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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Tarım 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Tarımsal Kayıtlar  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye tarımsal işletmelerde günlük kayıt ve 

raporlar tutma, gelir- gider hesaplamalarını yapma bilgi ve 

becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1.  İşletmede yapılacak her faaliyet için kayıt 

tutabileceksiniz. 

2.  İşletmede yapılacak her faaliyet için günlük raporlar 

oluşturabileceksiniz. 

3.  Mali kayıtlara göre gelir- gider hesaplamalarını 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

sera, laboratuar, atölye) 

 

Donanım: Defter, Kalem, İnternet, Kâğıt, Bilgisayar, 

Yazıcı, Hesap Makinesi, Günlük Rapor Evrakları,  Gelir-

Gider Tablosu Evrakları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz, bulunduğu iklim koşulları itibari ile birçok tarımsal ürünün yetiştirilmesine 

olanak veren bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca ülkemizdeki nüfusun önemli bir kesimi, hâlâ 

tarım iş kolundan geçimini sağlamaktadır. Dünyada meydana gelen bir takım olumsuz 

değişimlerden dolayı, tarımın önemi gelecek yıllarda artarak devam edecek ve insanların 

beslenme ihtiyacı en önemli sorunlar arasında yer alacaktır. Gelecek yıllarda tarımsal üretimi 

sürdürülebilir olan ve daha çok üreten ülkeler daha başarılı olacaktır.  

 

Ülkemizde tarımsal alanda bir takım ilerlemeler istiyorsak, tarımla uğraşan 

kesimimizin yaptığı işi biraz daha bilinçli ve isteyerek yapması gerekmektedir. Tarımsal 

üretim işletmelerinin, kurumsallaşması ve kendi kayıtlarını ve arşivlerini oluşturmaları, 

istatistiklerini çıkartabilmeleri, geçmişten ders alarak, geleceğe ait planları daha doğru ve en 

az hata ile yapabilmeleri gerekmektedir.  

 

Üreticilerimizin bu saydığımız kurumsal kimliği kazanabilmeleri için tutmaları gerekli 

bir takım resmî ve özel kayıtlar vardır. Bu kayıtlardan resmî olanları zaten kanun ve 

yönetmelikler gereği tutulmalıdır. Ancak özel kayıtlar, tamamen kişinin kendi isteği ile 

oluşturabileceği ve geliştirebileceği formlardır. Bu kayıtlara gerekli dikkati verirsek, geçmişe 

yönelik eksik ve hatalarımızı daha doğru tespit eder, bu eksik ve hatalara karşı tedbirler 

geliştirerek geleceğimizi korumuş oluruz.  

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

İşletmede yapılacak her faaliyet için kayıt tutabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan tarımsal işletmeler ile ilgili araştırma yapınız. 

 Çevrenizdeki bulunan diğer işletmeler ile tarımsal işletmelerin farkını tespit 

ediniz. 

 Çevrenizdeki bulunan tarımsal işletmelerin nasıl çalıştıklarını tespit ediniz. 

 Çevrenizdeki bulunan tarımsal işletmelerde tutulan, resmî ve özel kayıtları 

öğreniniz. 

 

1. TARIMSAL İŞLETME  
 

1.1. Tarımsal İşletmenin Genel Özellikleri 
 

1.1.1. Tarımsal Faaliyetlerin Tanımı  
 

Tarım; bitkisel ve hayvansal maddelerin üretimi için, toprağın işlenip terbiye edilmesi 

ve hayvan yetiştirilmesi olarak tanımlanmıştır.  

 

Ziraat ekonomistlerinden bazıları ise tarımsal faaliyeti, toprağı ve tohumu kullanarak, 

bitkisel ve hayvansal ham maddeleri üretmek ve üretilen malları yarı mamul veya mamul 

haline getirmek olarak tanımlamaktadır.  

 

Gelir vergisi kanununda yapılan tanımda, tarımsal faaliyetin oldukça geniş bir 

çerçeveyi kapsadığı görülmektedir. Söz konusu kanunun tarımsal faaliyete ilişkin yaptığı 

açıklama şu şekildedir.  

 

Tarımsal faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, 

yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle 

bitki, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin üretimini, avlanmasını, avcıları ve 

yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden diğer 

bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.  

 

Tarımsal faaliyetler dört kategoride sınıflandırılabilir. Bunlar; 

 

 Bitkisel Üretim  

 Hayvansal Üretim  

 Su ürünleri Üretimi  

 Orman Ürünleri Üretimi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.2. Tarımın Önemi 
 

Tarım, dünyada insanoğlu var olduğu sürece ne pahasına olursa olsun korunması, 

geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir sektördür. Çünkü insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarını karşılaması için tarım vazgeçilmez bir çalışma alanıdır. Dünyadaki hızlı nüfus 

artışı, doğanın hızlı şekilde yok edilmesi, doğal kaynakların tüketilmesi ve tüm 

olumsuzlukların neticesi olan iklim değişikliğine bağlı olarak, günümüzde bazı ülkelerde 

görülen ve gelecekte diğer ülkelerde de ortaya çıkma olasılığı bulunan açlık ve beslenme 

sorunu, toplumları tedirgin etmektedir. 

 

Tarım sektörünü yalnızca insanların beslenme ve açlık ihtiyacının karşılaması 

açısından ele almak son derece yanlıştır. Tarım sektörü, gerek malzemelerinden ham 

maddesini oluşturması açısından tekstil ve mobilya sektöründe, gerek ilaç sanayide 

kullanılması açısından tıp alanında ve son zamanlarda üzerinde durulan biyoenerji gibi 

konularda girdi olması açısından enerji sektöründe olmazsa olmaz bir sektör olarak 

görülmektedir. Tarım sanayileşmenin tamamlayıcısı bir sektör niteliğindedir. Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde sağlıklı bir sanayileşmenin, ancak güçlü ve verimli bir tarım 

sektörüyle yürütülebileceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. 

 

Tarımın sanayiye yapmış olduğu katkının dışında geleceğin süper güçlerinin gıda 

zengini ülkeler olacağı ifade edilmektedir. Nitekim 1970 yılında ABD’de doğal kaynaklar 

üzerine yapılan bir konferansta bilim adamları; 19. yüzyılın askeri emperyalizminden 20. 

yüzyılda enerji emperyalizmine geçildiğini, 21. yüzyılda ise gıda emperyalizmine 

geçileceğini belirterek, geleceğin süper güçlerinin gıda zengini ülkeler olduğunu 

vurgulamışlardır. 

 

Resim 1.1: Tarımsal faaliyetler 

 

Tüm bunların yanında dünya nüfusunun hızlı artışına bağlı olarak tüketimin sürekli 

artması, tarım alanlarının daralması ve küresel iklim değişimleri sebebi ile üretimin azalması 

tarım sektörünü insanoğlunun geleceği için stratejik bir noktaya getirmiştir. Tarımsal 

sektörün ekonomiye getirdiği katma değer, tarımsal ithalat ve ihracat değerleri 

kıyaslandığında ortaya çıkmaktadır. AB’nin ilk ortak politikası olan; Ortak Tarım Politikası 

(OTP)’nın devreye girmesinden bu yana, birlik bütçesinin her yıl yaklaşık % 60’ının tarım 

desteklerine ayrılarak uygulanan programlarının temelinde üretim ve pazar risklerini ortadan 

kaldırma çabası yatmaktadır. Ortak finansman ile tarım sektörü her dönem desteklenmiş ve 

üreticinin refah düzeyi yükseltilirken, kırsal kalkınma sağlanmıştır. 
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1.1.3.Tarım Sektörünün Özellikleri 
 

Serbest piyasa koşullarının sanayi ürünlerindeki etkisi ile tarım ürünlerindeki etkisi 

çok farklıdır. Tarım, diğer sektörlere göre daha hassas bir yapıdadır. Diğer sektörden ayrılan 

özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Tüketim harcamaları içinde gıdaya ayrılan pay, genel gelir artışı ya da azalışı ile 

doğru orantılı olarak artmaz veya azalmaz. Bu durum hava koşullarının iyi 

gittiği yıllarda üretimin bol olmasına rağmen satış gelirlerinin azalması ile 

açıklanabilir. 

 Tarımsal üretimde doğa koşullarının egemen olması ve doğal kaynakların sınırlı 

olması, üretim miktarını zorunlu olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, üretim 

faktörleri olan emek ve sermaye arttırılsa bile, üretim miktarı sınırlı bir ölçüde 

yükselmektedir. 

 Üretimi yıllık yapılan tarımsal ürünlerin fiyatlarında görülen devresel 

dalgalanmalar, üreticiler tarafından yapılan planlamaların bir önceki yıl 

fiyatlarının dikkate alınarak yapılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Üretime 

başlanmadan fiyatların oluşması mümkün olmadığı için üretici, üretim kararını 

bir önceki yılın verilerine göre vermek durumundadır. 

 Tarım ürünlerinin sanayi ürünleri ile değişim oranı, tarım ürünleri aleyhine 

gelişmektedir. Tarım ürünlerinin fiyatları düşme eğilimi gösterirken, üreticilerin 

almaları gereken ham madde ve diğer endüstriyel makine ve teçhizatların 

fiyatları yükselir. Bu durumda üreticinin yaşam standardının, onun şehirlerdeki 

benzerlerinin düzeyinde kalması, çoğunlukla üretimdeki artışla ve verimlilikle 

sağlanabilir. 

 

1.1.4. Tarımsal İşletmeler  
 

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, işleyen veya işletilen ekonomik birimlere 

işletme denir. Söz konusu ekonomik birimin sürekli veya süreksiz olması, kendisine ve 

başkasına mal ve hizmet üretmesi, sahibinin tek veya çok, özel veya kamu olması işletme 

sayılmasına bir engel teşkil etmez. Çalışma alanları bakımından işletmeler; 

 

 Ticaret İşletmeleri, 

 Hizmet İşletmeleri, 

 Sanayi İşletmeleri, 

 Tarım İşletmeleri 

 Finans İşletmeleri şeklinde beş gruba ayrılmaktadır. 

 

Tarımsal işletme, yasal durumu ne olursa olsun sahip olduğu, ortakçılık ya da kiralama 

şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim yapan ya da 

küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen veya hem bitkisel üretim hem hayvancılık yapan 

tek yönetim altındaki ekonomik birimdir.  

 

Tek yönetim, bir birey ya da hane halkı; ortaklaşa olarak iki ya da daha çok birey ya 

da hane halkları; bir kooperatif, şirket ya da devlet kurumu gibi tüzel kişi olabilir. Türkiye’de 

toplam işletme sayısı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in verilerine göre 3.076.649 olup; 

bunlardan 262.161’i tarımsal hizmetle uğraşan işletmelerdir. 
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Tarım işletmelerinin diğer işletmelerle birçok ortak yönleri olmakla birlikte çok farklı 

yanları da mevcuttur. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Tarımsal işletmeler genellikle örgütsüz, dağınık ve küçük işletmelerde 

yürütülmektedir. Çünkü tarım işletmelerinde insan gücü ve makineler 

arasındaki iş bölümü sanayi işletmelerindeki kadar yayılmış ve gelişmiş 

değildir. 

 İşletme ve aile ilişkileri genellikle iç içe girmiştir ve birbirine sıkı sıkıya 

bağlıdır. 

 İşletmecilerin eğitim düzeyi genel olarak düşüktür. 

 Tarım işletmelerinin kâr oranları diğer işletmelere nazaran daha düşüktür. 

 Özellikle ülkemizde en çok çevre sorunu tarım işletmelerince yaratılmaktadır. 

Toprak erozyonu, yer altı suları, akarsular ve denizlerin kirlenmesi, genetik 

erozyon, peyzajın bozulması, insan sağlığının tehdidi, hayvansal atıkların 

doğurduğu koku ve diğer kirlilikler tarımsal kaynaklı çevre sorunlarının 

bazılarıdır. 

 Tarım işletmelerinde üretim artışı sağlamak diğer sanayi ve hizmet işletmelerine 

göre oldukça sınırlıdır.  

 Tarım işletmelerinin diğer sanayi ve ticaret işletmeleri gibi kredi sağlama 

olanakları da sınırlıdır. Çünkü tarım işletmelerinin kredi talepleri uzun vadeli 

olup, kredi maliyetleri de yüksek olmaktadır.  

 Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunda muhasebe kaydı tutma zorunluluğu 

olmadığından yeterli ve güvenilir istatistiki bilgi de sağlanamamaktadır. 

 

1.2. Tarımsal İşletmelerin Sınıflandırılması 
 

Tarım işletmelerinde işlenen arazinin büyüklüğü ölçü olarak kullanılmaktadır. Bu 

ayırım dışında tarımsal işletmelerin büyüklüğünü belirleyen diğer kriterler de vardır. Bunlar 

sermaye miktarı, hayvan miktarı, işçi sayısı, elde edilen gelirler, üretim miktarı ve toplam 

maliyetlerdir. 

 

1.2.1. Küçük Tarım İşletmesi 
 

Küçük işletmeler genel olarak, üretim yaptığı alanda pek fazla etkili olmayan, 

bağımsız bir şahıs tarafından kolayca kurulup işletilebilen ve göreli olarak küçük iktisadi 

birimler olarak tanımlanabilir.  

 

Küçük tarım işletmeleri ise genellikle aile bireylerinin emeği ile faaliyet gösteren 

işletmeler olup, söz konusu işletmelerin üretim miktarları ancak ailelerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeydedir.  

