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GİRİŞ- Tarımsal Değer Biçme İle İlgili Genel Kavramlar
Değer biçme, tarımsal, kentsel ve sınai tüm mal, gelir ve haklara değer
biçmeyle uğraşan bir bilimdir.
Genel

Tarımsal Değer
Biçme

Özel
Yasal (Bilirkişilik)

Genel tarımsal değer biçme: Değer biçme konusunda genel bilgiler,
değer biçme kriter ve yöntemleri ve bu yöntemlere göre bir tarla
arazisinin veya bir çiftliğin değerinin nasıl takdir edildiği kuramsal ve
sayısal uygulamalı olarak verilmektedir.
Özel tarımsal değer biçme: Meyve bahçeleri ile meyvesiz ağaçlar, arsa
ve yapılarda değer biçmenin nasıl yapıldığının kuramsal ve sayısal
olarak açıklandığı bölümdür.
Bilirkişilik: Çeşitli yasalara göre değişik konularda değer biçmenin nasıl
yapıldığı, bilirkişi raporunun nasıl hazırlandığının ayrıntılı açıklandığı,
bilirkişinin sorumluluk ve görevlerinin belirtildiği kısımdır.
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Tarımsal
değer
biçme,
pratik
bir
değer
tahminini
aşarak
son
yıllarda bilimsel bir değer
biçmeye
dönüşmüştür.
Değer
biçme,
üniversitelerde, özellikle de
Ziraat Fakültelerinde ders
olarak okutulmaktadır. Ziraat
mühendislerinin yasal olarak
değer
biçmeye
ilişkin
bilirkişilik yapma hakkına
sahip olmaları, konunun
önemini
artırmış
ve
yaygınlaştırmıştır.
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Ülkemizde
tarımsal
değer
biçme
konusunda yapılan tüm araştırma sayısı
çok
azdır.
Bunlar
da
genellikle
üniversitelerde yapılan yüksek lisans veya
doktora çalışmalarıdır.

Tarımsal değer biçme nerelerde kullanılmaktadır?
-Taşınmaz malların ve özellikle
toprak alım-satımında,
- Hayvan, alet ve makine gibi
taşınır malların veya çeşitli
tarımsal ürünlerin alım-satım
veya maliyet fiyatlarının
belirlenmesinde,
- Araziden elde edilecek gelirin
hesaplanmasında,
- Tarımsal kredi talebinde
toprağın ipotek değerinin veya
gelirinin saptanmasında,
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• Baraj, yol yapımı veya benzeri nedenlerle
arazi veya arsa kamulaştırılmasında,
• Tarımsal sigortada hasar oranı, prim ve
tazminatın belirlenmesinde,
• Tarımsal

vergilendirmede,

emlak

ve

tarımsal gelir vergisinin belirlenmesinde,
• Miras

paylaşımında

varislere

düşen

hisselerin hesaplanmasında,
• Tarımsal işletmelerinde defter tutmada,
özellikle envanter tespitinde,
• Zarar-ziyan tespitinde,
• Arazi toplulaştırmasında,
• Bir çeşit kamulaştırma olan irtifak hakkı
kurulması ve irtifak hakkının

değerinin

hesaplanmasında,
• Çevreye verilen zararların doğru olarak

saptanmasında kullanılmaktadır.
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GENEL KAVRAMLAR

Değer biçme (kıymet takdiri veya değerleme) mal, gelir ve haklara
bilimsel yöntemlere göre değer biçme tekniğini öğreten bir bilim dalıdır.
İngilizce’deki “Appraisal” veya “Valuation” kavramlarının karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Değerleme (değer takdiri), bir tahmin işlemidir.
Bu bilimde tarım, sanayi ve kentsel bütün malların değerlerinin nasıl
biçileceği konusu ele alınmaktadır.
Tarımsal Değer Biçme Öğretiminin
Amacı; bilimsel ve doğru olarak değer
biçebilmek için bir rehber, bir yol
göstericidir. Başarı, öğretilen ilke, kural ve
yöntemler
kadar
özel
olay
ve
uygulamalarda kişisel yetenek ve zamanla
gerçekleşecek deneyimlere bağlıdır.
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Değer Biçmede neler önemlidir?
Tarımsal değer biçme bilimi, doğru
olarak değer biçebilmek için yeterli
bütün
bilgileri
tek
başına
veremez. Tarımsal değer biçmede
izlenecek yöntemler öğretilirken,
değeri biçilecek malın ekonomik
ve teknik özelliklerinin de
bilindiği kabul edilmektedir.

Örneğin, bir araziye
değer biçilirken
yalnızca değer biçme
bilimini bilmesi
yeterli değildir.
Aynı zamanda o arazinin
teknik ve ekonomik
özelliklerini tanıması,
yani toprak, bitki yetiştirme
ve tarım ekonomisi
ile ilgili bilgileri
bilmesi gerekir.

Bununla beraber;
•Yeterli pratik bilgiye sahip olmayan
uzmanın bilgili kişilere başvurması,

•Faaliyet gösterdiği bölgenin yerel
tarımını öğrenmesi önemlidir.
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Tarımsal
malların değerini
biçen bir uzman,
ilgili bilimlerle de
donatılmış
olmalıdır.

Fiyat, bir malın pazarda değiştokuş yapıldığı (mübadele edildiği)
para tutarı yani bir malın
pazardaki gerçek satış değeridir.
Fiyat olmuş bir gerçektir; bu nedenle
kesin ve tektir.

Biçilen değer ise, bir mala uzman
tarafından biçilmiş para karşılığıdır.
Biçilen değer ise, değer biçme ilke ve
yöntemlerinin uygulanması sonucunda
belirlenir. Kesin ve tek değildir, farklı amaç
ve yöntemlere ve değer biçen kişiye göre
değişir

Örneğin, A arazisi 100.000 TL’ye satın alındı dediğimiz zaman, bu değer arazisinin
fiyatıdır.
Oysa bizim kişisel kanımıza göre A arazisinin pazar değeri 90.000 TL’dir dediğimiz
zaman, bu araziye biçilen bir değerdir.

A arazisinin değeri bizim belirlediğimizden farklı olarak başka bir kişi tarafından da
(örneğin 110.000 TL) olarak belirlenebilir.

SONUÇ: Bir malın fiyatı ve biçilen değeri aynı olabilir de olmayabilir de. Ama
genelde aynı değildir.
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Bir malın biçilen değeri;
Her zaman aynı olmayıp, zamana, duruma ve inceleme-bakış açısına göre
değişmektedir. Değerde görülen bu ayrıcalıklar, değer biçen ve değer
biçme sonuçlarını inceleyen kişi tarafından daima göz önünde tutulmalıdır.
Bu nedenle;
• Değer biçmenin amacı bilinmelidir.
•Yapılmış bir değer biçme sonuçları, o değer biçmedeki amaç bilinerek

yorumlanmalıdır.

 Bir malın olası pazar değeri ya da maliyet değeri veya yeniden üretim
değerinin tespiti istenebilir. Bu amaçların her biri için belli bir değer
biçme yöntemi kullanılacak, belli bir kriter esas alınacak ve böylece her
bir amaç için ayrı bir sonuca varılacaktır.
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 Örneğin, biri kent merkezinde, diğeri kent dışında, her yönden
birbirinin benzeri iki yapının değerinin belirlenmesinde amaç, bunların
satış fiyatlarının biçilmesi ise kuşkusuz her ikisine aynı değer
biçilmeyecektir. Bu durumda, kent merkezinde olan yapıya diğerinden
daha yüksek bir satış değeri biçilir.
Amaç, bu iki yapının inşaat değerlerinin biçilmesi ise, kent dışındaki
yapıya daha yüksek bir değer biçilecekti. Çünkü kent dışındaki yapının
inşaatında kullanılan malzemelerin taşıma giderleri daha yüksektir.
Örneğin (n) dekar büyüklüğünde bir
araziden (a) dekar bir arazi ayrılsın ve bu
ayrılan
parçanın
değerinin
biçilmesi
istensin. Şayet değer biçmenin amacı miras
ise
yani
(a)
parçasını
bölüştürme
varislerden birine miras hakkı olarak
vermek ise, o zaman değer biçmeye esas
olarak pazar fiyatı alınacak ve buna göre
değer bulunacaktır.
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n
a

Değer biçmenin amacı, (n) arazisinden ayrılan (a)
parçasının kamulaştırma değerini saptamak ise, o
zaman, (a) parçasının ayrılmasından dolayı toprak
sahibinin zararının bulunması sorunu ortaya
çıkacaktır. Toprak sahibi bütün bir (n) arazisine
sahip idi ve bu kamulaştırma sonucunda sadece bir
parçası elinde kaldı. O halde toprak sahibinin zararı
(ki bu, kamulaştırılan (a) parçasının da biçilen
değeridir) bütün arazinin pazar değeri ile elinde
kalan kısmın pazar değeri arasındaki farka eşittir
(n-c). Yani burada tamamlayıcı değer söz
konusudur.

n
a

c

SONUÇ: Değer biçmede, amaç ayrı ise, zaman ve durum aynı olsa
dahi, çok büyük bir olasılıkla, ayrı değerler bulunacaktır. Bu nedenle
değer biçilirken, önce değer biçmenin amacını ortaya koymak, ondan
sonra bu amaca uygun bir yol izlemek gerekir.
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Ayrıca değer biçmenin amacı yanında piyasa ve gelişiminin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bunun için de değer biçen kişi, oldukça derin teknik ve
ekonomik bilgilere sahip olmalı ve aynı zamanda piyasayı iyi analiz
edebilmelidir.
Şu halde biçilen değer, her zaman kişisel bir hüküm olarak kalmaktadır ve
subjektif durumu bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir.
Bu nedenle, değer biçme, “belirsizlik koşullar altında
tahmin yapma sanatı olarak da” tanımlanmaktadır.
Bilirkişi değerleme sürecinde bilimsel yöntemlerden
çok, çaresizlik içinde ön sezi ve deneyimlere
dayanarak da işini yapabilmektedir.

Fakat bilirkişi; malı, değer biçmenin amacını, pazarın
özelliklerini ne kadar iyi tanır ve pazarın gidişatını ne
kadar iyi tahmin ederse, kuşkusuz ki bulacağı değer
de, gerçeğe o kadar yakın olacaktır.
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GENEL DEĞERLENDİRME
Değer biçmede; bu işlemine konu olan her bir taşınır ve taşınmaz
malın (i) özellikleri, (ii) yasal düzenlemeler, (iii) değer biçmenin
amacı ve (iv) pazarın koşulları uygun değer biçme yöntemi
ve/veya yöntemlerinin seçilmesi ve bir mantık dizisi içinde
kullanılması gerekmektedir.
Değerleme uzmanı öncelikle oldukça derin ve kapsamlı olarak
ekonomik teori, değerleme teorisi ve ilkeleri ve yasal
düzenlemeler ile ilgili bilgilere sahip olmalı ve aynı zamanda pazar
koşullarını iyi analiz ve tahmin edebilmelidir.
Değerleme çalışmaları üç temel esas üzerine kurulmaktadır:
•
Eğitim ve Deneyim (Mesleki bilgi, değerleme bilimi ve
deneyimi; tarım, inşaat, harita, jeoloji, planlama vb.)
•
Yasal Düzenlemelerle İlgili Bilgi
•
Objektiflik: Uzman değerleme kararlarıyla ilgili tüm faktörleri
düşünürken objektif olmalıdır. Uzman yolsuzluğa sebebiyet
verebilecek karar ve davranışlardan kaçınmaktır.
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DEĞER BİÇME KRİTERLERİ
Değer biçmede kullanılan ölçüte “değer biçme kriteri” denir.
Bir malın değerini biçebilmek için değişik kriterler uygulanabilir. Değer
biçen kişinin, bu kriterler arasında malın cinsine, değer biçmenin
amacına ve pazar durumuna göre en uygun kriteri seçmesi gerekir.

 Örneğin, bir maldan elde edilebilecek gelirlere göre değer biçme
kriteri bazı mallar için uygun olduğu halde (örneğin bir çiftlik veya
toprak parçası), bazı mallar için uygun olmayabilir (örneğin 1 ton
buğday).
Bundan şu sonuç çıkar: Her cins malın, kendine göre uygulanabilecek
bir değer biçme kriteri vardır.
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 Örneğin, bir mala, mal sahibinin herhangi bir nedenle zararlarını
karşılamak amacıyla maliyet esasına göre değer biçilebilir; eğer amaç,
o malın pazar fiyatını biçmek olsaydı, maliyet esasına göre yapılan değer
biçme hatalı olabilirdi.
Bundan da çıkarılacak sonuç şudur: Bir değer biçmenin amacı değiştikçe,
uygulanacak kriter de değişir.
 Örneğin bir binanın yeniden inşa değerinin biçilmesi istensin. Eğer
pazar statik (durgun) ise bu değer biçme geçmiş fiyatlara göre;
pazar dinamik (değişken) ise gelecekteki fiyatların tahminine göre
yapılabilir.
Bundan da şu sonuç çıkar: Pazar durumunun değişmesi ile de izlenecek
değer biçme kriteri değişir.
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Pazar Fiyatı
Kriteri

İkame Fiyatı
Kriteri

Dönüşüm
Fiyatı
Kriteri
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Maliyet Kriteri

Değer
Biçme
Kriterleri

Gelirlerin
Kapitalizasyonu
Kriteri

Tamamlayıcı
Değer Kriteri

Bir malın değerini biçmeye çağrılmış bir uzman;
•İlk olarak değer biçmenin amacına en uygun değer biçme kriterini doğru
olarak saptamalı ve ondan sonra değer biçmenin diğer evrelerine geçmelidir.
•Değer biçilirken bu kriterlerden yalnız bir tanesi uygulanabileceği gibi,
birden fazla kriteri de aynı zamanda uygulanabilecektir.
 Örneğin, bir çiftliğin üretim yılı esnasında
değerini biçmemiz gerekirse (envanter
tespitinde olduğu gibi), arazinin, diğer
sermayelerin,
henüz
hasat
edilmemiş
ürünlerin ve transformasyon yapılan ürünlerin
vb. ayrı ayrı değerlerini biçmek zorunda
kalırız. Bu halde, bazı sermayeler için pazar
fiyatı kriteri, hasat edilmemiş ürünler için
maliyet kriteri ve transformasyon yapılmakta
olan ürünler için ise transformasyon-dönüşüm
fiyatı kriteri kullanabilir.
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Pazar Fiyatı Kriteri
Malın pazardaki olası fiyatını esas alarak ona değer biçmektir. Yani
bir malın ait olduğu kategorideki mallara o anda belli bir pazarda olan
arz ve talebe göre malın değerinin biçilmesidir.
Pazar fiyatı kriteri uygulamada en çok kullanılan kriterlerden biridir.
Taşınır ve taşınmaz bütün malların pazar fiyatları bu kriterle
kullanılır. Fakat bazı değer biçmelerde yasal nedenlerle bu kriter
uygulanamaz.
 Örneğin İsviçre yasalarına göre miras paylaşımında, varislerin her
birine pay olarak verilecek malın pazar fiyatlarının değil, gelirlerinin
eşitliği şart koşulmaktadır. Bu durumda, varislerin her birine verilecek
malların değerleri, gelirlerin kapitalizasyonu kriterine göre biçilecektir.
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Pazar fiyatı kriteri, bir kez kullanılabilen malların değerlerinin
biçilmesinde kolaylıkla uygulanabilir. Burada o malın pazar değeri, aynı
mal için saptanan “pazar fiyatları serisinde” cinsi ve kalitesine göre
yeri bulunarak belirenir.
Uygulamada, “pazar fiyatları serisini” oluşturmak için alınacak pazar
fiyatlarının ait oldukları dönemin kısa veya uzunluğu, o malın pazar
fiyatları durumunun değişebilme olasılığına göre ayarlanır. Nitekim,
değeri biçilecek mala ait pazar çok statik ise, pazar fiyatları serisi için
kullanılan fiyatlar, uzun bir zamana ait olabilir. Örneğin, bir miktar
buğdayın satış fiyatı değerini biçmemiz gerekirse ve buğday piyasası da
çok statik olsa (yani uzun yıllarda buğday fiyatları önemli bir değişiklik
göstermiyor olsa), böyle bir durumda geçen yıllardaki buğday satış
fiyatları ile de seri oluşturulabilir.
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Fakat genellikle ülkemizde pazar fiyatları çok dinamiktir. Taşınır ve
taşınmaz bütün malların fiyatları yıldan yıla büyük değişiklikler
göstermekte ve sürekli artmaktadır. Bu durumda, oluşturulacak seriden
doğru sonuç elde edebilmek için, seriyi oluşturacak fiyatların
mümkün olduğu kadar değer biçme anına yakın ve kısa bir
zamana ait olmaları gerekir.
Örneğin, bir kg pamuğun bugünkü satış fiyatını belirlemek isteyelim ve
pamuk fiyatları da çok dinamik yani geçen yıldan bu yıla büyük
değişikliklere uğramış olsun. Böyle bir durumda, piyasada geçen yıl
sağlanmış olan fiyatlarla bir seri oluşturmak ve ona göre değer biçmek
yanlış olacaktır. Değer biçtiğimiz yere en yakın pazarda, değer biçme
anına en yakın pamuk satış fiyatlarını saptamak ve onlarla bir
seri yapmak ancak bizi doğru bir sonuca götürebilir.
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Pazar fiyatı kriteri uygulanırken, genellikle
bir
malın
alım-satım
fiyatı
ifade
edilmektedir. Fakat değeri biçilen taşınır
mal gerçek satış yerinden (pazardan) uzak
bir
yerde
(örneğin
bir
çiftlikte
bulunuyorsa), o halde değeri biçilen malın
alım ve satım fiyatlarını birbirinden ayırmak
gerekir. Zira, bir malın çiftlik avlusu satış
fiyatı ile pazarda satış fiyatları birbirinden
farklı olacaktır.
Böyle bir durumda, malın alım ve satım
fiyatları ayrı ayrı şöyle hesaplanır:

Malın alım ve satım fiyatları
arasındaki fark, özellikle taşıma
ücreti fazla bir değer tutan
mallar için önemlidir. Değer
biçilen yer ile pazar arasındaki
uzaklığın fazlalığı bu farkın
önemini
artırır.
Taşınmaz
mallarda
böyle
bir
fiyat
ayırımının yapılmasına gerek
olmadığı kuşkusuzdur.

Malın alım fiyatı = pazar fiyatı + pazardan çiftliğe taşıma giderleri.
Malın satım fiyatı = pazar fiyatı - çiftlikten pazara taşıma giderleri.
Taşıma
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 ÖRNEK: 1 (Pazar fiyatı kriteri)
Satılacak olan 1 ton elmanın pazar fiyatı kriterine göre değerini
belirleyelim. Pazarda en iyiden en düşük kaliteye kadar çeşitli tip
elmaların o andaki ortalama pazar fiyatları aşağıdaki gibi olsun:
Elmanın Kalitesi
Ortalama pazar fiyatı TL/kg
10
1,20
20
1,00
30
0,80
40
0,50

Değeri biçilmek elmanın 3. kalite olduğunu varsayalım. Bu
durumda değeri biçilen 1 ton elmanın pazar fiyatı: 1000 x 0,80= 800
TL’dir. Ancak 1 ton elmanın pazar fiyatı olup, aranılan çiftlik avlusu
fiyatını bulabilmek için, bu fiyattan, 1 ton elmayı pazara taşıma
giderlerinin çıkartılması gerekmektedir. Bu masraflarda 100 TL
olsun.
O halde, 1 ton elmanın çiftlik avlusu satış fiyatına göre değeri;
800-100 = 700 TL olacaktır.
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ÖRNEK: 2 (Pazar fiyatı kriteri)
Konya Ovasında 100 dekarlık bir kıraç arazinin değerinin biçilmesi
isteniyor. Eğer değeri biçilmek istenilen arazinin bulunduğu bölgede, son
zamanlarda satış fiyatları, değer biçen uzmanca bilinen arazi satışları
olmuş ise, pazar fiyatı kriteri uygulanarak, arazinin değeri biçilebilir.
Değer biçen kişi şöyle hareket eder:
• Konya Ovasında yapılmış olan kıraç arazi satışlarından bir dekar kıraç
arazinin ortalama satış fiyatını bulur,
• Bu satış fiyatını değerini biçmek istediği arazinin dekar sayısı ile çarpar.
Değeri bilinen araziler 80, 100, 70 ve 120 dekardan oluşan 4 kıraç
arazi olup, 25.000, 33.000, 28.000 ve 40.000 TL’ye satılmış olsunlar.
Bu durumda satışların dekar değeri:
25.000+33.000+28.000+40.000 = 126.000 =350 TL/da
80+100+70+120

360

Satış fiyatının belirlenmesi istenen arazi 100 dekar olduğuna göre;
350 x 100 = 35.000 TL olarak değer biçilir.
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Maliyet Kriteri
Bir mala değer biçmede maliyetinin esas alınmasıdır. Bir mala sahip
oluncaya kadar bir kişinin yapmış olduğu veya yapacağı giderlerin
toplamına, ekonomide o malın maliyeti denir.
Üretilen bir malın maliyeti, üretim giderleri (kullanılan sermayelerin
faizi, ücretler, amortisman vb) toplamına eşittir.
Bir malın üretim giderleri de sabit olmayıp, üretimi yapan işletmecinin
durumuna göre değişebilir.
Örnek: Bir müteşebbis, bütün üretim faktörlerini dışardan
sağlayarak yaptırdığı bir ahırı 20.000 TL’ye mal edebilir.
Bir diğeri ise aynı ahırı yaptırmak için gerekli üretim
faktörlerinden işgücünü, çiftliğinde varolan sürekli işçilerin
işgücü artıklarından (yani tarımsal işleri bulunmadığı zamanlardan)
yaparak daha ucuza örneğin 15.000 TL’ye mal edebilir.
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Maliyet, geçmiş bir olay olduğunda “üretim fiyatı” söz konusudur. Varolan bir
malın yeniden üretildiğinde maliyetinin ne olabileceği ise “yeniden üretim fiyatı”
söz konusu olmaktadır.
 Örneğin bir evin inşa bedeli 40.000 TL’dir denildiğinde evin üretim fiyatı
belirtilmek istenmektedir. Halbuki, bu evin yeniden inşa bedeli 60.000 TL’dir
dendiğinde ise evin yeniden üretim fiyatı amaçlanmaktadır. Bu ikinci durumda,
eskiden inşa edilmiş bir ev vardır. Aynı ev, şimdi yeniden yaptırılacak olsa kaça
mal olabilir, bu belirtilmek istenmiştir.

