ 

     

          

 

 

Bu kayıttan sonra Meyve Ağaçları Hesabı aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 

                

  210 MEYVE AĞAÇLARI HESABI   

  210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar   

           

    1.010.290,39       

            

           

  TOPLAM 1.010.290,39       
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2008 Yılında Yapılması Gerekli Kayıtlar 

Bu yıl giderler ağaç tesisi için değil, kayısı üretimi amacı ile yapılacaktır. Bu 

nedenle; bu dönem katlanılan giderler üretilen kayısı maliyetini verecektir. 

1 
  

2008 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 13.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  10.500   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  56.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   89.500 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

2 
   

2008 
      

        

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM 89.500   

              151.01 Kayısı      

     
711 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   
13.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA   
10.500 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA   
56.000 

  
Ağaçların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi ve verim dönemindeki 

yansıtma kayıtları nedeniyle ağaçlar hesabına aktarılması     

3 
  

2008 
     

        

      152 MAMULLER   80.000   

              152.01 Kayısı      

      61X ZĠRAĠ ÜRETĠM DEĞER AZALIġLARI  9.500   

              614.01 Kayısı Üretim Zararı      

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM   89.500 

             152.01 Kayısı     

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

    
/ 

     

          

 

 

Bu dönem ağaçların gerçeğe uygun değerlerini hesaplayıp dönem sonu 

kayıtlarını yapmak gereklidir. 2008 yılı sonu itibari ile gerçeğe uygun değer aĢağıdaki 

gibi hesaplanacaktır. 
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Canlı Varlık Değer ArtıĢ Karı: 1.111.519,43 – 1.010.290,39 = 101.229,04 

 

4 
  

2008 
     

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   101.229,04   

              210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar      

              210.02.001 Kayısı Ağaçları      

     
60XCANLI VARLIK DEĞER 

FARKLARI 
  101.229,04 

     
       60X.01 Canlı Varlık Değer ArtıĢ 

Karları 
  

  

  Ağaçların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi     

    
/ 

     

          

 

 

                

  210 MEYVE AĞAÇLARI HESABI   

  210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar   

           

    1.010.290,39        

    101.229,04        

           

  TOPLAM 1.111.519,43       

                

 

 

2009 Yılında YapıĢması Gerekli Kayıtlar 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

50.000 120.000 120.000 120.000 120.000 175.000 175.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 145.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

135.000

1 2

GUD

15 16 17 18 19

120.000 95.000 55.000 45.000
1.111.519, 43

0 1 20 1 20 1 20 1 20
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1 
  

2009 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 12.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  15.000   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  60.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   87.000 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

2 
   

2009 
      

        

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM 87.000   

              151.01 Kayısı      

     
711 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   
12.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA   
15.000 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA   
60.000 

  Yansıtma kayıtları nedeniyle     

3 
  

2009 
     

        

      152 MAMULLER   140.000   

              152.01 Kayısı      

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM   87.000 

             152.01 Kayısı     

     
60X ZĠRAĠ ÜRETĠM DEĞER 

ARTIġLARI 
  53.000 

             60X.01 Kayısı Üretim Karı     

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

    
/ 

     

          

 

Dönem sonu ağaçların gerçeğe uygun değerlerinin tekrar hesaplanması 

gereklidir.

 

Canlı Varlık Değer ArtıĢ Karı: 1.172.671,37 – 1.111.519,43 = 61.151,94 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14

120.000 120.000 120.000 120.000 175.000 175.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 145.000

1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

135.000 120.000

1 20 1

GUD

15 16 17 18

95.000 55.000 45.000
1.172.671, 37

20 1 20 1 20 1 20
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4 
  

2009 
     

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   61.151,94   

              210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar      

              210.02.001 Kayısı Ağaçları      

     
60X CANLI VARLIK DEĞER 

FARKLARI 
  61.151,94 

            60X.01 Canlı Varlık Değer ArtıĢ Karları     

  Ağaçların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi     

    
/ 

     

          

 

                

  210 MEYVE AĞAÇLARI HESABI   

  210.02 Verim Dönemindeki Ağaçlar   

           

    1.111.519,43        

    61.151,94       

           

  TOPLAM 1.172.671,37       

                

