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Öz 

Küçük ve büyükba

 

canl varl klar yeti tirip satmak veya dam zl k olarak ya da 
yününden ve sütünden yararlanmak amac yla elde bulundurulan inek, s r, koyun ve keçi 
gibi hayvanlard r. Canl hayvanlar biyolojik bir organizma olmalar nedeni ile do ma, bü-
yüme, ya lanma ve ölüm gibi özelliklere sahiptirler. Küçük ve büyük ba canl varl klar n 
bu özelliklere sahip olmalar bu varl klar n de erlemesini ve muhasebele tirilmesini özel-
likli k lmaktad r. Ayr ca, tar msal faaliyetler ile ilgili 41 nolu Türkiye Muhasebe Standard 
(TMS 41) ile Türk Vergi Mevzuat nda küçük ve büyükba canl varl klar n de erleme ve 
muhasebele tirme ilkelerinin farkl olmas ve Tek Düzen Hesap Plan ndaki hesaplar n 
canl varl klar n ilk kez kayd nda ve de erleme dönemlerinde canl varl klardaki de er 
de i ikliklerini kaydetmede yetersiz kalmas bu tür canl varl klar n muhasebele tirilmesini 
daha da güçle tirmektedir. Bu çal mada canl varl klar n yukar da bahsedilen düzenlemeler 
çerçevesinde de erlemesinde ve muhasebele tirilmesinde kar la lan güçlükler ortaya 
konulara,k çözüm önerileri sunulmu tur.    

Anahtar sözcükler: Canl Varl klar, De erleme, TMS 41   

DIFFICULTIES AND SOLUTION SUGGESTION OF SMALL AND 
GREAT CATTLE BIOLOGICAL ASSETS VALUATION AND ACCOUNTING 

ACCORDING TO THE UNIFORM CHART OF ACCOUNTS WITH 41 NUMBER 
TURKISH ACCOUNTING STANDARD (TAS 41) AND TURKISH TAX LAW  

Abstract 

Small and great cattle biological assets are living animals like a cown, oxen, sheep 
and goat at hand for used in wool and milk for breeding or growth to sell. Living animals 
have got characteristics like born, growth, mourn and death owing to biological an         
organism.  These characteristics of small and great cattle biological assets are special being 
by valuation and accounting. Besides, small and great cattle biological assets are different 
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in valuation and accounting principles of Turkish Tax Legislation and 41 numbers Turkish 
Accounting Standard (TAS 41) with connection agricultural activities. However,            
accounting of this kind biological assets are more difficult therefore sufficient in record to 
value changing of biological assets in first record and valuation periods in The Uniform 
Chart of Accounts. This study presented solution suggestion for difficulties of biological 
assets valuation and accounting. 

Key Words: Biological assets, Valuation, IAS 41  

1.   Giri

 

Küçük ve büyükba canl varl klar genelde yeti tirilip sat lmak veya ürün-
lerini devaml hasat edip satmak amac yla elde bulundurulurlar. Hasat edilen ürün-
ler (süt veya yün) i letmede i lenip (sütün yo urt veya peynire dönü türülmesi 
gibi) sat labilece i gibi, hiçbir i leme tabi tutulmadan do rudan da sat labilir. Kü-
çük ve büyükba canl varl klar yeti tirip canl veya etini i leyip (sucuk, salam 
yap p v.s.) sat lmas amac yla elde bulundurulmalar

 

ile devaml olarak ürününden 
yararlanmak (yününün k rp l p i lenmesi gibi) amac yla elde bulundurulmalar , bu 
canl varl klar n Vergi Usul Kanunu (VUK), Tekdüzen Hesap Plan (THP) ve Ta-
r msal Faaliyetlere ili kin 41 Nolu Türkiye Muhasebe Standard (TMS - 41) e göre 
farkl esaslara göre muhasebele tirilmesini gerektirmektedir.  

Küçük ve büyükba canl varl klar n; do ma, geli me, ya lanma ve ölüm 
sürecini ya amalar ve bu süreçlere ba l olarak de erlerinde farkl l klar n olu ma-
s , bu varl klar n de erleme, muhasebele tirme ve finansal tablolarda sunma i lem-
lerini özellikli k lmaktad r.  

Canl varl klar n üreme yolu ile edinilmeleri bu varl klar n ilk muhasebe-
le tirme an nda de erleme i lemini özellikli k lmaktad r. Zira üreme yolu ile elde 
edilen canl varl klar n de erlerini belirlemek ve söz konusu varl klar n i letmenin 
ekonomik ve finansal sonuçlar üzerindeki etkisinin nas l yans t laca , önemli bir 
problem olarak kar m za ç kmaktad r. 

Bu çal mada, öncelikle TMS 41, VUK ve THP çerçevesinde küçük ve bü-
yükba canl varl klara ili kin de erleme i lemleri ve bu i lemlerin muhasebele ti-
rilmesi, dolay s yla finansal tablolara yans t lmalar na ili kin olarak uygulamada 
ortaya ç kan sorunlar ele al nm ve bu sorunlara ili kin çözüm önerileri getirilmi -
tir. 

2. Tekdüzen Hesap Plan Çerçevesinde Duran ve Dönen Varl k Un-
suru Olarak Küçük ve Büyükba Canl Varl klar 

Küçük ve büyükba canl varl klar genelde a a da belirtildi i gibi dört 
gruba ayr lmaktad r;  

i- Dam zl k küçük ve büyükba canl varl klar, 
ii- Ürün veren (süt veya yün) küçük ve büyükba canl varl klar, 
iii- Besideki küçük ve büyükba canl varl klar, 
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iv- Yeti mekte olan küçük ve büyükba canl varl klar.  

Dam zl k küçük ve büyükba canl varl klar ile ürün veren küçük ve bü-
yükba canl varl klar, i letmenin duran varl k unsurudurlar. Bu varl klar, duran 
varl klara ili kin de erleme ve muhasebe sürecine tabidirler. De erleme i lemleri 
TMS - 41 ve VUK a göre farkl l klar göstermektedir. Besideki küçük ve büyükba 
canl varl klar, yeti tirilip (üretilip) sat lmak amac yla elde bulundurulan varl klar-
d r. Dolay s yla bu canl varl klar, i letmenin üretimi devam eden yar

 

mamulleri 
gibidir ve uygulamada 151 Yar Mamul-Üretim hesab nda izlenmektedir. Bu 
canl varl klar üretim i letmesindeki yar mamullerin tabi oldu u de erleme ve 
muhasebele tirme sürecine tabidir. Söz konusu canl varl klar olgunla t klar za-
man, 152 Mamuller hesab na aktar lmaktad r. Yeti mekte olan küçük ve büyük-
ba canl varl klar ise, henüz olgunla mam , olgunla t zaman ürününden de-
vaml olarak yararlanmak amac yla i letmede bir dönemden daha uzun bir süre 
tutulacak küçük ve büyükba canl varl klar ifade etmektedir. Bu canl varl klar, 
yeti me a amas süresince uygulamada 258 Yap lmakta Olan Yat r mlar

 

hesa-
b nda izlenmektedir . Ürün verir duruma geldiklerinde ise 255 Demirba lar veya 
256 Di er Duran Varl klar

 

hesab n n yard mc hesab na canl demirba lar ola-
rak kaydedilmektedir1. 

Aç klamalardan da anla laca gibi, küçük ve büyükba canl varl klar el-
de bulundurulu amac na göre, bilançoda dönen veya duran varl k unsuru olarak 
izlenmektedir. De erleme i lemleri de varl klar n elde bulundurulu amac na göre 
de i mektedir. Ayr ca, de erlemenin TMS 41 veya VUK esas na göre yap lmas da 
de erlemede kullan lan ölçütün de i mesine yol açmaktad r.   

3. Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS - 41)          
Aç s ndan Küçük ve Büyükba Canl Varl klarda De erleme  lemleri 

Muhasebe kuram ve VUK aç s ndan ayr bir öneme sahip olan de erleme 
i lemi, tüm bilanço unsurlar aç s ndan önemli bir süreç olmakla beraber, canl 
varl klar aç s ndan çok daha ayr bir öneme sahiptir. Çünkü canl varl klar do ma, 
büyüme, olgunla ma, ya lanma ve ölme özelli ine sahiptirler. Bu özellikler canl 
varl klar de erleme süreci aç s ndan daha da önemli k lmaktad r.  

TMS - 41 ve VUK gerek ilk muhasebele tirme an nda, gerekse dönem so-
nu ve sat an nda, küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesine ili kin olarak 
farkl esaslar benimsenmi tir.  

                                                

   

lerideki k s mlarda belirtilece i gibi, bu hesab n canl varl klar aç klamakta yetersiz kald görü-
ündeyiz.  

  

Bu hesaplar nda küçük ve büyükba canl varl klar aç klamakta yetersiz kald görü ündeyiz.  
1  Azzem ÖZKAN: Büyükba Hayvanlarda Amortismanlar, Yeniden De erleme, Maliyet Bedeli 

Art r m ve Yenileme Fonu , Vergi Dünyas , Y l: 21, Say : 249, 113,  (2002),  106-109. 
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3.1.  Vergi Usul Kanunu na Göre Küçük ve Büyükba Canl Varl k-

larda De erleme 

VUK da küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesine ili kin olarak  
dönen ve duran varl k niteli indeki küçük ve büyükba canl varl k ayr m yap l-
madan genel bir aç klama bulunmaktad r. Bu aç klama kapsam nda, VUK zirai 
i letmelere dahil küçük ve büyükba canl varl klar n ilk kay tlama an nda ve di er 
dönemlerde maliyet bedeliyle

 

de erlemeye tabi tutulmas n gerektirmektedir. 
Maliyet bedelinin tespiti mümkün olmayan durumlarda, zirai i letmelere dahil hay-
vanlar n de erlemesinde, maliyet bedeli yerine emsal bedeli kullan labilmektedir2.  

VUK a göre küçük ve büyükba canl varl klar n ilk kay t an nda emsal 
bedeli ile de erlemeye tabi tutulabilmesi için küçük ve büyükba canl varl klar n 
gerçek de erinin (maliyet de erlerinin) belli olmamas , gerçek de erinin bilinme-
mesi veya do ru olarak tespit edilememesi gerekmektedir. Aksi takdirde, gerçek 
de eri (maliyet de eri) belli olan, bilinen ya da do ru olarak tespit edilebilen küçük 
ve büyükba canl varl klar n emsal bedeli ile de erlemeye tabi tutulmas mümkün 
de ildir3. Dan tay taraf ndan verilen bir kararda da al ve sat bedelinin belli 
oldu u durumlarda emsal bedeli ile de erleme yap lmayaca aç k bir ekilde ifade 
edilmi tir4.  

Maliyet bedelinin yerine emsal bedelin uygulanmas durumunda buradaki 
emsal bedeli; i letmenin bulundu u yer veya k lak (gezici hayvanc l kta hayvanla-
r n k geçirdi i yer) için zirai kazanç il komisyonlar nca tespit edilmi olan orta-
lama maliyet bedelidir. letmede do an hayvanlar n maliyet bedelinin tespiti güç-
lük arz etmesi nedeniyle bu hayvanlar, komisyonlar n bölgeler itibariyle üç y l 
geçerli olmak üzere aç kland ortalama maliyet (emsal) bedelleri ile de erlemeye 
tabi tutulurlar5.  

Yukar daki aç klamalardan da anla laca gibi, VUK ilk kay t an nda kü-
çük ve büyükba canl varl k ayr m yapmadan tespit edilebilmesi durumunda tüm 
hayvanlar n maliyet bedeliyle, tespit edilememesi durumundaysa emsal bedeliyle 
de erlemeye tabi tutulaca n aç k bir ekilde ortaya koymu tur. Bu anlamda 
VUK a göre, i letmelerin emsal bedelini belirlemede bir keyfiyetleri söz konusu 
de ildir.  

Sat n alma yoluyla, edinilen küçük ve büyükba canl varl klar n sat n alma 
maliyetlerini tespit etmek çok kolayd r. Dolay s yla i letme d ndan sat n al nan 
küçük ve büyükba varl klar maliyet de eriyle de erlemeye tabi tutulur demek 
yanl olmayacakt r. Ancak, üreme (do um) yolu ile elde edilen küçük ve büyük-

                                                

 

2  VUK, Madde: 277. 
3  Cem TEK N: De erleme Ölçüsü Olarak Emsal Bedeli , http://www.nurettinkarakaya.com/ 

emsal %20bedel.htm (Eri im tarihi: 04.01.2008) 
4  Dan tay 3. Daire 22.1.1998 tarih ve E: 1996/3569, K: 1998/121 say l Karar . 
5  http://www.webmuhasebe.com/Konular/ziraimahhayvn.htm (Eri im tarihi: 18.01.2008) 

http://www.nurettinkarakaya.com/
http://www.webmuhasebe.com/Konular/ziraimahhayvn.htm
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ba hayvanlar için maliyet tespit etmek çok zordur6. Bu nedenle üreme yolu ile 
elde edilen küçük ve büyükba canl varl klar genelde emsal bedeliyle de erlenir

 

eklinde bir ifade yanl olmayacakt r7. Ayn ekilde i letmelerin herhangi bir e-
kilde bedelsiz edindikleri küçük ve büyükba canl varl klar da emsal bedeliyle 
de erlemeye tabi tutulur.  

Küçük ve büyükba canl varl klar n maliyet veya emsal bedeliyle de er-
lemesi s ras nda kar la lan önemli bir sorun; de erlemede hangi de erleme yakla-

m n n esas al naca d r. Zira, uygulamada canl varl klar n de erlemesine ili kin 
olarak iki farkl yakla m bulunmaktad r. Birinci yakla ma göre benzer nitelikteki 
canl varl klar grup (sürü) olarak, ikinci yöntemde ise her bir canl varl k ayr ayr

 

olmak üzere de erlemeye tabi tutulmaktad r.  

VUK a göre canl varl klar da dahil olmak üzere ilke olarak tüm varl klar 
ayr ayr de erlemeye tabi tutulur. Ancak, baz durumlarda, kümes hayvanlar nda 
oldu u gibi, canl varl klar n ayr ayr de erlemeye tabi tutulmas pratik bir çözüm 
sa lamaz. Bu nedenle kümes hayvanlar kümes veya sürü olarak topluca de erle-
meye tabi tutulur ve ortalama maliyet üzerinden birim maliyet hesaplan r. Ancak, 
küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesi kümes hayvanlar ndan daha fark-
l d r. Kümes hayvanlar ayn anda besiye al n p ayn anda kesime veya sat lmaya 
haz r hale gelebildikleri ve birim maliyetleri dü ük oldu u için, topluca de erleme 
yap labilmektedir. Küçük ve büyükba canl varl klar ise genelde sürüye kat lma ve 
ayr lma zamanlar ayn anda toplu bir ekilde olmamaktad r. Ayr ca, birim maliyet-
leri genelde gözard edilmeyecek büyüklükte olmaktad r. Bu nedenle küçük ve 
büyükba canl varl klar n tek tek de erlemeye tabi tutulmas gerekir. Çünkü canl 
varl klar n birim maliyet de erleri birbirinden farkl l k gösterebilmektedir8.  