Maliyet kriteri birçok özel durumlarda uygulanabilir. Örneğin arazi
sermayesinde yapılan bir ıslahın (su kanalı, kuyu vb.) değeri, veya bir
binanın değeri maliyet kriterine göre bulunabilir. Diğer yönden, buğday,
meyve, et, süt gibi tarım ürünlerinin kg. maliyet değerlerini
saptamada da bu kriter kullanılabilir.
 ÖRNEK: m2 maliyeti 450 TL olan 100 m2’lik bir konutun maliyetinin

bulunması istensin. Bu durumda maliyet kriterine göre konutun maliyeti 450
x 100 = 45.000 TL’dir.

12.11.2019

Bazı durumlarda ise maliyet kriteri uygulanamaz.

Painting, Oil on Canvas Nuenen, The Netherlands: April,
1885 Van Gogh Museum Amsterdam, The Netherlands,
Europe F: 82, JH: 764

Bir sanat yapıtına (tablo, heykel, .vb.) maliyet kriterine göre değer
biçilemez.
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Gelirlerin Kapitalizasyonu Kriteri

Bir mala değer biçmede, malın ortalama gelirinin kapitalizasyonunun esas
alınmasıdır.
Bu kritere göre bir malın değeri, o maldan ilerde elde edileceği
varsayılan bütün gelirlerin değer biçilen zamana biriktirilmesi
olarak kabul edilmektedir.
Bu kriter sürekli gelir sağlayan mallar (toprak, bina, vb.) için kullanılır.
Değer biçilen maldan ilerde elde edilecek gelirler, senelik ve periyodik
gelirlerin kapitalizasyonu formüllerine göre değer biçme zamanına biriktirilir.
Bu formüller:

s
S0 
f

(senelik sabit gelirlerin
kapitalizasyonu)

p
P0  n
q 1

senelik geliri olan taşınmazların (tarla, bina
vb.), değer biçmesinde kullanılır.

(periyodik sabit gelirlerin
kapitalizasyonu)

Periyodik geliri olan taşınmazlara
(meyvelik, orman gibi) değer
biçmede kullanılır.

Senelik gelir (s), periyodik gelir (p) ve kapitalizasyon faiz oranı (f)
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Örnek: Bu kritere göre bir arazinin değeri biçilecek olsa, bu değer,
arazinin ortalama yıllık gelirinin (rantının), arazi sermayelerinin pazardaki
ortalama kapitalizasyon faiz oranına bölünmesiyle bulunur.

Eskiden, değer biçmede yalnız bu kriterin rasyonel (doğru) olduğu kabul
ediliyordu. Fakat günümüzde bu düşünce değişmiştir. Günümüzde bu kriter
de diğerleri gibi bazı durumlarda uygulanan, bazı durumlarda ise
uygulanmamaktadır.
Bu kriterin uygulanabilmesi için, değeri biçilen malın sürekli bir gelirinin
olması gerekmektedir. Buğday, zeytinyağı, meyve gibi ürünlerin bu kritere
göre değeri biçilemez.
 ÖRNEK: Ortalama olarak senelik 1.000 TL net kira getiren bir toprağın

değerinin biçilmesi isteniyor. Kira sözleşmesi serbest arz ve talebe göre
yapılmıştır. Böyle bir değer biçmede gelirlerin kapitalizasyonu kriteri
uygulanabilir. Senelik ortalama gelir belli olduğuna göre kapitalizasyon faiz
oranı araştırılır. Böyle bir toprak için kapitalizasyon faiz oranı %5 olarak
saptanmış olsun. O halde formüle göre toprağın değeri:

S0 

s
1.000

 20.000 TL olarak biçilir.
f
0,05
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İkame Fiyatı Kriteri
Bir
mala,
onun
yerine
kullanılabilecek
başka
bir
malın fiyatını esas alarak
değer biçmedir.
Değeri biçilen malın bir
piyasası yoksa ve başka
bir
malla
ikame
edilebiliyorsa (alım satım
fiyatı
belli)
bu
kriter
kullanılır.
aynı
görevi
Bu
kriter,
görebilecek
üretim
araçlarından en ekonomik
olanını seçme konusunda
yapılan hesaplamalarda da
kullanılır.
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İkame
fiyatı
kriterinin
uygulanabilmesi için, değeri biçilen
malın, belli bir amaç için aynı görevi
görebilecek diğer bir malla ikame
edilebilmesi gerekmektedir.
Örneğin, çeşitli hayvan yemlerinin
(sap, saman, yonca, vb.) ve çiftlik
gübresinin değerlerinin biçilmesinde
bu kriter kullanılabilir.

ÖRNEK:
Bir ton çiftlik gübresinin ikame fiyatının biçilmesi istensin. Her ne kadar çiftlik
gübresinin etkisini kimyasal gübrelerle tam olarak ikame etmek mümkün olmasa
da, piyasada bulunan ve etkileri çiftlik gübresininkine eş olan bazı yapay
gübrelerin varlığı kabul edilir ve buna göre çiftlik gübresinin ikame fiyatı
bulunabilir.
Bunun için;
•Kalite yönünden çiftlik gübresinde var olan kimyasal maddeleri içinde bulunduran
yapay gübreler araştırılır.
•Çiftlik gübresinde bulunan maddelerin ne kadar yapay gübrelerde bulundukları
belirlenir ve bundan 1 ton çiftlik gübresinin ikame fiyatının saptanmasına geçilir.
Bir ton çiftlik gübresinde
bulunan maddeler

Teknik yönden piyasadaki eşiti

Birim
Fiyatı
(TL/kg)

Tutarı
(TL)

Azot- 5 kg.

Amonyum Sülfat % 20’den 25 kg

0,60

15,00

Fosfor Pentoksit-(P2O5) 2,6 kg

Süperfosfat %20’den 13 kg.

0,80

10,40

Potasyum- 6,3 kg.

Potasyum sülfat % 50’den 12,6 kg

1,20

15,12

Toplam
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40,52

Dönüşüm Fiyatı Kriteri
Malı başka bir mala dönüşmüş varsayıp, onun yeni halinin değerine ve
dönüştürme giderlerine göre değer biçmektir. Bu kriter, özellikle hayvansal
ürünlerle ilgili bilançolarda ve pazar fiyatı belirli olmayan, fakat pazar fiyatı
belirli başka bir mala dönüşebilen mallara değer biçmede uygulanır.
Pazar fiyatı doğrudan saptanamayan arsalara değer biçmede de dönüşüm
fiyatı kriteri uygulanabilir.
Bu kriterin uygulanması ile işletmede üretilen hayvan yemlerinin süte
ve ete dönüşüm değerleri de hesaplanabilir.

İşletmede üretilen hayvan yemlerinin süte mi, ete mi dönüştürülmesinin,
yoksa doğrudan doğruya satılmalarının mı daha karlı olduğu hesaplanıp,
işletmeye ona göre bir yön verilebilir.

12.11.2019

 ÖRNEK:
İşletmede üretilen ancak
piyasada satışı olmayan
kuru yoncanın 1 tonunun
değerini
biçmede
dönüşüm kriteri uygulanır.
Burada önce, bu 1 ton
kuru yoncanın ne miktar
süte
dönüşebileceği
hesaplanır.

Kuru yoncanın 100 litre süte dönüşeceğini
varsayalım. Sütün 1 lt çiftlik avlusu fiyatı
0,90 TL olsun.
O halde 1 ton kuru yonca 90 TL’lik süte
dönüşmüş olacaktır. Bu 90 TL 1 ton
yoncanın süte dönüşüm değeri değildir.
Bu değerden, dönüşüme yarayan ineğin
amortisman ve bakım giderlerini çıkartmak
gerekir. Bu giderlerin 1 ton kuru yonca için
10 TL olduğu hesaplanırsa, 90 TL’den
çıkarılınca 80 TL kalacaktır.
Böylece bulunan 80 TL 1 ton kuru yoncanın
dönüşüm değeri olacaktır.
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Tamamlayıcı Değer Kriteri

Bir mala değer biçmede,
tamamlayıcı değerin esas
alınmasıdır.

Bir maldan ayrılan bir
parçanın değeri biçilmek
istendiğinde, bu kritere
göre ayrılan parçanın
değeri
bütün
malın
değerinden, mal sahibin
kalan kısmının değeri
çıkartılması ile hesaplanır.
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Tamamlayıcı değer kriteri özellikle
kısmen kamulaştırmada uygulanır.
Bu kritere göre bir (A) arazisinin bir
(a) parçası ayrılacak olursa (a)
parçasının değeri, (A) arazisinin
değerinden, mal sahibine kalan (b)
parçasının değeri çıkartılarak bulunur:
A

a = A-b
a

b

ÖRNEK: Değeri 80.000 TL olan
100 dekarlık bir (A) arazisinden
ayrılan 30 dekarlık bir (a)
parçasının değerinin biçilmesi
isteniyor.
(a) parçasının tek başına değeri
24.000
TL,
(a)
parçasının
ayrılması ile mal sahibine kalan 70
dekarlık (b) arazisinin değeri ise
40.000 TL olarak belirlenmiş
olsun.

Bu durumda, (a) parçasının değeri 24.000 TL
olamaz. Çünkü burada tamamlayıcı değer söz
konusu olup, (a)’nın değerinin, (A)’nın
değerinden (b)’nin değeri çıkartılmak suretiyle
bulunması gerekir. Çünkü mal sahibinin 80.000
TL değerinde olan (A) arazisinden tek başına
24.000 TL değer biçilen bir (a) arazisi ayrılınca
geriye mal sahibinin elinde 40.000 TL
değerinde bir (b) arazisi kalmıştır.
Bu durumda (a) arazisinin değeri 24.000 TL
değil, (b)’nin değerini (A)’nın değerine
tamamlayan değer olacaktır.
a = A - b = 80.000 – 40.000 = 40.000 TL’dir.

80.000
a
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40.000

DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ
Değer biçmede yöntem, değer biçme kriterlerinden bir veya birkaçının bir
mantık dizisine göre uygulanmasıdır.
Değer biçme yöntemleri klasik olarak;

sentetik

Analitik

•Karşılaştırmaya dayanan yöntemler
esastır.
•Pazar fiyatına göre değer biçme esastır.

•Gelirlerin kapitalizasyonuna dayanır.
•Mutlaka gelirlerin kapitalizasyonu kriteri
uygulanır ve gelirine göre değer biçilir.

Değer biçmede tüm mallara aynı yöntem kullanılamaz. Örneğin 1 ton
buğdayın değerinin biçilmesinde analitik yöntem kullanılamaz.
Yasa, gelirlerin kapitalizasyonunu şart koştuğu durumlarda ise analitik
yöntem kullanmak zorunludur.
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Sentetik Yöntemin Esasları
Sentetik yöntem: Seri halinde aynı cinsten
malların pazar fiyatları bilindiğinde, değeri
biçilen mal o seriyle karşılaştırılarak benzer
mal saptanır ve fiyatların değişmezliği ilkesi
uygulanarak, mala benzer malın fiyatı esas
alınarak değer biçilir (pazar fiyatı kriteri).
•Malın
bilinen
seride benzeyeni
yoksa, o malın
yerine
kullanılabilecek
bir malın fiyatı
(ikame
fiyatı
kriteri)

•O
maldan
elde
edilebilecek bir malın
fiyatı (dönüşüm fiyatı
kriteri)
• O malın üretiminde
kullanılan
girdilerin
fiyatları
(maliyet
kriteri) araştırılır.
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 Örneğin, böylece bir
arazinin veya bir miktar
elmanın değerini biçebilmek
için aynı pazar koşullarında
satılmış
arazilerin
veya
elmaların
satış
fiyatları
saptanır ve seri halinde
dizilir. Değeri biçilecek arazi
ve elma, serideki arazi veya
elmalarla karşılaştırılır ve
benzeyeni bulunur; bunun
fiyatı aranılanı verir.

Sentetik yöntemin uygulanabilmesi için aşağıdaki koşulların var olması
gerekir:
1-Aynı koşullar altındaki çok yeni gerçek pazar fiyatlarının bilinmesi,
2-Serbest rekabet ve fiyatların değişmezliği ilkesinin bütünüyle var olması,

Fiyatların değişmezliği ilkesine göre aynı iki mal, aynı
zamanda, aynı pazarda eşit fiyat ederler.
Uygulamada bu koşulların tam olarak var olma olasılığı oldukça
düşüktür. Hatta tarımsal taşınmazların alım-satımında genellikle
serbest rekabet yoktur. Çünkü tarımsal taşınmazların satışları aynı yer
ve zamanda çok seyrektir. Bu koşulların var olmama olasılığı özellikle
arazi için söz konusudur. Zira araziyi gerçek fiyatları belli olabilen
standart tipler haline getirmek çok güçtür.
Özetle, sentetik yöntem ancak belirtilen koşulların var
olmasına bağlı olarak doğru sonuçlar verebilir.
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Analitik Yöntemin Esasları

Bu yöntemde bir malın değeri;

ortalama gelirinin yürürlükteki faiz oranına göre kapitalizasyonuna;
Veya ondan gelecekte elde edilebileceği varsayılan bütün ortalama gelirlerin
bugüne biriktirilmesine eşittir.
Tam rekabette
Ürünün satış fiyatı = maliyet fiyatı bu durumda müteşebbis karı sıfırdır.
Maliyet unsurları arasında arazi sermayesinin maliyet fiyatı olan rant vardır.
Gayrisaf hasıla – Maliyet Unsurları (Rant hariç)= Çiftlik rantını (R)

Ürün satış fiyatı › Maliyet fiyatı, bu durumda müteşebbis karı (+) olacaktır.
O zaman;

Gayrisaf hasıla–Maliyet Unsurları (Arazi kirası –Rant- hariç)=Çiftlik rantını (R) + Müteşebbis
karı=Çiftlik geliri
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Bu söylenenler formüllerle şöyle gösterilebilir:

H  İk  Gh
Gh  R  M  Mf  İü  Eü  V  T
T 0
R  Gh  ( M  Mf  İü  Eü  V )
T 0
Çg  R  T  Gh  ( M  Mf  İü  Eü  V )
H=Gayrisafi üretim
İk=Üretim için tekrar işletmede kullanılanlar
Gh=Gayrisaf hasıla
R=Çiftlik rantı veya toprak rantı
M=İşletme dışından sağlanan üretim faktörleri
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Mf=İşletme sermayesi faizi
Eü=El emeği ücret karşılığı
İü=İdare ücret karşılığı
V=Ayni vergiler
T=Müteşebbis Karı
Çg=Çiftlik geliri

Arazi değerini biçmede;
R=Çg, yani müteşebbis karının
0 olduğu durumu düşünülür.
Diğer bir deyişle normal bir
durumda
çiftliğin
değeri
biçilmek hedeflenmelidir.

Analitik
yöntemle
değer
biçmede,
Rant (R) bulunduktan sonra,
kapitalizasyon
faizi
oranı
(f)
hesaplanır.
D= R / f

Değer biçilen çiftliğin değeri pazar fiyatından farklı olabilir.
“Rahatlık” değeri, değeri
biçilen çiftliğin veya arazinin
sağladığı güvence, saygı ve
sosyal olanaklar vb. olarak
anlaşılabilir.
Bu farklılık bize, çiftliğin “rahatlığını” da göz önüne almamız gerektiğini
göstermektedir.
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Rahatlık, kapitalizasyon f oranı değiştirilmek suretiyle değerlendirilir.
Rahatlığı değerlendirme, ancak çiftlik veya arazi alım-satımlarının çok sık
yapıldığı ve arazilerin benzer nitelikte olduğu bölgelerde kolaylıkla mümkün
olabilir.

Pazar Değeri (D) =

Arazinin Yıllık Net Geliri (Rant) (R)
Piyasa Kapitalizasyon Faiz Oranı (f)

Rahatlığı değerlendirmede subjektiflikten kurtulmak gerekmektedir.
Sermaye piyasasının birçok ekonomik dışı etkenler nedeniyle çok dinamik
olduğu günümüzde kapitalizasyon faiz oranının aranması ve çeşitli koşullara
uygun kılınması çözümü oldukça güç bir sorundur.
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ÜRETİM FAKÖRLERİ VE GSÜD’DEN ALDIKLARI PAYLAR

Doğal Kaynaklar
(Toprak ve Arazi)

Rant -Kira

Sermaye

Faiz

İşgücü (Emek)

Ücret

Müteşebbis

Kar

Rant, arazi ve bina sahibi olma nedeniyle elde edilen bir gelirdir.

Arazi ve binalara gelire göre değer biçildiğinde, mal sahibinin elde ettiği rant
(net gelir) kapitalize edilmektedir.
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Türkiye’de tarım arazilerinin mal sahibi
tarafından işletilme biçimi yaygın bir
uygulama olduğundan, arazinin rantı bu
yönteme göre hesaplanabilir.

R  Gh  ( M  İf  İü  Eü  V )
Yıllık Ortalama Net Gelir (Rant)=GSÜD-Kira Hariç Üretim Masrafları
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DEĞER BİÇMEYE KONU OLAN EKONOMİK MALLAR
Bütün ekonomik malların değeri biçilebilir. Ekonomik mallar;
A. İnsanların sahip oldukları maddi mallar
B. Maddi malların hizmetleri, yani onların insanlara sağladıkları gelirler.
C.Maddi malın hizmet veya gelirinin bütününden veya bir kısmından
yararlanma yetkisini veren “mülkiyet hakları”.
O halde uzman;
Bir arazinin değerini biçebilir (kategori a)
Bir arazinin kira bedelini, yani onun sağladığı hizmetin
değerini biçebilir(kategori b);
Bir araziden yararlanma yetkisini, ki bu yetki o kişiye, o
araziden sağlanılan gelirlerin bir kısmına veya bütününe sahip
olma yetkisini vermektedir (kategori c);
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İnsanların sahip oldukları maddi mallardan bazıları doğrudan doğruya
insanların gereksinimlerini gidermeğe yararlar (TÜKETİM MALLARI). Bazıları
ise dolaylı olarak, yani tüketim mallarının üretimine hizmet ederek yararlı
olurlar (ÜRETİM MALLARI).
Bu mallardan bazıları bir kez kullanılınca yok olurlar (gıda maddeleri, yakıt,
tohum vb)=SÜREKSİZ MALLAR
Bazıları birçok kez yararlı olarak kullanılabilirler (bina, toprak, makine
vb)=SÜREKLİ MALLAR
----------------------------------------------------------------------------Süreksiz ve sürekli mallar arasındaki ayrıcalıklar değer biçme yönünden çok
önemlidir. Süreksiz mallarda malın değeri, o maldan sağlanılabilecek
hizmetlerin değerinden ayrı olarak biçilemez. Örneğin bir ekmeğin sağlamış
olduğu faydaya, onun bizzat kendisinden ayrı olarak değer biçmek
olanaksızdır.
Sürekli mallarda ise, malın kendisinin ve hizmetlerinin değerleri ayrı ayrı
biçilebilir. Örneğin bir ev veya arazinin bizzat kendisinin değeri biçilebileceği
gibi, ayrıca bu malların sağladıkları hizmetlerin de değerleri biçilebilir.
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Süreksiz malların değerlerini biçmede sadece sentetik yöntem kullanılabilir.
Analitik yöntemle süreksiz bir malın değerini biçmek imkansızdır.

Sentetik yöntemde süreksiz bir malın değeri şöyle biçilebilir:
Eğer bölgede, değeri biçilmek istenilen malın cinsine ait malların son
zamanlarda alım-satımları olmuşsa, o alım-satım fiyatlarına göre malın
değeri biçilir
(II) Pazarda o cins malların hiçbir alım-satımı yoksa o malın üretiminde
kullanılan üretim araçlarının fiyatlarına göre değer biçilir. Ya da
(III) O malı ikame edebilecek diğer bir malın fiyatına göre değer biçilebilir.
(I)

Sürekli malların değerlerini biçmede ise, yerine göre sentetik yöntem,
yerine göre de analitik yöntem kullanılabilir.
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BİR ARAZİYE SENTETİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME
Sentetik yöntem, özellikle değeri
biçilen
malın
satış
fiyatı
öğrenilmek
istenildiğinde
uygulanır. Tüm sentetik değer
biçme yöntemleri, değeri biçilen
malların
pazar
fiyatlarının
bilinmelerine dayanmaktadır.
 Sentetik
yöntemle
değer
biçmede yapılacak ilk iş, mümkün
olduğu kadar fazla sayıda benzer
malların
pazar
fiyatlarının
saptanmasıdır. Fakat taşınmaz
mallarda gerçek pazar fiyatlarının
saptanması oldukça güçtür.
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Bir
arazinin
satış
fiyatının
biçilmesinde,
sadece
benzer
arazilerin alım-satım fiyatlarının
bilinmesi yeterli değildir. Alım-satım
fiyatları bilinen benzer arazilerin
ayrı ayrı niteliklerini de bilmek
gerekir.
Alım-satım fiyatları bilinen araziler,
satış fiyatı biçilen araziye ne kadar
benzer olurlarsa, bilinen fiyatlar da
o kadar yararlı olacaklardır. Bu
bakımdan,
alım-satım
fiyatları
bilinen araziler, toprağın tarımsal
ve jeolojik yapısına, genişliğine,
parça durumuna, pazar, kent ve
yoldan uzaklığına, vb. göre sınıflara
da ayrılabilirler.

Alım-satım fiyatları saptanan arazilerin bazı niteliklerinin bilinmesi, onların
satış fiyatlarının bilinmesi kadar önemlidir.