 

Gelir vergisi kanununda yapılan gruplamaya göre üretilen her ürünün ekim alanı veya 

yetiştirilen hayvan sayısı beyanname vermeyi veya vermemeyi gerektiren unsurlar olarak 

dikkate alınmıştır. Ancak işletme ekonomisindeki genel kabule göre, 500 dekara kadar 

arazisi olan çiftçiler küçük işletme olarak kabul edilmektedir. 
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İşletme 

büyüklüğü 

(dekar) Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toplam 100.0 69.7 13.3 1.7 9.4 0.1 1.3 2.5 0.4 0.4 1.3 

5 100.0 33.1 2.9 11.2 48.1 0.1 1.0 0.9 0.2 0.5 2.0 

5-      9 100.0 36.1 3.3 5.1 49.7 0.2 1.2 2.2 0.3 0.8 1.2 

10-    19 100.0 46.9 4.7 3.5 39.1 0.1 2.1 1.7 0.5 0.7 0.8 

20-    49 100.0 58.9 7.6 2.6 24.4 0.2 1.9 2.2 0.3 0.8 1.0 

50-    99 100.0 66.6 11.7 1.8 13.7 0.2 1.9 2.4 0.4 0.5 0.8 

100-  199 100.0 74.0 13.1 1.5 5.6 0.1 1.1 2.9 0.2 0.3 1.2 

200-  499 100.0 75.0 16.5 1.3 3.0 0.1 0.7 2.1 0.4 0.2 0.7 

500-  999 100.0 76.0 16.7 1.4 1.6 0.0 1.7 1.6 0.5 0.1 0.4 

1000-2499 100.0 76.5 16.9 1.3 2.1 0.0 0.1 1.1 0.2 0.0 1.8 

2500-4999 100.0 71.0 14.1 0.5 7.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 6.5 

5000+ 100.0 43.8 13.2 1.9 2.9 0.2 2.0 18.4 4.7 0.9 12.0 

 

Not: Örnekleme ile yapılan bu çalışmanın genişletme katsayısı desimalli kullanıldığından rakamlar 

yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 

 

1- Ekilen tarla arazisi        2- Nadas 

3- Sebze ve çiçek bahçeleri                                         4- Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler ile içecek 

(fidelik ve örtüaltı dahil)                                  ve baharat bit. kapladığı arazi (fidanlık ve örtü altı dahil)  

5- Kavaklık-Söğütlük    6- Tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi  

7- Daimi çayır arazisi    8- Otlak (mera) arazisi    

9- Koruluk ve orman arazisi    10- Tarıma elverişsiz arazi 

Tablo.1.1: Türkiye’de işletme büyüklüğüne göre arazi dağılımı 

 

1.2.2.Orta Büyüklükteki Tarım İşletmesi  
 

Aile bireyleri yanında kısmen yabancı işçilerin de çalıştırıldığı fakat genelde işletme 

sahibinin emeğinin üretim sürecine katıldığı işletmelerdir. Bu tür işletmeler 500 dekardan 

fazla, 5000 dekardan az araziye sahip olan tarım işletmeleridir. Bunun yanında tarım 

işletmelerinin büyüklük olarak sınıflandırılmasında yüz ölçümünün esas alındığı başka bir 

çalışmada 5 ile 20 hektar araziye sahip olan işletmeler orta büyüklükte işletmeler olarak 

kabul edilmiştir. Aslında işletmeleri sınıflarken sadece yüz ölçümünü esas almak çok da 

doğru bir yaklaşım sayılamaz. Üretilen ürün çeşidi, serada ya da arazide yetiştirilmesi, elde 

edilen geliri önemli ölçüde belirler. Elde edilen gelir de büyüklüğü belirlemede önemli bir 

ölçüt olduğu için, sınıflama yapılırken tüm faktörlerin göz önüne alınması gerekmektedir.  

 

1.2.3. Büyük Tarım İşletmesi  
 

Genelde üretim faaliyetlerinde ücretli işçi kullanan işletmelerdir. Kimi kaynağa göre 

5000-10000 dekar arasında arazisi olan işletmeler, büyük işletme grubuna dahil edilirken 

diğer bir kaynakta 100-500 hektar arasında arazi olan işletmeler çok büyük işletmeler ve 500 

hektardan büyük işletmeler de dev işletmeler olarak kabul edilmiştir. 
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1.3. Tarımsal İşletmelerin Girdileri 
 

Tarımsal işletmeler çalıştıkla alanlara göre, amaçladıkları üretimi gerçekleştirebilmek 

için çok değişik girdilerden faydalanabilmektedir. Yukarıda tarımsal işletmelerin 

faaliyetlerini gruplandırırken çok genel bir gruplandırma yapılmıştır. Her bir grubu kendi 

içerisinde daha detaylı olarak ta gruplandırmak mümkündür. Bu çalışma alanlarında ortaya 

çıkan ürünleri elde etmekte farklı yöntemlerin kullanılmasından dolayı, belli başlı girdilerin 

ana başlıklar halinde toplanabildiği görülecektir. Ancak her faaliyet alanı içerisinde o 

çalışma alanına özel girdilerin  de olduğu unutulmamalıdır. Örneğin bir enerji ihtiyacı bütün 

çalışma alanlarında ortak bir girdi kalemi iken, topraksız tarım sistemleri sadece bitkisel 

üretime özel girdi kalemini oluşturmaktadır.  

 

1.3.1. Enerji Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi sırasında makine, cihaz ve sistemlerin çalıştırılması 

için kullanılan, çok değişik kaynakların değerlendirilebileceği ve en önemli girdi 

kalemlerinden birisidir. 

 

1.3.2. İşçilik Girdisi 
 

Tarımsal üretim sırasında bedenen ve makine ile yapılan tüm işlerde az veya çok insan 

iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmenizde makine kullanım oranı yüksek ise 

kullanacağınız işçilik miktarı azalmaktadır.  

 

1.3.3. Tohum Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştirirken, yeni bireyler elde etmek için kullandığımız her 

türlü çoğaltım materyalini tohum olarak düşünmek doğru olur. Bitkisel üretimde; çelik, aşı 

gözü ve kalemi, fide, fidan; hayvansal üretimde ise her türlü suni tohumlama materyali 

tohum kapsamında değerlendirilebilir.  

 

1.3.4. Gübre Girdisi 
 

Tarımsal üretim sırasında ürünlerin verim ve kalitesini yükseltmek için kullanılan her 

türlü organik ve inorganik materyali gübre olarak değerlendirmek mümkündür. Bu materyal 

canlı ve cansız olarak da bulunabilir. 

 

1.3.5. Yem Girdisi 
 

Hayvansal üretim ( küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlar) sırasında istenilen et, 

yumurta ve süt verimine ulaşılmak için günlük bir takım besin maddelerinin karşılanması 

gereklidir. Bu, besin ihtiyacını karşılamak için kullandığımız besin maddeleridir ve 

hayvancılık işletmelerinin girdilerinde önemli yer tutar. 
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1.3.6. Alet ve Makine Girdisi 
 

Bütün tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, büyük ve küçük birçok 

makine ve aletten faydalanılmaktadır. İşçilik maliyetlerini aşağıya düşürmek, verim ve 

karlılığı yukarı çekmek için makineleşme oranı yukarı çekilmelidir. 

 

1.3.7. Kimyasal Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında hastalık ve zararlılarla mücadele, 

bitki gelişimini düzenleme ve hijyen sağlama gibi bir takım amaçlara hizmet eden 

kimyasallardan faydalanırız.  

 

1.3.8. Su ve Sulama Girdisi 
 

Tüm hayatımızda olduğu gibi tarımsal faaliyetler sırasında da suya çok fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bir yerde tarımsal işletme kurulmasını belirleyen en önemli faktör su 

kaynağının varlığı veya yokluğudur. Su kaynağı olarak, yer altı veya yer üstü su 

kaynaklarından faydalanmak mümkündür.  

 

1.3.9. Finans Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında her zaman 

girişimcinin öz sermayesi yeterli olmayabilmektedir. Bu tür durumda dışarıdan kredi desteği 

almak zorundadır. 

 

1.3.10. Diğer Girdiler 
 

Üreticilerin değişik kurum ve kuruluşlara ödedikleri vergi, harç ve aidat gibi 

masraflar, sigorta masrafları ve AR-GE çalışmaları gibi çok girdi kalemi oluşturmak 

mümkündür. Bu girdilerden bir takımı dönemseldir, bir kısmı ise daha uzun sürelidir.  

 

1.4. Tarımsal İşletmelerin Çıktıları 
 

1.4.1. Bitkisel Ürünler 
 

Tarımsal faaliyetler sırasında bitkilerden elde edilen her türlü ürünü bu grubun 

içerisinde değerlendirmek gereklidir. Bitkileri sadece meyve, yaprak veya çiçek gibi ürünler 

olarak görmemeli, bunların dışında arta kalan kısımlar da mutlaka değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. Bitkisel ürün denildiğinde, bitkilerden elde edilen her türlü kısım 

düşünülmelidir. Bazı bitkilerde meyveler, bazılarında yaprakları, bazılarında kökleri, 

bazılarında bütün bitki değerlidir. Bu bitkileri ne amaçla yetiştirdiğimiz ile alakalıdır. 

Bitkilerden elde edilen başlıca ürünler;  meyveleri, yaprakları, çiçekleri, kökleri, soğanları, 

gövdeleri, sapları, lifleri ve odunlarıdır. 
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1.4.2. Hayvansal Ürünler 
 

Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında hayvansal üretim alanlarından 

birinde çalışıyorsak elde edeceğimiz her türlü hayvan kökenli ürünü bu kapsamda düşünmek 

gereklidir. Hayvanlardan elde edilen bütün ürünleri ayırt etmeden hepsini bu grubun 

içerisinde değerlendirmek gereklidir. Hayvanlardan elde edilen başlıca ürünler; et, balık, süt, 

yumurta, yün, kıl, deri ve gübredir. 

 

1.4.3. Orman Ürünleri 
 

Özellikle orman köylerinde yaşayan üreticileri ilgilendiren bir konudur. Ormandan 

elde edilen ve ekonomik değere sahip olan her türlü materyali bu kapsamda değerlendirmek 

gereklidir. Ormanlardan elde edilen başlıca ürünler şunlardır; odun, yaprak, çiçek, meyve, 

soğanlar, kökler, reçineler, yağlar ve av hayvanları. 

 

1.5. Tarımsal İşletmelerde Tutulması Gerekli Kayıtlar 
 

Defter tutma, işletme ile ilgili mali nitelikteki olayların belli prensiplere göre 

kaydedilmesi işlemidir. Kayıtlar doğrudan defterler üzerinde tutulabileceği gibi, bilgisayar 

ortamında tutulup, daha sonra kâğıtlara yazdırılabilir.  

 

Tarım işletmelerinde, bölümler arasındaki sıkı bağlar ve aktifteki canlı varlıklar ile 

tarımsal ürünlerin miktar ve değerlerinin tam olarak belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle, 

defter tutulmuş olsa dahi, kâr ve zararın tam ve kesin olarak belirlenmesi her zaman mümkün 

olmayabilir. Bununla beraber defter tutan işletmeler, defter tutmayan işletmelere oranla çok 

daha sağlıklı bilgilere ulaşabilir. 

 

Kısaca, defter tutmanın işletmelere sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 İşletmede tutulan defterler, başta işletme sahip ve yöneticileri olmak üzere, 

işletme ile ilgili olan herkese yararlı bilgiler sunar, 

 İşletmedeki olayların gözlemlenmesini sağlar,  

 Fazla ve gereksiz giderlere dikkat çeker, 

 İhtilaf halinde ispatta kolaylık sağlar,  

 Gerçek gelir üzerinden vergi ödenmesini sağlayarak, fazla vergi ödenmesini 

ortadan kaldırır,  

 Katlanılan üretim maliyet türlerinin ve ürün içindeki ağırlıklarının izlenmesine 

olanak sağlar, 

 Finansal durum ile faaliyet sonuçları hakkında sağlıklı bilgilere tutulan defterler 

aracılığıyla ulaşılır. 

 

1.5.1.Tarımsal İşletmelerde Tutulması Gerekli Resmi Kayıtlar  
 

Tarımsal faaliyette bulunanlar defter tutmak zorundadır. Ancak gelir vergisi 

kanununun 54. maddesinde yazan işletme büyüklüklerini aşmamış olan üreticiler stopaj yolu 

ile vergilendirildikleri için defter tutmalarına gerek olmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 

54. Maddesinde yazan işletme büyüklükleri; 



 

11 

 

Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde: 

 

1. grup:  Hububat üretiminde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, 

kıraç arazide 1700 dönüm; 

2. grup:  Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü 

toplamı 1000 dönüm; 

3. grup:  Ayçiçeği üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 950 dönüm; 

4. grup: Pamuk üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 400 dönüm; 

5. grup:  Çeltik üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300 dönüm; 

6. grup:  Pancar üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300 dönüm; 

7. grup: Patates, soğan, sarımsak üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 200 

dönüm; 

8. grup:  Çay üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 150 dönüm (Mahsul 

verebilecek hale gelmeyenler hariç); 

9. grup:  Tütün üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 200 dönüm; 

10. grup: Sebze üretiminde atinde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 200 dönüm; 

11. grup: Sera ve çiçekçilik üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 8 dönüm; 

12. grup: Kavun ve karpuz üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 300 dönüm; 

13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü 

toplamı 250 dönüm; 

14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir üretiminde ekili arazinin yüz 

ölçümü toplamı 250 dönüm; 

15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 2500 ağaç; 

16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç; 

17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç; 

18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 1500 ağaç; 

19. grup: Muz üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 30 dönüm; 

20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2000 ağaç; 

21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç; 

22. grup: Diğer meyve ve ürün üretiminde ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 100 

dekar, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut 

hariç); 

23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, 

büyükbaş hayvanlar hariç); 

24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar 

ile kümes hayvanları hariç); 

 

Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında: 

 

1. grup:  Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği; 

a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık 

yetiştiriciliğinde (ağ, kafes vb.) 750 m
2
, 

b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.), 

göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m
2
, 

2. grup:  Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre; 

3. grup:  Arıcılık üretiminde kovan sayısı 500 adet; 

4. grup:  İpek böcekçiliği üretiminde kutu sayısı 500 adet; 
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Gelir Vergisi Kanunumuzun 54. maddesinde belirtilen: 
 

 İşletme büyüklüğünü aşan, 

 Bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olan, 

 On yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçiler gerçek usulde 

vergilendirilirler. 

 

Dolayısıyla bu şartları taşıyan çiftçiler defter tutmak zorundadır. Bu şartları 

taşımayanların defter tutmasına ve beyanname vermesine gerek yoktur. Defter tutması 

gereken çiftçi önceden bildirmek kaydıyla isterse bilanço esasına göre defter tutar (Yevmiye, 

Defter-i kebir, Envanter ve Bilanço defteri); isterse de İşletme Hesabı Esasına göre “Çiftçi 

İşletme Defteri” adı verilen defteri tutar. Bilanço usulünü seçenler iki yıl geçmedikçe bu 

usulden dönemezler. 