VUK a göre de erleme sürecinde göz önünde bulundurulmas gerekli 
önemli bir hususta, de erlemeye tabi tutulan küçük ve büyükba canl varl n elde 
bulundurulu amac d r. Zira küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesinde 
varl klar n elde bulundurulu amac önemlidir. Çünkü VUK a göre sat amac yla 
elde tutulan küçük ve büyükba canl varl klar amortismana tabi de ilken, devaml 
olarak ürününü hasat edip, satmak amac yla elde tutulan küçük ve büyükba canl 
varl klar amortismana tabidir. Bunun anlam , ayn maliyete sahip küçük ve büyük-
ba canl varl n ayn de erle bilançoda gösterilmemesidir. Bir ba ka ifadeyle 
devaml olarak hasat etmek suretiyle, ürününden yararlanmak amac yla elde tutulan 
küçük ve büyükba canl varl klar net de eri (brüt de er 

 

amortisman tutar ) ile 
bilançoda yer al rken, sat amac yla elde bulundurulan küçük ve büyükba canl 
varl klar brüt de erleri ile bilançoda gösterilirler.  

                                                

 

6  Küçük ve büyükba canl varl klar n maliyet bedeli ile de erlemeye tabi tutulmas durumunda 
maliyet bedelinin nas l hesaplanaca na ili kin ayr nt l bilgi için bak n z: Cengiz ERDAMAR:  
Tar m letmelerinde Muhasebe Düzeni, ( .Ü. letme Fakültesi Yay n No: 173, stanbul, 1985), 
72 73.  

7  Safiye ÖNGEN: Vergi Muhasebesi, (Yakla m Yay nlar , Ankara 2000), 200. 
8   Sak p EKER: Dönem Sonu lemleri I, (Yakla m Yay nlar , Ankara, 1999), 793. 
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3.2. Türkiye Muhasebe Standartlar na Göre Küçük ve Büyükba 

Canl Varl klarda De erleme  

Daha öncede ifade edildi i gibi, küçük ve büyükba

 

canl varl klar n de er-
lerini ölçme i lemi ilk kay t an nda, canl varl klar n hasatlar s ras nda ve dönem 
sonunda olmak üzere de i ik zamanlarda olmaktad r. VUK a göre her üç zamanda 
da küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesinde kullan lacak ölçüt ayn d r. 
Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS - 41) na göre de ilke olarak, ilk muhasebele -
tirme an nda ve di er dönemlerde küçük ve büyükba canl varl klar n de erleme-
sinde ayn ölçüt esas al nmaktad r. Ancak, bu ölçüt VUK daki gibi maliyet veya 
emsal bedeli de ildir.  

TMS 

 

41 Tar msal Faaliyetler Standard , madde 12 ye göre,  göre küçük 
ve büyükba canl varl klar n de eri ilk muhasebele tirildikleri anda ve her bilanço 
tarihinde, 30. paragrafta yer verilen gerçe e uygun de erin güvenilir olarak ölçü-
lemedi i durumlar hariç olmak üzere, gerçe e uygun de erlerinden tahmini pazar 
yeri maliyetleri dü ülmek suretiyle hesaplan r ve bu tutar üzerinden bilançoda gös-
terilir.  

TMS - 41 de ilke olarak ilk muhasebele tirme an nda ve di er dönemlerde 
küçük ve büyükba canl varl klar n gerçe e uygun de erlerinin güvenilir bir bi-
çimde ölçülebilece i varsay l r. TMS - 41, madde 30 a göre bu varsay m yaln zca 
piyasa fiyat veya de eri bulunmayan ve gerçe e uygun de ere ili kin alternatif 
tahminlerin güvenilir olmayaca n n aç k olarak anla ld canl varl klar n ilk 
muhasebele tirilmesi esnas nda geçerli de ildir. Böyle bir durumda,   küçük ve 
büyükba canl varl klar maliyet de eri ile de erlemeye tabi tutulur. Buradaki ma-
liyet de eri, canl varl klara ait toplam maliyet de erinden her türlü birikmi amor-
tisman ve de er dü üklü ü kar l klar n n indirilmesi suretiyle bulunur. Söz konusu 
varl n gerçe e uygun de erinin güvenilir olarak belirlenebilir hale gelmesi duru-
munda, an lan varl n gerçe e uygun de erinden tahmini pazar yeri maliyetleri

 

dü ülmek suretiyle ölçüm yap l r.  

TMS 

 

41, madde 14 e göre, pazar yerindeki maliyetler ; arac lara ve 
simsarlara ödenen komisyonlar, düzenleyici kurulu lar ve mal borsalar taraf ndan 
tahsil edilen vergiler, transfer ve gümrük vergilerini içerir. Nakliye maliyetleri ve 
varl n piyasaya getirilmesi için gerekli di er maliyetler, pazar yerinde katlan lan 
maliyetlere dahil de ildir. Bu maliyetler, pazara getirme maliyetleri olarak ifade 
edilmektedir ve ayr ca dü ülmesi gerekmektedir. 

Tüm bu aç klamalardan sonra u sonuca ula lmaktad r; TMS - 41, küçük 
ve büyükba canl varl klar n bilançoya ilk al nmalar s ras nda ve daha sonraki 
bilanço dönemlerinde net gerçe e uygun de erle9 de erlemeye tabi tutulmalar n 
gerektirmektedir. Bununla beraber, canl varl klar ilk defa kayda al nacaklar za-
man, gerçe e uygun de erlerine ula lamamas ve net gerçe e uygun de erin gü-

                                                

 

9  Net Gerçe e Uygun De er: Farkl yollarla belirlenen gerçe e uygun de er den pazara getirme ve 
sat noktas maliyetlerin dü ülmesinden sonra geriye kalan tutar. 
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venilir bir ekilde hesaplanamamas durumunda, küçük ve büyükba canl varl kla-
r n maliyet bedeli ile de erlemeye tabi tutulmalar na da izin vermektedir10. Bura-
daki maliyet de eri net de er (maliyet 

 

birikmi amortisman ve kar l k zararlar ) 
olup, küçük ve büyükba canl varl klar n ilk muhasebele tirme an n n d nda ma-
liyet bedeli ile de erlemeye tabi tutmalar mümkün de ildir. lk muhasebele tirme 
tarihinden sonra küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesinde kullan lan 
ölçüt istisnas z net gerçe e uygun de erdir. 

VUK küçük ve büyükba canl varl klar n ayr ayr de erlemeye tabi tu-
tulmas n gerektirmesine kar n, TMS - 41 madde 15 e göre küçük ve büyükba 
canl varl klar n gerçe e uygun de erinin belirlenmesi i leminde, söz konusu canl 
varl klar ya lar veya kaliteleri gibi önemli özelliklerine göre grupland r lmak sure-
tiyle de erlemeye tabi tutulabilirler.  

3.3. Vergi Usul Kanunu ve Tar msal Faaliyetlere li kin Türkiye 
Muhasebe Standard (TMS - 41) na Göre Küçük ve Büyükba Canl Varl k-
lardaki De er De i ikli inin Muhasebele tirilmesi 

Küçük ve büyükba canl varl klar n de erlerinde meydana gelen de i ik-
liklerin muhasebele tirilmesinde VUK ile TMS - 41 farkl yakla mlar benimse-
mi lerdir.  