Örneğin hiçbir niteliği saptanmamış herhangi iki arazinin birinin 10.000
TL, diğerinin 20.000 TL’ye satılmış olması hiçbir anlam taşımaz ve bu
biçimdeki iki fiyat hiç işimize yaramaz.
Ancak bu arazilerin fiyatları yanında, genişlikleri, verimlilikleri veya
getirdikleri kira bilinecek olursa, değer biçme yönünden yararlı olarak
kullanılabilirler.
Sentetik değer biçme yöntemleri:
1-Kişisel kanıya dayanan sentetik değer biçme,
2-Karşılaştırmaya dayanan sentetik değer biçme,
3-Katsayı esasına dayanan sentetik değer biçme,
4-Tipik değerlere dayanan sentetik değer biçme.
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A-Kişisel Kanıya Göre Sentetik Değer
Biçme Yöntemi
Kişisel kanıya dayanan sentetik değerleme
yöntemine uygulamada oldukça sık
rastlanırsa da, yöntem olarak subjektiftir;
bilimsel değildir.
1. Dolaysız Sentetik Değer Biçme Yöntemi
2. Dolaylı Sentetik Değer Biçme Yöntemi
Dolaysız Sentetik Değer Biçme Yönteminde
değer biçen kişi, yalnız kendi kişisel
kanısına göre değer biçmektedir. Yöntem,
hiçbir teoriye dayanmaz ve hiçbir belirli
kural ile düzenlenmemiştir.
Bu sentetik yönteme göre değer biçme,
değeri biçilen taşınmazın bulunduğu
bölgenin uzman tarafından pratik olarak
iyice bilinmesi ve değeri biçilen taşınmazın
da
yine
uzman
tarafından
bütün
nitelikleriyle tanınması oranında iyi sonuç
verir. Ayrıca, değer biçen kişinin mesleği,
çok deneyimli ve yetenekli olması da
sonuca olumlu etki yapar.
12.11.2019

Dolaylı Sentetik Değer Biçme Yönteminde

ise değer biçen uzman, başka kimselerin
görüşlerini
alarak
kişisel
kanıya
varmaktadır. Bu yöntem, değeri biçen
uzman kişinin araştırma ve eleştirme
yeteneklerinin iyi olmasını gerektirmektedir.
Uzmanın bu niteliklere sahip olması, hem
bilgi vericileri seçme, hem de bu kimselere
gerekli sorulan sorma yönünden önemlidir.
Özellikle, bilgisine başvurulacak kimseleri
seçmede çok dikkat gereklidir. Seçilen
kimselerin, yapılan değer biçme ile hiçbir
ilgileri olmamalıdır. Böylece çok özenle
seçilen bu kimselere basit, fakat ustalıkla
düzenlenmiş çeşitli sorular sorulacaktır. Bu
sorularla uzmanın beklediği yanıtlar,
toplayacağı bilgiler elde edilir. Bunlar
içinden kuşkulu görülenler atılmalıdır. İşte
bu yöntemde uzman, topladığı ve
doğruluğunu kontrol ettiği bilgileri kişisel
kanısı ile birleştirerek değer biçmektedir.

B-Karşılaştırmaya Göre Sentetik Değer Biçme Yöntemi
Bu yöntemde değer biçme bazı özel karşılaştırmalara dayanılarak yapılır.
Karşılaştırmaya esas olarak ya bir tek veyahut da birden fazla arazi alınır.
Birinciye “basit karşılaştırmaya dayanan sentetik değer biçme”,
ikinciye ise “bileşik karşılaştırmaya dayanan sentetik değer biçme”, yöntemi
denir.

Basit Karşılaştırmaya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yönteminde;

 Değeri biçilen araziye benzer ve gerçek satış fiyatı bilinen diğer bir arazi
bulunur.
 Bu iki arazinin değerleri ile orantılı ve bilinen sayısal bir karşılaştırma
öğesi (arazi genişliği, kira bedeli, arazi vergisi, gayrisaf hasıla vb.)
belirlenir.

A arazisinin olası değeri X, B arazisinin bilinen gerçek satış fiyatı D ise ve a
ve b, her iki arazinin bilinen karşılaştırma öğeleri olarak belirtilirse,
X arazisinin değeri:
X D
a.D

a
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b

X

b

Basit karşılaştırmaya dayanan sentetik değer biçme yönteminin doğru sonuç
verebilmesi için var olması gereken koşullar:
 Karşılaştırılan araziler aynı niteliklere sahip bulunmalı; yani birbirlerinin
benzeri olmalıdır. Örneğin her ikisi de kıraç veya sulu arazi olmalıdır.
 Karşılaştırılan B arazisinin bilinen gerçek satış fiyatı normal olmalıdır.
 Değer biçmede esas olarak alınan sayısal karşılaştırma öğesi, her iki arazi
için de arazilerin değerleri ile aynı oranda ve normal olmalıdır.
ÖRNEK:
A ve B arazileri aynı bölgede bulunsunlar ve ikisi de normal koşullarda kiraya
verilmiş olsunlar. Bu durumda, bu iki arazinin kira bedelleri karşılaştırma öğesi
olarak alınabilir. Bu iki arazi, diğer nitelikleri yönünden de birbirinin benzeri olsunlar.
Bunlardan B arazisi, çok yakın bir zamanda 16.000 TL’ye satılmış olsun. Bu iki
arazinin bilinen yıllık normal kira bedelleri ise A arazisinin 500 TL, B arazisinin ise
800 TL olsun. Bu durumda A arazisinin değerini nedir?

X

a.D 500 x16.000

 10.000
b
800
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Bileşik Karşılaştırmaya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yönteminde de

benzer bir yol izlenir. Ancak basit karşılaştırmaya dayanan sentetik değer
biçmede karşılaştırma için yalnız bir tek benzer arazi alındığı halde, burada
birden fazla arazi alınmaktadır.

D
a.( D1  D 2  D3  ....  Dn)

X
 a.
b1  b2  b3  ...  bn
b

X: Değeri biçilen A arazisinin bilinmeyen muhtemel satış fiyatı,

D1, D2, …, Dn: Karşılaştırmaya esas alınan arazilerin satış fiyatları;
A: Değeri biçilen A arazisinin karşılaştırma öğesi,
b1, b2, …, bn: Satış fiyatları bilinen arazilerin karşılaştırma öğelerini göstermektedir.
Bileşik karşılaştırma yöntemi basit karşılaştırma yöntemine oranla daha doğru sonuç
verecektir. Bileşik karşılaştırmaya göre yapılan değer biçmenin doğru sonuç verebilmesi
için de basit karşılaştırmaya dayanan sentetik değer biçme yöntemindeki üç koşulun
burada da var olması gerekmektedir.
Sorun uygulamada değeri biçilen araziye benzer birçok arazinin normal satış fiyatı ve
karşılaştırma öğeleriyle ilgili sayıları sağlamak oldukça güçtür.
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ÖRNEK:
Önceki örnekte satış fiyatı aranan A arazisi, satış fiyatları ve kira bedelleri
bilinen ve birçok yönlerden A arazisine benzer olan 4 arazi ile aşağıdaki
biçimde karşılaştırılsın.
Arazi

Satış Fiyatı
(TL)

Kira Bedeli
(TL)

1.
2.
3.
4.

16.000
13.000
8.000
5.000

800
600
400
200

TOPLAM

42.000

2.000

A arazisinin kira bedeli ise 500 TL idi. Buradan A arazisinin değeri;
(500x42.000)/2000=10.500 TL olarak hesaplanabilir.
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C-Katsayı Esasına Göre Sentetik Değer Biçme Yöntemi
Bu yönteme göre sentetik değer biçme, arazinin satış değeri ile üretim
değeri arasında var olan ilişkiden bulunan katsayıya dayanmaktadır.
Bu yöntem özellikle monokültür yapılan arazilerin değerlerini biçmede
kolaylıkla uygulanabilir. Yöntem çok pratik olduğundan uygulamada
kolaylıkla kullanılabilir.

Arazi.satış.değerleri  D
Katsayı 

Üretim.değerleri
Üd

A arazisinin değeri = A’nın Üretim değeri x Katsayı
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Yöntemde buğday veya şeker pancarı tarlasının değeri, ondan her yıl elde
edilen ortalama ürünün değerini belli bir katsayı ile çarpılarak
hesaplanmaktadır.
Bir yonca arazisinin değeri, elde edilen kuru ot değerini ilgili katsayı,
bağın değeri, elde edilen üzüm değerini belli bir katsayı ile çarparak
bulunur.
Bu yöntemde kullanılan katsayılar, her ürün ve her bölge için, uzun
araştırmalar sonucunda elde edilmektedir. Ancak bu yöntem, ne kadar

doğru araştırmalar sonucunda saptanan katsayılara dayanırsa dayansın,
değer biçme işlemini tamamen çözmemektedir.
Çünkü, araziden elde edilen üretim değeri ilgili katsayıyla çarpıldığında
sadece ortalama bir değer bulunmaktadır. Bu ortalama değer bulunduktan
sonra, değeri aranan arazinin özel niteliklerine dayanarak satış fiyatı
biçilecektir.
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Katsayı yöntemi üzerinde İsviçreli Prof. Laur’un çalışmalarda bulunmuştur ve Laur
adıyla bilinen yöntem, arazinin değeri ile ortalama gayrisaf hasılası arasında ilişkinin
varlığı ilkesine dayanmaktır. Laur, İsviçre’de büyük bir çiftçi birliğinin başkanı olması
neden birliğin elde ettiği birçok tarımsal muhasebe verilerine dayanarak birlikteki
istatistiksel verilere dayanarak çeşitli katsayılar saptamıştır. Böylece, muhasebe
verilerine dayanan araştırmalar sonucunda elde edilen bu katsayılar, arazinin gayrisaf
hasılası ile çarpılınca arazinin değerini vermektedir.

ÖRNEK:
Bir buğday arazisinden her yıl ortalama 5.000 TL’lik ürün elde ediliyor ve
buğday arazisi için saptanmış olan ilgili katsayı da 10 olsun.
Böyle bir arazinin değeri:
D = Üretim değeri x katsayı
= 5.000 x 10 = 50.000 TL olarak bulunur.
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D-Tipik Değerlere Göre Sentetik Değer Biçme Yöntemi
Bu yöntemde şu yol izlenir:
1)Değeri biçilecek arazi, belli kalite ve sınıfta homojen parçalara ayrılır.
2)Her kalite ve sınıf toprak parçasının ortalama fiyatı üzerinde istatistiksel veri toplanır.
3)Toplanılan istatistiksel verilere dayanılarak her tip toprak parçasının dekar fiyatı
saptanır.
4)Gerekli hesaplamalar yapılarak arazinin toplam değeri bulunur.
Bu yöntemde, öncelikle değeri biçilen araziyi homojen parçalara ayırmak gerekir. Bu
ayırma, varsa, tarımsal kadastroya dayanarak, yoksa bizzat uzman tarafından arazi
incelenerek yapılır.
Toprak kalitesi, sürekli olarak aynı kültüre ayrılan toprak parçasını ifade etmektedir.
Değer biçmede kullanılan en önemli kaliteler şunlardır:
-Tarla arazisi (kıraç, sulu),

-Ağaçla karışık tarla arazisi (kıraç, sulu),
-Çayır arazisi,
-Mera arazisi,
-Meyvelik, bağ, zeytinlik, şeftalilik, narenciye, vb.

-Orman.
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Her kalite arazi de, her parçanın verimliliğine göre sınıflara ayrılır. Demek ki,
arazinin genel yüzölçümü Y ile, her kalite veya sınıf toprakların genişlikleri de
y1, y2, y3,… yn ile gösterilecek olursa:
Y= y1+y2+y3+…..+yn

olacaktır.

Değeri biçilen arazi, kalite ve sınıflara göre çeşitli parçalara ayrıldıktan sonra,
her kalite ve sınıf toprak parçasının alım-satım fiyatları üzerinde istatistiki
veriler toplanır. Bu toplanılan çeşitli istatistiki verilere dayanılarak, her kalite
ve sınıf toprak parçası için ortalama fiyatlar bulunur. Sonra, bu ortalama birim
fiyatları, y1, y2, y3,… yn genişlikleri ile çarpılarak her toprak parçasının ayrı
ayrı fiyatı bulunur. Bulunan bu değerler de toplanarak, çiftliğin arazi
sermayesinin toplam satış değeri bulunmuş olur.
Bulunan değere, çiftlikteki bina sermayesinin değeri dahil değildir. Varsa, bina
değerinin ayrıca biçilerek arazi değerine eklenmesi gerekir.
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Ayrıca çeşitli toprak parçalarının alım-satım fiyatlarının bilinmesi gerekir.
Bu koşulun gerçekleşmesi kolay değildir. Çünkü toprak alım satımı
genellikle çok seyrek yapılmaktadır. Bu nedenle, bir bölgede, her kalite
ve sınıf için çeşitli gerçek satış fiyatlarını bulmak pek kolay olmayacaktır.
Şayet bölgede kalite ve sınıf sayısı az olursa, yani topraklar nispeten
homojen ise, bu yöntemin uygulanması bir dereceye kadar kolaylaşabilir.
Çünkü, çok az sayıda olan kalite ve sınıf toprak parçaları için gerçek alımsatım fiyatları saptamak kolaylıkla mümkün olabilir.
Çiftlik arazisi ile binaların ayrı yerlerde bulunduklarında bu yöntemin
uygulanması biraz kolaylaşmaktadır (Örneğin, İç Anadolu’da genellikle
binalar toplu halde köyde, arazi ise, binalardan ayrı olarak köyün dışında
bulunmaktadır). Çünkü bu yöntemde, araziye, binalardan ayrı olarak
değer biçilmektedir. Böyle bir durumda, ayrıca binaların da değerlerinin
biçilmesi istenilirse, araziden ayrı bir yerde bulunan bir binaya değer
biçme, arazinin içerisinde ve dolayısıyla işletmenin bir parçası olan bir
binaya değer biçmekten nispeten daha kolaydır.
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Sonuç olarak, tipik değerlere dayanan sentetik değer biçme yöntemi, çok
çeşitli kalite ve sınıf toprakların bulunduğu bölgelerde oldukça güçlükle
uygulanabilir. Halbuki, arazilerin oldukça homojen olduğu çiftliklerin bir
bütün olarak değil, bağımsız arazi parçaları satışlarının yapıldığı ve çiftlik
binalarının, işletme arazilerinden ayrı bir yerde bulunduğu bölgelerde bir
dereceye kadar daha kolaylıkla uygulanabilir.
ÖRNEK: Tamamı 200 dekar olan bir Y arazisinin 100 dekarı kıraç tarla, 50 dekarı sulu
tarla, 30 dekarı çayır ve 20 dekarı bağ arazisi olsun. Tipik değerlere dayanan sentetik
değer biçme yöntemine göre bu arazinin değeri bulunmak istensin.
Yapılan çalışmalarda kıraç tarla arazisinin dekarı 500 TL, sulu tarlanınki 1.000 TL,
çayırın 750 TL, bağınki ise 2.000 TL olarak bulunsun. Dekar değerleri a1, a2, a3 ve a4
ile gösterilsin.
Önce her bir parçanın değeri bulunur:
y1.a1 = 100 dekar x 500 TL = 50.000 TL
y2.a2 = 50 dekar x 1.000 TL =50.000 TL
y3.a3 = 30 dekar x 750 TL = 22.500 TL
y4.a4 = 20 dekar x 2.000 TL = 40.000 TL
y1, y2, y3 ve y4 arazi parçalarının bulunan değerleri toplandığında;
200 dekar arazinin toplam değeri = 50.000+50.000+22.500+40.000 = 162.500 YTL
olarak hesaplanır.
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MAL SAHİBİ TARAFINDAN İŞLETİLEN BİR ÇİFTLİĞE
ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME
Bir çiftliğe- bir araziye- analitik yönteme göre
değer biçmek istenildiğinde şu sıra izlenir:

1) Çiftliğin tanımı ve değerini etkileyen
niteliklerin belirlenmesi,
2) Çiftlik rantının saptanması,
3) Kapitalizasyon oranının aranması,
4) Çiftliğin satış fiyatının bulunması,
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Çiftliğin Tanımı ve Değerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi
Analitik yönteme göre bir çiftliğin değeri, onun gelirlerine ve kapitalizasyon
oranına bağlıdır. Çiftliğin-arazinin-tanımı ile değerini etkileyen bütün nitelikler
belirlenirken, toprak ve üzerindeki sabit sermayeler bir arada göz önüne
alınmaktadır.
Bir çiftliğin değerini etkileyen niteliklerinin iki grup altında toplanabilir:
1-Gelirleri etkileyen nitelikler,
2-Kapitalizasyon oranını etkileyen nitelikler, (çiftliğin-arazinin- rahatlığı)
Çiftliğin Konumu

Çiftlik taşınmaz bir maldır, konumu sabittir ve
değer biçmede olduğu gibi kabul edilir.
Çiftliğin konumuna bağlı birçok fiziksel ve
sosyo-ekonomik nitelikleri vardır ve bunların
çiftliğin değerine büyük etkileri olmaktadır.
Çiftliğin fiziksel konumu:
a) Çiftliğin çevresindeki iklim koşulları,
b) Çiftliğin çevresindeki sağlık koşulları.
c) Doğal afetlerin görülme sıklığı
d) Çiftliğin estetik konumu.
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Çiftliğin sosyo-ekonomik konumu:
a) Üretilen ürünlerin ve üretim girdilerinin çiftlik
avlusu fiyatları
b) Vergiler;
c) Yöredeki tarım işletmelerinin teknik tarım
yapma düzeyi
d) Mülkiyet yönünden sosyal güvence
e) Kente uzaklık veya yakınlık

Toprağın Verimliliği

Toprağın verimliliği, topraktan elde edilecek gelirlerin oluşumda rol oynar.

Bir araziye değer biçmede göz önüne alınması gereken toprak
verimliliği ile ilgili unsurlar:

a)Toprağın fiziksel yapısı,
b)Toprağın kimyasal yapısı (humus, kireç, ph, potas, vb. durumları),
c)Toprak altı yapısı,

ç)Toprağın basık, orta veya yüksek olması,
d)Hidrojeolojik koşullar,
e)Toprağın eğim ve yönü (az veya çok eğimli toprak, kuzey veya
güneye bakan toprak vb.)
f)Sulu arazilerde sulama suyunun doğal yapısı.
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Bina, Ağaç Sermayesi ve Çiftlik İçi Yol Durumu
Değer biçen uzman, değeri biçilecek çiftlikteki bina, ağaç sermayesi ile çiftlik
içi yol durumunu göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü her çiftliğin, bulunduğu
bölgedeki normal tarımın yapılabilmesi için yeterli yapılarla donatılmış olması
gerekir. Yapıların yalnız yeterlilikleri değil, bakım durumları da incelenecektir.
Çünkü binaların bu yönden de normal olmaları gerekir.

Her bölgede arazi, bir miktar meyveli ve meyvesiz ağaçlarla
donatılmış olmalıdır. Çiftlikteki ağaç sermayesi durumu çiftliğin
gelirini etkileyen bir niteliktir.

Çiftlik arazisi içerisindeki yol durumunun iyi veya kötü olması,
tarladaki ürünleri çiftlik avlusuna ve çiftlik avlusundaki üretim
girdilerini tarlaya taşıma giderlerine etki yapar. Bu da sonuçta
çiftliğin gelirini etkiler.
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Arazinin Genişliği

Arazinin genişliği genellikle dekar değerini etkiler. Etki, kapitalizasyon oranı
üzerinedir. Çünkü, dekar başına gelirleri aynı olan iki araziye, genişliğine
göre istem farklı olmaktadır.
Bu yönden göz önüne alınması gereken en önemli ilke şudur:

Her bölgede, o bölgenin tarım şeklinin en iyi uygulandığı bir işletme arazisi
genişliği vardır.
Örneğin dağ, tepe veya ovada az veya çok el emeği isteyen tarım yapılan
yerlerde, dar veya geniş arazilerle karşılaşılabilir. Bu bölgelerin her biri için
ortalama çiftçi ailesinin işgücüne en uygun ortalama arazi genişlikleri vardır.
Kural olarak da, bölgede normal tarımın yapılabileceği ortalama genişlikteki
bir araziye talep daha fazla olacak ve dolayısıyla bu arazi, dekar başına daha
yüksek fiyata satılacaktır.
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Ancak??:
Büyük işletmelerin egemen olduğu bir bölgede de bazen küçük bir toprak
parçası, bitişiğindeki bir araziyi genişletmek veya iyileştirmek durumunda
olduğundan, yüksek fiyata satılmaktadır.

Bazen de, bir bölgede, topraksız ve para sahibi olan ve toprak elde
etmek isteyen birçok köylü olabilir. Bu aşırı istekliliğin nedeni,
topraktan sağlayacakları gelirden çok, toprağa karşı besledikleri
sevgi, sosyal güvence, saygınlık ve bağımsızlık olabilmektedir.
Böyle bir yerde, birçok topraksız küçük köylünün satın alma olanağı
içinde bulunan küçük arazileri çok aranmakta ve bu arazilere çok
yüksek fiyat ödenmektedir. Yani, bu arazilerin rantı, çok düşük faizle
kapitalizasyon yapılmaktadır.
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Arazinin Biçim ve Oluşumu

Çiftlik arazisinin düzgün olması veya olmaması ve bütün tek bir parçadan
veya birbirinden ayrı ve uzak birçok parçadan oluşması da hem gelirlere,
hem de kapitalizasyon faiz oranına etki yapar.

Arazinin biçimi yönünden şunlar söylenebilir:
Biçimi düzgün olmayan bir arazide dekara düşen sınır uzunluğu,
biçimi düzgün olana oranla daha fazladır. Dolayısıyla böyle bir
arazide ürünlerin bekçiliği ve korunması daha güçtür.
Biçimi düzgün olmayan bir arazide, çevredeki sınırlar boyunca
ekilebilir toprak kaybı, sınır komşularıyla anlaşmazlık, kavga olasılığı,
dekar başına yaptırılacak hendek, çit, yol miktarı, biçimi düzgün olan
bir araziye oranla daha fazladır.
Biçimi düzgün olmayan bir arazide çiftlik avlusundan tarlalara ve
tarlalardan çiftlik avlusuna taşıma sırasında da daha fazla zaman
kaybı olur.
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Çiftliğin Bulunduğu
Saptanması

Bölgedeki

Normal

Değer

Biçme

Niteliklerinin

Değer biçmenin amacı, çiftliğin muhtemel satış fiyatının saptanması olduğuna öncelikle,
çiftliğin bulunduğu bölgedeki normal tarım sistemi incelenmelidir.
Bu süreçte uzman, önce, yapacağı değer biçmenin amacına uygun olarak çiftlikte var
olduğunu tasarladığı normal değer biçme niteliklerini şu yönlerden saptamalıdır:
Tarıma elverişsiz arazi
a)Arazinin bölüşümü
A) Arazi Rejimi

Tarıma elverişli arazi

b)Binalar
c)Ağaç sermayesi
d)Arazinin sulama düzeni
e)Çiftlik içi yol durumu
a)Münavebe biçimi

B) İşletmenin
Organizasyonu

b)Topraktan elde edilen ürünlerin transformasyonu
c)Çiftlikte çalışanlar arasındaki ilişkiler
d)İşletme büyüklüğü

C) İşletmenin
Çalışması

a)Gübreleme biçimi
b)Tarla işlerinin görülme biçimi
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(Tarla arazisi, çayır, orman, mera vb.)