 

Vergi Mevzuatına Göre Örneğin Çözümü 

2006 Yılına ĠliĢkin Kayıtlar 

 

1 
    

2006 
        

         

      258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 700.000   

              258.01 Kayısı Ağaçları        

              258.01.001 100 Dönüm Arazi        

     250 ARAZĠ VE ARSALAR   700.000 

             250.01 100 Dönüm Arazi     

2 
   

2006 
        

           

     150 ĠLK MADDE MALZEME   75.000   

            150.01 Kayısı Fidanı       

   100 KASA   75.000 

  Kayısı Fidanının satın alınması nedeniyle      

     
2006 
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3 
   

2006 
      

            

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 75.000   

            710.01 Kayısı Fidanı       

        150 ĠLK MADDE MALZEME   75.000 

               150.01 Kayısı Fidanı     

  Kayısı fidanının dikilmesi nedeniyle     

4 
  

2006 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 8.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  6.000   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  50.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   64.000 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

5 
   

2006 
      

        

     150 ĠLK MADDE MALZEME   15.000   

            150.01 Kayısı Fidanı       

   100 KASA   15.000 

  Kayısı Fidanının satın alınması nedeniyle      

     
2006 

      

              

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 15.000   

            710.01 Kayısı Fidanı       

     150 ĠLK MADDE MALZEME   15.000 

               150.01 Kayısı Fidanı     

  Kayısı fidanının dikilmesi nedeniyle     

6 
   

2006 
      

        

     218 YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK YATIRIMLARI 139.000   

              218.01 Mülk Tarladaki Yatırımlar      

              218.01.001 Kayısı Ağaçları      

     689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR 15.000   

            

     
710 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA 
  98.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA 
  6.000 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA 
  50.000 

  Yansıtma kayıtları nedeniyle     

    
2006 
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7 
  

2006 
      

        

      210 MEYVE AĞAÇLARI   139.000   

              210.01 Tesis Dönemindeki Ağaçlar      

              210.01.001 Kayısı Ağaçları      

     
218 YAPILMAKTA OLAN CANLI 

VARLIK YATIRIMLARI   139.000 

              218.01 Mülk Tarladaki Yatırımlar     

              218.01.001 Kayısı Ağaçları     

  Dönem sonu kaydı     

    
/ 

      

          

 

 

                

  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR   

  258.01 Kayısı Bahçesi   

           

    700.000,00        

    139.000,00        

           

  TOPLAM 839.000,00        

                

 

TMS 41‟e göre muhasebe iĢlemleri vergi mevzuatı ve THP‟ ye göre kayıtlamada 

2006 yılına iliĢkin aĢağıdaki farkların olduğu görülecektir. 

 TMS 41‟e göre muhasebe iĢleminde ağaç varlığı toprak varlığından ayrı 

değerlemeye tabi tutulmuĢtur. Vergi mevzuatımıza göre ise bu toprak varlığı 

ile ağaç varlığı birlikte değerlemeye tabi tutulabilmektedir. 

 TMS 41‟e göre muhasebe iĢleminde „Meyve Ağaçları‟ Ģeklinde yeni bir 

hesaba ihtiyaç duyulurken, THP‟ de böyle bir hesap bulunmamakta ve ağaç 

varlığı toprak varlığı ile birlikte „ Diğer Maddi Duran Varlıklar‟ hesabında 

gösterilmektedir. Muhasebe kayıtlarının TMS 41 esasında değil de Vergi 

Mevzuatı esasında yapılması durumunda THP‟ de açılacak hesabın „Meyve 

Ağaçları‟ yerine „Meyve Bahçeleri‟ Ģeklinde olması daha uygun olacaktır. 
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Çünkü meyve bahçesi kavramı, toprak varlığı ile ağaç varlığını birlikte ifade 

etmek için kullanılmaktadır. 