3.3.1. Vergi Usul Kanunu na Göre Küçük ve Büyükba Canl Varl k-
lardaki De er De i ikli inin Muhasebele tirilmesi 

VUK a göre küçük ve büyükba canl varl klar ilk muhasebele tirme an n-
da ve her bilanço tarihinde maliyet veya emsal bedeliyle de erlemeye tabi tutulma-
lar nedeniyle, bu tarihlerde ortaya de erleme fark ç kmaz. Dolay s yla de erleme 
fark muhasebele tirmesi gibi bir sorunla kar la lmaz. Ancak, i letmenin elindeki 
küçük veya büyükba canl varl klar n sat amaçl olarak elde bulundurulmas 
durumunda, söz konusu varl klar n de erlerinde maliyet bedeline göre de erleme 
günündeki sat bedelleri % 10 ve daha fazla bir dü üklük göstermesi durumunda, 
küçük ve büyükba canl varl klar emsal bedeli ile de erlemeye tabi tutulabilir11 ve 
de erleme fark Kar l k Giderleri

 

hesab

 

arac l yla ola an gider ve zarar olarak 
gelir tablosuna aktar l r. Ancak, canl varl klar n de erinin maliyet bedelinin üstüne 
ç kmas durumunda, de erleme ölçüsünün kay tl de er (maliyet veya emsal bede-
li) olaca

 

ve bir de erleme fark

 

ortaya ç kmayaca n vurgulamakta yarar bulun-
maktad r.  

VUK a göre sat amaçl olarak elde bulundurulan küçük ve büyükba can-
l varl klar sat an nda da maliyet de eri ile de erlemeye tabi tutulmakta ve sat 
bedeli ile maliyet bedeli aras ndaki olumlu veya olumsuz fark tutar , gelir tablosuna 
realize (gerçekle mi ) kar veya zarar olarak aktar lmaktad r.  
                                                

 

10  S.Hüseyin TOKAY ve Ali Deran, Tar msal Faaliyetlerin Muhasebele tirilmesinde Türk Vergi 
Mevzuat le Sermaye Piyasas Kurulu Taraf ndan Getirilen Düzenlemelerin Kar la t r lmas 
Yakla m Dergisi, (Y l 14, Say 157, Ocak 2006), 17. 

11  VUK, Madde 260. 
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Duran varl k niteli indeki küçük ve büyükba canl varl klar, VUK a göre 

ilk kay t an nda ve her de erleme tarihinde maliyet bedeliyle de erlemeye tabi 
tutulmas

 

nedeniyle, bu varl klar n de erleri bilanço tarihine göre de i mez ve 
de erleme fark ortaya ç kmaz.  Bu varl klar dönem sonunda Maliye Bakanl n n 
belirledi i amortisman oranlar üzerinden amortismana tabi tutulurlar. Sat la bir-
likte bu canl varl klara ili kin ortaya ç kan kar veya zarar gelir tablosuna aktar l r.   

3.3.2.  Tar msal Faaliyetlere li kin Türkiye Muhasebe Standard     
(TMS - 41) na Göre Küçük ve Büyükba Canl Varl klardaki De er De i ikli-

inin Muhasebele tirilmesi 

TMS - 41 e göre küçük ve büyükba canl varl klar n ilk kay tland klar 
anda ve her bilanço döneminde, gerçe e uygun de erlerinin de i iminden kaynak-
lanan kar ya da zarar n, ortaya ç kt klar dönemin gelir tablosuna kar ya da zarar 
olarak yans t lmas gerekmektedir12. Buradaki kar ya da zarar n realize olmam 
(gerçekle memi ) kar oldu una dikkat çekmekte yarar bulunmaktad r.  

Küçük ve büyükba canl varl klar n gerçe e uygun de erlerinin belirlen-
mesinde, tahmini sat noktas giderlerinin ç kar lmas nedeniyle, canl varl n 
de erinin ilk defa ölçülmesinde bir zarar meydana gelebilir ya da buza do u-
munda oldu u gibi ilk ölçümde kar ortaya ç kabilir13. Her iki durumda da olu an 
kar ya da zarar n ilgili dönemin gelir tablosuna yans t lmas gerekir. TMS - 41, 
canl varl klar n gerçe e uygun de erlerinde meydana gelen de i ikliklerin ne ka-
dar n n fiziksel de i imden, ne kadar n n piyasa fiyatlar n n de i iminden kaynak-
land n n belirlenip aç klanmas n da önermektedir. Bununla beraber, giri imcilere 
bu bilgileri aç klama konusunda zorunluluk getirilmemi tir14.  

4.  Küçük ve Büyükba Canl Varl klar n Muhasebele tirilmesinde 
Kar la lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Bilindi i gibi 1994 ten günümüze Muhasebe Uygulamalar Genel Tebli i 
(MSUGT) çerçevesinde ülkemizde THP uygulanmaktad r. THP de küçük ve bü-
yükba canl varl klar n kay tlanmas nda kullan lan özel hesaplar bulunmamakta-
d r. Uygulamada dönen varl k (stok) niteli indeki küçük ve büyükba canl varl k-
lar n 152 Mamuller veya 153 Ticari Mallar hesab nda, duran varl k niteli indeki 
küçük ve büyükba canl varl klar n ise 256 Di er Duran Varl klar veya 255 De-
mirba lar hesab nda izlendi i bilinmektedir. Ancak ne dönen varl k ne de duran 
varl k niteli indeki küçük ve büyükba canl varl klar THP de izlemekte kullan -
lan hesaplar, söz konusu canl varl klar aç klamakta yeterli olamamaktad r15. Çün-

                                                

 

12  TMS 41: Madde 26. 
13  TMS 41: Madde 27. 
14  Ali DERAN: Meyve Bahçelerinin Maliyetlerinin Muhasebe Kuram Çerçevesinde Hesaplanmas 

ve Uygulamalar , (Bas lmam Doktora Tezi, Gazi üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, 2005), 
85.  

15  Münir BELLEK: Tar m Ürünleri ve Tekdüzen Hesap Plan , Mükellefin Dergisi, ( ubat 1997), 
46 47. 
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kü bu gruplarda (15 ve 25 grubu) bulunan di er varl klar ile küçük ve büyükba 
canl varl klar hiçbir ekilde ne nitelik, ne de muhasebe uygulamalar aç s ndan 
birbirlerine benzememektedir.  

Canl varl klar, büyüme, bozulma, çürüme ve ölme gibi özelliklere sahip 
olmalar , bir ba ka ifadeyle de i im kapasitesine sahip olmalar , bu de i imin yö-
netilebilmesi ve de i imin niteliksel (kalite) ve niceliksel (miktar) olarak ölçüle-
bilmesi nedeniyle THP de ayr gruplar halinde izlenmesi gerekmektedir. Bu neden-
le canl varl klar n muhasebele tirilmesine ili kin olarak THP de yeni hesap grup-
lar n n aç lmas

 

gerekmektedir.  

Bir önceki paragrafta belirtilen nedenlerden dolay TMS - 41 Tar msal Faa-
liyet Standard nda da canl varl klar n ayr olarak bilançoda gösterilmesi öneril-
mektedir. Bu çerçevede THP de bo bulunan 16 no.lu grubun dönen varl k niteli-

indeki canl varl klar n, 21 no.lu grubun ise duran varl k niteli indeki canl varl k-
lar n muhasebele tirilmesinde kullan lmas dü ünülebilir.  Örne in16;  

16  CANLI VARLIKLAR 

160  TARLA B TK LER

 

161  BAHÇE B TK LER

 

162  CANLI KÜMES VARLIKLARI 
163  CANLI SU VARLIKLARI 
164  CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA

 

VARLIKLAR 
165  
168  D ER CANLI VARLIKLAR 
169  CANLI VARLIKLAR DE ER DU ÜKLÜ Ü  
         KAR ILI I (-) 

21 CANLI VARLIKLAR  

210  MEYVE A AÇLARI 
211  MEYVE VERMEYEN A AÇLAR 
212  CANLI KÜMES VARLIKLARI 
213  CANLI SU VARLIKLARI 
214  CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA

 

VARLIKLAR 
215  
217  D ER CANLI VARLIKLAR 
218  YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK   

YATIRIMLARI 
219  B R KM AMORT SMANLAR VE CANLI   

VARLIKLAR DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I17 (-) 

                                                

 

16  Nalan AKDO AN ve Orhan SEV LENGÜL: Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamas , 
( SMMMO Yay n No 83, stanbul, 2007), 197.   