 

1.5.2. Tarımsal İşletmelerde Tutulması Gerekli Özel (Kurumsal) Kayıtlar  
 

Tarımsal faaliyet gösteren işletmeler, resmî olarak tutmaları gerekli olan defterlerin 

haricinde de mutlaka işlerinin düzgün ve hızlı yürümesi, işlerin takibi, uygulamaların 

gözlemlenmesi, üretim ve tüketim istatistiklerinin oluşturulması, yıllık ve aylık iş 

planlamalarının yapılabilmesi için bir takım işletmeye özel kayıt sistemleri geliştirebilirler. 

 

Geliştirilen bu kayıt sistemlerinin hiçbir kanuni ve yasal zorunluluğu olmayıp, 

tamamen işletme sahibinin kendi inisiyatifi ile ortaya koyduğu ve işletmesinin 

profesyonelleşmesi yolunda atmış olduğu bir adım olacaktır. Bu kayıtların sayısı ve içeriği 

tamamen işletme sahibi tarafından oluşturulduğu için, kurumsal veya özel kayıtların bir şekli 

veya formu bulunmamaktadır. Tutulabilecek bazı kayıtları şu şekilde sıralamak mümkündür; 
 

 İşletme Haritası; İşletmeyi bir bütün olarak göstermesi açısından işletme 

haritalarının çıkartılmasında yarar vardır. Çiftlik haritasının, işletme aktifine 

kayıtlı ve işletme tarafından kullanılan, tarla, meyve bahçesi ve boş arazileri 

şekil ve genişlikleri bakımından gerçeğe uygun bir şekilde gösterilmesi, 

alınacak kararların isabeti açısından önemlidir. 

 

Resim 1.2: Çiftlik haritası 
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 Günlük İş Kayıt Defteri; İşletmemizde gün içerisinde yapılan işlerin not 

alındığı ve işlerin takibi için kullanabileceğimiz, ileriki yıllarda aylık ve yıllık iş 

planı oluşturmamızı sağlayacak olan defterdir. 

 

Yapılan İş İşin Süresi Sorumlusu 

Kara Leke İlaç, 

Kırmızı Örümcek İlaç 

10 Saat Ahmet 

Tablo 1.2: Günlük iş kayıt defteri örneği 

 

 Malzeme Kullanım Defteri; Günlük işlerin yapılması sırasında kullanılan 

malzemelerin ve enerji çeşidinin neler olduğu ve ne kadar süre ile kullanıldığını 

kayıt alabileceğimiz, buna göre alet ve makineleri bakım ve ayarlarını takip 

edebileceğimiz, enerji ihtiyacımızı hesaplayabileceğimiz defterdir. 

 

Yapılan İş Malzemeler Miktarı Sorumlusu 

Kara Leke İlaç, 

Kırmızı Örümcek İlaç 

xxx Mantar İlacı  

xxx Böcek İlacı 

2 Litre 

1 Litre 

Ahmet 

Tablo 1.3: Malzeme kullanım defteri örneği 

 

 İşçi Puantaj Defteri; Günlük işlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan işçi 

sayılarını, hangi işçinin hangi işi yaptığını ve işin sorumlularını takip etmek için 

kullanabileceğimiz, daha sonrasında aylık ve yıllık iş gücü hesaplamalarında 

değerlendirebileceğimiz defterdir. 

 

Yapılan İş İşçiler Top. İşçi Sayısı Sorumlusu 

Kara Leke İlaç, 

Kırmızı Örümcek İlaç 

Ahmet, Mehmet, 

Hüseyin 

3 Ahmet 

Tablo 1.4: İşçi puantaj defteri örneği 

 

 Meteorolojik Veri Defteri; Tarımsal işletmemizdeki meteorolojik verileri 

kısaca not altına alabileceğimiz, daha sonraki yıllarda ekstrem olaylara karşı 

önlem almamıza ve strateji geliştirmemize yardım edecek olan defterdir.  

 

Tarih Sıcaklık Nem Don Rüzgâr Yağmur 

12.06.2015 22 %65 - Yok Yok 

13.06.2015 21 %67 - Hafif Yok 

14.06.2015 28 %70 - Yok Çisenti 

Tablo 1.5: Meteorolojik veri defteri örneği 
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 İşletme Defteri; Tarımsal işletmemizdeki günlük kazanç ve harcamalarımızı 

kaydedeceğimiz ve buna göre yıl sonunda kâr-zarar tablomuzun oluşmasına 

yardımcı olacak defterdir. 

 

Haziran 2015 Gelir Haziran 2015  Gider 

Tarih Kaynak Tutar Tarih Kaynak Tutar 

15.06.2015 Peşin Kiraz Satış 1250 TL 12.06.2015  Kiraz Kutu Alımı 780 TL 

20.06.2015 Çek Tahsili 5200 TL 22.06.2015  İşçi Ücretleri 3500 TL 

Tablo 1.6: İşletme defteri örneği 

 

 Üretim ve Satış Defteri; Tarımsal ürünlerin ne kadar üretildiğini, hangi tarihte 

üretildiğini ve bunların hangi pazarlama kanallarını kullanarak satışının 

gerçekleştirildiğinin kaydının tutulduğu defterdir. Bu defter,  hangi dönemde 

yaklaşık ne kadar ürün elde edeceğimizi bilmemiz ve bunu pazarlamak için 

hangi uygun pazarlama yöntemlerini geliştirebileceğimiz konusunda bize 

yardımcı olur. 

 

Üretilen Ürün Miktarı Satış Fiyatı-Tarih Kime Satıldı-Fiş No 

Kiraz 2 Ton 22.06.2015 

1,5 TL 

Miy Komisyon Evi – 

1925 Fiş No 

Tablo 1.7:  Üretim ve satış defteri örneği 

 

Bu kayıt sistemleri, işletmelerin faaliyet gösterdikleri iş kolunun özelliğine göre 

değişik isimler ve amaçlar altında azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Üretim sahaları 

büyüdüğünde belki her bir kayıt sistemi için bir defter açmak mümkün olurken, ülkemizde 

mevcut işletme büyüklüklerini dikkate aldığımızda bütün kayıtların 1 veya 2 defterde 

toplanması da mümkündür. Burada önemli olan, tutulacak kayıt sisteminin adı ve sayısından 

daha çok; tarımsal işletmemizde yapmış olduğumuz her faaliyeti, bu faaliyet için harcanan 

malzemeleri, bu malzemelerin miktarlarını, kullanılan iş gücü miktarını, yapılan faaliyetin 

gerçekleştirilme süresini, yapılan işlemlerin sonuçlarını dikkatli bir şekilde kayıt altına 

almaktır. Bu kayıtları tutmaya başladıktan sonra görülecektir ki, geleceğe dair 

planlamalarınızda daha doğru kararlar vereceksiniz, aylık ve yılık iş ve iş gücü planları 

yapabilecek, aylık ve yıllık bütçeler oluşturabilecek, üretim miktarlarınızı ve üretim 

maliyetlerinizi daha net göreceksiniz. Tüm bunların sonucunda da işletmemizin verim ve 

kârlılığı önemli ölçüde artmış olacaktır. Daha profesyonel kararlar vermek ve bu işten para 

kazanmak istiyorsak mutlaka not alarak çalışmaya geçmeli ve bunu alışkanlık haline 

getirmeliyiz. 
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Tablo 1.8:  Çiftlik kayıt örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletmede yapılacak her faaliyet için kayıt tutunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tarımsal işletmeleri gösteren pano, grafik 

ve sunumlar hazırlayınız. 

 Tarımsal işletmeleri belirleyiniz. 

 Tarımsal işletmeleri çalışma alanlarına 

göre sınıflandırınız.  

 Tarımsal işletmelerin fotoğraflarını 

çekiniz. 

 Tarımsal işletmelerin fotoğraflarını bir 

panoya yapıştırınız. 

 Her işletmenin altına adını ve kısa 

özelliklerini yazınız. 

 Uygun bir program kullanarak dijital 

veya basılı sunumlar hazırlayınız. 

 Tarımsal işletmelerin girdi ve çıktısı 

olabilecekleri gösteren pano, grafik ve 

sunumlar hazırlayınız. 

 Bir tarımsal işletme seçiniz. 

 Seçtiğiniz bu tarımsal işletmenin 

girdileri ve çıktılarını belirleyiniz. 

 Belirlemiş olduğunuz bu girdi ve 

çıktılara ait temsili fotoğraflar çekiniz. 

 Bu fotoğrafları panoya yapıştırıp, 

adlarını ve kısaca özelliklerini yazınız. 

 Uygun bir program kullanarak dijital 

veya basılı sunumlar hazırlayınız. 

 Tarımsal işletmelerde kullanılacak resmî 

ve kurumsal kayıtlara ait örnek tablo, 

grafik ve uygulamalar hazırlayınız. 

 Bir tarımsal işletme örneği seçiniz. 

 Seçmiş olduğunuz bu tarımsal işletme 

örneğinde tutulması gerekli olan resmî 

ve kurumsal kayıtların listesini yapınız. 

 Bu listede adı geçen kayıtlara ait örnek 

kayıt form ve uygulamalara ait 

fotoğrafları pano haline getiriniz.  

 Uygun bir program kullanarak dijital 

veya basılı sunumlar hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Tarımsal faaliyetler sadece arazide gerçekleştirilir.  

2. (    ) Avrupa Birliği bütçesinin sadece %10’luk kısmını tarımı desteklemek için      

ayırmaktadır.  

3. (    ) Tarımda doğa koşullarını kontrol edebilir ve istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.  

4. (    ) Tarımsal işletmeleri sınıflandırırken, işletmelin büyüklüklerine bakmak 

yeterlidir.  

5. (    ) Tarımsal işletmelerdeki girdiler, bütün faaliyetler için aynıdır.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

6. Tarımsal İşletmelerin çıktıları ……………………,  ………………………. ve 

………………….. olarak ayrılır. 

7. Tarımsal faaliyette bulunanların defter tutup tutmayacağını belirlemek için vergi usul 

kanunun ……….maddesi esas alınır. 

8. Defter tutma zorunluluğu olan üreticiler ………………………………………….ve 

……………………..  esasına göre defter tutarlar. 

9. Tarımsal faaliyet gösteren işletmelerde …………………………………………. 

tutulma zorunluluğu yoktur. 

10. Tarımsal faaliyet gösteren işletmelerde, geleceğe yönelik daha doğru kararlar almak 

ve planlamalar yapmak için ………………………………………önem vermeliyiz. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Bir tarımsal işletme için kurumsal kayıt oluşturunuz. 

 

 Malzemeler 

 

o Kâğıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tarımsal işletme özelliklerini belirlediniz mi?   

2 
Tarımsal işletmede tutulacak kurumsal kayıtların neler olabileceğini 

belirlediniz mi? 
  

3 Seçtiğiniz kurumsal kaydın amacını belirlediniz mi?   

4 Kurumsal kaydın amacına uygun olarak form oluşturdunuz mu?   

5 Oluşturulan bu form basit ve anlaşılır mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

İşletmede yapılacak her faaliyet için günlük raporlar oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, günlük olarak hangi verileri kayıt 

ettiklerini öğreniniz. 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, niçin günlük olarak kayıt yaptıklarını 

araştırınız. 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, günlük kayıtlarını nasıl tuttuklarını ve 

sakladıklarını inceleyiniz. 

 

2. TARIMSAL İŞLETMELERDE GÜNLÜK 

KAYITLAR 
 

2.1. İşletmelerde Kayıt Tutmanın Önemi 
 

İşletme yönetiminde doğru ve sağlıklı kararların verilebilmesi, doğru ve sağlıklı 

bilgiyle mümkün olur. İşletmeler sahip oldukları bilgiler ışığında hedeflerini belirleyerek bu 

hedeflere ulaşmak için çaba gösterirler. 

 

Bilginin elde edilebilmesi veriler yoluyla olmaktadır. Diğer bir ifadeyle veri, bilginin 

elde edilmesine kaynaklık etmektedir. Veriler, çeşitli işletme süreçlerindeki faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkan sayısal veya sayısal olmayan ölçü birimleridir. Günümüzde, bu 

verilerin kayıt altında tutularak bilgiye dönüştürülmesi ve karar süreçlerinde bu bilgilerin 

kullanılması, rekabet gücü yüksek firmaların en önemli niteliklerinden biri haline gelmiştir. 

Bu sebeple kayıt tutmak doğru ve sağlıklı kararların alınabilmesinde işletmeler için önemli 

bir faaliyettir. 

 

Kayıt sistemleri şu amaçlarla oluşturulmaktadır: 

 

 Borçların ve alacakların belirlenmesi, kâr-zarar hesaplarının yapılması, 

ürünlerin veya hizmetlerin birim maliyetlerinin hesaplanması, idari giderlerin 

toplam giderler içindeki payının hesaplanması, bütçeden çeşitli faaliyetler için 

ayrılan fonların, amortismanların vb. takip edilmesi, 

 Çeşitli verimlilik, etkililik, amaçlara uygunluk, müşteri beklentilerini 

karşılamadaki yeterlilik gibi ölçümlerin yapılması, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Standart zamanların belirlenmesi, süreç geliştirilmesi, ürün geliştirilmesi, her 

türlü faaliyetin planlanması ve gerçekleşen (fiili) durumla karşılaştırılması, 

ürünlerin yapılarıyla birlikte tanımlanması, verilen taahhütlerin not alınması, 

anlaşma şartlarının belirlenmesi, hukuki işlemlerin yapılması vb. 

 

Verilerin kaydedilmesiyle ve istatistik, olasılık, benzetim (simülasyon), iş etüdü, kritik 

yol analizi gibi yöntemlerle belirsizliğin azaltılması sağlanmış ve böylece karar verme süreci 

nispeten kolaylaştırılmış olacaktır. 

 

Kayıtlar, işletmelerin; 

 

 İç-dış paydaşlar, 

 Müşteriler, 

 Rakipler, 

 Kamu kuruluşları, 

 Denetleyici kurumlar, 

 Hukuk, vergi, gümrük vb. sistemler ile olan ilişkilerinde, her iki tarafa da yol 

gösterici bir araçtır. 