 TMS 41‟e göre muhasebe iĢleminde yapılmakta olan canlı varlık 

yatırımlarının bakiyesi 139.000 TL iken Vergi mevzuatı esaslı muhasebe 

iĢleminde yapılmakta olan yatırımlar hesabının bakiyesi 839.000 TL 

olmaktadır. Aradaki 700.000 TL‟ lik fark; vergi esaslı muhasebe iĢleminde 

arazi maliyetinin yapılmakta olan yatırımlar hesabına aktarılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 TMS 41‟e göre muhasebe iĢleminde 2006 yılı sonu itibari ile ağaçlar meyve 

ağaçları hesabında görülürken, vergi mevzuatı esaslı muhasebe iĢleminde 

yapılmakta olan yatırımlar hesabında gözükmektedir. 

 

2007 Yılında Yapılması Gereken Kayıtlar 

1 
  

2007 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 9.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  6.500   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  48.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   63.500 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

2 
   

2007 
      

        

     258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 63.500   

              258.01 Kayısı Bahçesi      

     
711 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   
9.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK 

GĠDERLER YANSITMA   
6.500 

     
731 GENEL ÜRETĠM 

GĠDERLERĠ YANSITMA   
48.000 

  Yansıtma Kayıtları nedeniyle     

     
/ 
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Bu dönem sonu itibari ile ağaçlar olgunlaĢtığı ( verim dönemine geçtiği) için 

yapıĢmakta olan yatırımlar hesabında biriken tutarın, Diğer Maddi Duran Varlıklar 

hesabına aktarılması gerekir. 

Bu tarih itibari ile Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Bakiyesi aĢağıdaki 

gibidir. 

 

                

  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR   

  258.01 Kayısı Bahçesi   

           

    839.000,00       

    63.500,00        

           

  TOPLAM 902.500,00        

                

 

 

3 
  

2007 
     

        

      256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 902.500   

              256.01 Kayısı Bahçesi      

     
258 YAPILMAKTA OLAN 

YATIRIMLAR 
  902.500 

           258.01 Kayısı Bahçesi     

    
/ 

     

          

 

 

TMS 41‟e göre muhasebe iĢlemleri ile vergi mevzuatı ve THP‟ ye göre 

kayıtlamada 2002 yılına iliĢkin aĢağıdaki farkların olduğu görülecektir. 

 Meyve ağaç/bahçelerinin kayıtlandığı hesap isimi farklıdır. 

 Meyve ağacı/bahçesinin bilançodaki tutarı farklı olmaktadır. Vergi 

mevzuatına göre meyve ağaçları toprak varlığı ile birlikte bilançoda, 902.500 

TL olarak görülmektedir. TMS 41‟e göre; Ağaç varlığı toprak varlığından 
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ayrı olarak 1.010.290,39 TL olarak görülmektedir. Bu tutarın üstüne 700.000 

TL arazi bedelini eklediğimiz zaman 1.710.290,39 TL gibi bir rakama ulaĢılır 

ki bu da; duran varlıkların, (1.710.290,39 – 902.500) 807.790,39 TL 

farklılaĢmasına yol açar. Bu fark TMS 41‟e göre ağaçların gerçeğe uygun 

değer ile kayıtlanmasından ve vergi mevzuatının ağaç varlığı ile toprak 

varlığı birlikte değerlemeye olanak tanımasından kaynaklanmaktadır. 

2008 Yılında Yapılması Gereken Kayıtlar 

Meyve bahçesi maliyet değeri ile değerlemeye tabi tutulduğu için, değerlemeye 

iliĢkin bir iĢlem yapılmayacaktır. 

 

1 
  

2008 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠD.   13.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  10.500   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  56.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   89.500 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

 
   

/ 
      

        

 

 

TMS 41 ağaç varlıklarındaki değer artıĢı doğrudan kar yazılırken, değer azalıĢı 

doğrudan zarar yazılmaktadır. Bu uygulama aslında amortismanda değerleme yaklaĢımı 

olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle, TMS 41 esaslı muhasebe iĢleminde ağaç 

amortismanları üretilen kayısı maliyetine verilmemektedir. Oysaki Vergi mevzuatına 

göre ağaç varlığı ile birlikte toprak varlığına iliĢkin maliyetin kayısı maliyetine 

verilmesi mümkündür. 

 

333 Sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre kayısı ağaçlarının faydalı ömrü 25 

yıldır ve yıllık amortisman oranı %4‟tür.Bu çerçevede meyve bahçesinin amortismanı 

aĢağıdaki gibi hesaplanır. 