17  Ancak amortisman ve de er dü üklü ü kar l birbirinden farkl i lemler olmas nedeni ile bu 
hesab n ayr iki hesap eklinde aç lmas daha uygun olabilir.  
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Önerilen hesap gruplar

 
incelendi inde her iki grupta da 164 / 214 CANLI 

KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR hesab n n bulundu u görülmektedir.  
164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR hesab nda sat lmak (kasap-
l k et olarak v.b.) veya i lenmek (sucuk, salam v.b.) amac yla yeti tirilen, i letmede 
bir faaliyet döneminde daha k sa süre bulundurulan dönen varl k niteli indeki kü-
çük ve büyükba canl varl klar izlenir. 214 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA 
VARLIKLAR hesab nda ise ürününden devaml olarak yararlanmak amac yla i -
letmede bir y ldan daha uzun süre tutulan ve duran varl k niteli indeki küçük ve 
büyükba canl varl klar izlenir. 

Küçük ve büyükba canl varl klar n ilk kez kayda al nmas ve her de er-
leme döneminde de erleme i lemine ili kin olarak buraya kadar yap lan aç klama-
lar peki tirmek ve uygulamalar (VUK, THP ve TMS - 41) aras ndaki fark n finan-
sal tablolar üzerindeki etkisini göstermek amac yla, dönen ve duran varl k niteli-

indeki küçük ve büyükba canl varl klar için ayr ayr olmak üzere a a daki 
uygulama örnekleri geli tirilmi tir.  

Uygulama Örne i 1: XYZ

 

Tar m letmesi ba l bulundu u irketler 
toplulu una dahil ABC

 

Sucuk ve Salam Üretim letmesi nin et ihtiyac n kar -
lamak amac yla 01.11.2006 tarihinde tanesi 200 YTL den (Bu bedel danalar n ger-
çe e uygun de eri olarak kabul edilmektedir) 1.000 adet danay bedelini çek ke ide 
ederek sat n alm t r. 31.12.2006 tarihine kadar danalar için 30.000 YTL direkt ilk 
madde ve malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderine katlan lm t r. 
31.12.2006 tarihi itibariyle danalar n net gerçe e uygun de erlerinin 240.000 YTL 
oldu u tahmin edilmi tir. 01.04.2007 tarihine kadar danalar için 70.000 YTL daha 
direkt ilk madde ve malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderine katlan lm t r. 
Bu tarihte danalar n kesilecek olgunlu a eri ti i ve net gerçe e uygun de erlerinin 
290.000 YTL oldu u tespit edilmi tir. 15.04.2007 Tarihinde danalar ABC

 

Sucuk 
ve Salam Üretim ve leme letmesi ne 300.000 YTL ye çek kar l sat lm t r.  

stenenler: THP, VUK ve TMS - 41 çerçevesinde yap lmas gerekli muha-
sebe kay tlar n yap n z.          
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i- 31.12.2006 Tarihine Kadarki Süreçte Ortaya Ç kan Giderlerin THP ve 

VUK Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ;  

1 

  

01.11.2006 

    

150 LK MADDE VE MALZEME  200.000 

  

       150.15 Canl Büyükba Varl klar 

                   

103 VER LEN ÇEK VE ÖDEME EM RLER     

 

200.000 

 

Kasapl k et olarak sat lmak amac yla dana al m

   

2 

  

01.11.2006 

    

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 200.000 

  

        710.10 Yeti me Dönemindeki Danalar 

                                 

150 LK MADDE VE MALZEME  

 

200.000 

                                       

150.15 Canl Büyükba Varl klar 

   

Danalar n gider hesab na devri 

  

3                                    31.12.2006 

         

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

30.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER  

   

                                 LG L HESAPLAR 

 

30.000 

 

Dönem içinde danalar için katlan lan giderler kayd

   

4                                    31.12.2006 

          

151 YARI MAMULLER - ÜRET M  230.000 

                            

711 D. LK MAD. VE MALZ. G D. YANS.           

                             

721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

230.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

   

Gider yans tmas

          

Kay tlarda da görüldü ü gibi THP ve VUK çerçevesinde danalar n muha-
sebele tirilmeleri durumunda danalar bilançoda maliyet bedeli ile 151 Yar Mamul-
ler -Üretim hesab nda 230.000 YTL olarak görülecektir.   

ii- 31.12.2006 Tarihine Kadarki Süreçte Ortaya Ç kan Giderlerin TMS  - 
41 Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ; 

TMS - 41 e göre canl varl klar ilk muhasebele tirme an nda net gerçe e 
uygun de erleri ile canl varl k olarak kay tlanmal d r. Bu anlamda TMS - 41, 
VUK dan ayr lmaktad r. Çünkü VUK ilk kay t an nda maliyet bedelinin bilinmesi 
durumunda canl varl klar n maliyet bedelleri ile kay tlanmas n gerektirmektedir. 
Örnekte danalar n sat n al nmalar s ras ndaki maliyet bedelinin gerçe e uygun 
de ere e it oldu u kabul edildi i için, danalar n ilk muhasebele tirilmelerindeki 
tutarlar bak m ndan uygulamalar aras nda bir fark bulunmamaktad r. Ancak TMS - 
41 canl varl klar ilk kay t an nda canl varl k olarak muhasebele tirmeyi gerektir-
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di i için, danalar n ilk etapta 150 lk Madde ve Malzeme hesab nda daha sonra 
yans tma i lemi ile 151 Yar Mamuller-Üretim hesab nda gösterilmesi    TMS 

 

41 e uygun de ildir. Bu nedenle THP de önceki bölümlerde belirtildi i gibi, 164 
Küçük ve Büyükba Canl Varl klar eklinde bir hesap aç lmas uygun bir çözüm 
olacakt r.  

Dönem sonunda, canl varl klar TMS - 41 e göre net gerçe e uygun de er 
ile de erlemeye tabi tutulacakt r. VUK ve THP ye göre ise, canl varl klar ilke 
olarak maliyet bedeli ile de erlenir. Bu farkl yakla m canl varl klar n finansal 
tablolar farkl etkilemesine yol açmaktad r. Bu aç klamalar nda muhasebe 
kay tlar n n a a daki gibi olmas gerekmektedir.  

1 

  

01.11.2006 

    

164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR 200.000 

  

        164.01. Yeti me Dönemindeki Danalar

                      

103 VER LEN ÇEK. VE ÖDEME EM RLER     

 

200.000 

 

Kasapl k et olarak sat lmak amac yla dana al m

          

2 

  

31.12.2006 

          

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

30.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                      

LG L HESAPLAR 

 

30.000 

 

Dönem içinde danalar için katlan lan giderlerin maliyet kayd

   

3                                    31.12.2006 

         

164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR 30.000 

  

        164.01. Yeti me Dönemindeki Danalar 

                             

711 D. LK MADE VE MALZ. G D. YANS. 

                             

721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

30.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

   

Gider yans tma  

    

                                                

   

TMS 41 canl varl klar ilk muhasebele tirme an nda canl varl k olarak kay tlamay gerektirmek-
tedir. Bu nedenle küçük ve büyükba canl varl klar ilk muhasebele tirme an nda 164 Canl Kü-
çük Ve Büyükba Varl klar olarak muhasebele tirilmi tir. Bu uygulamada 16 grubunda yer alan 
canl varl klar n yar mamul (olgunla mam canl varl k) niteli inde oldu u, olgunla t klar anda 
mamullerin sat laca veya hasat edilerek (kesilerek) ilgili hesaba al naca kabul edilmektedir. Al-
ternatif bir yöntem olarak, yeti me dönemindeki canl varl klara ili kin olarak 15 grubundaki 151 
Yar Mamul-Üretim hesab na benzer 16 grup içinde  Yeti me Dönemindeki Canl Varl klar 
eklinde bir ana hesap aç p, yeti me dönemindeki tüm canl varl klar bu hesapta izleyip, canl var-

l klar olgunla t ktan sonra, canl varl klar ilgili hesaba da aktarabiliriz. Kanaatimize göre böyle bir 
uygulama da yanl olmayacakt r.    
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4                                    31.12.2006 

         
164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR 10.000 

  

        164.01. Yeti me Dönemindeki Danalar 

   

                         606 CANLI VARLIK DE ERLEME FARKI 

 

10.000 

                                 

606.01 Canl Varl k De er Art

    

Canl varl klar n net gerçe e uygun de er ile de erlenmesi 

        

Bu kay tlardan sonra küçük ve büyükba canl varl klar THP, VUK ve 
TMS - 41 e göre bilançoda a a daki isim ve tutarlarda görülecektir.      