Çiftlik Rantı

D=R / f

Çiftliğin üretim yönüne, yani gelirin tarla tarımında
olduğu gibi yıllık veya meyveliklerde olduğu gibi
periyodik olmasına ve
Çiftliğin işletme biçimine (mal sahibi, kiracı, orta]
göre değişir.

Değeri biçilen çiftlik öyle bir biçimde kurulmuş olsun ki değişmeyen bir
yıllık gelir versin ve müteşebbis aynı zamanda mal sahibi olsun. Bu
durumda yapılacak iş, çiftliğin ekonomik bilançosunu inceleyerek,
çiftlik rantını ortaya koymaktır.

H  İk  Gh
T  0.ise
Gh  R  M  Mf  İü  Eü  V
R  Gh  ( M  Mf  İü  Eü  V )
H=Gayrisafi üretim
İk=Üretim için tekrar işletmede kullanılanlar
Gh=Gayrisaf hasıla
R=Çiftlik rantı veya toprak rantı
M=İşletme dışından sağlanan üretim faktörleri
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Mf=İşletme sermayesi faizi
Eü=El emeği ücret karşılığı
İü=İdare ücret karşılığı
V=Ayni vergiler
Çg=Çiftlik geliri

Gayrisaf Hasıla
Gayrisaf hasıla (Gh) değerini hesaplamak
amacıyla gayrisaf hasılat (H) ve üretim
için tekrar işletmede kullanılanlar (İk)
hesaplanacaktır.
Bunun için, işletmenin normal yönetildiği
varsayımı ile, işletmeden elde edilen yıllık
üretim ve bu üretimden tekrar işletmede
kullanılanlar bulunacaktır.
Gayrisaf hasılat miktarından işletmede
tekrar kullanılanlar çıkartılarak, gayrisaf
hasıla miktar olarak saptanacaktır. Bu
miktara, muhtemel fiyatlar uygulanarak
Gh’nin değeri bulunacaktır.
H  İk  Gh
T  0.ise
Gh  R  M  Mf  İü  Eü  V
R  Gh  ( M  Mf  İü  Eü  V )
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İşletmeden
elde
edilecek
üretim
miktarının
(H)
bulunması:
Çiftlikte normal bir tarım
sistemi uygulandığına göre,
gelecekte ondan her yıl elde
edilecek üretim miktarı, yıldan
yıla hava koşullarına (iklime)
göre
değişecektir;
fakat
geçmişte de o çiftlikte normal
bir tarım sistemi uygulanmış
ise bu miktarlar, ortalama
olarak
geçmiş
miktar
ortalamalarına eş olacaktır.

O halde, eğer yeter miktarda yılların (6-10) üretim toplamını alınır ve
bunların aritmetik ortalaması bulunarak, ortalama yıllık üretim elde edilir.
Ortalama alınacak seriden, çok istisna olan en az ve en çok değerli
yılların çıkarılmasını önermektedir.
Üretim ortalamasına örnek:
Bir çiftlikte buğday üretiminde geçmiş yıllarda aşağıdaki ürünler alınmıştır.
Dekara kg
1.yıl
2.yıl
3.yıl
4.yıl
5.yıl
6.yıl
7.yıl
8.yıl
9.yıl

En az ve en çok değerler çıkartıldığında

Dekara kg

1.yıl
2.yıl
3.yıl
5.yıl
6.yıl
8.yıl
9.yıl

170
220
200
200
180
220
230

170
220
200
260
200
180
120
220
230

1800 : 9 = 200
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1420 : 7 = 203

Bu yolla gayrisaf hasılanın bulunabilmesi için;

1-Çiftliğin hem bugün, hem de geçmişte normal olması,
2-Ortalama yapmak için gerekli verilerin sağlanabileceği güvenilir
kaynakların var olması gerekir.
Bu kaynaklar, çiftlik muhasebesi veya geçmiş yıllardaki üretim miktarını
kesin ve doğru söyleyebilecek güvenilir kimseler olabilir.
Ancak belirtilen koşulların var olması oldukça güçtür. Çiftlik bugün ve
geçmişte normal durumda olmayabilir. Normal olsa bile, bu onun amaca
uygun düzenli bir muhasebesi var demek değildir. Eğer böyle düzenli bir
muhasebesi var olsa bile değer biçen uzman onu inceleyebilir demek
değildir.
Kesin ve doğru bilgi verebilecek kimselere gelince, genellikle bunlara
güvenmemek daha doğrudur.
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Bölgeyi iyice tanıyan bir uzman kişi için, bölgedeki diğer arazilerin son
yıllardaki verimlerini bilmesi, değerini biçtiği araziden son yıllarda
sağlanılan ürün miktarlarını bilmesinden daha kolaydır. O halde bilirkişi,
eğer, o bölgedeki bazı benzer arazilerin son 6-10 yılın ortalama
verimlerini bilirse, bunların daha önce söylenildiği biçimde ortalamalarını
alır ve böylece bulduğu bu verimleri, değerini biçtiği arazi ve ağaç
miktarlarına uygulayabilir.
Fakat, bazen, verimlerin bilirkişi tarafından istatistiksel olarak saptaması
mümkün olmayabilir.
O zaman bilirkişi, üçüncü bir yola başvurabilir:
Bilirkişi, çiftliğin önceden saptadığı değer biçme nitelik ve
özelliklerine göre, kişisel teknik bilgilerine dayanarak çiftlikten
elde edilebilecek normal verimleri bulmaya çalışır. Diğer bir deyimle,
uzman, ziyaretleri sonunda bölgenin iklimine, toprağın fiziksel-kimyasal
yapısına, taban suyu yüksekliğine, pozisyonuna, hidrojeolojik koşullarına,
gübrelenme
ve
işlenme
biçimine
vb.
dayanarak
araziden
sağlanılabilecek ortalama verimler hakkında bir kanıya varabilir.
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Belirtilmesi gereken bir nokta: Buradaki üretimlerde anormal hava
koşulları (dolu gibi) gözönüne alınmamıştır. Bölgede dolu sigortası
yaptırma alışkanlığı var ise üretim, dolu göz önüne alınmadan
saptanır ve sonra (M) gösterilen masraflara ödenen sigorta primi
katılır. Sigorta yaptırma alışkanlığı yok ise o zaman üretim, dolu
göz önüne alınarak saptanır. Nitekim, çiftliğin geçmiş uzun yıllardaki
gerçek üretimini bilmiyorsak, benzer arazilerden sağlanılacak sayılarla
yapılacak ortalama sonucunda zaten dolunun etkisinin katılmış olduğu
verimler elde edilir.
Yukarıda söylenenler doğrudan doğruya elde edilen ürünler (buğday,
pancar gibi) içindir. İşletmede dolaylı olarak elde edilen ürünler (et, süt
gibi) var ise bunlar doğrudan elde edilen ürünlere belirli katsayılar
uygulanarak bulunur.
Böylece çiftlikten elde edilen kuru ot miktarı bilindiğinde, bundan, çiftlikte
ne kadar hayvan beslenebileceği saptanır. Ayrıca, o bölgedeki
alışkanlıklara göre iş ve irat hayvanlarının nasıl ayrılacağı ve irat
hayvanlarından elde edilecek et, süt, yün, vb. miktarları hesaplanabilir.
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Değeri biçilen çiftlikten;
Ortalama olarak elde edilecek ürün miktarları
bulunduktan ve bunlardan tekrar işletmede
kullanılanlar çıkartıldıktan sonra, ürünlerin birim
fiyatlarının saptanmasına geçilir.

Bu fiyatları nasıl saptayacağız?
Kapitalize yapılacak net gelir, araziden gelecekte elde edilecek gelirdir. O
halde, değer biçmenin amacına göre, gelecekte oluşacağı varsayılan
fiyatlar seçilecektir. Gelecekteki fiyatların tahmini, genellikle en
son geçmiş fiyatlara dayanılarak yapılır. Bu nedenle, bir zamanlar
değer biçmede en çok izlenen yol, son 6-10 yılın fiyat ortalamalarını
almaktı. Fakat bu yolun, daha çok, tarım ürünlerinin pazar fiyatlarının
değişmez ve ulaşımın çok güç olduğu kapalı ekonomi koşullarında kullanılan
bir yol olduğunu anımsamak gerekir. Nitekim, kapalı ekonomi koşullarında,
fiyatların değişmesinde en önemli neden, arzın değişmesi olup, o da iklim
koşullarına göre azalıp çoğalmaktadır. Ancak günümüzde cari fiyatları
dikkate almak daha doğru sonuç verecektir.
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Masraflar (M)

a) Sabit sermayelerin amortisman, sigorta, tamir ve bakım
masrafları (Genel olarak bunlarda belli bir yüzde alınır).
b) Döner (Mütedavil) işletme sermayelerinin tümden karşılanması
c) Çiftlik dışından sağlanılan hizmetlerin parasal (nakdi) karşılıkları

Amortisman, sabit sermayenin kullanıma bağlı olarak yıpranma payıdır.
Sigorta, işletmecinin rizikoya bağlı olarak ödediği primdir. Prim, gerçekten ödenmiş veya
hesaplanmış olabilir. Şayet bir sigorta sözleşmesi var ise prim gerçektir. Sigorta sözleşmesi yok
ise tüm rizikoları müteşebbis yüklenmiş olup, prim hesaplanmıştır.
Pratik olarak, değer biçme yönünden hayvan ve makine sermayesi ile ambara konmuş kuru
otların sigortası hesaba katılır ve ürünler için de (buğday, tütün, pancar, üzüm vb.) sigorta
hesaplanır.
Tamir ve bakım masrafları için çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu masraflar, kolaylıkla iki kez
hesaba katılabilirler. Nitekim, eğer tamir ve bakım için el emeği, çiftliğin sürekli işgücünden
sağlanmışsa; bunun karşılığının tamir ve bakım masrafları arasına katılmaması gerekir. Çünkü bu
el emeği, zaten el emeği ücret karşılığı (Eü) içerisinde hesaplanacaktır.
Tamir ve bakım masrafları amortismanla da çok ilgilidir. Çünkü, tamir ve bakım masraflarının
yüksekliği amortismanı düşürecektir.

Amortisman ile tamir ve bakım masrafları için birlikte bir yüzde saptanması ve
böylece hesaba katılması daha uygundur.
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İdare Ücret Karşılığı (İü)
Tarımda yönetim genellikle mal sahibinin kendisi tarafından yapılmaktadır
ve İÜ varsayım sonucu hesaplanarak bulunmaktadır.
Uygulamada bu karşılık, gayrisaf hasılanın (Gh) bir yüzdesi alınarak bulunur.
Bu yüzde oranı, gayrisaf hasılanın miktarına, üretime katılan kişilerin az
veya çokluğuna, işletmenin arazi yapısına ve yapıların arazi içinde veya
ondan uzak olmasına göre artmakta veya eksilmektedir.

İdare ücret karşılığı olarak genellikle gayrisaf hasılanın % 2- 7’si arasındadır.
Mal sahibi tarafından işletilen işletmelerde %3-7, ortakçılıkta %3-5,
kiracılıkta ise %2-5 oranında bir oran alınır.

Pratikte bu oranın gayrisaf hasılanın %3’ü olarak alınması yaygındır.
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El Emeği Ücret Karşılığı (Eü)
Değeri biçilen çiftliğin bulunduğu bölgede
yabancı işçi çalıştırılması ya da çiftlik
işlerinin bizzat müteşebbis ve ailesi
tarafından yapılması geleneği olabilir.
Eğer bölgede iş sözleşmeleri varsa (diğer
bir deyimle geçici veya sürekli işçi
çalıştırılıyorsa), el emeği ücret karşılığını
hesaplamak oldukça kolaydır. Tarım
işçilerine yıl, ay, gün veya saat için verilen
ücret belli olduğundan, değer biçen
kimse, sadece değerini biçtiği çiftliğe
gerekli
yıllık
el
emeği
miktarını
saptayacaktır ki, bu da pek güç değildir.
Bilirkişi,
bu
takvimlerden
değerini
biçmekte olduğu çiftliğe gerekli yıllık el
emeği miktarını tespit edebilir.
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Eğer
değeri
biçilen
çiftliğin
bulunduğu bölgede küçük aile
işletmeleri yaygın ise, o zaman el
emeği
ücret
karşılığının
hesaplanması hem çok güç, hem
de güvenilir olmayacaktır. Çünkü
bu durumda bölgede işgücü alımsatımı hiç olmayabilir; dolayısıyla
işçi ücretleri bilinmez; yahut çok
seyrek olarak, işgücü alım-satımı
varsa da bunların ücretleri, mal
sahibi
müteşebbisin
kendi
çiftliğinde çalışması karşılığında
elde
edebileceği
ücretten
genellikle farklıdır.

Eü hesaplanmasında teorik olarak doğru olan yol: çiftliğin bulunduğu
bölgede, el emeği mal sahibi tarafından karşılanan birçok aile işletmeleri,
aşağıdaki eşitlik çözülerek incelenecektir.
Eü=Gh-(M+Rı-Mf+İü+V)
Yeter sayıda aile işletmesindeki Eü elde edilmiş olur ve bundan o bölgede
küçük köylü işletmeleri sahiplerinin dekara el emeği ücret karşılığı
ortalama olarak bulunabilir.
Bu yolla hesap pek kolay değildir ve bazı istisnalar dışında bir bilirkişi
tarafından yapılamazlar.
Hesap yolu: Her bölgede ortalama olarak her çiftlik için Eü, gayrisaf
hasılanın belirli bir yüzdesini alarak pratik olarak bölgedeki uzmanlarca
hesaplanabilir.
Bu güçlükler nedeniyle, aile işletmelerinin egemen olduğu yörelerde analitik
yöntemi uygulamak oldukça zordur. Hatta bu nedenle analitik yöntemi
kullanmaktan kaçınmak gereği bile doğabilir.
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Müstecir (İşletme) Sermayesi Faizi (Mf)
Tarımsal üretim yılı başlangıcında çiftlikte bulunması gereken işletme
sermayesinin faiz karşılığıdır ve şu unsurlardan oluşur:
a) Hayvan sermayesi,
b) Alet ve makine sermayesi,
c) Döner işletme sermayesi.
Bir çiftlikte üretim yılı başlangıcında bulundurulması gereken işletme
sermayesi miktarı, işletmenin örgütleniş biçimine göre değişir.
İşletmenin örgütleniş biçimi belirlenince bir arazide, tarlaların gübrelenme,
işlenme ve münavebe (tarla sistemi) biçiminden ve çiftlik arazisinin
genişliğinden çiftliğe gerekli iş hayvanları miktarı, alet ve makine sermayesi
miktarı, hammaddelerin transformasyon biçiminden gerek duyulan irat-gelir
getiren- hayvanı, alet ve makinenin miktarı bulunabilir.
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İşletme sermayesi faizi hesabında izlenilen yol:
İşletme sermayesi unsurlarının miktar olarak bulunması
Bunların değerlerinin biçilmesi
Çiftliği satın alacak olan kişinin bu sermayeleri alım
fiyatlarının esas alınması
Bu sermayenin faiz karşılığı hesaplanır

Bu sermayelerin faiz oranı tarımsal
kredilere uygulanan faiz oranının yarısı
olarak alınabilir.
Bu oran genellikle kapitalizasyon faiz
oranından daha yüksektir. Çünkü daha
rizikoludur.
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Vergiler (V)

R = Gh — (M + İü + Eü + Mf + V)

Mal sahibinin arazisi için devlete ödediği arazi vergisi (emlak vergisi) ile
varsa il veya köye ödenen vergilerdir. Bu vergiler arasına tarımsal kazançlar
için ödenen gelir vergisi katılmayacaktır.

Türkiye’de kırsal kesimde arazi vergisi istisnası söz konusudur.
Normal, sabit ve ortalama çiftlik rantını böylece bulduktan sonra,
değer biçmenin üçüncü aşaması yani kapitilizasyon oranı
hesaplanmalıdır.

D=R / f
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Kapitalizasyon Faiz Oranı
Teroik Yönü
Ekonomik disiplinler sermayenin atıl bırakılmadığını, daima bir yatırıma
yönelik olarak kullanıldığını ve bir gelir getirdiğini varsaymaktadır. Faiz,
sermayenin kullanılma hakkı veya sermayenin getirdiği gelir
olarak tanımlanmaktadır. Kapitalizasyon faizi ise, sadece araziye
yatırılmış olan birim sermayenin kullanılma hakkıdır. Diğer bir ifade ile
kapitalizasyon faiz oranı, arazinin rantı ile satış değeri arasındaki orandır.
Değer biçme ile ilgili yabancı literatürde “kapitalizasyon faizi” kavramı
genellikle kullanılmamakla birlikte, ulusal literatürde bu kavram yaygın bir
biçimde kullanılmaktadır.
Gelir yönteminde, taşınmazların sonsuz yılda verebilecekleri gelirlerin
bugüne biriktirilmesinde, bugüne biriktirme oranı (discount rate) veya
kapitalizasyon oranı (capitalization rate) kullanılmaktadır.
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Gelir
yönteminde
arazinin
arazinin
rantının
değeri,
kapitalizasyon
oranına
bölünmesi ile bulunmaktadır.
Net gelirin (R) sabit olması
koşulu ile kapitalizasyon oranı
düştükçe arazinin satış değeri
yükselir ve kapitalizasyon oranı
yükseldikçe arazinin değeri
azalır.

Diğer bir ifade ile bu iki faktör
arasında ters yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Bu durumda bir
arazinin rantı sabit kabul
edildiğinde,
kapitalizasyon
oranının değişmesi, o arazinin
değerini de önemli miktarda
değiştirmektedir.
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Örneğin rantı 100 TL/da olan bir
arazinin değeri, kapitalizasyon oranı
%5, % 10 ve % 15 alındığına göre;
100/0,05=2.000 TL/da,
100/0,10=1.000 TL/da ve

100/0,15=667 TL/da olacaktır.
Kapitalizasyon oranının % 5 ile % 15
arasında değişmesi, arazi değerinin
667 TL/da - 2.000 TL/da arasında
değişmesine neden olmaktadır.
değer
biçmede,
Bu
nedenle
kapitalizasyon oranının rastgele
alınması halinde, belirlenen değer
ile normal piyasa değeri veya
olması gereken değer arasında çok
önemli farklılıkların ortaya çıkması
doğaldır.

Teoride ekonomistlerin kapitalizasyon oranı konusuna yaklaşımlarında farklılıklar
görülmektedir.
 Keynes'e göre, ekonominin dengeli ve istikrarlı olduğu dönemlerde,
sermayenin marjinal verimliliğinin, piyasada oluşan faiz oranına eşit olduğu
varsayılmaktadır. Bu varsayım, kapitalizasyon oranının belirlenebilmesi
yönünden oldukça önemlidir. İstikrarlı ekonomilerde, para piyasalarında geçerli
olan nominal faiz oranı, kapitalizasyon oranı olarak kabul edilebilir demektir.
Irving Fisher ise, kapitalizasyon oranına bir zaman tercihi olarak
yaklaşmaktadır. Kapitalizasyon faizi, bir indirgeme oranı olarak bireylerin gelir
ile ilgili zaman tercihlerine bağlıdır. Buna göre bireysel zaman tercihi,
gelecekteki gelirlerin alım ve satımıyla ilgili olarak piyasadaki faiz oranına
yaklaşmaktadır. Böylece nakit parayı hemen harcamak yoluyla sağlanabilecek
tatminden vazgeçerek, gelecekte bundan elde edilebilecek geliri tercih etmenin
alternatif maliyeti faiz olmaktadır. Zaman tercihi ile faiz arasındaki bu ilişki,
piyasadaki faiz oranının, kapitalizasyon oranının yaklaşık bir değeri olarak
alınabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu genellemede farklı kaynaklardan
elde edilen gelirler ve farklı risk özelliklerine sahip olduklarının dikkate alınması
gerekmektedir.
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Fisher, toprağın net rantı (yıllık net kirasını) faiz gibi değerlendirmektedir. Bu
nedenle kapitalizasyon oranı, net gelir üzerinden kapitalleştirilen toprağın
değeri ile rantı arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır.
Keynes ve Fisher’in görüşleri birleştirildiğinde; bir sermaye malının değerinin,
bunun gelecekte sağlayabileceği net gelirinin kapitalizasyonu ile
bulunabileceği ortaya çıkmaktadır.
Bireylerin gelir ile ilgili zaman tercihlerini gösteren cari faiz oranları ile
enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için, ekonomide reel faiz
oranlarının bilinmesi gerekmektedir.
Pratik olarak; Reel faiz: nominal faiz (rn) - enflasyon (e)
Ancak belirli bir vadenin sonunda 1 TL’nin nominal değeri; [1 TL*(1+ rn)]
formülü ile hesaplanabilir. Buna göre enflasyon oranı ile reel faiz oranı (rr)
arasındaki ilişki, toplamdan çok çarpım özelliği taşımaktadır. Bu eşitlik:

(1  rn )
rr 
1
(1  e)
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Kapitalizasyon Faiz Oranının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yaklaşımlar