 

 



 

70 

 

Amortisman Ayırma: 902.500 x 0.04 = 36.100 

 

2 
  

2008 
      

        

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  36.100   

              730.15 Amortisman Gideri      

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR   36.100 

     
        257.01 Meyve Bahçesi 

Amortismanı     

  Amortisman kaydı nedeniyle     

3 
   

2008 
      

        

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM 115.600   

              151.01 Kayısı      

     
711 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   
13.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA   
10.500 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA   
92.100 

  Yansıtma kayıtları nedeniyle     

4 
  

2008 
     

        

      152 MAMULLER   115.600   

              152.01 Kayısı      

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM   115.600 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

    
/ 

     

          

 

 

TMS 41‟e göre muhasebe iĢlemleri ile vergi mevzuatı ve THP‟ ye göre 

kayıtlamada 2008 yılına iliĢkin aĢağıdaki farkların olduğu görülecektir. 

 

 En önemli fark kayısıların maliyet değerlerinin birbirinden farklı 

bulunmasıdır.  TMS 41‟e göre kayısı maliyeti 89.500 TL olarak belirlenirken, 

bu tutar vergi mevzuatına esaslı muhasebe iĢlemlerine göre 115.600 TL 

olmuĢtur. Bunun nedeni; TMS 41‟in ağaçların değerlemesinde gerçeğe uygun 

değer yaklaĢımını benimsemiĢ olması ve ağaçlardaki değer azalıĢını doğrudan 
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zarar yazmayı gerektirmesidir. Vergi mevzuatımız ise ağaçların (meyve 

bahçesinin) maliyet değeri ile değerlenmesinin ve maliyet değeri üzerinden 

amortisman ayrılmasını göstermektedir. Bu yaklaĢım amortismanda maliyet 

dağıtımı yaklaĢımı olarak ifade edilmektedir. Vergi mevzuatının benimsediği 

amortisman yaklaĢımı ağaçların bir tarihten sonra değerinin sabit kalacağı ve 

bu değerin belli bir sürede, belli miktarlarda düĢeceği varsayımına 

dayanmaktadır. Ağaç varlıklarının değerleri doğa koĢulları ve bakım 

faaliyetleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, uygulamada ağaçların değerinin 

belli bir dönemden sonra sabit kalacağı varsayımı her zaman geçerli 

olmayabilir. Dolayısıyla, TMS 41‟in benimsemiĢ olduğu amortismanda 

değerleme yaklaĢımı, ağaçların cari değerlerini yansıtması nedeniyle, dağıtım 

yaklaĢımına oranla, meyve ağaçları için daha uygun bir yaklaĢımdır. 

 Yine ağaç varlıkları ile meyve bahçesi varlıkları farklı olmakta bu durum 

duran varlık, bilanço toplamlarının farklı olması sonucu doğurmaktadır. 

 YaklaĢımlar arasındaki farlılık bilanço ve gelir tablolarının farklı olmasına 

yol açmaktadır. 

 

2009 Yılında Yapılması Gereken Kayıtlar 

 

1 
  

2009 
      

        

     710 DĠREKT ĠLK MADDE VE MALZEME GĠDERĠ 12.000   

     720 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERĠ  15.000   

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  60.000   

    ĠLGĠLĠ HESAPLAR   87.000 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

 
   

/ 
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Amortisman Ayırma: 902.500 x 0.04 = 36.100 

 

2 
  

2009 
      

        

     730 GENEL ÜRETĠM GĠDERĠ  36.100   

              730.15 Amortisman Gideri      

    257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR   36.100 

     
        257.01 Meyve Bahçesi 

Amortismanı     

  Amortisman kaydı nedeniyle     

3 
   

2009 
      

        

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM 123.100   

              151.01 Kayısı      

     
711 DĠREKT ĠLK MADDE VE 

MALZERME YANSITMA   
12.000 

    
721 DĠREKT ĠġÇĠLĠK GĠDERLER 

YANSITMA   
15.000 

     
731 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠ 

YANSITMA   
96.100 

  Yansıtma kayıtları nedeniyle     

4 
  

2009 
     

        