         Hesap Ad

 

VUK ve THP ye göre TMS - 41 e Göre 
151 Yar Mamuller - Üretim  230.000  
164 Küçük ve Büyükba Canl Varl klar       

 

240.000  

Yukar da da görüldü ü gibi farkl muhasebe yakla mlar

 

hem hesap isim-
lerini, hem de canl varl klar n bilançoda görünen de erlerini etkilemektedir. TMS 
- 41 deki gerçe e uygun de er yakla m n n sadece bilanço üzerinde de il, ayn 
zamanda gelir tablosu üzerinde de etkisi olacakt r. Zira dönem sonu itibari ile kü-
çük ve büyükba canl varl klar net gerçe e uygun de er (NGUD) ile de erlenmi 
ve 10.000 YTL lik de er art gelir olarak yaz lm t r. VUK a göre bu gelir, vergi-
ye tabi de ildir. Bu durum ertelenmi vergi olgusunu da gündeme getirmekle bera-
ber, VUK ve TMS - 41 göre haz rlanm gelir tablolar aras nda da 10.000 YTL lik 
bir fark n do mas na neden olacakt r.    

iii- 31.12.2006 Tarihinden 15.04.2007 Tarihine Kadarki Süreçte Ortaya 
Ç kan Giderlerin THP ve VUK Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ;  

31.12.2006 Tarihi itibariyle danalar n net gerçe e uygun de erlerinin 
240.000 YTL oldu u tahmin edilmi tir. 01.04.2007 tarihine kadar danalar için 
70.000 YTL direkt ilk madde ve malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderine 
katlan lm t r. Bu tarihte danalar n kesilecek olgunlu a eri ti i ve net gerçe e uy-
gun de erlerinin 290.000 YTL oldu u tespit edilmi tir. 15.04.2007 tarihinde dana-
lar ABC

 

Sucuk ve Salam Üretim ve leme letmesi ne 300.000 YTL ye sat l-
m t r.       
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1 

 
01.04.2007 

    
710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   
720 D REKT Ç L K G DERLER

 
70.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                      

LG L HESAPLAR 

 

70.000 

 

Dönem içinde danalar için katlan lan giderlerin  kayd

   

2                                    01.04.2007 

         

151 YARI MAMULLER -ÜRET M  70.000 

                            

711 D. LK MADE VE MALZ. G D. YANS. 

                             

721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

70.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

   

Gider yans tma  kayd  

  

3                                    01.04.2007 

         

152 MAMULLER 300.000 

  

                                 151 YARI MAMUL-ÜRET M 

 

300.000 

 

Danalar n olgunla m olmas nedeniyle 

  

4                                     15.04.2007 

         

101 ALINAN ÇEKLER 300.000 

                                   

600 YURT Ç SATI LAR 

 

300.000 

 

Sat kayd

   

5                                     15.04.2007 

         

620 SATILAN MAMULLER MAL YET

 

300.000 

  

                                 152 MAMULLER 

 

300.000 

 

Sat lan mamullere ili kin maliyet  kayd                                  

         

iv- 31.12.2006 Tarihinden 15.04.2007 Tarihine Kadarki Süreçte Ortaya 
Ç kan Giderlerin TMS - 41 Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ;  

1 

 

01.04.2007 

        

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

70.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                      

LG L HESAPLAR 

 

70.000 

 

Dönem içinde danalar için katlan lan giderlerin maliyet kayd

   

2                                    01.04.2007 

         

164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR 70.000 

  

        164.01. Yeti me Dönemindeki Danalar 

                             

711 D. LK MADE VE MALZ. G D. YANS. 

   

                          721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

70.000 
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731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

   
Gider yans tma kayd  

  

3                                    01.04.2007 

         

164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR 290.000 

  

        164.02. Verim (Olgunla ma) Dönemindeki Danalar 

   

606 CANLI VARLIK DE ERLEME FARKLARI 20.000 

          

606.01 Canl Varl k De er Azal Zarar

    

                                 164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA  
                                        VARLIKLAR 

 

310.000 

 

                                        164.01. Yeti me Dönemindeki  
                                                      Danalar 

   

Yeti me dönemindeki danalar n, olgunla m canl varl k hesa-
b na devri.  

  

4                                     15.04.2007 

         

101 ALINAN ÇEKLER 300.000 

                                   

600 YURT Ç SATI LAR 

 

300.000 

 

Sat kayd

   

5                                     15.04.2007 

         

624 SATILAN CALI VARLIK MAL YET 18 290.000 

  

                          164 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VAR. 

 

290.000 

 

Sat lan mamullere ili kin maliyet kayd                                  

         

Uygulamalar n finansal tablolar üzerindeki farkl etkisi öyledir. Her ey-
den önce canl varl klar bilançoda farkl gruplarda ve farkl hesap isimleri ve tutar-
lar ile gözükmektedir. Örne in 01.04.2007 tarihinde bilanço düzenlenseydi, VUK 
ve THP esas na dayal bilanço ile TMS - 41 e dayal bilançoda canl varl klar a a-

daki hesap isimleri ve tutarlar ile gözükecektir.   

Hesap Ad

 

VUK ve THP ye göre TMS - 41 e Göre 

152 Mamuller 300.000  

164 Küçük ve Büyükba Canl Varl klar       

 

290.000  

15.04.2007 tarihinde canl varl klar n 300.000 YTL ye sat lmas sonucun-
da,  ayn gün gelir tablosu ç kart lacak olsa, VUK a göre brüt sat kar s f r olacak-
t r. TMS - 41 e göre ise brüt sat kar 300.000 

 

290.000 = 10.000 YTL olacakt r. 
Ancak bu tutardan de erleme farklar n

 

(10.000 YTL) dü tükten sonra TMS - 41 e 
göre de dönem kar s f r olacakt r. Vergi için muhasebe aç s ndan bu durum önem-
siz olabilir. Ancak bilgi için muhasebe aç s ndan bak ld nda bu durumun önemli 

                                                

 

18   Bu hesap TMS uygulamalar için taraf m zdan önerilmektedir.  
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oldu u görülecektir. Kar n hangi faaliyetler sonucu elde edildi i yönetim aç s ndan 
son derece önemlidir.    

Duran varl k niteli indeki küçük ve büyükba canl varl klar için yukar da 
verilen örne e benzer bir örnek, a a daki gibidir.  