Teorik bir kavram olan arazi sermayesi kapitalizasyon oranının saptanması
oldukça güçtür. Konu ile ilgili olarak kapitalizasyon oranının bulunması için
farklı yaklaşımlar önerilmekte ve uygulamada bunlar çeşitli amaçlar için
kullanılmaktadır.
Bu yaklaşımlar şunlardır:
 Piyasa faiz oranı,
 Araziye benzer yatırımlar ve ipotek karşılığı alınan tarımsal kredi
faiz oranları ,
 Reel faiz oranları ve
 Piyasa yaklaşımı
(i)Kapitalizasyon oranı olarak piyasada oluşan faiz oranları kullanılabilir. Ancak özellikle
gelişmekte olan ülkelerde ekonominin istikrarlı olduğu dönemler çok enderdir. Bu
ülkelerde enflasyon ve diğer makro ekonomik sorunlar, bu yaklaşımın kullanımına
olanak vermemektedir. Enflasyon dönemlerinde nominal faiz oranı yerine reel faiz
oranının kullanılması bile, gerçek kapitalizasyon oranına ulaşmaya olanak vermeyebilir.
Ülkemizde faiz oranları ve cari enflasyon oranlarının çift rakamlı olması
nedeni ile piyasa faiz oranını kapitalizasyon oranı olarak kullanmak tutarlı
değildir.
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(ii) Arazi ipoteği karşılığı alınan tarımsal kredi faiz oranları kapitalizasyon oranı
olarak kullanılabilir. Bu nedenle Murray et al (1983), kapitalizasyon oranı
olarak tarım arazileri gibi sabit varlıklar karşılık gösterilerek tarıma verilen
kredinin (birinci derecede ipotek) faizinin kullanılmasını önermektedirler.
Ancak ülkemizde ve birçok gelişmekte olan ülkede, devletin tarımsal kredi
piyasasına olan sürekli müdahaleleri ve tarımı destekleme politikalarına bağlı
olarak, kredi faiz oranlarının genellikle enflasyon oranının altında kaldığı
görülmektedir.
(iii) Enflasyon koşullarında bu oranın (tarımsal kredi faiz oranlarının) reel faiz
oranına dönüştürülerek kullanılabileceği önerilmektedir. Örneğin, ABD’de tarım
arazisi veya tarım işletmesi ipoteği ile alınan kredilerin faiz oranları, tarımsal
taşınmazların değerlerinin saptanmasında esas alınmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde sermaye piyasasında tam rekabet koşulları sağlanamadığından veya
piyasaya bazı güçlerin müdahalesi olduğundan, indirgeme oranının fırsat
maliyetine göre hesaplanması daha gerçekçi olacaktır.
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Reel faiz oranının hesaplanmasında kullanılacak enflasyon oranı ve
özellikle nominal faiz oranlarının seçimi, reel faizin doğru bir biçimde
tespiti bakımından önem taşımaktadır.
Bu amaçla enflasyon oranı olarak; Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE),
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)
deflatörü
esas
alınarak
hesaplanan
enflasyon
oranları
kullanılabilmektedir.
Faiz oranı olarak; bir yıl vadeli tasarruf mevduatı faiz oranı ve devlet
tahvili faiz oranı kullanılabilir.
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Türkiye’de Enflasyon, Vadeli Mevduat ve Devlet Tahvili Faiz Oranları ve Reel Faiz Oranları (%)
Yıllar

Enflasyon
Oranı

Vadeli
Mevduat
Faiz Oranı

Devlet Tahvili
Faiz Oranı

TCZB
Tarımsal
Kredi Faiz
Oranı

1985

50,6

55,0

45,0

1986

34,7

48,0

1987

28,8

1988

Reel Faiz Oranları*
Mevduat
Faizine
göre

Devlet
Tahviline
göre

Tarımsal
Kredi
Faizine
göre

34,0

2,92

-3,72

-11,02

52,0

34,0

9,87

12,84

-0,52

58,0

47,0

34,0

22,67

14,13

4,04

53,7

83,9

62,4

45,0

19,65

5,66

-5,66

1989

67,5

58,8

58,3

43,0

-5,19

-5,49

-14,63

1990

58,4

59,4

54,0

43,0

0,63

-2,78

-25,93

1991

52,5

72,7

80,5

43,0

13,25

18,36

-17,76

1992

60,6

74,2

87,7

43,0

8,46

16,87

-28,58

1993

58,4

74,8

87,6

43,0

10,35

18,43

-25,93

1994

86,8

95,6

164,4

43,0

4,70

41,56

-49,87

1995

107,8

92,3

121,9

43,0

-7,44

6,80

-59,55

1996

73,1

93,7

135,2

43,0

11,89

35,86

-40,64

1997

79,2

96,6

127,2

59,0

9,72

26,82

-25,14

1998

81,9

94,6

122,5

59,0

6,97

22,33

-27,61

1999

56,9

46,7

109,5

54,0

-6,50

33,52

-5,01

2000

56,9

45,6

38,0

44,7

-7,26

-12,10

-21,19

2001

47,9

62,5

96,2

94,0

9,84

32,62

94,12

2002

66,4

48,2

61,7

70,0

-10,94

-2,82

0,74

2003

34,6

41,3

46,2

47,4

4,98

8,62

9,51

Ortalama

60,88

68,52

84,07

51,75

5,19

14,08

-13,19

Kaynak:DİE ve TCMB Kayıtları

12.11.2019

Türkiye’de
19852003
döneminde
tasarruf
mevduatı
faiz
oranı
ile
enflasyon
oranı
esas
alınırsa,
ekonomide reel faiz
oranı yaklaşık %
5,2 ve mevduat faizi
ile enflasyon oranı
dikkate
alınırsa,
reel
faiz
oranı
yaklaşık % 14,08
olacaktır.

(iv) Tarımsal taşınmazların değerlerinin takdiri için kapitalizasyon faizinin
saptanmasında, genellikle piyasa yaklaşımı kullanılmaktadır. Arazinin
kirası (arazi sermayesinin yıllık faiz karşılığı) faiz oranına bağlı olduğundan,
yıllık net kira, sermayenin yıllık faiz miktarına eşit kabul edilmektedir. Bu
nedenle arazinin bugünkü değeri biliniyorsa, arazinin yıllık net geliri bu
değere oranlanarak kapitalizasyon oranı hesaplanabilir. Bunun için çalışma
bölgesinde, öncelikle gerçek alım-satım (piyasa) fiyatları bilinen araziler ve
bunların satış değerleri saptanmalıdır. Bu araziler; toprak ve iklim
özellikleri, ürün deseni, üretim tekniği, işletme büyüklüğü, sermaye varlığı,
işletmecinin yönetim yeteneği, pazar ve ana yollara yakınlık vb. özellikler
yönünden çalışma alanını temsil edebilmelidir. Benzer ve gerçek satış
değeri bilinen işletmelerin veya arazilerin, net kira gelirleri (R) ile
arazilerin gerçek satış değerleri (D) arasındaki mevcut ilişki (R/D),
kapitalizasyon oranını verecektir. Bu yolla bulunacak bir oran, ortalama
olarak bir bölgenin genel özelliklerini yansıtacaktır. Ancak bir yörede ne
kadar farklı özellikte tarım arazisi varsa, bu arazilerin risk özelliklerini
yansıtan o kadar fazla sayıda kapitalizasyon oranı bulunacaktır.
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Bölge için belirlenen ortalama kapitalizasyon oranının bireysel arazilere göre
düzeltilmesinde, bilirkişiler, arazinin kapitalizasyon oranını olumlu veya
olumsuz etkileyebilen bütün özelliklerini göz önüne alacaklardır.
Değer biçme biliminde gelir yöntemine göre taşınmazın değerinin
belirlenebilmesi için, öncelikle taşınmazın yıllık ortalama net geliri (rantı)
(R), yörede geçerli olan kapitalizasyon faizi (f) saptanır ve daha sonra rant
kapitalizasyon faizine bölünerek değer (D) bulunur.

"D = R1 /(1+f) + R2/(1+f)2 + R3/(1+f)3 + ……+ Rn /(1+f)n"
Arazinin değerinin takdirinde kullanılan gelir kavramı, toprağın net geliri,
arazinin net kirası veya arazi rantınıdır. Tarım arazileri olağan koşullar
dışında, genellikle yıllık ortalama sabit bir net gelir veya rant getirdiğinden
(R1=R2=R3=…Rn), arazinin sonsuz yıl (n) için üretimde kullanılabildiği kabul
edildiğinde, geometrik dizilerin toplamına ilişkin kurallara göre yukarıdaki
dizi sadeleştirilirse; “D=R/f” olarak ifade edilen temel kapitalizasyon
formülü elde edilmektedir. Bu formül ile hem taşınmazların değeri
saptanmakta, hem de taşınmazların net geliri ile değeri arasındaki (f=R/D)
ilişkiden yararlanılarak kapitalizasyon oranı bulunmaktadır.
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Temel kapitalizasyon formülünün basit olması, yöntemin önemini
azaltmamaktadır. Uygulamada bu yaklaşımın kullanımında, "R" ve "f"nin
belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu formüldeki "R", işletme analizi ile
doğru olarak belirlenebildiği halde, "f"nin saptanması oldukça güç
olmaktadır. Kapitalizasyon oranı, bölgelere, yörelere ve hatta arazilere göre
değişmektedir. Ayrıca bu oran, araziye olan arz ve talebe göre de değişir.
Eşit ranta sahip iki araziden, hangisinin talebi ve dolayısıyla değeri fazla
ise, onun kapitalizasyon oranı daha düşüktür.
Piyasa yaklaşımı ülkemizde olduğu gibi, para ve kredi ile yatırım
piyasalarının dengeli ve düzenli olmadığı ekonomilerde kullanılabilecek
temel yaklaşım olmaktadır. Buna göre kapitalizasyon faiz oranı, bölgedeki
benzer araziler karşılaştırılarak saptanabilir. Bunun için çok yeni ve benzer
birçok arazinin satış fiyatlarının bilinmesi gerekir. Satış fiyatları bilinen
arazilerin (D1, D2,…,Dn) rantları (R1, R2,….,Rn) hesaplandıktan sonra,
bölgede kullanılabilecek ortalama kapitalizasyon oranı (f=R/D) formülü
ile belirlenebilecektir. Bu yaklaşımın kullanılabilmesi, birçok arazinin gerçek
satış fiyatlarının bilinmesi gerekir.
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Araziye ait gerçek satış fiyatları için, tapu satış kayıtları önemli bir veri
kaynağı olabilirse de, genellikle tapudaki satış kayıtlarına güvenilmemelidir.
Çünkü tarım arazilerinin alım-satım vergisi nedeni ile tapu kayıtlarında çoğu
kez satış fiyatları, olduğundan daha düşük gösterilebilmektedir.
Bunun dışında arazi değerleri, bölgeyi iyi tanıyan çiftçiler,
ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri ve emlak ofislerine
sorularak da belirlenebilir. Arazi alım-satımları sorgulanmak
suretiyle gerçek satış değeri belirlenecek arazilerin,
uygulanan münavebeye göre yıllık net geliri (rantı) de
sorgulanabilir. Hesaplanan rantlar, arazilerin gerçek satış
değerlerine bölünerek ortalama kapitalizasyon faiz oranı
tespit edilebilir.
Kapitalizasyon oranı, arazilerin nevileri (kuru tarla, sulu tarla,
meyvelik vb.) için de ayrı ayrı hesaplanabilmektedir. Arazi
nevilerine göre kapitalizasyon oranları ayrı ayrı tespit
edildikten sonra, söz konusu alanda arazi nevilerinin
ortalama işletme arazisi içindeki payları göz önüne alınarak,
tartılı ortalama yöntemi ile bölge için ortalama kapitalizasyon
oranı da hesaplanabilir.
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Kapitalizasyon Oranına Etki Eden Faktörler
Kapitalizasyon oranının, alternatif yatırım araçlarının faizine oranla çok
düşük olmasının ekonomik ve ekonomik olmayan nedenleri vardır.
Kapitalizasyon oranı, genel olarak diğer yatırımların faiz oranlarına göre çok
düşük olmasının ekonomik nedeni; arazinin güvenilir ve rizikosunun az
olmasıdır. Bir yatırımın rizikosu azaldıkça ve güvencesi arttıkça faiz oranı da
azalır. Ekonomide paranın değeri düştükçe veya enflasyon oranı arttıkça,
arazinin rantı ve piyasa değeri de artmaktadır. Ancak arazinin piyasa
değerindeki artış, genellikle net gelirindeki artıştan daha yüksek olmaktadır.
Diğer yandan kapitalizasyon oranının rizikosu yüksek diğer yatırımların faiz
oranlarına göre çok düşük düzeyde olmasının ekonomik olmayan nedenleri
de vardır. Bunlar; kırsal kesimde yaşayanlarda toprağa aşırı bağımlılık, açık
ve gizli işsizliğin yaygın olmasına bağlı olarak arazinin aynı zamanda bir
istihdam aracı olması, toprağın gelecek için bir güvence olarak görülmesi,
kırsal kesimde yaşama ve çalışma isteği ile arazinin sahibine sosyal ve
politik güç vermesi gibidir.
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Arazi, bulunduğu bölgeye göre olumlu faktörlere sahip ise kapitalizasyon
oranını azaltılacak, aksi durumda ise yükseltilecektir.

Kapitalizasyon oranına olumlu etki yaparak, bu oranın azaltılmasına neden
olan başlıca faktörler:
 Kente veya kasabaya yakın olma,
 Kent veya kasaba nüfusunun veya nüfus yoğunluğunun fazlalığı,
 Ulaşım olanaklarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) yakınlık,
 Taşınmazın bulunduğu çevre sağlık koşulları yönünden sorun olmaması,
 Ulaşım kolaylığı,
 Binaların (varsa) bakımlı olması,
 Arazinin tek bir parçadan oluşması,
 Toprağın biçiminin düzgün olması,
 Arazinin serbest olarak alınıp satılabilmesi,
 Yörede can ve mülk güvenliğinin olması,
 Arazinin kadastro çalışmasının yapılmış olması,
 Taşınmazın turistik, sanayi tesislerine ve belediye sınırlarına yakın olması,
 Uygulanan münavebe sisteminin kolaylıkla değiştirilebilmesi ve
 Sulama kolaylığının (sulu ise) olması gibidir.
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Kapitalizasyon oranına olumsuz etki yaparak, bu oranın yükselmesine
neden olan başlıca faktörler:
 Taşınmazın kente veya kasabaya uzak olması,
 Kent veya kasaba nüfusunun veya nüfus yoğunluğunun azlığı,
 Ulaşım olanaklarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) uzaklık,
 Kötü sağlık koşulları,
 Ulaşım güçlüğü, binaların (varsa) kötü durumda olması,
 Arazinin parçalı olması ve parçaların birbirinden uzak bulunması,
 Toprağın biçiminin düzgün olmaması,
 Mülk güvenliğinin olmaması,
 Yörede arazi alım-satım olanaklarının çok sınırlı olması,
 Toprak sahibinin can güvenliğinin olmaması,
 Arazinin kadastro ve tapulama çalışmasının yapılmamış olması,
 Arazide uygulanan münavebe sistemini değiştirmenin güç olması ve
 Sulu ise sulamanın güçlüğü gibidir.
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KİRACILIKLA İŞLETİLEN ÇİFTLİĞE ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME

(Kiracılıkla işletilen işletme veya arazilerde yıllık ortalama net gelir veya rant)

Değeri biçilen çiftliğin bulunduğu bölgede kiracılık geleneği var ise,
kapitalizasyon yapılacak çiftlik rantı çok kolaylıkla saptanabilir. Çünkü kiracılıkta
mal sahibi müteşebbisten ayrı bir kişidir. Kiracılıkta müteşebbis belirli bir
kira ödemektedir ve bu kira, toprağın kullanılma hakkı (çiftlik rantı)
ile
mal
sahibine
yüklenmiş
bazı
masrafların
karşılığını
oluşturmaktadır. Kiracılıkta çiftlik rantının bulunuşu formülle şöyle
gösterilebilir:

R   ( e)   ( m )

formülü ile hesaplanmaktadır.

Burada;
R: Rant,
Σ(e) : Toplam ayni ve nakdi kira ve

Σ(m): mal sahibine yüklenen sabit sermayenin tamir, bakım, sigorta, faiz ve
amortisman giderleri, idare ücret karşılığı (toplam kiranın % 2-5’i) ve
varsa arazi ve bina vergilerini içermektedir.
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Kiracılığa göre bir çiftliğin satış fiyatının analitik olarak değerinin biçilmesi
yönteminde gözönüne alınması gereken kira, değer biçme anında gerçekte
çiftliğe ödenen kira olmayıp, o çiftliğin değer biçme anında hakkı olan normal
kiradır. Nitekim, değeri biçilmekte olan çiftliğin kira sözleşmesi çok eski olup,
aktüel kira, çiftliğin hakkı olan normal kira miktarından çok az olabilir.
Böyle bir durumda, değer biçen kişinin, çiftliğin değer biçme anında hakkı olan
en doğru kira bedelini (normal kira) saptaması gerekir, bu normal kira,
bölgedeki benzer çiftlik veya arazilerin kiralarına göre saptanacaktır. Bundan,
bu yöntemin uygulanabilmesi için çiftliğin gerçekte kiracılıkla işletilmesinin
zorunlu olmadığı sonucu çıkar. Çiftliğin bulunduğu bölgede kiracılığın yaygın
olması yeterlidir. Bu koşul var ise uzman, değerini biçmekte olduğu arazinin
hakkı olan normal kira bedelini (hatta sentetik olarak) kolaylıkla saptayabilir.
Böylece uzman, aynı zamanda üretim düzeni yönünden normal değer biçme
niteliklerini de saptamış ve göz önüne almıştır. Çünkü bir arazinin hakkı olan
ortalama normal kira bedeli, arazinin bulunduğu bölgenin ortalama üretim
düzenine bağlıdır. Normal kirayı saptayan kişi, arazinin gelirini etkileyen
nitelikleri de incelemiş ve göz önüne almıştır.
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Kiracılığa göre normal çiftlik rantı (R)
bulunduktan
sonra,
öncekiler
gibi
kapitalizasyon faiz oranı da saptanacaktır.
Burada
kapitalizasyon
faiz
oranını
etkileyen nitelkler yönünden şu noktaları
belirtmek gerekir: Kira bedeli, arazi
sermayesinin kullanma hakkından başka
çiftliğin bazı rahatlıklarını (kente yakınlık,
iklim vb.) da kapsamış olabilir. Gerçekten,
bazı rahatlıklar, özellikle kiracı çiftlikte
oturuyorsa, kira bedelini etkilemektedir.
Bu durumda kapitalizasyon faiz oranı
saptanırken, kira bedelini etkilemiş olan
rahatlıklar gözönüne alınmayacaktır.

Çiftliğin aktüel kirası normal
değilse (normalin altında veya
üstünde ise) önce değer normal
kiraya göre bulunacaktır. Sonra,
bu durumdaki bir çiftliği satın
alan kimsenin, kira normal
oluncaya kadar, eksik veya fazla
gelir sağlayacağı göz önüne
alınarak, gerekli ekleme ve
çıkarmalar yapılacaktır.
Farklı gelirler değer biçme
zamanına biriktirilerek normal
arazi
değerinden
eksik
ise
çıkartılacak; fazla ise, normal
arazi değerine eklenecektir.

Sonuç olarak, arazideki kapitalizasyon formülü:
D= (R/f)+E – Ç
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ÖRNEK: Bir arazinin yıllık kira bedeli 20.000 TL/da ve bölgedeki kapitalizasyon

oranı % 4 olarak belirlenmiştir. Kiracılıkla işletilen arazi belediye ve mücavir alan
sınırları dışındadır ve idare ücret karşılığı dışında arazi ile birlikte kiracıya hiçbir
sabit sermaye unsuru teslim edilmemiştir. Buna göre arazinin gelir yöntemine
göre değeri nedir?
Arazinin net kira bedelinin hesaplanması için, mal sahibine başka masraf
yüklenmediğine göre, sadece idari ücret karşılığının hesaplanması ve brüt kira
gelirinden çıkarılması gerekir. Bunun için genel yönetim gideri %3 olarak alınırsa;
20.000 YTL X 0,03= 600 TL olacaktır.

R   (e)   (m)  20 .000  600  19 .400TL
R
D   E Ç
f

=19.400/0,04= 485.000 TL/da
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ÖRNEK: Kiracılıkla işletilen bir çiftliğin normal yıllık kirası 11.000 TL lira olarak belirleniyor.
Çiftliğin kira dışında, aktüel nitelikleri normaldir. Sadece, çiftlik değer biçme zamanında 3 yıl
önce yapılmış bir sözleşmeye göre 8 yıl için yıllığı 7.000 TL’ye kiraya verilmiştir. Çiftlik
satıldığında, kira sözleşmesi bitime kadar sürecektir ve kira her yılın sonunda ödenmektedir.
Mal sahibine yüklenmiş olan bütün normal giderlerin yıl sonuna biriken tutarı 1.000 TL’dir.
Sermaye faiz oranı %6, kapitalizasyon oranı %4’dür. Bu çiftliğin analitik yöntemle satış
fiyatını hesaplayınız?

R   (e)   (m)  11.000  1.000  10.000TL
D

R
 E Ç
f

D = 10.000/0,04 = 250.000 TL (Çiftliğin normal değeridir)

Satış fiyatı biçilmekte olan çiftliğin aktüel kirası, satıştan sonra 5 yıl için normalin altındadır
ve normalleştirilmesi gerekir. Satın alan kimse, çiftliği satın aldıktan sonra 5 yıl süreyle
4.000 TL eksik kira alacaktır. Senelikleri ilke biriktirme formülüne göre eksik kiralar
şimdikinin; (11.000-7.000=4.000 TL)

qn 1
(1,06)5  1
S0  s.
 4.000 x
5 = 4.000 x 4,2124 = 16.849,6 TL’ye eşittir.
n
f .q
0,06 x(1,06)
Bu bulunan değer, yukarıda bulunan normal değerden çıkarıldığında:
D = 250.000 – 16.849,6 = 233.150,4 TL olarak bulunur. Bu değer, çiftçiliğin
aranılan satış fiyatıdır.
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ORTAKÇILIKLA İŞLETİLEN ÇİFTLİĞE ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME
(Ortakçılıkla işletilen işletme ve arazilerde arazinin yıllık ortalama net geliri veya rantı (R)

Ortakçılık, toprak sahibi ile ortakçı çiftçi ailesi arasında yapılmış bir işletme
sözleşmesidir.
Bu sözleşmeye göre, genellikle işletmenin arazi sermayesi ve vergileri mal sahibi,
el emeği ise ortakçı çiftçi ailesi tarafından verilmektedir. Müstecir sermayesi ve
idare ücretine ise her iki taraf da katılmaktadır.