 

Bu kayıtların işletmede doğru ve amaca uygun tutulmasında ve saklanmasında işletme 

sahibi görev almalıdır. Bu kayıtları bir başka çalışan tutacak ise bu kişinin belirlenmesi, kayıt 

tutmanın önemli bir aşamasıdır. 

 

Kayıtların yokluğu bazen bir suç teşkil etmekte, bazen de kaosa sebep olması 

nedeniyle çözümsüzlüğe yol açmaktadır. Yapılan bütün faaliyetlere ilişkin verilerin düzenli 

tutulmaması: 

 

 Uygun hedefler belirlenip bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının kontrol 

edilememesi, 

 İşletmenin kurumsal hafızasını oluşturması gereken bilgilerin çalışanların iş 

durumlarının değişmesiyle kaybolması, 

 Yanlış anlamaların ve hata yapma olasılığının artması, 

 Çatışmalar ve haksız uygulamalar dolayısıyla motivasyonun azalması, 

 Danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmak istenmesi durumunda işletme 

hakkındaki önemli bilgilerden yoksun kalan danışmanın işletme sorunlarını 

teşhis etmesi sürecinin uzaması, 

 İşletmede yeni işe başlayanların işletmeye uyum sağlama süreçlerinin uzaması 

gibi sorunlara neden olmaktadır. 

 

Kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması, ölçüm ve karşılaştırma yapılabilmesini; bu da 

işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlamaktadır. 
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2.2. Günlük Kayıt Tutmanın Önemi 
 

Tarımsal işletmelerde tutulan günlük kayıtlar; tarımsal işletmelerimizin sürdürülebilir 

olması, verim ve kârlılığının yükseltilmesi, daha az girdi, daha az hata ile daha çok ürün elde 

etmemize yardımcı olur. İşletmemizde aynı günlük tutar gibi önemli gördüğümüz, 

işletmemizin veya işlerimizin işleyişini etkilediğini düşündüğümüz olayları kayıt altına 

almak, o olaylar hakkında düşündüklerimizi belirtmek, bazı verileri, olayları ve kişi 

tutumlarını kayıt altına almak gelecekte alacağımız kararların daha doğru olmasını 

sağlayacaktır.  

 

İşletmemizin işlerini gerçekleştiriyorken ister istemez yaptığımız birtakım 

uygulamaların zamanlarını, uygulama şekillerini, kimlerle bu işi yaptığımızı ve bu işlemin 

sonucunda ne beklediğimizi unutabilmekteyiz. Bu unutkanlıklar da bir süre aynı işlemlerin 

tekrarlanmasına, uygulamaların başarısız olması durumunda nerede hata yaptığımızı 

belirleyememeye, uygulamalar arası sürenin gereğinden daha kısa veya daha uzun olmasına, 

yanlış uygulamaları yapan kişilerin kimler olduğunun tespit edilememesi ve hataların 

düzeltilmesine olanak vermemektedir. Veya diğer taraftan doğru yaptığımız işlemlerin 

geliştirilmesi ve daha etkin olması için daha fazla neler yapılabileceğinin belirlenmesinde 

geçmişte yapılan işlerin bilinmesine ihtiyaç vardır.  

 

İşletmemizde günlük kayıtlarımızı tutarken sadece işlemleri yazmak yetmemeli, 

uygulama sırasında karşılaşılan hatalar, hataların nerelerde oluşabileceği, kişilerin hatalar 

karşısında takındıkları tavırlar, makinelerin etkinliği ve kullanılışlığı, işçilerin verimli olup 

olmaması, uygulamadan beklentinin ne olup ne olmadığı gibi kısaca o gün 

gerçekleştirdiğimiz işlemle ilgili duygularımız ve düşüncelerimiz de kayıtlara eklenmelidir. 

 

Günlük kayıtların oluşturulması sırasında, günlük tutar gibi düzyazı şeklinde değil de 

daha çok önceden hazırlanmış bir form ile çalışılması daha doğru olacaktır. Ancak 

düşünceler kısmı eklenerek, bu düşünceler kısmında yukarıda belirtilen hususlara yer 

verilmelidir.  

 

İşlerin yürütülmesi sırasında kişisel düşüncelere yer verilmesi bazen subjektif etkileri 

de beraberinde getirebilir. Çünkü duygular her zaman doğru karar vermemizin önündeki en 

büyük engel olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden günlük kayıtların oluşturulması sırasında 

mümkün olduğunca objektif olmaya, olayları yalın ve net biçimde ifade etmeye dikkat 

edilmelidir.  

 

Günlük kayıt formlarını oluştururken mutlaka formlarımızda alınması gereken önlem 

ve tedbirlere de yer verilmelidir. Bu önlem ve tedbirler olumsuzluklar yaşandığında değil, 

normal düzenli yürüyen bir işte bile daha iyisini nasıl ortaya koyabiliriz düşüncesi ile hareket 

edilerek ortaya çıkartılmalıdır.  

 

Günlük kayıt formlarının oluşturulması işleri için tek tek veya gruplandırarak günlük 

kayıt formlarını teşekkül ettirmek gereklidir. Özellik bakımından birbirine yakın olan işler 

için aynı formdan yararlanılıyorken, özelik bakımından çok farklı olan işler için tamamen 

farklı formlar oluşturmak gereklidir. Tohum ekim işlemleri, fide veya fidan dikim işlemleri 

birbirine yakın işlemlerdir bu yüzden tek formla yazılabilirler. 
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Ancak bir makine ayarlama ve bakım işi ile budama işi tamamen farklıdır. Bu yüzden bu iki 

işlemi aynı form üzerinde göstermek pek mümkün olmaz. Formların ana hatları aynı olmakla 

birlikte başlıklar, bu başlıklar için ayrılan kısımlar değişebilir.  

 

İşletmelerde günlük olarak tutulacak kayıtlar kısa, öz, yalın ve objektif bir şekilde 

yazılmalıdır. Kayıtlar doldurulduktan sonra, çalışma alanlarına göre dikkatli bir şekilde 

arşivlenmeli, bu arşivin de uzun süre saklanması için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir. 

Yıl sonunda da bu kayıtlardan sonra istatistikler ortaya konmalıdır ki gelecek yıllarda ve 

sezonlarda yapılacak iş ve uygulamalara yön versin.  

 

2.3. Günlük Kayıt Formları 
 

Günlük kayıt tutmak istediğimizde oluşturabileceğimiz çok fazla sayıda form şekli 

olabilir. Bazı formlar kısa, çok sade bilgiler ile dolduruluyorken bazılarının ise daha çok 

detay içermesi mümkündür. Bu formların bazılarını aşağıdaki şekillerde oluşturabilir.  

 

 Toprak Hazırlığı İle İlgili Kayıtlar; Toprak hazırlık aşamasında 

karşılaştığımız olayları kaydettiğimiz; toprağın tavı, toprak işleme miktarı ve 

toprak işleme ile alakalı düşüncelerimizi not aldığımız formdur. 

 Ekim Ve Dikim İşleri İle İlgili Kayıtlar; Tohumlarımızın ekimi veya fide-

fidanların dikimi aşamasındaki olayları, sıkıntıları, başarıları veya 

başarısızlıkları ve alınacak tedbirleri kaydettiğimiz formdur. 

 Bitkilerin Bakım İşleri İle İlgili Kayıtlar; Bitkilerimizin büyütülmesi 

sırasında gerçekleştirdiğimiz bakım işlemleri ile değişik konuları, iş gücü 

kullanımını, problemlerin belirlenme ve çözüm yollarını kayıt altına aldığımız 

formdur. 

 Hasat-Harman, Depolama İle İlgili Kayıtlar; Bitkilerin hasadı, harmanı ve 

depolanması aşamasında yaşanan durumlarla ilgili notları aldığımız, yakalanan 

başarıları ve yaşanılan başarısızlıkları ve alınan tedbirleri yazdığımız formdur. 

 Satışlar İle İlgili Kayıtlar; Hasadı ve harmanı gerçekleştirilen ürünlerin 

pazarlama kanalları, pazarlanması ile ilgili alınan kararların ve pazarlama 

stratejileri gibi konuların not edildiği formdur.  

 Hayvanların Bakımı İle İlgili Kayıtlar; Hayvancılık işletmemizde 

hayvanların beslenmesi, bakımı ve ürünlerinin değerlendirilmesi, çalışma şekil 

ve yöntemleri, iş gücünün verimli kullanımı gibi konular ve bu konularda ortaya 

konan strateji ve tedbirlerin sıralandığı formdur.  

 Makinelerin Bakım-Ayar Ve Kullanımı İle İlgili Kayıtlar; Tarımsal alanda 

faaliyet gösteren işletmemizde, çalışmamızın her anında kullandığımız 

makinelerin bakımları, ayarları ve kullanımı ile ilgili notları aldığımız; 

makinelerin daha ekonomik kullanımları için tedbirler ve stratejiler 

geliştirdiğimiz; operatörün performansı gibi konuların değerlendirildiği 

formdur.  
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 Hayvan Yemleri İle İlgili Kayıtlar; Hayvan yetiştiricilik işletmemizde 

kullandığımız yemlerin içerikleri, hayvanların gelişimleri ve verimleri 

üzerlerine olan etkisi, içerisine eklenmesi gerekli başka ilave besinlerin neler 

olabileceği, yemin kalitesinin yükseltilmesi için alınabilecek tedbirler, yem 

karışım oranlarının neler olduğu ve neler olabileceği ve bu uygulamalardan 

beklentilerinin neler olduğu gibi konuların not alındığı formdur.  

 Hayvanların Veterinerlik Hizmetleri İle İlgili Kayıtlar; Hayvan yetiştiricilik 

işletmemizdeki hayvanların genel durumlarının takip edildiği, farklı durum 

sergileyen hayvanların belirlendiği ve gözlem sonuçlarının not edildiği, 

veterinerlik hizmeti alması gereken hayvanların kayıt altına alındığı ve 

uygulanan veterinerlik işlemlerinin neler olduğunu gibi işlemlerin not edildiği 

formdur.  

 Ambalaj Malzemeleri İle İlgili Kayıtlar; Hasat edilen bitkisel ürünlerin hangi 

ambalaj malzemesi kullanılarak pazarlandığı, bu ambalaj malzemesinin seçim 

nedenleri, ambalajların gramaj değerleri, ambalajlama sırasında kullanılan iş 

gücü miktarları, ambalaj malzemesinin özellikler gibi konuların değinildiği 

formdur.  

 Resmî İşlerle İle İlgili Kayıtlar; Tarımsal işletmemizin resmî yazışma 

tarihleri, vergi, harç vb. ödemelerin dönemlerinin, devlet desteği gibi konuların 

neler olduğunun, bunlara başvuru koşullarının neler olduğu gibi konuların not 

altına alındığı formlardır. Veya devletten alınması gerekli resmî izin ve 

yazışmaların not edildiği formumuzdur.  

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Kayıtlar; Tarımsal işletmemizde 

gördüğümüz riskleri not ettiğimiz, bu risklere karşı geliştirdiğimiz tedbirleri, 

kendimizin ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirleri 

kaydettiğimiz, kişisel koruyucu donanımların neler olabileceği, bunları kimlerin 

kullandığı, süresi dolanların ve bunları alması gerekenlerin kimler olduğu gibi 

konuları kayıt altına alabileceğiniz formdur.  

 

Tarımsal işletmenizde tutmak istediğiniz her konu ile ilgili birçok kayıt formu 

oluşturmak mümkündür. Bu sayıyı azaltmak da, çoğaltmak da tamamen işletme sahibinin 

olaya bakış açısı ile alakalı bir durumdur. Düzensiz çalışan bir işletme sahibi, çoğu zaman 

kayıtsız çalışır, resmî yazışmalarda bile birçok eksiği olur. Aradan bir süre geçtikten sonra 

bir işi nerede, nasıl ve neden yaptığınız; bu işten ne beklediğiniz ve işinizin başarılı mı yoksa 

başarısız mı olduğunu ortaya koymada yetersiz olur. Çok dikkatli ve kayıt işlerine önem 

veren bir işletme sahibiyseniz, yıllar geçse bile geçmiş yılların kayıtlarına bakarak risk 

analizleri yapabilirsiniz. Böylece, bu oluşabilecek risklere karşı tedbir ve stratejiler 

geliştirebilir, aylık ve yıllık iş planlamalarınızı daha doğru gerçekleştirebilir, iş gücünü daha 

ekonomik ve düzenli kullanabilir, çalışanlarınız arasında adaletli ve eşit bir şekilde 

davranabilirsiniz. 

 

Günlük kayıt formlarını oluştururken, normal olarak biraz daha derine ve detaya 

inmek gereklidir. Örneğin, kurumsal kayıtlarınızda toplam gübre kullanımını günlük, aylık 

ve yıllık görebilirsiniz; ancak gübre kullanımında aylık temelde meydana gelen değişimlerin 

nerelerden kaynaklandığı, gübre kullanımını etkileyen faktörlerin neler olduğu, sorunların 

çözümlerinin neler olduğu ve ekonomik makine ve iş gücü kullanımının nasıl 

sağlanabileceği gibi konuları göremezsiniz.  
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Ancak gün içerisinde veya gün sonunda gerçekleştirilecek küçük not almalarla oluşturulacak 

günlük kayıtlar ile sonradan unutulabilecek ancak yine sonradan birçok sorunun çözümünde 

yardımcı olacak, birçok detay ve önemli bilgi kayıt altına alınmış olacaktır. 

 

Günlük kayıtlar konusu üzerinde atlanmadan durulması gereken ve kişiyi başarıya 

götüren en önemli konulardan bir tanesidir. 

 

2.4. Günlük Kayıt Tutma Şekilleri 
 

Günlük kayıtların oluşturulması genel olarak yazı dili kullanılarak gerçekleştirilir. 