Uygulama Örne i 2: ABC

 

Tar m letmesi, süt ve süt ürünleri üreti-
minde bulunmak amac yla 01.03.2006 tarihinde tanesi 200 YTL den (Bu bedelin 
düvelerin gerçe e uygun de eri kabul edilmektedir.) 1.000 adet düveyi , çek ke ide 
ederek sat n alm t r. Düveler için, 31.12.2006 tarihine kadar 80.000 YTL direkt ilk 
madde ve malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderine katlan lm t r. 
31.12.2006 Tarihi itibariyle ineklerin olgunla t (süt vermeye ba lad ) kabul 
edilmektedir. Ayr ca ineklerin net gerçe e uygun de erlerinin bu tarih itibari ile 
300.000 YTL oldu u tespit edilmi tir. 01.01.2007 Tarihi ile 31.12.2007 tarihleri 
aras inekler için amortisman hariç 120.000 YTL direkt ilk madde ve malzeme, 
direkt i çilik ve genel üretim giderine katlan lm t r. 31.12.2007 Tarihinde inekle-
rin net gerçe e uygun de erinin 250.000 YTL oldu u tespit edilmi tir. Ayr ca 
31.12.2007 tarihine kadar ineklerden elde edilen sütlerin net gerçe e uygun de eri-
nin 140.000 YTL oldu u kabul edilmektedir. (VUK a göre ineklere ili kin amor-
tisman oran % 20 dir.) 

stenenler: Düvelerin ilk sat n al nma an nda, 31.12.2006 ve 31.12.2007 
tarihlerinde THP, VUK ve TMS - 41 çerçevesinde yap lmas gerekli muhasebe 
kay tlar n gösteriniz.   

i- THP ve VUK Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ; 
1 

  

01.03.2006 

    

150 LK MADDE VE MALZEME  200.000 

         

150.15 Büyükba Canl Varl klar 

                     

103 VER LEN ÇEK. VE ÖDEME EM RLER     

 

200.000 

 

Süt üretiminde kullanmak amac yla düve al m

   

2                                    01.03.2006 

         

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 200.000 

          

710.10 Yeti me Dönemindeki Danalar 

                                 

150 LK MADDE VE MALZEME  

 

200.000 

 

                                      150.15 Büyükba Canl Varl klar 

   

Düvelerin gider hesab na devri 

  

3                                     31.12.2006  

         

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

80.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                      

LG L HESAPLAR 

 

80.000 

 

Dönem içinde düveler için katlan lan giderlerin  kayd

   

                                                

  

  Olgunla mam (yeti me dönemindeki)  inek . 
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4                                    31.12.2006 

         
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 280.000 

  

        258.01. Yeti me Dönemindeki nekler 

                             

711 D. LK MAD. VE MALZ. G D. YANS. 

                             

721 D. Ç L K G DER. YANSITMA 

 

280.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER. YANSITMA 

   

Giderlerin Yans t lmas.

   

5                                    31.12.2006 

         

257 D ER MADD DURAN VARLIKLAR  280.000 

  

       257.01 Verim Dönemindeki (olgunla m ) nekler  

   

                            258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIM. 

 

280.000 

 

                                    258.01. Yeti me Dönemindeki nekler 

   

neklerin olgunla m kabul edilmesi nedeniyle 

             

nekler 31.12.2006 tarihinde olgunla m kabul edildi inden, ilgili duran 
varl k hesab na al nm t r. THP de duran varl k niteli inde küçük ve büyükba 
canl varl klar n izlenmesinde kullan lan özel bir hesap olmamas nedeniyle, uygu-
lamada canl varl klar n izlenmesinde 257 D ER MADD DURAN 
VARLIKLAR hesab kullan lmaktad r. Bize göre, tüm duran varl klar için, gün 
esas na dayal k st amortisman uygulamas do ru maliyet hesaplamas ve bilgi 
amaçl muhasebe için en uygun yöntem olmakla birlikte, 31.12.2007 tarihinde akti-
fe al nsa da VUK göre inekler için % 20 amortisman ayr lmas gerekmektedir. Bu 
nedenle a a daki gibi bir kay t yap lmal d r.   

                                              31.12.2006 

       

730 GENEL ÜRET M G DERLER  56.000 

          

730.10. Büyükba Canl Varl k Amortisman Giderleri 

                                     

257 B R KM AMORT SMANLAR  

 

56.000 

 

                                         257.10. Büyükba Canl Varl k  
                                                      Amortisman Giderleri 

   

Amortisman giderleri (280.000 * 0,20 = 56.000)kayd

          

Bu i lem sonucu VUK ve THP ye göre canl varl klar bilançoda 257 Di er 
Maddi Duran Varl klar hesab alt nda ve (280.000 

 

56.000) 224.000 YTL net de-
er ile gözükecektir.  

01.01.2007 tarihi ile 31.12.2007 tarihi aras ndaki giderlerin topluca kay tla-
r ise a a daki gibi olacakt r. 
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  1                                                    // 

       

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

120.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                     

LG L HESAPLAR 

 

120.000 
2                                    31.12.2007 

         

730 GENEL ÜRET M G DERLER  56.000 

          

730.10. Büyükba Canl Varl k Amortisman Gideri 

                                     

257 B R KM AMORT SMANLAR  

 

56.000 

                                          

257.10. Büyükba Canl Varl k  
                                                      Amortisman Gideri 

   

280.000 * 0,20 = 56.000 Amortisman gideri 

  

3                                    31.12.2007 

         

151 YARI MAMULLER-ÜRET M 176.000 

  

        151.10. Süt 

   

                          711 D. LK MAD. VE MALZ. G D. YANS. 

                             

721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

176.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

  

4                                    31.12.2007 

         

152 MAMULLER 176.000 

  

       152.01. Süt 

   

                                 151 YARI MAMULLER-ÜRET M 

 

176.000 

        

ii- TMS 41 Çerçevesinde Muhasebe Kay tlar ; 

1 

  

01.03.2006 

        

150 LK MADDE VE MALZEME  200.000 

         

150.15 Büyükba Canl Varl klar 

                     

103 VER LEN ÇEK. VE ÖDEME EM RLER     

 

200.000 

 

Süt üretiminde kullanmak amac yla düve al m

   

2                                    01.03.2006 

         

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 200.000 

  

        710.10 Yeti me Dönemindeki Danalar 

                                 

150 LK MADDE VE MALZEME  

 

200.000 

                                       

150.15 Büyükba Canl Varl klar 

   

Düvelerin gider hesab na devri  
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3                                      31.12.2006 

       

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DER. 80.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DER.  

                                    

LG L HESAPLAR 

 

80.000 

 

Dönem içinde düveler için katlan lan giderler  nedeniyle  

  

4                                    31.12.2006 

         

218 YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK     
        YATIRIMLARI 280.000 

          

218.01. Yeti me Dönemindeki nekler 

   

                         711 D. LK MADE VE MALZ. G D. YANS. 

   

                          721 D. Ç L K G DER. YANSITMA 

 

280.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER. YANS. 

   

Giderlerin ilgili bilanço hesab na yans t lmas nedeniyle  

  

5                                    31.12.2006 

         

214 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA VARLIKLAR  300.000 

  

       214.01 Verim Dönemindeki (Olgunla m ) nekler  

   

                            218 YAPILMAKTA OLAN CANLI  
                                    VARLIK YATIRIMLAR 

 

280.000 

 

                                    218.01. Yeti me Dönemindeki nekler 

                                

606 CANLI VARLIK DE ERLEME  
                                     FARKLARI 

 

20.000 

                                     

606.01. Canl Varl k De er Art

    

neklerin olgunla m kabul edilmesi nedeniyle 

             

Küçük ve büyükba canl varl klar n VUK ve THP ile TMS - 41 e göre 
muhasebe kay tlar

 

aras ndaki fark tutar , bilanço ve gelir tablosu aç s ndan öyle-
dir. Canl varl klar n THP ve VUK a göre kay tlanmalar durumunda inekler bilan-
çoda 256 Di er Maddi Duran Varl klar hesab nda amortisman i leminden dolay 
(280.000 

 

56.000) 224.000 YTL olarak gözükecektir. TMS - 41 e göre ise 214 
Canl Küçük ve Büyükba Varl klar hesab nda 300.000 YTL olarak gözükecektir. 
Ayr ca VUK a göre hesaplanan amortisman tutar , dönem kar n , TMS - 41 e göre 
56.000 YTL daha dü ük gösterecektir. Bu sonuca göre VUK esas al narak tutulan 
muhasebede i letme hem finansal olarak daha zay f görülecek, hem de o y l 56.000 
daha az karl veya zararda bir i letme görülecektir.  