Üretim, satın alınan üretim girdileri ve hizmetlerin masrafları mal sahibi ile çiftçi
ailesi arasında değişik biçimde bölüşülmektedir.
Üretimin bölüşüm biçimine göre yarıcılık, kiracılık veya işçiliğe yakın sözleşmeler
vardır. Ortakçılıkta en fazla kullanılan sözleşme biçimi yarıcılıktır. Ama yarıcılığın
uygulanması da bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Nitekim, hayvan
sermayesini, bazı bölgelerde mal sahibiyle ortakçı yarı yarıya vermekte, bazı
bölgelerde ise bütünüyle mal sahibi veya ortakçıya ait olmaktadır.
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Analitik yöntemi uygulayabilmek için, değeri biçilen çiftliğin bulunduğu
bölgede yürürlükte olan ortakçılık usulünü ve buna göre, mal sahibi ile
ortakçı çiftçi ailesinin katılım paylarını ve gayrisaf hasılanın bölüşüm
oranlarını iyice bilmek gerekir. Böylece gayrisaf hasıla değeri kolaylıkla
bulunabilir ve mal sahibinin payına düşen masraflar (Mm) ve Mf ve İü’nin
mal sahibine düşen payları ve mal sahibinin ödediği vergiler saptanır. Bütün
bu giderler, mal sahibinin payına düşen gayrisaf hasıladan çıkarılınca çiftlik
rantı (R) bulunmuş olur. Ortakçılıkla işletilen bir çiftlikte çiftlik rantının
bulunması formüllerle şöylece gösterilebilir:

R  Ghm  ( M m  Mfm  İüm  Eüm  Vm )
Bu formüllerde:
Ghm = Gayrisaf hasıladan mal sahibine düşen pay,
Mm = Masraflarda mal sahibi payı,
Mfm = Mal sahibine ait müstecir-işletme- sermayesi faizi,
İüm = İdare ücret karşılığından mal sahibine düşen pay,
Eüm= Mal sahibinin katlandığı işçilik giderleri
Vm = Mal sahibinin ödediği vergiler.
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Bazı ortakçılık sözleşmelerinde mal sahibi, el emeği ücretine de katılmaktadır.
Örneğin Çukurova bölgesinde uygulanan ortakçılıkta, mal sahibi pamuk
toplama giderlerine katılmaktadır. Katılım, genellikle % 50 oranında olmaktadır.
Bu durumda çiftlik rantı bulunurken, mal sahibinin payına düşen el emeği ücret
karşılığının da gayrisaf hasıladan çıkartılması gerekmektedir. O zaman, çiftlik
rantının bulunmasını gösteren formül şu biçimi alır:
R= Ghm - (Mm + Mfm+ İüm + Eüm +Vm)

Kiracılıkta olduğu gibi, ortakçılık yönteminin uygulanmasında da, çiftliğin
gerçekte ortakçılıkla işletilmesi zorunlu değildir. Çiftliğin bulunduğu bölgede
ortakçılık yaygın ise, bunlara dayanarak değeri biçilen çiftliğin normal rantı
bulunabilir.
Ortakçılık yöntemine göre çiftlik rantı bulunduktan sonra, daha önce belirttiğimiz
biçimde kapitalizasyon faiz oranı saptanır ve sonra da çiftlik değerinin
aranmasına geçilir, burada da, (D=R/f) formülü ile değer hesaplanır.
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ÖRNEK: Ortakçılıkla işletilen bir çiftliğin gayrisaf hasılası 12.000 TL’dir. Mal sahibine düşen
masraf 1.000 TL’dir. İşletmede var olan müstecir sermayesinin toplam değeri 10.000 TL’dir.
Müstecir sermayesinin % 30’u mal sahibinindir. İşletmede el emeğinin tamamı ortakçı
tarafından karşılanmaktadır. Mal sahibinin payına düşen idari ücret karşılığı 180 TL,
vergiler ise 100 TL’dir. Ortakçılık sözleşmesine göre gayrisaf hasılanın % 50’sini mal sahibi
almaktadır (yarıcılık sistemi). Kapitalizasyon faiz oranı %5, müstecir sermayesi faiz oranı
%22 olduğuna göre; Çiftliğin “Kapısı açık” ve “Kapısı kapalı” değeri nedir?
Bu işletmede: Gh = 12.000 TL, Mm = 1.000 TL,

Müstecir sermayesi toplam değeri 10.000 TL, İüm = 180 TL, Vm = 100 TL.

Ortakçılık durumunda:
R = Ghm—(Mm + Mfm + İüm + Vm) dir.
Gayrisaf hasılanın % 50’si mal sahibine aittir.
Mal sahibinin müstecir sermayesi payının
değeri 3.000 TL’dir. Faiz oranı % 22 olduğuna
göre:
Mfm = 3.000 x 0,22= 660 TL’dir.
R=6.000-(1.000+660+180+100)=4.060 TL
Buradan çiftliğin kapısı açık değeri;
D=R/f= 4.060 / 0,05 = 81.200 TL bulunur.
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Çiftliğin kapısı kapalı değerini
bulabilmek için, çiftliğin kapısı
açık değerine, mal sahibinin
müstecir
sermayesi
payını
eklemek gerekir.
Çiftliğin kapısı kapalı değeri =
81.200+3.000 = 84.200 TL
bulunur.

Sentetik Ve Analitik Yöntemin Kullanıldığı Durumlar
Sentetik ve analitik yöntemler hangi ülkelerde ve hangi durumlarda daha çok
kullanılmaktadır?
Kiraların peşin ödendiği İngiltere ve
Avrupa ülkelerinde tarımsal değer
İskoçya’da ise daha çok kiracılığa
biçmede genellikle analitik ve
dayanan
analitik
yöntem
sentetik
yöntem
bir
arada
kullanılmaktadır. İsviçre’de de gelire
kullanılmaktadır.
göre
değer
biçmeye
ağırlık
verilmektedir.
Almanya, İtalya ve Fransa’da vergilendirme amacıyla değer biçmede genellikle
analitik yöntem (gelir yöntemi) kullanılmaktadır.
ABD ve Kanada’da arazi için analitik ve sentetik yöntem birlikte kullanılmakta;
binalarda ise yeniden inşa bedeli de gözönüne alınmaktadır.
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Amerikalı ünlü Prof. Murray, her iki yöntemin üstünlük ve sakıncalarını
belirttikten sonra, kişisel görüşü olarak, bütün durumlarda sentetik ve analitik
yöntemin birlikte kullanılmasını önermektedir. Murray, aynı arazi için, iki
yöntemin birlikte kullanılmasının sonuçları kontrol olanağı vereceğini, bu yönden
en uygun yol olduğunu ileri sürmektedir.
Ülkemizde, yasal zorunluluk dışında (ki bu durumda yasa hangi yöntemi
öngörüyorsa o kullanılacaktır) şu durumlarda analitik veya sentetik
yöntemin veya her ikisinin birlikte kullanılması yerinde olacaktır:
A)Kiracılığın yaygın olduğu yerlerde genel olarak analitik yöntem tercih
edilebilir.
B)Kiracılığın uygulanmadığı yerlerde rant, ancak üretim ve giderlerin analizleri
sonucunda bulunabilir. Bu durumda:
i)Çeşitli nedenlerle çiftlik rantının saptanması pek güvenilir değilse ve bölge
oldukça homojen ise sentetik yöntem analitik yönteme oranla daha iyi
sonuç verebilir.
Sentetik yöntemin güvenilir sonuçlar vermediği durumlarda sentetik ve
analitik yöntemin birlikte kullanılması daha uygundur. Burada sentetik
yöntem, araziyi sınıflara ayırdıktan sonra, her sınıf için en yüksek ve en
düşük fiyat sınırını saptamaya; analitik yöntem ise, o sınırlar içerisinde her
sınıf için en uygun fiyatı bulmaya yarayacaktır.
12.11.2019

ii)Önceki durumun tersinde, yani tarım oldukça statik, çiftlik daha çok yabancı
işçi çalıştırılarak veya ortakçılıkla işletiliyorsa ve aynı zamanda incelenen bölge
homojen değilse, genel olarak analitik yöntem yeğlenecektir.
1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasına göre;
•arazide sadece analitik yöntem,
•binalarda maliyet kriteri,
•arsalarda ise karşılaştırmaya dayanan sentetik yöntem kullanılacaktır.
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Analitik Yöntemin Uygulaması ve Raporu
Mal sahibi tarafından veya kiracılık ve ortakçılıkla işletilen ve senelik sabit gelirli
arazilerin-işletmelerin-çiftliklerin değerlerinin biçilmesinde kullanılan analitik
yöntem şematik olarak şu şekilde özetlenebilir:
Değer Biçme Aşamaları

Mal sahibi tarafından
işletilen

Kiracılıkla
işletilen

R= Gh - (M + Mf+ İü + Eü +V)

R=∑(e) -∑(m)

D=(R/f)+E-Ç

D=(R/f)+E-Ç

Ortakçılıkla
işletilen

A-Çiftliğin tanımı
B-Çiftlik Rantının Saptanması

R= Ghm
+Vm)

- (Mm + Mfm+ İüm + Eüm

C-Kapitalizasyon oranının bulunması
D-Çiftliğin satış fiyatının bulunması

D=(R/f)+E-Ç
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Analitik değer biçme raporunda uzmanın yapmış olduğu iş tüm ayrıntılarıyla
gösterilir. Bu belge tam, tarafsız, düzenli ve açık olmalıdır. Rapor, rastgele değil,
sistematik bir şemaya göre düzenlenmelidir.
Bu raporun içeriği veya kısımları şunlar olabilir:
1) Giriş,
2) Arazinin tanımı,
3) Üretim deseni,
4) Ekonomik ve istatistiki bilgiler,
5) Değer biçme hesapları,
6) Sonuç,
7) Ekler
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1.Giriş: Değer biçmenin kimin adına yapıldığı, değer biçmenin amacı,
kabul edilen değer biçme nitelikleri ve kullanılan değer biçme kriterleri
belirtilir. Bu noktaların raporun en başında belirtilmesi zorunludur. Çünkü
değer biçmenin amacının değişmesi, uygulanacak değer biçme
kriterlerini de değişmektedir. O halde uzman, yapmış olduğu değer
biçmede hangi kriterleri uyguladığını en başta belirtmelidir. Eğer bu
bilgiler raporda noksan olursa, değer biçme yapan uzmanın varmış
olduğu sonuçlar doğru olarak yorumlanamaz.
Uzmanın, değerini biçtiği çiftliği inceleme için ne zaman ziyaret ettiği ve
diğer genel bilgiler de giriş kısmında belirtilir.
2.Arazinin Tanımı: Bu kısımda, değeri biçilen çiftliğin belli başlı
nitelikleri ortaya konulacaktır. Başka yönlerden yararlı olabilecek, fakat
yapılan değer biçme yönünden önemi olmayan bilgileri burada
vermekten sakınmalıdır. Arazinin tanımı mümkün olduğu kadar tam
olarak yapılmaya çalışılacaktır. Raporu okuyan kişi, değeri biçilen arazi
hakkında tam bir fikre sahip olmalıdır.
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Arazi tanımı:
2.1.Arazinin hukuksal ve gerçek durumu: Hukuksal yönden saptamanın

amacı, yasal mülkiyet hakkının belirlenmesidir. Gerçek yönden saptamanın
amacı ise, arazinin yol, sınır ve toprak üzerinde var olan sabit sermaye
durumlarının ortaya konulmasıdır. Bunların saptanmasında, varsa kadastro
planlarından yararlanılır. Hatta arazinin kadastrosu varsa rapora eklenmelidir.
Burada arazinin biçimi, konumu, meyil ve yönü de belirtilecek; arazinin tüm
parçadan veya birbirinden ayrı birçok parçadan oluşup oluşmadığı; arazinin
yol durumu, en yakın pazar, demiryolu istasyonu, liman, nehir, fabrika, okul ve
kente uzaklığı da saptanacaktır.

2.2.Toprağın doğal yapısı: Toprağın jeolojik orijini yanında toprağın ve toprak

altının yapısını, derinliğini, su geçirgenlik durumunu ortaya konulmalıdır.
Şayet arazi, doğal yapı yönünden birbirinden ayrıcalıklı parçalardan oluşmuş
ise, önce her bir toprak parçasının yukarıda belirtildiği biçimde, ayrı ayrı doğal
yapısı incelenecek ve sonra da, benzer parçalar aynı grup altında
toplanacaktır.
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2.3.Yapılar: Özellikle yapıların bir arada olup olmadıkları, arazinin neresinde

bulundukları ifade edilecek ve yapıların kısaca tanıtımı ve eleştirisi yapılacaktır.
Konut, ahır, samanlık, hangar ve çiftlikte bulunan diğer yapılar belirtilir. Bu
tanıtım yapılırken, var olan yapıların yeterlilik durumu üzerinde durulacak ve
aynı zamanda bakım durumları da belirtilecektir. Hatta bazı hallerde, en önemli
var yapıların plan ve fotoğraflarını da rapora eklemek yararlı olabilir.

2.4.Ağaçlar: Burada, çiftlik arazisinin tümden veya kısmen ağaçlandırılmış

olduğu; kısmen ağaçlandırılmışsa, hangi parçaların ağaçlandırıldığı ve şayet
varsa, hangi parçaların yalnız meyvelik olduğu belirtilecektir. Ağaçların cinsi ve
meyve ağaçlarının tesis, artış, normal üretim veya eksiliş dönemlerinden
hangisinde bulundukları belirtilecektir. Arazide var olan ağaçlardan elde edilen
üretimi hesaplamaya yarayacak bütün bilgilerin bu kısımda verilmesi gerekir.

2.5.Çiftlik içi yol durumu: Burada çiftlik avlusunu tarlalara ve tarlaları

birbirlerine birleştiren yol, geçit, vb. ile ilgili bilgiler verilecek ve bunların
işletmeye yeterli olup olmadıkları, bütün yıl boyunca kullanılabilme ve bakım
durumları belirtilecektir.
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2.6.Su rejimi: Burada, arazide var olan su boşaltma tesislerinden bahsedilerek,

bakım durumları belirtilecektir. Toprağın drenaj yönünden tesviye durumu da
ayrıca ortaya konulacaktır. Çiftlik arazisi sulu ise, sulama tesisleri de
anlatılacaktır. Su rejiminden bahsederken arazinin, işletmedeki insan ve
hayvanların içme suyu gereksinimlerini karşılayacak kadar suya sahip olup
olmadığı da mutlaka belirtilecektir.
Buraya kadar arazi tanımında şu özellikle dikkat edilmesi gerekenler:
Değeri biçilen arazi bulunduğu bölgenin normal koşullarıyla karşılaştırmalı
olarak incelenecektir. Uzman, incelediği arazinin bulunduğu bölgenin ortalama
durumuna göre, tanımını yaptığı sermayelerin işletmeye normal olarak yeterli
olup olmadığı konusunda kendi düşüncelerini de belirtecektir.
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3. Üretim Düzeni: Önce, değeri biçilen tüm arazi, tarıma yarayışlı ve tarıma
yarayışsız arazi diye ayrılacak ve tarıma yarayışlı arazi bölüştürülecektir:









Tarla Arazisi (-Sulu, -Kuru)
Bağ
Zeytinlik
Meyve Bahçesi
Çayır
Mera
Orman

Daha sonra tarla arazisi için değer biçme niteliği olarak kabul edilen tarla
sistemi ve buna göre tespit edilecek olan her kültür için ayrılmış toprak alanı
belirtilecektir.

12.11.2019

Ekim düzeni belirtildikten sonra, üretim düzeninin diğer noktalarının
tanıtımına geçilir.
Topraktan doğrudan elde edilen ürünlerin işlenme şekli; burada,
halihazırda çiftlikte var olan veya değer biçmenin amacı yönünden
çiftlikte olacağı varsayılan işleme sanayinden bahsedilecektir (süt,
tereyağı, peynir, zeytinyağı, konserve, şarap, vb. sanayi).
Çiftlikte çalışanlar arasındaki ilişkiler: Burada özellikle işletme ile el
emeği arasındaki ilişkilerden bahsedilecektir.
Gübreleme biçimi ve tarla işlerinin görülmesi: Değer biçmenin amacı
arazinin satış fiyatının biçilmesi ise, gübreleme şekli ve tarla işlerinin
görülmesi yönünden bölgenin gelenekleri kısaca anlatılacaktır.
İşletmeye gerekli müstecir sermayesinin, yani hayvan sermayesi, alet
ve makina sermayesi ve döner işletme sermayesinin miktarı ortaya
konulacaktır.
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4. Ekonomik ve İstatistiksel Bilgiler: Değer biçilirken toplanan ve değer
biçmeyi yapabilmeye yarayan tüm ekonomik ve istatistiksel bilgiler:
Tarla ve sebze tarımında verim hesapları burada belirtilecektir. Eğer bu
verimler istatistiksel yolla saptanmışsa, bu sayıların kaynağı ile ortalamaların
hesaplanmasına yaramış olan gerçek sayılar da burada gösterilecektir. Yok
Eğer verimler sentetik yol izlenerek bulunmuşsa, hangi teknik ve ekonomik yol
ve düşünceye dayanarak ortalama randımanların bulundukları belirtilecektir.
Böylece ürünlerin başka hale dönüşümleri (yoncanın süt yahut ete, üzümün
şaraba, zeytinin zeytinyağına vb.) için kullanılan çeşitli katsayıları da, nasıl
saptandıkları da belirtilerek, burada verilecektir.
Gübreleme, ilaçlama, satın alınan hayvan yemleri vb. yönünden de bölgenin
alışkanlıkları burada belirtilecektir. Girdi piyasası hakkında bilgi vermek yararlı
olacaktır.
Son olarak değerini biçtiğimiz araziye uygulanacak kapitalizasyon faizi oranının
saptanmasında işe yarayacak “arazinin rahatlığı” konusu da irdelenmelidir.
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5.Değer Biçme Hesapları:
Gayrisaf hasılanın bulunması
Sabit ve döner işletme sermayelerini yenileme masraflarıyla dışarıdan
sağlanılan hizmetlerin masraflarının hesaplanması
Çiftlik rantı hesabı
6.Sonuç: Burada, yapılan analitik değer biçmenin bulunan sonucu verilir ve
bu sonuç ana hatlarıyla incelenir.
7.Ekler:
Arazinin planı (bu plan kadastroca veya bizzat değer biçen kimse tarafından
yapılmış olabilir),
Yapıların plan ve fotoğrafları,
Ağaç sermayesinin envanteri,
Raporda sentetik olarak gösterilmiş olan sayıların analizleri
Kapitalizasyon formülü sonucunda bulunmuş olan değere eklenen ve ondan
çıkarılanlarla ilgili hesaplar.
Değer biçmenin herhangi bir kısmının aydınlatılması amacıyla yapılan
açıklamalar
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Ortakçılık ve kiracılıkla ilgili örnek uygulamalar
Aktüel kiracılık ve normal ortakçılık durumu









Söz konusu çiftlik aktüel olarak kiracılıkla işletilmektedir ve yıllık kirası 4.000
TL’dir.
Kiracılıkla işletildiğinde çiftlikteki arazi sermayesinin yıllık amortisman, sigorta,
tamir ve bakım masrafları 1.000 TL olarak hesaplanmıştır (Mal sahibine düşen
sabit sermayenin değeri)
Mal sahibine düşen masraflar (Mm) toplamı ise 2.000 TL dir.
İşletmedeki müstecir sermayesinin tümü ortakçıya aittir.
Mal sahibi idare ücret karşılığı (İüm) 750 TL
Mal sahibi payına düşen vergiler (Vm) 550 TL
Fakat çiftliğin 2 yıl sonra kiracılık sözleşmesi bitecektir ve normal olarak
ortakçılıkla işletilecektir. Normal ortakçılık durumunda;
Çiftliğin ortalama normal gayrisaf hasılası 15.000 TL’dir ve normal ortakçılık
biçimine göre gayrisaf hasılanın %40’ı mal sahibine, % 60’ı ise ortakçıya aittir.
Kapitalizasyon faiz oranı % 4, normal faiz oranı ise % 6 olduğuna göre, bu
çiftliğin satış fiyatını hesaplayınız.
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Çiftlik normal olarak ortakçılıkla işletildiğine göre, önce, ortakçılık durumundaki
normal rant hesaplanır.

R  Ghm  ( M m  Mfm  İüm  Eüm  Vm )

R  6.000  (2.000  0  700  550 )  2.750
İşletmenin değeri

R
D
f

=2,750/0,04= 68,750 TL

Halbuki çiftlik aktüel olarak kiracılıkla işletilmektedir. Aktüel kiracılıkta rant:

R=∑(e) -∑(m)
Σ(e) : Toplam ayni ve nakdi kira ve

Σ(m): mal sahibine yüklenen sabit sermayenin tamir, bakım, sigorta, faiz ve
amortisman giderleri, idare ücret karşılığı,arazi ve bina vergilerini
içermektedir.
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R=∑(e) -∑(m) = 4.000 —(1.000 +750+ 550) = 1.700 TL
Görüldüğü üzere, aktüel durumda yıllık rant, normal ortakçılık
durumundakinden
2.750 — 1.750. = 1.050 TL daha eksiktir.
0 halde, bu çiftliği satın alan bir kimse, kiracılık sözleşmesini sürdürdüğü 2 yıl
boyunca her yıl 1.050 TL eksik gelir elde edecektir. Bu nedenle 1.050 TL’nin
biçimde değer biçme anına biriktirilip, ortakçılığa göre bulunan normal
değerden çıkartılması gerekmektir.

qn 1
(1,06) 2  1
 1.050 x
S0  s.
= 1.000 x 1,8334 = 1,925 TL’ye eşittir.
n
f .q
0,06 x(1,06) 2
Çiftçiliğin aranılan satış fiyatı:
D = 68.750 – 1.925 = 66,825 TL olarak bulunur.
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Ortakçılık ve kiracılıkla ilgili örnek uygulamalar
Aktüel ortakçılık ve normal kiracılık durumu










Çiftlik aktüel olarak ortakçılıkla işletilmektedir. Aktüel ortakçılık durumunda;
Çiftliğin ortalama gayrisaf hasılası 35.000 TL, ortakçılık sözleşmesine göre
gayrisafi hasılanın %30’u mal %70’i ortakçıya aittir.
Mal sahibine düşen masraflar toplamı ise 3.000 TL
İşletmede var olan müstecir sermayesi değeri 15.000 TL’dir ve tamamı
ortakçıya aittir.
Mal sahibi idare ücret karşılığı 2.000 TL.
Mal sahibinin payına düşen vergiler ise 300 TL’dir.
Fakat çiftlik 2 yıl sonra ortakçılık sözleşmesinin bitiminden itibaren normal
olarak kiracılıkla işletilecektir. Bu durumda çiftliğin yıllı kirası 8.000 TL olarak
belirleniyor. Kiracılıkta çiftlikteki arazi sermayesinin yıllık amortisman, tamir
ve bakım masrafı 2.000 TL’dir (mal sahibine ait sabit sermayenin masrafları)
Kapitalizasyon faiz oranı % 4, normal faiz oranı % 6 olduğuna göre, böyle
bir çiftliğin satış fiyatının analitik olarak biçilmesi isteniyor.
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 Çiftlik aktüel olarak ortakçılıkla işletilmektedir. Fakat normal olarak
kiracılıkla işletileceğinden, önce normal kiracılığa göre rantı hesaplanır ve
arazinin değeri bulunur.
 R=∑(e) -∑(m) = 8.000 —(2.000 +2.000+ 300) = 3.700 TL

İşletmenin değeri

D

R
f

=3,700/0,04= 92,500 TL

Halbuki çiftlik aktüel olarak ortakçılıkla işletilmektedir. 0 halde, ortakçılık
durumundaki yıllık rantı hesaplanmalıdır:

R  Ghm  ( M m  Mfm  İüm  Eüm  Vm )

R  10 .500  (3.000  2.000  300 )  5.200
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Aktüel ortakçılıkta rant 5.200 TL’dir. Bu durumda, ortakçılık sözleşmesinin
bitiminden itibaren normal olarak çiftlik kiracılıkla işletilecek ve çiftliği satın alan
kimse, 2 yıl süreyle her yıl 5.200- 3.700=1.500 TL fazla gelir alacaktır.
Bu fazla gelirin, değer biçme zamanına biriktirilerek normal kiracılığa göre
bulunan değere eklenmesi gerekmektedir.

qn 1
(1,06) 2  1
 1.500 x
S0  s.
= 1.500 x 1,8334 = 2.750 TL’ye eşittir.
n
f .q
0,06 x(1,06) 2
Normal kiracılığa göre bulunan değere, bu değer eklendiğinde;
Çiftçiliğin aranılan satış fiyatı:
D = 92.500 + 2.750 = 95.250 TL olarak bulunur.
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DEĞER BİÇME İLE İLGİLİ MALİ HESAPLAR VE
ÖRNEKLER
• Basit Faiz

FAİZ

Bir sermayenin
kullanma
karşılığı için
ödenen bedeldir.