Ancak bu yazıların bazen görsel ve sesli medya dosyaları gibi materyaller ile desteklenmesi 

gerekebilir. Bu anlamda not aldıktan sonra olayın fotoğraf ve görüntüleri de kayıt altına 

alınabilir. Ancak çok basit olayları her seferinde kayıt altına alma çabamız bir süre sonra işin 

içinden çıkılmaz bir noktaya ulaşabilir. Bu yüzden medya dosyalarını daha çok karmaşık 

kelimeler ile ifade etmekte zorlandığımız, başka kurum veya kişiler ile paylaşacağımız 

olaylarda veya ispat gereken durumlarda kullanmak doğru olacaktır. Yazılı olan formları 

daha sonra dijital ortamlara aktarırsak diğer kişi ve kurumlar ile paylaşımı kolaylaşmış olur, 

bilgiye her zaman ulaşmak mümkün olur, her zaman yanımızda taşıma imkânımız olur, 

istatistiklerin oluşturulması ve paylaşımı kolaylaşmış olur.  

 

Günlük kayıt tutmak için kullanacağımız formları oluşturduktan sonra bir not defteri, 

ajanda, defter vb. şekillerde sürekli yanımızda taşıyarak, gerekli durumlarda hemen 

notlarımızı alabiliriz. Bu durum eskiden beri kullanılagelen ve en sağlam kayıt şekli olmakla 

beraber zamanın çok kıymetli olduğu yerlerde önemli gecikmelere yol açabilmektedir.  

 

Eğer her gün kullandığımız bir form varsa bu tür formlar için dijital ortamda standart 

ve seçmeli bir form oluşturulup, bu form cep telefonu veya taşınabilir tablet PC’lere 

yüklenerek, bu dijital kayıt araçları aracılığı ile kayıt altında tutulabilir.  

 

Her zaman not defterinin taşımanın mümkün olmadığı durumlarda, basit bir ses kayıt 

cihazı aracılığı ile hemen o anda ses kayıtları gerçekleştirilerek olaylar sıcağı sıcağına kayıt 

altına alınabilir. Daha sonra bu kayıtlar yazılı hale getirilip, arşivlenir. 

 

İşletmemizde gerçekleştirdiğimiz bir uygulamanın sonuçlarını takip etmek 

istediğimizde medya dosyalarını ( fotoğraf ve video) kullanarak, bunu yine cep telefonları 

veya tablet PC’ler aracılığı ile kayıt altına alabiliriz. Bu şekilde uygulama ve uygulama 

sonrası gelişmeleri görseller bazında kayıt altına almış oluruz ki bu görseller, binlerce 

kelimeden daha etkili olabilir.  

 

Burada önemli olan, olayı hangi kayıt yöntemini kullanarak kayıt ettiğimiz değil, 

olayları doğru bir şekilde değerlendirebilmemizdir. Olayları, kişileri, gelişmeleri, çalışma 

koşullarını, çalışma stratejilerini, olaylara karşı alınacak tedbirleri ve tavırları 

değerlendiriyorken yeteri kadar objektif olup, işletmemizin geleceğini daha sağlam temeller 

üzerine oturtmak için gerekli adımları atabiliyor muyuz sorusunun cevabı ayrıca önemlidir. 
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Aşağıda örnek olarak hazırlanmış bir kayıt vardır. Bu kayıt arazide yapılan işler için 

hazırlanmıştır. Ancak işletme sahibi işin niteliğine göre aşağıdaki formda yer alan birtakım 

bilgileri değiştirebilir, çıkarabilir veya ekleme yapabilir. 

 

YAPILAN İŞ 

 

Yabancı ot çapası 

 

 

YAPAN KİŞİLER 

Ahmet, Mehmet, Veli, Ali, Osman, Hüseyin 

Hasan….. 

 

İŞİN SÜRESİ 2 iş günü 

YAPILAN İŞTEN BEKLENTİ 

Yabancı otların hiç kalmadan kesilmesi 

 

 

 

YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR 

 

Çapaların işe başlamadan bakımdan 

geçmemiş ve bazılarının kullanımı sıkıntılı 

 

ALINACAK TEDBİRLER 

 

Çapalar yerine kaldırılmadan kontrol 

edilecek ve bakım gerekenler ayrılıp 

bakımları yapılacak 

 

 

DÜŞÜNCELER 

Çalışma sırasında Ahmet’in diğerlerine göre 

daha az çalıştığı ve bunun diğer çalışanların 

motivasyonunu bozduğunu gördüm. Ahmet 

uyarıldı. Ancak yaşanan sıkıntıdan dolayı 

beklenen sürenin üzerine çıkıldı ve bir işçi 3. 

gün çalışmak zorunda kaldı. Bir dahaki sefere 

çapa değil, kimyasal kullanarak mücadele 

yapılması daha ekonomik ve etkili olacak gibi 

görünüyor. 

 

İŞİN MALİYETİ 

15 yevmiye 

2 lt mazot (getir-götür-nakliye vb.) 

200 tl yemek … 

Tablo 2.1: Günlük kayıt formu örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletmede yapılacak her faaliyet için günlük raporlar oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçeceğiniz bir tarımsal alanda faaliyet 

gösteren işletmeye ait günlük kayıt 

evrakları oluşturunuz. 

 Seçtiğiniz tarım alanında faaliyet 

gösteren işletmenin günlük işlerini 

belirleyiniz. 

 Bu günlük işlerden hangilerinin kayıt 

altına alınmasına karar veriniz. 

 Kayıt altına almak istediğiniz işteki 

verileri belirleyiniz. 

 Bu verileri işleyeceğiniz formunuzu 

oluşturunuz. 

 Kaydetmek istediğiniz verileri forma 

işleyip, arşivleyiniz.  

 Yıl sonunda elinizdeki verilere göre 

işletmeye ait istatistikleri ortaya 

koyunuz.   

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) İşletmelerde kayıt tutmasak bile başarıyı yakalamak her zaman mümkündür. 

2. (    ) İşletmelerde günlük kayıtlar tutarak reklam vereceğimiz şirketleri seçebiliriz. 

3. (    ) İşletmelerde tutulan günlük kayıtlarda; olayları objektif, yalın ve açık bir 

şekilde yazmak gereklidir. 

4. (    ) Tarımsal işletmelerde tutulacak günlük kayıt formalarının oluşturulmasında bir 

     kısıtlama yoktur, işletme sahibi kendince önemli gördüğü her iş ve faaliyet için bir 

     form oluşturabilir.  

5. (    ) Tarımsal işletmelerde günlük kayıtların oluşturulması sırasında sadece yazıdan 

faydalanılır.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Veriler, çeşitli işletme süreçlerindeki faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 

…………………………………….ölçü birimleridir. 

7. Bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları; gözlem, izlenim, duygu düşünce 

ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türü ………………….’tür.   

8. Tarımsal işletmelerde günlük kayıtların oluşturulması sırasında, duygularımız bizi 

çok fazla etkilemeden,…………………………kayıtlar oluşturmaya dikkat etmeliyiz.  

9. Tarımsal işletmelerde üretimin başından, pazarlamanın sonuna kadar 

……………….. aşamalarda kayıt formları oluşturulup, olaylar kayıt altına alınabilinir.  

10. Tarımsal kayıtların oluşturması sırasında ………………., ……………, 

……………….. ve ………………….. dosyalarından faydalanılabilir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Bir tarımsal işletme için günlük kayıt oluşturunuz.  

 

 Malzemeler 

 

o Kâğıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tarımsal İşletme özelliklerini belirlediniz mi?   

2 
Tarımsal işletmede tutulacak günlük kayıtların neler olabileceğini 

belirlediniz mi? 
  

3 Seçtiğiniz günlük kaydın amacını belirlediniz mi?   

4 Günlük kaydın amacına uygun olarak form oluşturdunuz mu?   

5 Oluşturulan bu form basit ve anlaşılır mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Mali kayıtlara göre gelir-gider hesaplamalarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tarımsal işletmeleri ziyaret ederek, tarımsal üretimleri 

gerçekleştiriyorken hangi girdileri kullandıklarını öğreniniz. 

 Çevrenizdeki tarımsal işletmeleri ziyaret ederek, elde ettikleri ürünlerin neler 

olduğunu ve bu ürünleri nasıl değerlendirdiklerini araştırınız. 

 Çevrenizdeki tarımsal işletmeleri ziyaret ederek, işletme sahiplerinin 

işletmedeki gelir gider hesaplarını nasıl yaptıklarını inceleyiniz. 

 

3. TARIMSAL İŞLETMELERDE GELİR-

GİDER KAYITLARI 
 

3.1.Tarımsal Girdiler 
 

Birbirinden bağımsız ve kendi içerisinde bile çok farklı çalışma alanlarına sahip olan 

tarım sektörünün genel olarak belli başlı girdilerine aşağıda değinilmiştir. 

 

3.1.1. Enerji Girdisi 
 

Bütün sektörlerde olduğu tarım sektöründe de en önemli girdi kalemini enerji 

oluşturmaktadır. Üretim sırasında insan iş gücü kullanmadığınız taktirde tamamen enerjiye 

bağımlı kalmaktasınız. Enerjinin ismi ve şekli değişebilir. Çünkü tarımsal faaliyet alanları 

çok geniştir ve bu kadar geniş bir çalışma alanında çok değişik alet ve ekipmanlardan 

faydalanılmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, makinelerin çalıştırılması, 

seraların ısıtılması, soğutulması, otomasyon, su çıkarma ve taşıma, sulama gibi işlerde 

enerjinin her türlüsüne ihtiyaç duyulabilmektedir. Enerji ihtiyacının kaçınılmaz olmasından 

dolayı, tarımsal faaliyetleri planlarken mutlaka maliyeti en ucuz, bulunabilirliği en yüksek ve 

kullanımı kolay olan enerji kaynağına yönelmek gereklidir. Enerji kalemi, bazı üretim 

koşullarında en yüksek girdi maliyetini oluşturabileceğinden, dikkatli bir şekilde 

hesaplanması ve alternatiflerinin araştırılması gereklidir.  

 

3.1.2. İşçilik Girdisi 
 

Tarımsal üretim sırasında bedenen ve makine ile yapılan tüm işlerde az veya çok işçi 

kullanmak zorundasınız. İşletmenizde makine kullanım oranı yüksek ise kullanacağınız 

işçilik miktarı azalmaktadır. Ancak ülkemizde özellikle bahçecilik üretiminde bedenî işçilik 

çok fazla kullanılmaktadır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bunun sebebi de hassas tarım makinelerinin yaygınlaşmaması ve işçiliğin ülkemizde ucuz 

olmasından kaynaklanmaktadır. İş gücü kullanımın fazla olduğu bir üretim deseni 

uyguluyorsak mutlaka işçi bulma ve işçilik maliyetlerini de dikkate almak zorundayız. Aksi 

takdirde düzenli ve sürekli işçi sağlanamadığı koşullarda istenilen verim ve kalitenin 

yakalanması her zaman çok mümkün olmayabilir. İşçilik maliyetlerinin yüksek olması 

durumunda başka bölgelerden işçi temini yoluna gidilmeli veya makine kullanım oranı 

yükseltilmelidir.  

 

3.1.3. Tohum Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştirirken, yeni bireyler elde etmek için kullandığımız her 

türlü çoğaltım materyalini tohum olarak düşünmek doğru olur. Bitkisel üretimde çelik, aşı 

gözü ve kalemi, fide, fidan; hayvansal üretimde her türlü suni tohumlama materyali tohum 

kapsamında değerlendirilebilir. 

 

Tohum kullanımı, tarımsal faaliyetler içinde anlam ve önemi son yıllarda 

anlaşılabilmiş konulardan birisidir. Kaliteli tohumların kullanılması ile birlikte verim ve 

kalitede çok ciddi artışların görüldüğü unutulmamalıdır. Bölgenin toprak ve iklim 

koşullarına uygun tohumluk materyallerini seçmek, üretime doğru başlamanın birinci 

kuralıdır. Kaliteli bir tohumluk ile sıradan bir tohum karşılaştırıldığında, aralarında çok ciddi 

bir maliyet farkının olduğu görülebilir. Ancak meydana gelecek verim ve kalite artışının 

ekonomik getirisinin çok yüksek olacağı unutulmamalıdır. Aynı şekilde hayvan 

yetiştiriciliğinde de, kaliteli suni tohumlama materyalinin hayvanların et ve süt verimlerini 

ciddi oranda arttırdığı, çiftçi ekonomisine önemli destek yaptığı unutulmamalıdır.  

 

3.1.4. Gübre Girdisi 
 

Tarımsal üretim sırasında ürünlerin verim ve kalitesini yükseltmek için kullanılan her 

türlü organik ve inorganik materyali gübre olarak değerlendirmek mümkündür.  Tarımsal 

alanların zaman içerisinde azalması, dünya nüfusunun hızla artması, gıda ürünlerine olan 

ihtiyacın yükselmesi ve artan ihtiyaçları karşılamak için birim alandan daha yüksek verim 

almak hedeflenmektedir. Ancak son yıllarda sadece verimi yükseltmek değil aynı zaman da 

kalite kriterlerinin  arttırılması gündeme gelmiş ve bu kapsamda gübrelemenin önemi bir kez 

daha artmıştır. Çünkü gübre ve gübreleme ile bitki tarafından istenilen fakat toprakta eksik 

olan besin elementleri tamamlanmaktadır. Gübre ve gübreleme maliyetinin yüksek 

olmasından dolayı hangi besin maddesine, hangi formda ve ne kadar besin maddesine 

ihtiyacımız olduğunun iyi tespit edilmesi gereklidir. Aksi durumda gereksiz ve fazla 

gübreleme yaparak maliyetlerimizi yükseltmiş ve çevreye zarar vermiş oluruz.  

 

3.1.5. Yem Girdisi 
 

Hayvansal üretim (küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlar) sırasında istenilen et, 

yumurta ve süt verimine ulaşılmak için, günlük birtakım besin maddelerinin karşılanması 

gereklidir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için rasyonlar hazırlanmakla birlikte, bu rasyonlar 

her zaman yeterli gelmeyebilir. Bu tür durumlarda hayvanların besin madde ihtiyaçları özel 

olarak hazırlanan yemler ile karşılanmaktadır. Yemler çok değişik amaçlara hizmet etmek 

için hazırlanmıştır.  
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Süt, yumurta ve et yemleri, hayvanların değişik gelişim dönemlerine uygun olarak 

hazırlanmakta ve değişik isimler ile satılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinde en önemli 

girdilerden birisi yem tüketimidir. Başarılı bir hayvansal üretim için yem maliyetlerini aşağı 

düşüren uygulamalara yer verilmelidir.  