01.01.2007 Tarihi ile 31.12.2007 tarihi aras ndaki giderlerin topluca kay t-
lar ise, a a daki gibi olacakt r.  
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 1                                                   // 

       

710 D REKT LK MADDE VE MALZEME G DER. 

   

720 D REKT Ç L K G DERLER

 

120.000 

  

730 GENEL ÜRET M G DERLER

                                      

LG L HESAPLAR 

 

120.000 

 

neklerin dönem içi bak m gideri 

  

2                                   31.12.2007 

         

151 YARI MAMUL-ÜRET M 120.000 

  

        151.10. Süt 

   

                          711 D. LK MADE VE MALZ. G D. YANS. 

                             

721 D. Ç L K G DER YANSITMA 

 

120.000 

                           

731 GENEL ÜRET M G DER YANSITMA 

   

Maliyet unsurlar n n ilgili bilanço hesab na yans t lmas

   

3                                    31.12.2007 

         

152 MAMULLER 140.000 

  

       152.01. Süt  

   

                  151 YARI MAMULLER-ÜRET M 

 

120.000 

 

                          151.10. Süt 

   

                   604 TARIMSAL ÜRÜN DE ERLEMEFARKI19 

 

20.000 

 

                           604.01 Tar msal Ürün De er Art                  

   

Sütün gerçe e uygun de er ile kay tlanmas

   

4                                    31.12.2007 

         

606 CANLI VARLIK DE ERLEME FARKI 50.000 

         

601.02 Canl Varl k De er Azal                  

   

                           214 CANLI KÜÇÜK VE BÜYÜKBA     
                                  VARLIKLAR  

 

50.000 

 

                                   214.01 Verim Dönemindeki (olgunla m ) 

 

                                               nekler  

   

neklerin gerçe e uygun de er ile de erlenmesi nedeniyle 

         

VUK ve THP ye göre 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri aras nda inekler 
için katlan lan giderler 152 Mamuller hesab nda 176.000 YTL olarak görülmekte-
dir. TMS - 41 e göre süt canl varl k olmad

 

için 152 Mamuller hesab nda izlen-
mesinde bir sak nca yoktur. Ancak TMS - 41 e göre sütün maliyeti 120.000 
YTL dir. Bununla beraber, süt bu tutar üzerinden de il net gerçe e uygun de er 
üzerinden kay tlanmal d r ki; bu tutarda 140.000 YTL dir. Net gerçe e uygun de-

er ile TMS - 41 e göre hesaplanan sütün maliyet de eri aras ndaki fark, Tar msal 

                                                

 

19   Bu hesap taraf m zdan önerilmektedir.  
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Ürün De erleme Fark olarak gelir tablosuna aktar lmaktad r. VUK a göre belirle-
nen maliyet bedeli ile TMS - 41 e göre belirlenen maliyet bedeli aras ndaki fark n 
nedeni, VUK a göre küçük ve büyükba canl varl klara %20 amortisman hesapla-
n p, bu tutar n maliyete dahil edilmesidir. Örnekteki varsay mlardan biri büyükba 
canl varl klar n 31.12.2007 tarihinde net gerçe e uygun de erinin 250.000 YTL 
olarak gerçekle ti idir. VUK a göre bunun bir önemi yok iken, TMS - 41 e göre 
kay tl de er ile bu tutar aras ndaki fark n de er azal zarar olarak muhasebele ti-
rilmesi gerekmektedir.   

5. SONUÇ  

Finansal tablolar n güvenilirli ini ve vergi tutar n do rudan etkilemesi ba-
k m ndan bilanço unsurlar n n de er tespit i lemi hem muhasebe kuram , hem de 
vergi otoritesi aç s ndan son derece önemli bir süreçtir. De erlemeye konu olan 
unsurlar n canl varl k olmas , bir ba ka ifadeyle do ma, büyüme, olgunla ma, 
ya lanma ve ölme gibi niteliklere sahip ya ayan organizma olmalar ve farkl 
amaçlarla (dam zl k, besi vb.) elde bulundurulmas de erleme sürecini muhasebe 
kuram ve VUK aç s ndan daha da önemli k lmaktad r. 

Bu çal mada VUK ve TMS - 41 in küçük ve büyükba canl varl klar n ilk 
kay t an nda, her de erleme döneminde ve sat veya hasat an nda farkl yakla m-
lar benimsedikleri tespit edilmi tir. Ayr ca, THP nin küçük ve büyükba canl 
varl klar n kay tlanmas noktas nda yetersiz kald sonucuna ula lm t r. Bu ça-
l ma ile THP nin yaln zca küçük ve büyükba canl varl klar n kay tlanmas a a-
mas nda de il ayn zamanda, canl varl klar n TMS - 41 kapsam nda net gerçe e 
uygun de er ile de erlenmesi durumunda ortaya ç kacak de erleme farklar n n 
muhasebele tirilmesi noktas nda da yetersiz kald tespit edilmi tir. Zira TMS - 41 
canl varl klar n ilk kay t an ile her de erleme döneminde gerçe e uygun de erle 
de erlenmeleri sonucu ortaya ç kacak de erleme farklar n

 

kar veya zarar olarak 
gelir tablosuna yans tmay

 

gerektirmekte ve THP de bu kar veya zarar n kay tlan-
mas na uygun bir hesap bulunmamaktad r. Ancak bu hususlar çözülemeyecek 
problemler de ildir. Metin içinde belirtildi i gibi, THP de dönen varl klar k sm na 
16 Canl varl klar, duran varl k k sm na 21 canl varl klar eklinde yeni bir hesap 
grubu aç lmas yla bu sorun rahatl kla a labilir. Ayr ca, metin içinde belirtildi i 
gibi, canl varl klardaki de er art n kay tlamak amac yla aç lacak canl varl k 
de erleme fark

 

hesab gibi bir hesap, THP nin canl varl klar n ve performanslar -
n n finansal tablolara yans t lmas nda yeterli hale gelebilir.   

Bu çal mada ula lan bir ba ka sonuç, tar msal ürünlere ili kin olarak 
VUK esas nda hesaplanan maliyet ile TMS - 41 kapsam nda hesaplanan maliyetle-
rin birbirine e it olmad d r. Bunun nedeni ise VUK un canl varl klar maliyet 
yakla m çerçevesinde amortismana tabi tutmas ve amortisman giderini tar msal 
ürün (süt vb.) maliyetinin hesaplanmas nda dikkate almas , buna kar n TMS - 
41 in amortismanda de erleme yakla m n benimsemesi ve canl varl klardaki 
de er azal n tar msal ürünler ile ili kilendirmeden dönem zarar olarak kabul 
etmesidir.  
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Sonuç olarak VUK un vergi kayb , TMS - 41 in ise gerçe e uygun finansal 

tablo haz rlama kayg s ile küçük ve büyükba canl varl klar n de erlemesinde 
farkl esaslar n benimsendi ini ve yeni TTK tasar s n n yasalla mas ile birlikte 
THP nin de canl varl klar finansal tablolara yans tmakta yetersiz kalaca n ifade 
etmek mümkündür. Metin içinde ve sonuç k sm nda yap lan önerilere uyulmas ve 
yeni TTK n n yasala mas durumunda hiçbir güçlükle kar la lmadan küçük ve 
büyükba canl varl klar finansal tablolara yans t labilecektir. Bu nedenle THP de 
gerekli düzeltme ve ekleme i lemlerinin zaman kaybetmeden yap lmas gerekmek-
tedir.    
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