Sermayenin kullanım karşılığı öngörülen
sürenin sonunda bir kez ödenen faizdir.
Zamanla biriken faizlerin kendisi faiz
vermezler.
• Bileşik Faiz

Zamanla biriken faizin kendisi de faiz
getirdiğinde bu bileşik faizdir.
Bu faizde sermayenin sağladığı faiz yıl
sonunda ödenmeyip sermayeye eklenir
ve diğer yıllarda bizzat bu faizin kendisi
de faiz getirir.
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10.000 TL’lik sermaye %20 faiz oranı üzerinde basit ve
bileşik faizle değerlendirilirse;
BASİT FAİZ
II. Yıl S=10.000 TL

S= 10.000 TL

F=2.000 TL

+

III.Yıl S=10.000 TL
F=2.000 TL

+

III. Yıl S= 16.000 TL

F=2.000 TL

BİLEŞİK FAİZ
S= 10.000 TL

II. Yıl S=12.000 TL

F=2.000 TL
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+

III.Yıl S=14.400 TL
F=2.400 TL

+

III. Yıl S= 17.280 TL

F=2.880 TL

BASİT FAİZ UYGULAMALARI
F= K. f. t

F= Biriken faiz tutarı
K= Sermaye

K= F / f.t

f= F / K.t

f = Faiz oranı

t = Kullanma süresi (Yıl)
Y=K + F ile gösterilirse ve burada
F yerine K.f.t konulursa;

Y= K+K. f. t
elde edilir.
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ve

Y=K (1+f. t)

Bankaya %25 faizle 10.000 TL sermayenin 1 yıllık, 5 aylık, 3 aylık ve 70
günlük faiz tutarını, biriken faiz ve ana para toplamlarını hesaplayınız:
Bir yıl için faiz tutarı ve ulaşılan toplam sermaye değeri:
F=10.000 TL x 0,25 x 1 yıl= 2.500 TL
Y= K + F= 10.000 TL + 2.500 YTL=12.500 TL olur.

Beş ay için faiz tutarı ve ulaşılan toplam sermaye değeri:
F=10.000 TL x 0,25 x 5/12 ay= 1.042 TL
Y= K + F= 10.000 TL + 1.042 TL= 11.042 TL olur.

Üç ay için faiz tutarı ve ulaşılan toplam sermaye değeri:
F=10.000 TL x 0,25 x 3/12 ay= 625 TL
Y= K + F= 10.000 TL + 625 TL= 10.625 TL olur.

72 günlük faiz tutarı ve ulaşılan toplam sermaye değeri:
F=10.000 TL x 0,25 x 72/365 gün= 479 TL

Y= K + F= 10.000 TL + 479 TL= 10.479 TL olur.
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ÖRNEK 1:

Arazisi 70.000 TL’ye satılmış ve 18.000 TL değerinde işletme
sermayesi bulunan bir çiftliğin kapitalize edilmiş değeri (yani arazi
sermayesi ve işletme sermayesi faizi toplamı) 9.000 TL’dir. Pazar
koşulları işletme sermayesi faiz oranını, arazi sermayesi faiz oranının
iki katı kabul ettiğine göre, bu iki sermayenin faiz oranlarını
belirleyiniz.

F= K. f. t
9.000=70.000 x f +18.000 x 2 x f

9.000= f (70.000 +36.000)
f = 9.000 / (70.000 +36.000) =8,5

Sonuç: Arazi sermayesi faiz oranı %8,5 ve işletme
sermayesi faiz oranı ise %17 dir.
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ÖRNEK 2:

İşletmeci yıl başında bankaya %8 faizle bir miktar para
yatırıyor. 6 ay sonra daha uygun bir yatırım alanı
bulduğundan parasını birikmiş faiziyle birlikte bankadan
çekerek %12 faizle diğer bir yatırıma yönlendiriyor.
İşletmecinin yıl sonunda bu iki yatırımdan birikmiş faiz
değeri olarak 49.500 TL parası varsa, ilk yatırılmış olan
paranın değeri nedir?

Y=K (1+f. t)
K (1+0,08 x 6 /12) (1+0,12 x 6/12)= K + 49.500
K (1,04) (1,06)= K + 49.500

1,1024 K – K = 49.500
K (1,1024 – 1) = 49.500
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K=483.398 TL

ÖRNEK 3:

Bir çiftçi bankaya %6 faizle 25.000 TL para
yatırıyor. Bir süre sonra banka faiz oranını
%4,5’a indiriyor. Yıl sonunda banka birikmiş
faiz olarak çiftçiye 1.200 TL veriyor. Acaba faiz
oranı ne kadar süre sonra değiştirilmiştir?

F= K. f. t
25.000 x 0,06 x t + 25.000 x 0,045 x (1-t)= 1.200
1.500 t - 1.125 t + 1.125= 1.200
t=0,2 x 365 gün

375 t = 75

Yaklaşık 73 gün sonra faiz oranı değişmiştir.
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ÖRNEK 4:

Basit faizle bankaya yatırılmış bir miktar para
10 ay sonra faiziyle beraber 85.000 TL
oluyor. Bu para aynı faiz koşullarında
yatırılınca 18 ay sonra 96.500 TL oluyor. İlk
yatırılan para miktarı ve faiz oranı nedir?

Y=K (1+f. t)
İlk yatırım için ; 85.000 =K (1 +10/12 x f)

İkinci yatırım için ; 96.500 =85.000 (1 +18/12 x f)
İkinci denklemden 11.500=127.500 f

f=%9 olarak belirlenir.

Faiz oranı ilk denklemde yerine konulduğunda;
85.000 =K (1 +10/12 x 0,09)

85.000= K (1 +0,075)

K= 79.069 TL (Başlangıçta yatırılan para)
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BASİT FAİZ UYGULAMALARI
• Bileşik faizde Ko ile ilk sermaye, Kn ile n yılının sonunda, ilk
sermaye ile o yılın sonuna kadar biriktirilmiş bileşik faizlerin
toplamı gösterilir.
K1= Ko + Ko f = Ko (1+f)= Ko (1+f)1
K2= K1+ K1 f = K1 (1+f)= Ko (1+f)2

K3= K1+ K2 f = K2 (1+f)= Ko (1+f)3
...................................................
Kn= Kn-1+ Kn-1 f = Kn-1 (1+f)= Ko (1+f)

n

q
Bir sermayeyi belli bir zamandan ilerideki bir zamana
götürmeye yarar.

Kn= Ko qn
K0= Kn

1/qn

Bir sermayeyi ileriki bir zamandan önceki bir zamana
getirmeye yarar.
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Bileşik Faiz Uygulaması
Örnek: Bir bankaya %25 faiz oranı ile 3 yıl için yatırılan 50.000 TL sermayenin,
üçüncü yıl sonunda ulaşacağı değeri hesaplayınız?

Üç yıl sonra paranın faizi ile birlikte ulaşacağı toplam tutar (gelecek değer):
Kn=K0 . qn = 50.000 x (1+0,25)3 = 50.000 x 1,9531= 97.711 TL

Örnek: 4 yıl sonra 85.000 TL elde edebilmek için, %20 yıllık faiz oranı ile bileşik
faize bugün yatırılması gereken para tutarı ne olur? (Bugünkü değer)

K0 = Kn . 1/qn= 85.000 x (1/1+0,20)4= 85.000/0,4823=176.238 TL olur.

Gerek gelecek değer, gerekse bugünkü değer hesaplarında, (1+f)n =qn
veya 1/(1+f)n = 1/qn olarak yazılan ve bileşik faiz emsali olarak
tanımlanan terimler için hazır çizelgelerden ya da üs alabilen hesap
makinelerden çok kolay biçimde yararlanılabilir.
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ÖRNEK 1:

10.000 TL’lik bir borç, faiz oranı %10 olduğuna göre,
5 yıl sonra faiziyle birlikte kaç liraya ulaşır?

Kn= Ko qn=10.000 x (1+0,10)5=10.000 x 1,6105=16.105 TL

ÖRNEK 2:

Bir kavaklığın 10 yıl sonraki satışından 15.000 TL
elde edilecektir. f=%5 ise bu miktar şimdiki kaç
TL’nin karşılığıdır?

K0= Kn 1/qn=15.000 x 1/(1+0,05)10=15.000 x 0,6139=9.208,5 TL

ÖRNEK 3:

Bir kavaklıktan 12 yıl sonra yapılacak kesimde
sağlanılacak ağaçlara pazar değeri olarak 4.000
TL değer biçiliyor. f=6 ise bu kavaklığın bugünkü
değeri nedir?

K0= Kn 1/qn=40.000 x 1/(1+0,06)12=40.000 x 0,4969=19.876 TL
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ÖRNEK 4:
10.000

f:%6 olduğunda 0, 9, 14 ve 18 yıllar için toplam değerleri
belirleyelim.
30.000 20.000
30.000

0

4
a. Sıfır yılında toplam

9 10

14

18

K0=10.000 1/q0+ 30.000 1/q4 + 30.000 1/q10 + 20.000 1/q14
K0=10.000 + 30.000 x 0,7921 + 30.000 x 0,5584 + 20.000 x 0,4423
K0=10.000 + 23.763 +16.752 + 8.846= 59.361 TL

b. 9. yılda toplam
K9=10.000 q9+ 30.000 q5 + 30.000 1/q + 20.000 1/q5
K9=10.000 x 1,6895+ 30.000 x 1,3382 + 30.000 x 0,9434 + 20.000 x 0,7472

K9=16.895 + 40.146 + 28.302 + 14.944 =100.287 TL

12.11.2019

10.000

0

30.000

4

30.000

9 10

20.000

14

18

c. 14. yılda toplam
K14=10.000 q14+ 30.000 q10 + 30.000 q4 + 20.000 q0
K14=10.000 x 2,2609+ 30.000 x 1,7908 + 30.000 x 1,2625 + 20.000
K14=134.208 YTL

d. 18. yılda toplam
K18=10.000 q18+ 30.000 q14 + 30.000 q8 + 20.000 q4
K18=10.000 x 2,8543+ 30.000 x 2,2609 + 30.000 x 1,5938 + 20.000 x 1,2625

K18=169.434 YTL
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Senelik Gelirlerin Kapitalizasyonu
Birçok yıl için, her yıl sonunda elde edilen gelire “senelik” denir. Burada
her yıl sonunda daima eşit miktarda elde edilen gelirler dikkate
alınmaktadır. Daha fazla işlem yapmamak için her yıl aynı miktarda elde
edilen gelirler kapitalize edilir. Böylece hem işlem kısalığı ve doğrulu,
hem de zaman kazanımı sağlanacaktır.

Her yıl elde edilen gelirler eşit ve sona biriktirilmek isteniyorsa;

qn 1
Sn  S
formülü kullanılır (Senelikleri sona biriktirme).
f

Her yıl elde edilen gelirler eşit ve ilke biriktirilmek isteniyorsa;

qn 1
S0  S
fq n formülü kullanılır
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(Senelikleri ilke biriktirme).

Bu formülde yıl sayısını gösteren (n) sonsuz olacak olursa, yani S senelik
geliri, sabit olarak sonsuz yıl için elde ediliyorsa;

q 1
S0  S
fq 

S0 

S
f

q 1
1

q

olacaktır. Elde edilen bu formül, ileriki yıllarda elde
edilecek “senelik sabit gelirlerin kapitalizasyonu formülü”
dür.
Bu formül, her yıl s geliri veren bir kapitalin, f faiz
oranına göre değerini biçmeye yarar.
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ÖRNEK 1:
10 yıllığına kiralanan bir arazi için her yıl
sonunda 1.000 TL kira ödeniyor. Ancak
her yıl sonunda kira ödemek yerine,
10. yıl sonunda bütün kiraların toptan
ödenmesi isteniyorsa, ne kadar ödenmesi
gerekir? (f=% 5)

q 1
sn  s
f
n

(1  0,05)10  1
 1.000.(12,5779)  12.577,90TL
s n  1.000
0,05
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ÖRNEK 2:

Bir çiftçi binalarının yangın sigortası için sigorta
şirketine her yıl prim olarak 5.000 TL
vermektedir. Sigorta başlama tarihinden 15 yıl
sonra bir yangınla bina yanıyor ve sigorta
şirketi çiftçiye 150.000 TL ödüyor.

Çiftçi için; 15 yılda sigorta şirketine ödediği primleri %5 ile bankaya

yatırması mı, yoksa sigorta yaptırması mı daha kazançlı olmuştur?

(1  0,05)15  1
s n  5.000
 5.000 x 21,5786  107.893TL
0,05
Sigorta yaptırması daha kazançlı olmuştur.

Sn=150.000-107.893=42.107 TL daha fazla para oluşmuştur.
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ÖRNEK 3:
10 yıllığına kiralanan bir araziye
kira olarak her yıl sonunda 1.000 TL
ödeniyor. Eğer tüm kiraları ilk yılın
başında ödemek yerine, bütün
kiralar toptan olarak ilk
yılın
başında peşin ödenseydi ne kadar
ödenirdi? (f= %6)

qn 1
S0  S
fq n

S0=1.000 x 1,0610-1 / 0,06 x 1,0610 =7.360 TL
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ÖRNEK 4:

1 2

Bir dekar elma bahçesinin tesisi için yapılan giderler 1.
yılda 2.000 TL, 2. yılda 1.200 TL ve 3. yılda 800 TL dir.
Bahçenin ekonomik ömrü 40 yıl ve faiz oranı %5 ise
bir dekar elmalığın her yılına tesisten dolayı
yüklenecek masraf nedir?

3

40

Bu formülle tesis masrafları 40. yılın sonuna
götürülerek toplanır ve daha sonra tesis
Kn=Ko qn giderlerinin
her yıl üzerine yüklenen miktarı
bulunur.
n
q 1
sn  s
f

S= Sn f/qn-1
K40=2000 (1+0,05)39+1200 (1+0,05)38+800 (1+0,05)37
K40=2000 x 6,7048+1200 x 6,3855 +800 x 6,0814=25.937 =25.937 TL

S= 25.937 x 0,05/(1,05)40-1=215 TL
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Bu soruyu 2. bir yolla da çözebiliriz.

1 formülüyle sıfır anına getiririz ve burada
K0 Kn n
q topladıktan sonra;

qn 1
S0  S n
fq

formülünden elde edilen

f.q n
S  S0 n
q 1

formülüyle tesis giderlerinin her yıl üzerine yüklenecek miktarı bulabiliriz.

1 2

3

40
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Periyodik Gelirlerin Kapitalizasyonu
Her (n) yıl sonunda sağlanılan gelire “periyodik gelir” denir. Burada her n
yıl sonunda, daima eşit miktarda sağlanan sabit periyodik gelir
anlaşılmalıdır.
Periyodik gelirleri sona biriktirme formülü;

q nt  1
P nt  P n
q 1

formülü kullanılır

Periyodik gelirleri ilke biriktirilmek isteniyorsa;

q nt  1
P0  P n
(q  1)(q nt )

1
P0  P n
(q  1)

formülü kullanılır. Bu formülde t=∞ olacak olursa,

formülü yazılır. Bu ise, “periyodik sabit gelirlerin
kapitalizasyonu” formülüdür. Yani, her n yıl sonundaki periyodik
geliri P olan bir kapitalin (Örneğin bir meyveliğin) kapitalizasyon
oranı f olduğuna göre, analitik yönteme göre değerini biçmeye
yarar.
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ÖRNEK 1:
1.000 TL’lik bir gelir 7 yıl ara ile 8 kez
tekrarlanmaktadır.Kapitalizasyon oranı
%5 olduğuna göre, bu periyodik
gelirin 8. periyodun sonunda değeri
kaç TL olur?

(1  0,05)  1
P 56  1.000
7
(1  0,05)  1
56

P56= 35.292,06 TL
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q nt  1
P nt  P n
q 1

MEYVE BAHÇELERİNE, BAĞ, MEYVESİZ
AĞAÇLAR VB. UZUN SÜRELİ
PLANTASYONLARA
DEĞER BİÇME
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Genel olarak; Meyve bahçelerine değer biçmede pazar, maliyet
ve gelir yöntemleri kullanılabilir. Burada kullanılabilecek
yöntemlerin seçimi; bahçenin içinde bulunduğu gelişme dönemi, elde
mevcut olan veriler ve yasal düzenlemelere göre değişmektedir.
 Meyve bahçesi yeni tesis edilmişse
maliyet yöntemine göre ağaç/omca
sermayesinin değeri yoluyla belirlenebilir.
 Ekonomik ömrün sonuna yaklaşmış
bahçelerde kereste/odun değeri ile değer
biçilebilir.
 Normal verim dönemindeki bahçelere
gelir veya pazar değer yoluyla değer
tespit edilebilir.

Tesisin
Gelişme
Dönemi
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 Gelir yönteminin kullanılabilinmesi için her
bir yıla ait gelir ve maliyetlere ilişkin
verilerin olması gerekir.
 Maliyet yöntemi için fiziki ve parasal verilerin
bilinmesi gerekir.
 Pazar yönteminde piyasaya ait verilerin
bulunması ve toplanması gerekir.

Gerekli
Veriler

Yasal düzenlemeler gelir ve/veya pazar
yöntemine göre değerleme yapılmasını
zorunlu kılabilir.

Yasal
Durum

Türkiye’de meyve bahçeleri, bağ ve meyvesiz
ağaçlıkların kamulaştırma bedellerinin takdirinde
gelir
yönteminin
uygulanması
yasal
bir
zorunluluktur.

Değerleme
Amacı
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Amaçlara göre
değişebilir.

değerleme

yöntemi

Meyve bahçesi alım ve satımı sık olarak yapılıyorsa, aynen tarla
arazisinde olduğu gibi sentetik yönteme göre –karşılaştırmaya dayalı
veya tipik değerlere dayanan sentetik yöntem-değeri biçilebilir.
Basit karşılaştırmaya dayanan pazar yönteminde, değeri biçilecek
meyve bahçesine benzer ve satış fiyatı bilinen bir meyve bahçesi
bulunur. Daha sonra bir karşılaştırma öğesi (arazi genişliği, ağaç
sayısı, kira bedeli, GSÜD gibi) saptanır.

a.D
X 
b

X=Değeri biçilecek A meyve bahçesinin bilinmeyen satış
değeri,
D=Karşılaştırma için alınan ve gerçek alım-satım değeri
bilinen meyve bahçesinin (B) gerçek satış fiyatı,
a ve b ise A ve B meyve bahçelerinin bilinen aynı
karşılaştırma öğeleri gösterilir.

Karşılaştırılan A ve B meyve bahçelerinin birbirinin benzeri (tür, çeşit
ve yaş yönünden) olması gerekir.
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Bileşik karşılaştırmaya dayanan sentetik-pazar değer biçme
yönteminde ise karşılaştırma için birden fazla gerçek alım-satım
değerleri bilinen meyve bahçesi belirlenmelidir.

D

X  a.
b

X=Değeri biçilecek A meyve bahçesinin bilinmeyen satış
değeri,
D=Karşılaştırma için alınan ve gerçek alım-satım değeri
bilinen meyve bahçesinin (B) gerçek satış fiyatı,
a ve b ise A ve B meyve bahçelerinin bilinen aynı
karşılaştırma öğeleri gösterilir.

Bileşik karşılaştırmanın yapılabilmesi için, değeri biçilen
meyve bahçesine her yönden benzer ve gerçek satış
fiyatları bilinen meyve bahçeleri bulmak çok kolay
değildir.
Türkiye’de özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde narenciye, zeytin ve
bağ arazilerinde alım-satım sıklıkla yapılmakla birlikte, Karadeniz
Bölgesi’nde fındık ve çay bahçesi alım-satımı çok ender yapılmaktadır.
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Uygulamalar-1
Pazar değeri ve maliyet yöntemine göre meyve
bahçesi, bağ ve ağaçlıkların değerlenmesi tarla
arazileri ve binalardan farklılık göstermemektedir.
Gelir yöntemine göre sürekli plantasyonların
değerlerinin biçilmesi, özellikle net gelir ve sabit
periyodik arazi rantının tespiti yönünden birçok
ayrıcalıklar gösterir.
Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de kırsal ve
kentsel kesimde düzenli kayıt sistemi bulunmaması,
gelir yönteminin uygulanması güçleştirmektedir.
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Uygulamalar-2
 Tesis dönemindeki meyveli ve meyvesiz ağaçlıklara
maliyet esasına göre değer biçilebilir.
 Ülkemizde uygulamada, kamulaştırılan taşınmaz mal
üzerinde henüz meyve verme çağına gelmemiş (tesis
döneminde) meyveli ve meyvesiz ağaçlıklara, bu
ağaçlıkların bulunduğu arazilere ekilebilecek ürünlere
göre değer biçilmesi ve ağaç değerinin bu bedele ilave
edilmesi ilke olarak benimsenmiştir[1].
 Bunun için araziler üzerinde yetiştirilebilecek ürünlerin
gelir ve giderlerine göre arazinin çıplak toprak değeri
takdir edilecek ve bunun üzerine genç yaştaki meyveli
ve meyvesiz ağaçların değeri (maliyet değeri)
eklenecektir[2].
[1] Bakınız: Yargıtay 5.H.D.E:1985/10858 ve K:1985/10266 ve Yargıtay 5.H.D.E:1991/14885 ve K:1991/22190.
[2] Bakınız: Yargıtay 5.H.D.E:1994/19849 ve K:22646.
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ANALİTİK (GELİRLERİN KAPİTALİZASYONU) YÖNTEMİNE GÖRE
MEYVE BAHÇELERİNE DEĞER BİÇME

Meyve ağaçlarıyla kaplı bir
yöntemle değerini biçerken;

toprağın

analitik

a.Tesiste gelirle giderler arasındaki fark (bilanço farkı), olumlu veya
olumsuz olarak, her yıl için hesaplanır.
b.Belirlenen bilanço farkları, faiziyle birlikte meyveliğin ömrünün
sonuna biriktirilir.
c.Periyodik sabit gelirlerin kapitalizasyonu formülü ile toprağın
değeri hesaplanır.