 

3.1.6. Alet ve Makine Girdisi 
 

Bütün tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, büyük ve küçük birçok 

makine ve aletten faydalanılmaktadır. İşçilik maliyetlerini aşağıya düşürmek, verim ve 

kârlılığı yukarı çekmek için mevcut makinelerden mümkün olduğunca faydalanmak 

gereklidir. Tarımı gelişmiş bütün ülkelerin tarım sistemleri incelendiğinde, makineleşme 

oranlarının çok yüksek olduğu ve teknolojinin bütün gelişmelerinin tarım makinelerine 

yansıtıldığı görülecektir. Ancak ülkemizdeki tarım arazilerinin önemli kısmının küçük 

ölçekli olmasından dolayı makine ve teçhizat kullanım oranı oldukça az ve teknolojisi 

düşüktür. Ancak teknolojiyi barındıran alet ve makineler ülkemiz koşulları için oldukça 

maliyetidir. Bu yüzden, tarımsal faaliyetlerin planlanması sırasında alet ve makinelerin çok 

iyi belirlenmesi ve etkili bir şekilde kullanılması gereklidir.  Tarımsal üretimde makine ve 

alet kullanımının önemi son yıllarda kavranılmıştır ve bu durum ilgili Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından çeşitli yollarla desteklenmektedir.  

 

3.1.7. Kimyasal Girdisi  
 

Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında hastalık, zararlı ve yabancı ot 

mücadelesi, meyve seyreltme, meyve tutumu, meyve irileştirme, meyve renklenmesi, hijyen 

sağlama gibi birtakım amaçlara hizmet eden kimyasallardan faydalanırız. Kimyasalların 

tarımsal faaliyetler sırasında mümkün olduğunca az kullanımı tavsiye edilmekle birlikte, 

kimyasal kullanmadan da yüksek verim ve kaliteye ulaşmak çok mümkün olmamaktadır.  

 

Kimyasalların kullanımı sırasında çok dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bazı 

kimyasalların insan sağlığı üzerine çok olumsuz etkileri olabilmektedir. Bitkilerde bazı 

kimyasalların kalıcılığı yüksek olduğu için hem uygulayan hem de ürünü tüketen insanların 

sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kimyasallar oldukça pahalı olabilmektedir. Bu yüzden 

mümkün olduğunca sezon başlamadan kullanılacak kimyasallar belirlenip toplu şekilde 

alımlar yoluna gidilirse maliyetleri aşağı çekmek mümkün olabilir. Kimyasalların 

kullanımını en aza indirmek için bakım işlemlerini iyi takip etmek gerekir ve zarar eşiklerine 

ulaşmadan kimyasal kullanımına gidilmemelidir.  

 

3.1.8. Su ve Sulama Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetler sırasındada suya çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bir yerde 

tarımsal işletme kurulmasını belirleyen en önemli faktör su kaynağının varlığı veya 

yokluğudur. Su kaynağı olarak; yer altı veya yer üstü su kaynaklarından faydalanmak 

mümkündür. Ancak son yıllarda artan küresel iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında 

da önemli değişimler ve azalmalar görülmektedir. Suyun bu kaynaklardan alınıp, tarımsal 

işletmelere ulaştırılması ve burada kullanımı için bir maliyet gereklidir. Bu maliyette önemli 

girdi kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Suyun kaynağından alınıp tarımsal işletmeye 

taşınmasında elektrik ve akaryakıtla çalışan pompalardan faydalanılabilir.  
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Kullanılacak pompalar en az girdi ile çalışan ekipmanlar olmalıdır. Tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan suyun ve su kaynağının uzun süre kullanılabilmesi için, dikkatli çalışılmalıdır. 

Özellikle son yılarda su kaynaklarında görülen azalmalara bağlı olarak suyun ekonomik 

kullanımı için sulama teknolojileri gelişmiş ve sulama sistemlerinin kurulması ve işletilmesi 

maliyetli olmaya başlanmıştır. Üreticilerin bu maliyeti doğru hesaplaması ve yatırımlarını 

kısa sürede amorti edecek şekilde planlamalara gitmesi gereklidir.  

 

3.1.9. Finans Girdisi 
 

Tarımsal faaliyetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında her zaman 

girişimcinin öz sermayesi yeterli olmayabilmektedir. Bu tür durumda girişimci dışarıdan 

kredi desteği almak zorundadır. Kredi desteğinde, kredinin maliyetinin ve kredi şartlarının 

üreticinin tarımsal faaliyetlerini engelleyici olmaması gereklidir. Bazı tarımsal faaliyetleri 

planlarken mutlaka yüksek miktarda sermaye gereksinimi vardır ve dışarıdan finansal 

yardım almadan, bu girişimi tamamlamak mümkün olmamaktadır. Bu finansal yardımın geri 

ödemesi sırasında ödenecek faiz, vergi ve birtakım masrafların iyi hesaplanmış olması 

gereklidir. Aksi takdirde altından kalkılamayacak birtakım borçlanmalar ile karşı karşıya 

kalınmış olabilir. Özellikle örtü altı yetiştiriciliği, hayvancılık işletmeleri, balıkçılık 

işletmeleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan işletmelerin finansal girdiler konusunda daha 

dikkatli olması gereklidir.  

 

3.1.10. Diğer Girdiler 
 

Tarımsal faaliyetlerin konularının çok geniş olması, üretim sırasında çok fazla toprak 

ve iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya olunması, bölge ve sosyal koşullara göre ihtiyaçların 

çok değişik olması gibi nedenlerle yukarıda sayılan girdilerin yanı sıra birtakım özel girdi 

kalemlerinin oluşması da kaçınılmazdır. İlk defa çalışılan bir konuda dışarıdan bir uzmandan 

teknik destek alınması, çalışılan konu ile ilgili birtakım bilgi sayar otomasyonları satın 

alınması, üreticilerin değişik kurum ve kuruluşlara ödedikleri vergi, harç ve aidat gibi 

masraflar, AR-GE çalışmaları sayılabilecek birçok girdi kalemi oluşturmak mümkündür. Bu 

girdilerden bir kısmı dönemseldir, bir kısmı ise daha uzun sürelidir. 

 

3.2.Tarımsal Çıktılar 
 

3.2.1. Bitkisel Ürünler 
 

Tarımsal faaliyetler sırasında bitkilerden elde edilen her türlü ürünü bu grubun 

içerisinde değerlendirmek gereklidir. Bitkisel ürün denildiğinde, bitkilerden elde edilen her 

türlü kısım düşünülmelidir. Bitkilerden elde edilen başlıca ürünler; 

 

 Meyveleri, 

 Yaprakları, 

 Çiçekleri, 

 Kökleri, 

 Soğanları, 
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 Gövdeleri, 

 Sapları, 

 Lifleri, 

 Odunlarıdır. 

 

Bitkilerden elde edilen bazı ürünler hiçbir işleme tabi tutulmadan direk olarak 

tüketime sunulur. Bazı ürünler birtakım ön işlemden geçirildikten sonra pazarlanır. Bir 

kısmının ise sanayide işlenmeden pazarlanması mümkün olmaz. Bu anlamda çalıştığımız 

alanda elde edeceğimiz ürünün pazarlanma aşamasındaki durumu da mutlaka dikkate 

alınmalıdır. Üretim planlanması sırasında pazarlanmada karşılaşılabilecek sorunlar 

belirlenip, çözüm yolları için stratejiler geliştirilmelidir. 

 

Bitkisel ürünlerde, bitkiler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Meyvesini aldıktan 

sonra arta kalan bitki kısımları hiçbir zaman atık ürün olarak değerlendirilmemeli, onların da 

geri dönüşüme sokularak kazanılması için çalışılmalıdır. Buğday hasadından sonra arta kalan 

sap ve samanlar; hayvan yemi olarak değerlendirilebilir, sıkıştırılabilir ve yakacak olarak 

değerlendirilebilir, kompost yapıp organik gübre olarak değerlendirilebilir. Verilen örnekte 

olduğu gibi bitkisel ürünün hasadından sonra arta alan bitki kısımları, hiçbir zaman atık ürün 

olarak düşünülmemeli, sürekli olarak nasıl bir değerlendirme yaparak onu geri kazanabiliriz 

düşüncesi ile hareket edilmelidir. 

 

3.2.2. Hayvansal Ürünler 
 

Bir hayvan yetiştiriciliği işletmesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında elde 

edeceğimiz her türlü hayvan kökenli ürünü bu kapsamda düşünmek gereklidir. Hayvanlardan 

elde edilen bütün ürünleri herhangi bir gruplandırmaya tabi tutmadan, hepsini bu grubun 

içerisinde değerlendirmek gereklidir. Hayvanlardan elde edilen başlıca ürünler; 

 

 Et, 

 Balık, 

 Süt, 

 Yumurta, 

 Yün-kıl, 

 Deri, 

 Gübre, 

 

Bitkisel ürünlerde olduğu gibi hayvansal ürünlerin de bir kısmı elde edildiğinde direk 

pazarlanabilir. Bir kısmı ise işlendikten sonra pazarlanabilmektedir. Bizim hayvansal üretime 

başlamadan önceki planlama aşamasında üretim amacımızı doğru seçmemiz ve buna göre 

pazarlama kanallarını belirlememiz gereklidir. Üreteceğimiz ürünün değerinde 

pazarlanabilmesi için, yatırım yapılacak bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının iyi analiz 

edilmiş olması gereklidir. Örneğin; sizler yağ ve protein içeriği yüksek, hijyenik süt elde 

etmek için yatırım yapar ve doğru rasyonla çalışırsınız, sonucunda yüksek maliyetli ürün 

elde edersiniz. Ancak sizin ürettiğiniz bu sütü satın alacak bir tüketici grubunuz yoksa, 

işletmenizin ekonomik olarak sıkıntı yaşaması kaçınılmazdır.  
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Hayvan ürünlerini elde ettiğiniz işletmenizden çıkan artık ürünlerin de mutlaka 

ekonomiye kazandırılması düşünülmelidir. Hayvanları altlarına serilen altlıklar, sıvı ve katı 

dışkılar, deriler, yün, tüy, kıl gibi ürünlerin de geri kazanılması düşünülmelidir. Bu ürünleri 

işleyerek, ekonomik gelir elde etmek için planlama ve stratejiler geliştirilmelidir. 

  

3.2.3. Orman Ürünleri 
 

Özellikle orman köylerinde yaşayan üreticileri ilgilendiren bir konudur. Orman 

alanlarından toplanan ve ekonomik değere sahip olan her türlü materyali bu kapsamda 

değerlendirmek gereklidir. Ormanlardan elde edilen başlıca ürünler şunlardır; 

 

 Odun, 

 Yaprak, 

 Çiçek, 

 Meyve, 

 Soğanlar, 

 Kökler, 

 Reçine ve yağlar, 

 Av hayvanları, 

 

Ormanlardan elde edilen ürünlerin bir kısmı direk pazarlanabiliyorken, bazılarının 

işlenmesi ve ondan sonra pazarlanması gereklidir. Ancak burada unutulmaması gereken 

konu, ormanların işletilmesi ve orman ürünlerin toplanmasının izne tabi olduğudur. Bu 

yüzden, orman alanlarında çalışma yaparken mutlaka mevcut kanun ve yönetmeliklere göre 

hareket edilmelidir.  

 

Orman ürünlerinin elde edilmesinde üzerinde dikkatle durulması gereken konu, 

alınacak izinlerden sonra yapılacak çalışmalarda, doğanın kendisini yenilemesine izin 

verecek şekilde ürünlerin toplanmasıdır. Aksi takdirde kısa süre sonra, yukarıda sayılan 

ürünleri toplamak mümkün olmayabilir. Bugün maalesef bu konuya gereken önem 

verilmediğinden, ormanlardaki bazı türlerin azalması ve yok olmasının önüne geçmek için 

özel tedbirler almak gerekmiştir. 

 

3.3. Tarımsal İşletmelerde Gelir Gider Tablosu 
 

3.3.1. Sermaye Kavramı  
 

Her işletme belli bir sermaye ile kurulur. Sermayeler, öz sermaye ve borçlardan 

oluşmaktadır. Küçük işletmelerde sermayenin tamamı girişimciler tarafından sağlanırken, 

büyük işletmeler öz sermaye yanında borç ile fon sağlamak zorundadır. Bir işletmenin 

fonları kaynaklarına göre iç ve dış fon kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır:  

 

 İç Fon Kaynakları: Kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar, 

mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir. İşletme faaliyeti sonucunda 

sağlanan fonlar ise amortismanlar, yedek akçeler, dağıtılmayan kârlardır.  
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 Dış Fon Kaynakları: İşletmelerin iç fon kaynaklarının yetersiz olduğu 

durumlarda bankalardan ya da üçüncü şahıslardan vadeleri farklı olarak alınan 

borçlardır. Ödeme gücünü zorlayacak yüksek maliyetli dış fon kaynaklarına 

başvurulmamalıdır.  

 

3.3.1.1. Sabit Kıymetler Sermayesi  
 

İşletmenin mal varlığı, menkul ve gayrimenkulleri diğer varlıkların tutarıdır. 

Menkuller ve gayrimenkuller firma için temel oluşturur. İşlemlerin başlangıcı, firmanın 

sürekliliği ve rekabet şansı sabit kıymetler sermayesine bağlıdır. Sabit kıymetler, boşa 

harcanmayacak veya işletme faaliyetleri esnasında kullanılıp kolayca bitmeyecek, iş 

başarısızlıkla sonuçlansa dahi varlığının bir kısmını sürdürecek olan işletmenin uzun vadeli 

değerleridir. 

 

3.3.1.2. İşleyen Sermaye 
 

İşleyen sermaye, işe başlamak ve işletme faaliyetleri sonucu gelir elde edilinceye 

kadar araç ve gereçler ve ücretler gibi giderleri karşılamak için ihtiyaç duyulan paradır.  

 

 

Şekil 3. 1: İşletmenin nakit para devri 

 

İşletmenin nakit para akış devri şeması şöyle açıklanabilir: 

 

 Kasa kaynağı ile gerekli malzeme, gereç ve ham madde stoku, peşin ya da kredi 

ile alınmaktadır. 