      152 MAMULLER   123.100   

              152.01 Kayısı      

     151 YARI MAMULLER - ÜRETĠM   123.100 

  Dönem içi yapılan direkt ve endirekt giderler nedeniyle     

    
/ 

     

          

 

Tüm yıllarda gözüken duran varlık tutarları ile mamul maliyetleri arasındaki fark 

bu yılda gözükecektir. Ayrıca bilanço ve gelir tablosu da farklı olacaktır. Özet olarak 

bunun nedeni; TMS 41‟in canlı varlık ve tarımsal ürünlerin değerlemesinde gerçeğe 

uygun değer yaklaĢımını benimsemiĢ olması ve vergi mevzuatının toprak varlığı için de 

amortisman ayırmaya imkân tanımasıdır. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Üretim döneminin uzunluğu, doğal koĢulların etkisi, teknolojiye rağmen iĢgücü 

kullanımının zorunluluğu, risk ve belirsizliğin normal sayılması, piyasadaki talebe 

istenilen biçimde cevap verilememesi gibi özelliklerle ifade etmeye çalıĢtığımız kavram 

zirai faaliyettir. Bu faaliyetlerle uğraĢan gerçek veya tüzel kiĢiler zirai iĢletmeleri 

meydana getirmektedir. Zirai faaliyet muhasebesi ise, bu iĢletmelerin zirai faaliyetleri 

esnasındaki ekim, dikim, hasat aĢamalarına iliĢkin ekonomik olaylarını kendi ilke ve 

esasları çerçevesinde sınıflandıran, kaydeden, özetleyerek raporlayan, analiz eden ve 

yorumlayan bilgi sistemidir. 

Ziraat sektöründe ihtiyaç duyulan bu bilgi sisteminin oluĢturulması için, zirai 

iĢletmelerde kayıt tutulması büyük önem taĢımaktadır. Tekdüzen Hesap Planı‟nda 

(THP) canlı varlıklar için ayrılmıĢ bir grup bulunmamaktadır. Türkiye muhasebe 

standartlarına uyum çerçevesinde boĢ bulunan 21 nolu grup “Canlı Varlıklar” için 

ayrılabilir. Bu çerçevede, meyve ağaçlarının “21 Canlı Varlıklar” grubu altında açılacak 

“210 Meyve Ağaçları” hesabında izlenmesi önerilmektedir
128

. Bu öneri doğrultusunda, 

ağaçlar olgunlaĢıncaya kadar, ilgili tüm direkt ve endirekt giderlerin “258 Yapılmakta 

Olan Yatırımlar” hesabına aktarılması yanlıĢ bir uygulama olacaktır. Bu bağlamda, 

ağaçların olgunlaĢıncaya kadar, dönem içinde katlanılan giderlerin THP‟ de açılacak 

“218 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları” hesabında izlenmesi ve bu hesapta 

biriken tutarların ağaçlar olgunlaĢtığı dönem değil, her dönem sonu “Meyve Ağaçları” 

hesabına aktarılması önerilmektedir. Bu çalıĢmayla, meyve ağaçlarının ilk dönemden 

itibaren meyve ağacı olarak bilançoda gösterilmeleri ve değerlemeye tabi tutulmalarına 

olanak sağlanmıĢ olacaktır. Zirai faaliyetlerle ilgili standarda uyum açısından “Meyve 

Ağaçları” hesabının kendi içinde tesis dönemindeki meyve ağaçları, üretim 

dönemindeki meyve ağaçları Ģeklinde ikiye ayrılması gereklidir.  

Meyvelerin gerçeğe uygun değerlerleri ile kayıtlanmaları durumunda, gerçeğe 

uygun değer ile maliyet değeri arasındaki farkın nasıl kayıtlanacağı bir baĢka sorundur. 