 Gerekli malzeme, gereç ve stok üretilen mallara dönüşür fakat üretimle ilgili 

giderlerin (ücret, elektrik vb.) ödenmesi gerekir. 

 Üretilen mallar peşin ya da kredi ile satılabilir. Kredi ile satılması durumunda 

alacaklı olunur.  

 Yeni bir nakit devrine başlayabilmek için kasada; kredi ya da peşin satışlardan 

sağlanan nakdin toplanması gerekir. Her işi, günü gününe yapan girişimciler 

için yeterli nakit mevcudu olmalıdır. Örneğin günlük giderleri karşılamak için 

kasada yeterli nakit bulunmalıdır.  

 

Üretimi sağlayacak kadar finansın olmaması durumunda, siparişler hiçbir anlam ifade 

etmeyecektir. Firmaların başarısızlığa uğramalarının temel nedeni yeterli nakdin 

olmamasıdır.  
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3.3.2. Para Akışı 
 

Belirli bir dönem içerisinde nakit gelirler ile nakit giderler para akışını ifade 

etmektedir. Seçilen bir dönemdeki para akışı tahmini olarak yapılır ki bu tahmin, normalde 

çok az olan menkulün idaresi, işin planlanması ve kontrolü için de çok önemlidir. Para 

akışının tahmini normalde bir yıl için ay ay hazırlanır. Para akışının tahmini nakdin, ihtiyacı 

karşılayıp karşılayamayacağını gösterir. Günlük çalışma için gereken sermayenin yetersiz 

görülmesi durumunda artırılma çareleri araştırılır. Para akışı tahmini, işin yürütülmesi için 

nakit kaynaklarının en iyi şekilde kullanımını da sağlar. Para akışı tahmini, girişimcinin 

ortaya koyacağı iş hacmine karar vermesine yardımcı olur, belirlenen süre içerisinde tahsil 

edeceği para hakkında bilgi verir. Satın alma ya da üretim kapasitesinin belirlenmesine 

yardımcı olur, işin sürekliliğini sağlar ve siparişleri finanse edebilmesi için bilgi verir. 

 

3.3.2.1. Akış Tahmini Yapmak  
 

Akış tahmini; işletmenin satış, üretim, yönetim gibi bütçe verilerinden yararlanılarak 

yapılır. Şu aşamalarda gerçekleştirilir: 

 

 Para akış tahmininin yapılacağı süre belirlenir. 

 Beklenen gelir akışı hesaplanır (nakit girişleri). 

 Beklenen gider akışı hesaplanır (nakit çıkışları). 

 Gelir akışı ile gider akışı karşılaştırılarak dönem içindeki net para akışı 

hesaplanır. Giriş ve çıkışlar tahmine dayanır. Yanılmalar, işletmeyi zor duruma 

düşürebilir ki işletmelerde bulundurulacak minimum nakit gereğinden çok 

olursa atıl bekler, az olursa borçlar ödenemez, itibar sarsılır. 

 Nakit dengesi, aynı dönemin net nakit akışına eklenerek dönemin net bilançosu 

elde edilir. (İşletmenin zor duruma düşmeden faaliyetlerini sürdürebilmesi için 

kasada bulundurulması gereken para miktarına en az nakit dengesi denir.) 

 

3.3.2.2. Nakit Gelir Akışı  
 

Nakit gelirleri genellikle ticaret ve sanayi işletmelerinde şunlardan sağlanır: 

 

 Peşin satışlar 

 Alacakların tahsili 

 Alınan faiz 

 Kâr payı 

 Sabit değer satışı 

 Menkul kıymet satışı 

 Banka kredileri 

 Diğer finansman kaynakları vb. 

 

Tarımsal işletmelerde bu kadar çok gelir kaleminin bulunması çok imkan dahilinde 

değildir. Bizim gelirlerimiz muhtemelen sadece çalıştığımız alanda gerçekleştireceğimiz 

peşin ve vadeli satışlardan gelecektir. Ancak diğer kalemlerden, işletmemize nakit girişi 

varsa bunlar da gelir içerisinde gösterilmelidir. 
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Peşin satışlar ve alacakların dışındaki tahsilat kalemleri, geçmiş denemelere dayanarak 

oldukça doğru olarak tahmin edilebilir ve beklenen değişmeler de dikkate alınabilir. Satışlar 

ve alacaklar, işletmenin düzenlediği satış ve alacaklar bütçelerinden çıkarılır. 

 

3.3.2.3. Nakit Gider Akışı  
 

Genellikle ticaret ve sanayi işletmelerinde nakit giderleri şu şekildedir: 

 

 Peşin satın almalar 

 Maaş, ücret vb. ödemeler 

 Ham ve yardımcı madde alımı 

 Sigorta giderleri 

 Faiz ödemeleri 

 Sabit değer alış 

 Dağıtım ve yönetim giderleri 

 Borç ödemeleri 

 Diğer işletme giderleri vb. 

 

Bir işletmenin para akışı tahminine ilişkin örnek uygulama şöyledir: MİY işletmesinin 

2015 yılı para akış tahmini değerlendirilirken süre bir yıl olarak belirlenmiştir. Alt süre 

bölümleri ilk üç aylık, diğerleri üçer aylıktır.  

 

Tahmini nakit gelir akışları (nakit girişleri); MİY işletmesinin 2015 yılı için satış 

tahmini 120.000 TL’dir. Satış tahmini her aya eşit olarak dağıtılmıştır. Satış tahmininin % 

20’si peşin, % 80’i otuz gün vadelidir. Alıcıların, borçlarını vadelerinde ödeyecekleri 

varsayılmıştır. Önceki dönemden, vadesi ocak ayına denk gelen 5.000 TL alacak vardır. 

İşletmenin satıştan doğan tahmini nakit gelir akışları Tablo 3.1.’de gösterilmiştir. 
 

 

Tablo 3.1: Tahmini nakit gelir akışları 

 

Tablo 3.1 ile ilgili açıklamalar: 

 

Aylık satış tutarı   : 120.000 / 12 = 10.000 TL’dir 

Üç aylık satış tutarı  : 10.000 x 3 = 30.000 TL’dir 

 

Aylık tahmini satışların %20’si peşin, %80’i kredilidir. 

 

Peşin satışlar   = 10.000 x 0,20 = 2.000 TL  

Kredili satışlar   = 10.000 x 0,80 = 8.000 TL  
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Kredili satış tahmininin vadesi otuz gündür. Ocak ayındaki 8.000 TL kredili satış 

tutarı, şubat ayında tahsil edilecektir. Dolayısıyla yılın son ayındaki (31.12.2015) alacak, bir 

sonraki yılın ilk ayında (Ocak 2016) tahsil edilecektir. Ocak ayında, önceki dönemden 

(31.12.2014) devreden 5.000 TL alacak vardır. Dolayısıyla ocak ayındaki peşin satışlarla 

birlikte (2.000 TL) tahmini satışlardan elde edilen nakit girişleri 7.000 TL’dir. 

 

Borçlular, borçlarını zamanında ödemektedir. Ocak ayında tahsil edilecek tahmini 

nakit girişleri 5.000 + 2.000 = 7.000 TL’dir.  

 

Şubat ayında tahmini satışlardan elde edilecek nakit girişleri. Şubat ayında, Ocak 

ayında yapılan kredili satışlardan tahsil edilecek 8.000 TL alacak vardır. Şubat ayındaki 

2.000 TL’lik peşin satışla birlikte 8.000 + 2.000 = 10.000 TL, tahmini satışlardan nakit girişi 

olacaktır. İşletmenin satış ve satış dışındaki kaynaklardan tahmin edilen nakit gelir akışları 

(nakit girişleri) tablo 3.2.de gösterilmiştir. Satıştan doğmayan nakit girişleri: ocak ayında 

2.000 TL faiz geliri, mart ayında 3.000 TL kira geliri, temmuz ayında da 5.000 TL sabit 

değer satışından gelir tahmin edilmiştir. 

 

Tablo 3.2: Satış ve satış dışı kaynaklardan elde edilen tahmini nakit girişi 

 

Tahmini nakit gider akışları (nakit çıkışları); MİY işletmesinin tahmini nakit çıkışları 

şu şekildedir: Her ay peşin olarak 1.000 TL’lik malzeme ve yine her ay 1.500 TL’lik ham 

madde 30 gün vadeli kredi ile satın alınacaktır. Bu nedenle ocak ayında geçmiş dönemden 

vadesi gelen 6.000 TL’lik devreden ticari borç ödenecektir.  

 

Şubat ayı başında 3 ay vadeli kredi ile 15.000 TL’lik bir makine satın alınacaktır. 

Alınacak bu makine ile ilgili 15.000 TL’lik borç 2. üç aylık dönemde ödenmiştir. Bu nedenle 

borç ödemeleri bu dönemde 19.500 TL’dir. 

 

 

Tablo 3.3: Tahmini satın almalardan nakit çıkışı 
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Satın alma dışındaki nakit çıkışları; ücretler, dağıtım ve yönetim giderleri için her ay 

2.000 TL ödenmektedir. İşletmenin; ocak ayında 4.000 TL faiz ödemesi, mart ayında 8.000 

TL vergi ödemesi vardır. 

 

 

Tablo 3.4: Satın alma ve satın alma dışındaki tahmin edilen nakit gider çıkışları 

 

Net nakit giriş ya da çıkışının hesaplanması 

 

Ocak ayında:  Tahmini nakit girişi :    9.000 TL  

   Tahmini nakit çıkışı :  13.000 TL  

   Net nakit çıkışı   :  - 4.000 TL  

 

MİY işletmesinin, ocak ayında 4.000 TL’ ye gereksinimi olacaktır. Alt bölümlerin ek 

finansman gereksinimi kısa vadeli ticari kredilerle karşılanabilir. Nakit fazlası veren aylarda 

bu krediler ödenir.  

 

Şubat ayında:   Tahmini nakit girişi :  10.000 TL  

   Tahmini nakit çıkışı :    4.500 TL  

   Net nakit girişi   :    5.500 TL  

 

İşletmenin, şubat ayında 5.500 TL net nakit girişi olacaktır.  

 

Mart ayında:   Tahmini nakit girişi :  13.000 TL  

   Tahmini nakit çıkışı :  12.500 TL  

   Net nakit girişi   :       500 TL  

 

MİY işletmesinin mart ayında 500 TL nakit girişi olacaktır. 

 

Diğer aylara ait nakit giriş ve çıkışları da bu şekilde hesaplanır.  

 

Kümülatif nakit giriş ve çıkışının hesaplanması; Ocak ayındaki – 4.000 TL, nakit 

eksiği şubat ayındaki 5.500 TL’lik nakit fazlasından çıkarılır. Kalan 1.000 TL şubat ayının 

kümülatif nakit girişi olur. Bu tutar mart ayındaki nakit girişi ile toplanır. (Nakit çıkışı 

olsaydı, çıkarılacaktı.) 1.500 + 5.00 = 2.000 TL mart ayının kümülatif nakit girişidir. 

 

Kümülatif nakit girişi ya da çıkışı, her dönemdeki kümülatif net nakit girişini ya da 

çıkışını gösterir. Nakit bütçelerinde denetimi sağlar. Bu hesabın toplamı, tahmini nakit giriş 

ve çıkışlarının toplamına eşit olmalıdır.  



 

43 

 

MİY işletmesinin tahmini para akış tablosu yani nakit bütçesi Tablo 3.5. de belirtildiği 

gibidir: 

 

Tablo 3.5: Para akışı tablosu (nakit bütçesi) 

 

 

Tablo 3.6: Bitkisel üretim yapan bir işletmede gider ve gelir tablosu 
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Aşağıdaki tablolarda kurulması düşünülen bir balıkçılık işletmesinin fizibilite 

aşamasında yapılan hesaplamalara örnek verilmiştir. Bu tablolara benzer veya daha detaylı 

bir çalışma raporu oluşturularak her işe başlamadan önce ve çalışma sırasında her üretim 

yılının başında ve sonunda bu hesaplamaları yapmak, işletmenizin geleceğinin sağlam 

temeller üzerine oturtulmasını sağlamış olacaktır.  

 

Yatırım Giderleri 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6-24.Yıl 25. Yıl 

1- Etüt ve Proje 3.700 - - - - - - 

2- İnşaat İşleri 95.450 - - - - - - 

3- Alet ve Ekipman  6.935 - - - - - - 

4-Beklenmeyen Gid.  3.818 - - - - - - 

Toplam  (TL) 109.903 - - - - - - 

Tablo 3.7: Yatırım giderleri tablosu 

 

İşletme Giderleri 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6-24.Yıl 25.Yıl 

Yem 8.675 9.925 9.925 9.925 9.925 9.925 9.925 

Yav.ve Dam. gideri 3.400 - - - - - - 

Personel ve İşçilik 

Gideri 

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Pazarlama 625 625 625 625 625 625 625 

Kira 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

İlaç-vitamin 86,75 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 

Bakım  ve Onarım 1.315 2.255 2.255 2.255 2.255 2.255 2.255 

Amortisman 2.634 4.515 4.515 4.515 4.515 4.515 4.515 

Genel giderler 442,73 486,41 486,41 486,41 486,41 486,41 486,41 

Toplam  (YTL) 35.479 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 

Tablo 3.8: İşletme giderleri tablosu 

 

Gelir Kalemleri Üretim Miktarı (Kg) Birim Fiyatı (TL/Kg) Tutarı  (TL) 

Balık satışı 5.000 12,5 62.500,00 

Toplam 62.500,00 

Tablo 3.9: Satış tablosu 
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Proje Gelirleri (TL) 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6-24.Yıl 25. Yıl 

Satış gelirleri 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

Toplam 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

Tablo 3.10: Satış gelirleri tablosu 

 

Açıklamalar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6-24.Yıl 25. Yıl 

Gelirler (TL)        

Satış gelirleri 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 

Uzun V. kredi - - - - - - - 

Toplam (TL) 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 

        

Giderler (TL)        

Sabit yat. gideri 109.903 -      

İşletme gideri 35.479,3 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 

Uzun V. K. taksiti - - - - - - - 

Uzun v. kredi faizi - - - - - - - 

Toplam (TL) 145.382 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 

        

Gelir-gider Toplam -82.882 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 

Net kar 25.311 25.311 25.311 25.311 25.311 25.311 25.311 

Kasa -120.071 -94.760 -69.448 -44.137 -18.826 6.484 31.795 

Tablo 3.11: Nakit akış tablosu 

 

3.4. Tarımsal İşletmelerde Kârlılık 
 

3.4.1. Kâr 
 

Kâr, bir işletmenin belirli bir dönem sonunda elde ettiği kazanç toplamıdır. Başka bir 

anlatımla belirli bir sürede elde ettiği gelir ve giderler arasındaki olumlu farktır. Tersi 

gerçekleşirse ortaya zarar çıkar. İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve sahiplerine kazanç 

sağlamak için ger dönem sonunda kâr elde etmeyi doğal olarak amaçlar. Kâr net ve brüt kâr 

olmak üzere ikiye ayrılır: 
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 Net Kâr; Bir işletmenin belli bir dönem içinde yapmış olduğu bütün faaliyetler 

ile olağan veya olağanüstü gelir ve giderleri elde etmesinden sonra oluşan, 

kârdan ödenmesi gereken yasal verginin çıkmasından sonra kalan kârdır.  