TMS 41‟e göre; aradaki farkın kar veya zarar olarak, gelir tablosuna aktarılması 

gerekmektedir. THP‟ nin satıĢ esasında, TMS 41‟in ise üretim esasında geliri 

                                                             

128
 Deran, a.g.e., s. 273. 
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benimsemiĢtir. Bu bağlamda, THP‟ de, farkın kayıtlanmasında kullanılacak uygun bir 

hesap grubu ya da bir hesap bulunmamaktadır. THP, değerleme farklarının 

kayıtlanmasına da cevap verememektedir. Bu nedenle, THP‟ nin üretim esasında kar 

veya zararları kayıtlamaya olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi tarafımızdan 

önerilmektedir. Bununla beraber, mevcut THP‟  de olumlu farkın THP‟ de açılacak 

“60X Tarımsal Üretim Değer ArtıĢları”, olumsuz farkın ise “61X Tarımsal Üretim 

Değer AzalıĢları” hesabında izlenmesi uygun çözüm olabilecektir.  

THP‟de canlı varlıkların değer değiĢiklerinden kaynaklanan kar veya zararın 

kayıtlanmasında kullanılacak uygun bir hesap bulunmamaktadır. THP‟ de 64X ve 65X 

nolu hesaplar, değer artıĢ veya azalıĢlarının kayıtlanmasında kullanılabilir. Bu 

çerçevede, THP‟de “64X Canlı Varlık Değer ArtıĢları” hesabı ile 65X “Canlı Varlık 

Değer AzalıĢları” hesabının açılması uygun bir çözüm olacaktır. 

THP‟de 710, 720 ve 730 nolu hesaplar imalat iĢletmelerinde mamul üretimi için 

kullanılmaktadır. 710 Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı, her hangi bir mamulün 

üretimine doğrudan katılan ve net olarak hesaplanabilen maliyetlerin izlenmesi için 

kullanılmaktadır. 720 Direkt ĠĢçilik Giderleri ise aynı mantıkla iĢçilik giderlerinin takip 

edilmesinde kullanılmaktadır. Oysaki meyvecilik iĢletmelerinde gübreyi ya da fidanı 

direkt ilk madde ve malzeme hesabında izlenmesi yanlıĢ bir uygulama olacaktır. Bu 

olay 720 ve 730 nolu hesaplar içinde geçerlidir. Bu nedenle THP‟de 71X Tarımsal 

Madde ve Malzeme, 72X Tarımsal ĠĢçilik Gideri, 73X Tarımsal Genel Üretim Gideri 

hesaplarının açılması maliyetlerin daha sağlıklı takip edilmesi açısından daha uygun 

olabilecektir.  

Meyvecilik iĢletmelerindeki faaliyetlerin finansal tablolara aktarılmasında, TMS 

41 ile SPK Muhasebe Uygulamaları Hakkındaki Tebliğ‟in (kısım 31) birbiriyle 

örtüĢtüğü, ancak bu düzenlemelerin Türk Vergi Mevzuatı‟ndaki hükümlerden farklı bir 

yaklaĢımı benimsediği görülmektedir. Ġkinci bölümde verilmiĢ olan, düzenlemeler 

arasındaki farklılıklar, ağaç varlıkları ile meyvelerin farklı değerler üzerinden 

kayıtlanmasına yol açmakta ve bu farklılık mali tablolardaki dönen ve duran varlık 

değerleri ile gelir tablosundaki kar veya zarar tutarlarının değiĢmesine yol açmaktadır. 
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Güvenilir tahminlerin yapılabilmesi koĢuluyla, meyvecilik iĢletmeleri için 

gerçeğe uygun değer yaklaĢımının, tarihi maliyet yaklaĢımına oranla daha gerçekçi 

bilgiler sunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢma ile ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, meyvecilik iĢletmelerinde özel 

hesap dönemi kullanılmasının gerektiğidir. Bu iĢletmelerin hesap dönemi olarak takvim 

yılını kullanmaları halinde, maliyetlerin hesaplanması ile ilgili önemli sorunların ortaya 

çıktığı sonucuna varılmıĢtır.  

Zirai faaliyetlerin özelliklerinden kaynaklanan tüm güçlüklere rağmen, 

meyvecilik iĢletmelerinde maliyetlerin sağlıklı bir Ģekilde hesaplanabileceği ve zirai 

faaliyetlere iliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı‟nın gerek kavram birliği, gerek 

uygulama birliği sağlaması açsından, meyve bahçesi iĢletmeleri için son derece önemli 

olduğu ve bu standardın ülkemizdeki büyük meyvecilik iĢletmelerinde uygulanabileceği 

ve uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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