 

 Brüt Kâr; Satış hasılatı ile satılan malların  maliyeti  arasındaki olumlu farktır. 

Aynı anlamda "gayrisafi kâr" ya da "satış kârı" terimleri de kullanılır. 

 

Kâr; sadece işletmenin varlığını sürdürmesi, büyüyüp gelişmesi için gerekli bir araç 

olmayıp aynı zamanda muhasebe tekniği açısından yıllık faaliyetlerin ölçülmesi ve 

denetlenmesi için kullanılan etkili bir araçtır.  

 

Bu açıklamaların ışığında kârın işletme açısından kullanım alanları şöyle özetlenebilir: 

 

 Kâr, işlemenin varlığını sürdürme aracıdır. 

 Kâr, işletmenin büyüme, yatırım ve gelişim aracıdır. 

 Kâr, işletme sahiplerinin yaşam kalitesini arttırma aracıdır. 

 Kâr, işletme başarısını ölçüm ve denetleme aracıdır. 

 Kâr, ücret artışı ve prim yoluyla çalışanları işe özendirme aracıdır. 

 

3.4.2. Verimlilik 
 

İşletmenizde kâr elde etmek için, ellerinizdeki varlıkları çok iyi ve ekonomik şekilde 

değerlendirmeniz gereklidir. Ellerinizdeki üretim vasıtalarının ekonomik olup olmadığını 

kontrol edebilmek için verimliliğinizi de kontrol etmeniz gereklidir. 

 

Verimlilik, bir işletmede kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığını gösteren bir 

ölçüdür. Verimliliği ölçme nedenleri; üretimi yakından izlemek, sapmalar varsa düzeltmek, 

zamandan, ham madde ve malzemeden artırımı sağlamak, maliyeti düşürmek ve üretilen 

miktarı arttırmaktır.  

Çıktının toplam girdilere oranı toplam faktör verimliliğini gösterir. Çıktının herhangi 

bir üretim faktörüne oranı ise kısmi faktör verimliliğini verir. 

 

En sık kullanılan verililik ölçüleri emek ve sermaye verimliliği gibi kısmi faktör 

verimlilikleridir. 

 

Verimlilik = Çıktı / Girdi 

 

Emek verimliliği, emeğin ne ölçüde iyi kullanıldığını gösterir. Emek verimliliğine 

ilişkin trendin azalan bir seyir izlemesi geliştirme için öncelikli olanın emek olduğu 

anlamına gelir. 

 

Emek Verimliliği = Üretim Miktarı / İşgücü Sayısı 

 

Sermaye verimliliğinin değerlendirilmesi ise mevcut sermayenin ne ölçüde iyi 

yönetildiğini gösterir. Sermaye verimliliği kullanılan makine sayısı açısından hesaplanabilir: 

 

Sermaye Verimliliği = Üretim Miktarı / Makine Sayısı 
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Bir işletmede verimlilik artışı aşağıdaki koşulların varlığı halinde söz konusudur: 

 

 Aynı miktarda girdi için çıktı miktarının artırılması, 

 Aynı miktarda çıktı için girdi miktarının artırılması, 

 Girdi miktarı azaltılırken, çıktı miktarının artırılması, 

 Çıktı miktarındaki artışın girdi miktarındaki artıştan hızlı artması, 

 Çıktı miktarındaki azalmanın, girdi miktarındaki azalmadan yavaş olması 

 

İşletmenin rekabet gücünü artırmak için bütün işletme birimlerinde verililik anlayışını 

yaygınlaştırmak gerekir. 

 

Verimliliğin artırılabilmesi için şunlar yapılmalıdır: 

 

 Makineleşmeyi artırmak, 

 İleri teknoloji kullanmak, 

 Standardizasyon sağlamak, 

 Yeterli ham madde sağlamak, 

 Fire ve hurdaları azaltmak, 

 Taşımacılığı kolaylaştırmak, 

 Ergonomik koşullar sağlamak, 

 İş etüdü yapmak, 

 Makine duruşlarını azaltmak, 

 Düzenli bakım yapmak, 

 İş yeri düzeni oluşturmak, 

 Fiziksel çalışma ortamını iyileştirmek 

 Eğitim olanaklarını artırmak, 

 İletişimi geliştirmek, 

 

İşletmenin verimli bir şekilde çalışmasında zamandan sağlanacak tasarruflar da 

önemlidir. Zaman tasarrufu hareket ve zaman etütleriyle gerçekleştirilebilir. Hareket gücü 

işin nasıl yapılması gerektiğini, zaman etüdü ise işin ne kadar sürmesi gerektiğini ortaya 

koyan bilimsel çalışmalardır. 

 

3.4.3. Kârlılık 
 

İşletmelerde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin amacı kâr elde etmek ve yaşamamız 

için gerekli olan ihtiyaçlarımızı karşılayabilmektir. Ancak sadece kâr elde etmek yeterli 

olmamaktadır, elde edilen kârın oranı da (kârlılık) hesaplanmalıdır. Kârlılık, belirli bir 

dönem içinde elde edilen kârın o dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranıdır. 

 

Kârlılık=  Kâr / Sermaye 

 

Bu oranın yüksekliği işletme başarısını yansıtır. Bu amaçla üretim miktarı ve satış 

fiyatının yüksek tutulması, buna karşılık üretimin maliyet giderlerinin ve sermayenin düşük 

olması gerekir.  
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İşletmenin finansal kârlılık oranını göstermek için şu formül kullanılabilir:  

 

Finansal Kârlılık=Net Kâr / Öz Sermaye  

 

Öz sermaye, bir işletmenin sahip olduğu varlıklar toplamıdır. Öz sermayeyi bulmak 

için varsa işletmenin borçlarını toplam sermayeden düşmek gerekir. Finansal kârlılığa, öz 

sermaye kârlılığı da denir. Brüt kârın toplam sermayeye oranıyla da ekonomik kârlılık elde 

edilir. 

 

Ekonomik Kârlılık=Brüt Kâr / Toplam Sermaye 

 

Toplam sermaye ise öz ve yabancı sermaye toplamıdır. Ekonomik kârlılığa toplam 

sermaye kârlılığı da denir. 

 

Tarımsal işletmecilikte maalesef yukarıda sayılan noktaların çoğu gözden kaçırılır. 

Tarımsal üreticilerin birçoğu sadece kullandığı nakit paranın ve kazandığı nakit paranın 

miktarına bakarak hesaplamalarını gerçekleştirir. Ancak bir muhasebe uzmanı tarafından 

değerlendirildiğinde birçok tarımsal işletmecinin maalesef zarar ettiği gözden kaçmaz. 

 

Tarımsal alanda faaliyet gösteriyorken sadece işin üretim kısmını değil, ekonomik 

kısmını da iyi değerlendirmek gereklidir. Uzun yıllar başarılı olmak ve geleceğe emin 

şekilde bakabilmek istiyorsak mutlaka tarımsal ekonomik verilerin neler olduğunu bilmemiz 

ve işletmemizde uygulamamız gereklidir. Tarımsal işletmemizin verimliliğinin ve kârlılık 

oranının mümkün olduğunca yüksek olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmeliyiz.  

 

Tarımsal işletmemizde basit olarak kendi muhasebemizi tutabilmeli, aylık, yıllık 

harcama bütçelerimizi oluşturabilmeli, aylık ve yıllık gelir tahminlerinde bulunabilmeliyiz 

ki; işletmemizin çalışma konularını belirler, üretim sistemlerini seçerken, makine ve 

ekipman ihtiyacını belirlerken, sermaye gereksinimini ortaya koyarken, işletmenin kâr ve 

kârlılık oranlarını tespit ederken ve kendi geleceğimizi okurken hatalar ve yanlışlıklar 

yapmayalım.  
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Tablo 3.12:  Çiftlik parasal kayıt örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mali kayıtlara göre gelir-gider hesaplamalarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tarımsal işletmelerin girdi ve çıktısı 

olabilecekleri gösteren pano, grafik ve 

sunumlar hazırlayınız. 

 Bir tarımsal işletme seçiniz. 

 Seçtiğiniz bu tarımsal işletmenin 

girdileri ve çıktılarını belirleyiniz. 

 Belirlemiş olduğunuz bu girdi ve 

çıktılara ait temsili fotoğraflar çekiniz. 

 Bu fotoğrafları panoya yapıştırıp, 

adlarını ve kısaca özelliklerini yazınız. 

 Uygun bir program kullanarak dijital 

veya basılı sunumlar hazırlayınız. 

 Bir tarımsal işletmeye ait gelir gider 

tablosu oluşturunuz. 

 Bir tarımsal işletme seçiniz. 

 Bu tarımsal işletmenin girdi ve çıktı 

kalemlerini belirleyiniz. 

 Bu girdi ve çıktıların fiyatlarını 

belirleyiniz. 

 Gelir gider tablosu yapıp, tablonun 

unsurlarını yerlerine yazınız. 

 Gerekli hesapları yaparak işletmenin kâr 

mı, zarar mı ettiğini açıklayınız. 

 Bir tarımsal işletmede kârlılığın oluşması 

için gereken unsurları gösteren pano, 

grafik ve sunumlar hazırlayınız. 

 Kârlılığın ne olduğunu açıklayınız. 

 İşletmelerin kârlılığını arttırması için 

alınabilecek tedbirleri sıralayınız. 

 Tarımsal işletmelerin avantaj ve 

dezavantajlarını belirtiniz. 

 Tarımsal işletmelerin nerelerde eksik ve 

hataları olabileceğini gösteriniz. 

 Bu hataların ve eksikliklerin giderilmesi 

için alınması gereken tedbirleri 

sıralayınız. 

 Panonuzun kısa, öz ve net mesajlar 

içeren cümlelerden oluşmasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Tarımsal İşletme ürünlerinin sadece yenilen ve içilen kısımları çıktıları 

oluşturur. 

2. (    ) Tarımsal İşletmede üretim sırasında harcanan her türlü kalem gider olarak 

belirtilmelidir.  

3. (    ) Tarımsal işletmelerin kurulması sırasında kurucuların kendi kaynakları iç fon 

kaynaklarını oluşturur. 

4. (    ) Tarımsal Ürünlerin satılmasından elde edilen gelirden, satılan malın maliyetinin 

çıkarılması ile net kâr elde edilir.  

5. (    ) Kârlılık oranının düşük olması bir işletme için çok önemli bir veri değildir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Kârlılık hesaplanması sırasında kâr/…………… şeklinde hesap yapılır.  

7. Bir işletmenin belli bir dönem içinde yapmış olduğu bütün faaliyetler ile olağan veya 

olağanüstü gelir ve giderleri elde etmesinden sonra oluşan vergi öncesi kârdan ödenmesi 

gereken yasal verginin çıkmasından sonra kalan ………………………. 

8. Tarımsal işletmemizde gelir ve giderlerimizi görmek için……………………………… 

oluştururuz. 

9. Sermayeler, ………………………… ve ……………………… oluşmaktadır. 

10. Tarımsal işletmelerin araştırma ve geliştirme giderleri…………………………….. 

kalemi içinde değerlendirilir.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Tarımsal bir işletmede gelir gider tablosu oluşturunuz. 

 

 Malzemeler 

 

o Kağıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tarımsal İşletmedeki girdi ve çıktı kalemlerini belirlediniz mi?   

2 
Tarımsal İşletmedeki girdi ve çıktı kalemlerinin fiyatlarını 

belirlediniz mi? 
  

3 
Tarımsal İşletmedeki girdi ve çıktı kalemlerinin gelir ve gider 

tablosunda yerine koydunuz mu? 
  

4 Tablodaki hesaplamaları gerçekleştirdiniz mi?   

5 Değerlendirme neticesinde kâr ve zararı tespit edebildiniz mi?   

6 
Kâr ve zararı açıklayan bir raporlama yaparak, gelecek yıla yönelik 

maliyet ve satış stratejileri geliştirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Tarımsal işletmeleri ayırt ettiniz mi?   

2 Tarımsal işletmenin girdilerini ve çıktılarını belirlediniz mi?   

3 Tarımsal işletmenin kurumsal kayıtlarını tuttunuz mu?   

4 Tarımsal işletmelerde resmî kayıtları tuttunuz mu?   

5 Tarımsal işletmelerde günlük kayıtları tuttunuz mu?   

6 Tarımsal gelir-gider tablosunu hazırladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 Y 
4 D 
5 Y 
6 Bitkisel, hayvansal ve orman ürünleri 
7 54 
8 İşletme hesabı ve bilanço 
9 Özel kayıtların 

10 Özel kayıtlara 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 
2 Y 
3 D 
4 D 
5 Y 
6 Sayısal veya sayısal olmayan 
7 Günlük 
8 Objektif 
9 Bütün 

10 Yazı, ses, fotoğraf ve video 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 
4 Y 
5 Y 
6 Sermaye 
7 Net kârdır 
8 Nakit akış tablosu 
9 Öz sermaye ve borçlar 

10 Diğer giderler 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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