1
P0  P n
(q  1)
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Periyodik sabit gelirlerin kapitalizasyonu

UZUN ÖMÜRLÜ BİTKİLERDE ÜRETİM DÖNEMİ
Meyve, bağ ve meyvesiz ağaçlıklar, yonca, çayır gibi yem bitkileri uzun ömürlü
bitkisel üretim faaliyetlerini oluştururlar ve bunların tesis ve üretim
masraflarının tek tek tespit edilmesi gerekmektedir.

Verim

Tesis
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Üretim Artışı

Normal Üretim

Üretim Azalışı

n=ömür
(yıllar)

Uzun Ömürlü bitkilerde alınan verilerde
dikkat edilmesi gereken yönler?
Bir meyve bahçesinde yıllık gelir ve giderler, meyve ağacının yaşı ve
özellikle olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Gelir
yöntemine göre değer biçmede bu değişimleri de göz önüne almak
gerekir. Olumsuz iklim koşullarıyla değişen gelir ve giderleri, iklim
koşullarının etkisiz kaldığı ortalama sabit değerlerle değiştirmek gerekir.
Meyve ağaçlarında, yıllık bitkilerde yapıldığı şekilde ortalamaların
alınmasında önemli sorunlarla karşılaşılır. Alınan ortalamada, yeter
sayıda (6-10 yıl) yılların üretim-gelir ve gider ortalamalarını saptamak
gerekecektir. Gelir, üretim ve giderler, artış ve eksiliş dönemlerinde,
yıldan yıla değişmektedir. 0 halde, bir meyve bahçesinin artış ve eksiliş
dönemlerinin her yaşı için, aynı 6-10 üretim yılının ortalamasının
alınması zorunlu olacaktır.
Örneğin, 30 yıl ömrü olan bir bağın 5. yaş (artış dönemi) üretiminin
ortalamasını bulmak istesek ve ortalama için 8 üretim yılını alacak olsak,
8 ömür için 5. yaş üretimini bilmek gerekecektir. Yani, böyle bir ortalama
için, aynı bağı 240 yıl inceleme gereği doğacaktır.
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Uzun Ömürlü bitkilerde alınan verilerde dikkat edilmesi gereken yönler?

Bir meyve ağacının ömrü ne kadar kısa olursa olsun, yine de bu periyot,
her zaman bir insan ömründen daha uzundur. Bu periyotta ağaçların
verimliliklerinde değişiklikler meydana gelecektir. Böyle bir değişiklik olursa,
yapılan ortalamanın değeri de kalmayacaktır.
Meyve bahçelerinde üretim ve giderlerin ortalamasını, zaman içinde
inceleme yaparak tespit etmek olanaksızdır. 0 halde, yer (mekan) içinde
incelemeye başvurulabilir. Yani değeri biçilen meyve ağaçlarının bulunduğu
bölgede, aynı yaşta ve aynı yapıdaki toprak üzerinde bulunan meyve
ağaçlarının gerçek üretim ve giderleri bulunur.
Yukarıdaki örneğe göre her 30 yılda bir, aynı toprak parçası üzerinde 5.
yaşta sağlanılacak üretimi saptama yerine, aynı bölgede bulunan ve üretimi
etkileyen bütün nitelikler yönünden birbirinin aynı olan toprak parçaları
üzerinde bulunan 5 yaşındaki ağaçların üretimi saptanır.
Meyve bahçelerinin her yaşı için bu biçimde çeşitli sayılar bulunabilirse,
bunların aritmetik ortalamaları alınarak, her yaş için ortalama üretim
saptanabilir. Aynı işlem giderler için de yapılabilir. Örneğin, bölgedeki 5
yaşındaki meyve bahçelerinin dekara üretimi ile gösterilecek ve benzer 6
parsel alınacak olursa;
a1  a 2  a3  a 4  a5  a6
 üretim/dekar bulunur
6
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.

Uzun Ömürlü bitkilerde alınan verilerde
dikkat edilmesi gereken yönler?
Uygulamada, bu kadar fazla sayıyı elde etme olanağı her zaman
bulunmayabilir. Genellikle sayılar eksik elde edilir. Bu durumda, eksik
sayıların, üretim ve gider ortalamalarına elde edecek biçimde işlenmesi
gerektir. Bunların işlenmesi için “grafiksel interpolasyon” yöntemi
kullanılabilir.
Bunun için öncelikle; elde mevcut olan istatistiksel sayılar koordinat
eksenleri üzerine taşınır. Böylece apsis eksenine ağacın yaşı, ordinat
eksenine ise üretim (veya giderler) hakkında sağlanılan, fakat bazı
yaşlar için noksan olan sayılar işaretlenir. Sonra, yaş ve bilinen üretim
(veya gider) ortalamalarından doğrular çıkartılarak grafik üzerinde bazı
noktalar elde edilir. Daha sonra göz kararıyla, elde edilen noktaların
arası bir çizgiyle birleştirilir ve bu çizgiye göre noksan olan sayılar
bulunur.
Antepfıstığı, zeytin ve badem gibi
meyveliklerde hareketli ortalama alınır.
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periyodisite

sorunu

olan

Değerleme İçin Kapitalizasyon Oranının Seçimi
Gelirlerin kapitalizasyonunun yapılabilmesi için, kapitalizasyon faiz
oranının bilinmesi gerekir. Değer takdiri alanında yapılacak

araştırmalarda, sürekli plantasyonlar ile kaplı arazilerin
gerçek alım ve satımının çok az (veya hiç olmaması) olması
durumlarında, kapitalizasyon faiz oranı tarla arazileri için
saptanmaktadır. Daha sonra meyve bahçeleri ve bağ gibi sürekli

plantasyonların tarla arazilerine oranla daha fazla veya daha az risk
taşıma
durumları
dikkate
alınarak;
hesaplanan
ortalama
kapitalizasyon faiz oranında % 1-2 oranında değişiklik (±% 1-2)
yapılarak elde edilecek yeni oranların, söz konusu taşınmazların
değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir (Bewer und Henrich
1983, Özüdoğru 1998, Mülayim 2001).
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Örnek Olay İncelemesi:
Düzce Merkez İlçe Fındık Bahçesi
Mal sahibi tarafından işletilen fındık bahçelerinin malikleri ve/veya
işletmecilerinden anketle toplanan veriler kullanılarak, fındık
bahçelerinin yaşlara göre ortalama net gelirleri hesaplanmıştır.
Tesis ve üretim dönemi giderleri ile giderlerin analizinde 2002
üretim dönemine ilişkin parasal veriler kullanılmıştır.
Bahçeler genellikle hafif eğimli arazilerde tesis edilmiştir.
Fındık bahçelerinin yaşlarına göre ürün verimleri, ürün ve girdi
fiyatları, gayrisafi üretim değerleri, tesis ve üretim masrafları, yaşlara
göre net gelirler, sabit periyodik arazi rantı ve arazinin yıllık ortalama
net geliri hesaplanmıştır.
Belirli miktarda net geliri veren ve fiilen satışı yapılmış olan fındık
bahçelerinin gerçekleşen ortalama pazar değerleri esas alınarak,
fındık bahçeleri için geçerli kapitalizasyon oranı belirlenmiştir.
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Örnek Olay İncelemesi: Düzce Merkez
İlçe Fındık Bahçesi
Arazilerden gelecekte elde edilebilecek geliri ve arazilere olan talebi
etkileyen faktörler:
•Toprak sığlığı,
•Arazinin eğiminin fazla olması,
•Erozyon riski,
•Yüksek taban suyu ve zeminin yerleşime uygun olmaması.
Yüksek taban suyu ve drenaj sorunu olan yerler ile toprak sığlığı olan
eğimli arazilerde genellikle orta düzeyde ve önemli sorunu olmayan
arazilerde ise genellikle yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu
koşullarda arazilere nevilerine göre gelir yöntemi ile takdir edilebilecek
değer ile cari piyasa değerleri arasında önemli farklılığın ortaya çıkması
da doğal olacaktır. Yörede zeminin yerleşime uygun olduğu arazilere,
özellikle depremden sonra tarım dışı amaçlarla kullanıma yönelik yoğun
talep olmaktadır.
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Örnek Olay İncelemesi: Düzce Merkez
İlçe Fındık Bahçesi

Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespiti

Temel
kapitalizasyon
formülü
yeniden
düzenlenirse,
kapitalizasyon oranının arazinin yıllık net gelirinin pazar
değerine oranı olduğu görülür.
Benzer ve gerçek alım-satım değerleri bilinen tarım arazilerinin net kira
gelirleri (ΣR) ile söz konusu arazilerin gerçek satış değerleri (ΣD)
arasındaki mevcut ilişki (ΣR/ ΣD), kapitalizasyon faiz oranını verecektir.
Benzer birçok arazinin yeni ve gerçek satış fiyatları (D1, D2,.......Dn)
belirlenmişse, söz konusu arazilerin yıllık ortalama net gelirleri (R1, R2,
......Rn) hesaplandıktan sonra, yörede kullanılabilecek ortalama
kapitalizasyon faiz oranı (f); ΣR/ ΣD formülü ile kullanılarak tespit
edilmiştir:
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Kapitalizasyon Faiz Oranının Tespiti
Merkez İlçede Fındık Bahçelerinin Satış Değerleri ve Yıllık Ortalama Net Gelirleri
Satış
Tarihleri

Satılan Arazinin
Ada/Parsel
Numarası

Birim Arazi Satış
Değeri (TL/Da)

Satış Türü

Arazi
Nevi

Yıllık Ortalama Net
Geliri (TL/Da)

Eylül
1999*

- / 111

2.514.522.578

Gerçek Satış

Fındık

182.191.767

Şubat
2000*

- / 51

3.706.791.681

Gerçek Satış

Fındık

202.590.858

Ağustos
2002

- / 373

2.923.076.923

Gerçek Satış

Fındık

88.483.930

Şubat
2000*

- /521

2.543.876.644

Gerçek Satış

Fındık

93.488.079

Ortalama

2.922.066.957

Ortalama Kapitalizasyon Faiz Oranı (%)

141.688.659

4,85

(*) Eylül 1999 ve Şubat 2000’deki gerçek alım-satım değerleri, aradan geçen zaman içinde Toptan Eşya
Fiyatları İndeksindeki artışlar dikkate alınarak Ocak 2002 tarihine getirilmiştir.
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Kapitalizasyon faiz oranı il, ilçe, yöre, köy, arazi nevileri ve
arazilerin işletme tasarruf biçimlerine göre değişmektedir.

İncelenen yörede fiilen alım-satımı yapılmış ve amaç için uygun
(akrabalar arası satış, hisse devri, intikal satış, mahkeme yoluyla
satış, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi satışlar hariç) 4 adet fındık
bahçesi belirlenmiştir.
Alım-satımı yapılan fındık bahçelerinin gerçekleşen ortalama pazar
değeri 2.922.066.957 TL/da olarak saptanmıştır. Alım-satım değerleri
bilinen fındık bahçelerinin değerlendirme tarihindeki mevkii ve
koşullarına göre olduğu gibi kullanılmaları halinde getirebilecekleri
yıllık ortalama net gelirleri ise 141.688.659 TL/da olarak
hesaplanmıştır. Fındık bahçesi tesis edilmiş arazilerin yıllık ortalama
net gelirleri, ortalama bahçe alım-satım değerlerine oranlandığında,
yörede fındık bahçeleri için kapitalizasyon faiz oranı % 4,85 (% 5)
olarak hesaplanmıştır.
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Fındık bahçeleri için belirlenmiş kapitalizasyon faiz oranı ortalama bir
oran olup, bu oran alım-satıma konu olan fındık bahçelerinin genel
özelliklerini yansıtacaktır. Bu oranın yörede belirli bir arazinin değerinin
takdirinde kullanılmasında, söz konusu arazinin rahatlığı dikkate
alınarak gerekli düzeltmenin (±% 1-2) yapılması gerekecektir. Buna
göre belirli bir fındık bahçesinin değerinin takdirinde kullanılabilecek
kapitalizasyon oranının alt ve üst sınırları % 4,0 ile % 6,0 arasında
olacaktır.
Yörede ulaşım olanakları iyi olan, verimi yüksek ve yüksek taban suyu
ve drenaj sorunu olmayan arazilerde bu oran % 4,0 olarak alınabilir.
Özellikle çeşitli toprak sorunları (yüksek taban suyu ve drenaj sorunu
gibi) olan fındık parsellerinde ise, bu oranın % 5,0 ile % 6,0 arasında
değişen oranlarda alınması uygundur. Bireysel parsellere uygulanacak
kapitalizasyon faiz oranlarının seçimi için, yörede değeri takdir
edilecek fındık bahçelerinin değerlerini etkileyebilecek olumlu ve/veya
olumsuz faktörlerin belirlenmesine yönelik arazi araştırmasının
yapılması gereklidir.
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Fındık Bahçelerinin Tesis ve Üretim Giderleri, GSÜD, Net
Gelirleri, Sabit Periyodik Arazi
Rantı ve Yıllık Ortalama Net Geliri

Değer takdirinde meyve bahçelerinin gelir, periyodik gelir
olarak tanımlanmaktadır. Periyodik gelirin tahmini için
meyve bahçelerinin ekonomik ömürleri içinde yıllara göre
getirebilecekleri gelir ve yapılacak giderlerin tahmin
edilmesi, gelir-gider farklarının hesaplanması ve bu farkların
kapitalizasyon faiz oranı ile ekonomik ömrün sonuna
toplanması gerekmektedir. Bu bakımdan aşağıda fındık tesis
ve üretim giderleri ile yaşlara göre GSÜD ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
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Düzce İli Merkez İlçede Fındık Bahçelerinde Dönemlere Göre GSÜD, Maliyetler ve Rantlar
Ortalama Verim
Tesis Yaşı

Dönemler

Ortalama
Satış Fiyatı

Yan Ürün
Geliri

Toplam GSÜD

Toplam Masraflar

Rant

Kg/ocak

Kg/da

ocak/da

(TL/kg)

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1000 TL

1

--

--

50

--

--

--

111.598,8

-111.598,8

2

--

--

50

--

--

--

66.116,4

-66.116,4

3

--

--

50

--

--

--

77.302,1

-77.302,1

4

--

--

50

--

--

--

77.302,1

-77.302,1

5

0,50

25,00

50

1.664.010

--

41.600,2

172.885,7

-131.285,7

6

1,25

62,50

50

1.664.010

--

104.000,6

172.885,7

-68.885,1

7

2,50

125,00

50

1.664.010

--

208.001,3

172.885,7

35.115,6

8

3,50

175,00

50

1.664.010

--

291.201,8

172.885,7

118.316,1

9-56

4,24

212,14

50

1.664.010

--

353.003,1

172.885,7

180.117,4

57

4,00

200,00

50

1.664.010

--

332.802,0

172.885,7

159.916,3

58

3,80

190,00

50

1.664.010

--

316.161,9

172.885,7

143.276,2

59

3,75

187,50

50

1.664.010

--

312.001,9

172.885,7

139.116,2

60

3,60

180,00

50

1.664.010

--

299.521,8

172.885,7

126.636,1

TESİS DÖNEMİ

VERİM ARTIŞ DÖNEMİ

NORMAL
DÖNEMİ

VERİM

VERİM EKSİLİŞ DÖNEMİ

FINDIK TESİSİNİN SABİT PERİYODİK ARAZİ RANTI (1000 TL) (Kapitalizasyon Faiz Oranı % 4 İçin)

26.242.986,69

FINDIK TESİSİNİN YILLIK ORTALAMA NET GELİRİ (1000 TL) (Kapitalizasyon Faiz Oranı % 4 İçin)

110.268,97

FINDIK TESİSİNİN SABİT PERİYODİK ARAZİ RANTI (1000 TL) (Kapitalizasyon Faiz Oranı % 5 İçin)

35.320.541,21

FINDIK TESİSİNİN YILLIK ORTALAMA NET GELİRİ (1000 TL) (Kapitalizasyon Faiz Oranı % 5 İçin)

98.893,01
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Fındık bahçelerinde her yaş için belirlenen gelir-gider farkları, tek tek dönem
sonuna taşınmadan, doğrudan ekonomik ömrün sonuna toplanmıştır. Yörede
geçerli olan kapitalizasyon faiz oranı % 4,0 olarak alınırsa, fındık bahçelerinin sabit
periyodik arazi rantı  ( R) ve yıllık ortalama net gelirini (R) saptamak için şu
n

0

yazılabilir:



60
0

(R)

eşitlikler

= (-111.598,8(1+0,04)59)+(-66.116,4(1+0,04)58)+(-77.302,1(1+0,04)57)+
(-77.302,1(1+0,04)56) + (-131.285,7.(1+0,04)55) + (68.885,1(1+0,04) 54) +
(35.115,6(1+0,04) 53) + (118.316,1(1+0,04) 52) + [(180.117,4((1+0,04) 48- 1)/0,04).(1+0,04)
4] + (159.916,3(1+0,04)3 + (143.276,2(1+0,04)2 + (139.116,2(1+0,04)1 + (126.636,1) =

26.242.986.690 TL/da

R=

[(ΣR).f/qn-1] = 26.242.986,69.(0,0042018) =
110.268.970 TL/Da

12.11.2019

Yörede geçerli olan kapitalizasyon faiz oranı % 5,0 olarak alınırsa, fındık
bahçelerinin sabit periyodik arazi rantı ve yıllık ortalama net geliri ise
aşağıdaki gibi saptanacaktır:
= (-111.598,8(1+0,05)59) + (-66.116,4(1+0,05)58) + (-77.302,1(1+0,05)57) + (-77.302,1(1+0,05)56) + (-



60
0

55
(R) 131.285,7.(1+0,05) )

+ (68.885,1(1+0,05)
48
[(180.117,4((1+0,05)
- 1)/0,05).(1+0,05)
1
(139.116,2(1+0,05) + (126.636,1)
= 35.320.541.211

54)

+ (35.115,6(1+0,05) 53) + (118.316,1(1+0,05) 52) +
4]
+ (159.916,3(1+0,05)3 + (143.276,2(1+0,05)2 +

TL/da

R = [(ΣR).f/qn-1] = 35.320.541.211.(0,0028282) = 98.893.010 TL/Da

Fındık bahçelerinin ekonomik ömrü boyunca getirebileceği toplam sabit periyodik arazi rantı,
kapitalizasyon faizi % 4,0 alındığında, 26.242.986.690 TL/da olup, bu değer kapitalize edilerek
fındık tesis edilen arazinin çıplak toprak değeri bulunacaktır. Kapitalizasyon faiz oranı % 5,0
olarak alınırsa, arazi rantı ve arazinin yıllık ortalama net geliri sırasıyla 35.320.541.211 TL/da ve
98.893.010 TL/da olarak tahmin edilecektir. Fındık bahçesinin tahmin edilen yıllık ortalama net
geliri doğrudan kapitalizasyon faiz oranına bölünürse veya sabit periyodik arazi rantı kapitalize
edilirse, fındık bahçelerinin çıplak toprak değeri tespit edilmiş olacaktır.
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Yörede fındık bahçeleri için belirlenen ortalama
kapitalizasyon faiz oranı % 4,0 olarak alınarak sabit
periyodik fındık bahçesi rantı kapitalize edilirse,
bahçelerin çıplak toprak değeri (D0) 3.084.460.589
TL/da ve kapitalizasyon faiz oranı % 5,0 olarak
alındığında
2.292.475.101
TL/da
olarak
hesaplanmaktadır. İncelenen fındık bahçeleri genellikle
son 20-30 yıl içinde tesis edilmiştir. Bununla birlikte
araştırmada 5. ile 40. yaşlar arasında fındık
bahçelerinin ağaçla kaplı arazi değerleri ve birim ağaç
(ocak) değerleri hesaplanmıştır.
D0=26.242.986.690/((1,04)60-1)=2.756.724.140,6 TL
D0=35.320.541.211/((1,05)60-1)=1.997.860.162,9 TL
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Geçmiş değerler yöntemine göre, fındık bahçelerinin farklı yaşlardaki ağaçla kaplı
değerleri de takdir edilecektir. Kapitalizasyon faiz oranı % 4,0 olarak alındığında, 5.
yaş ile 40. yaşlardaki fındık bahçelerinin ortalama değerleri (arazi ve ağaç değerleri
toplamı) 3,6 milyar TL/da ile 4,2 milyar TL/da ve kapitalizasyon faiz oranı % 5,0
olarak alınırsa ağaçla kaplı fındık bahçesi değerleri 2,9 milyar TL/da ile 3,5 milyar
TL/da arasında olacaktır.
Örneğin, 10. yaşındaki fındık bahçesinin değerinin takdiri ile ilgili işlemler açık olarak
yazılmıştır (Kapitalizasyon faiz oranı % 4,0 için):
D10
=
(2.756.724.140,6.(1,04)10[(111.598,8.(1+0,04)9)
+
66.116,4.(1+0,04)8)+(-77.302,1.(1+0,04)7)+(-77.302,1.(1+0,04)6)+
(131.285,7.(1+0,04)5)+
(68.885,1.(1+0,04)4)
+
(35.115,6.(1+0,04)3)
(118.316,1.(1+0,04)2) +(180.117,4.((1+0,04)2)/0,04)]
=4.234.890.540 TL/da

(+

Ağaçla kaplı arazi değeri ile çıplak toprak değeri arasındaki fark ise, ağaç değerini
verecektir. Meyve geliri elde edebilmek için ağaçların varlığı zorunlu

olduğuna göre, herhangi bir yaştaki meyve bahçesinin gelir yöntemine
göre bulunan değerine ağaç bedelinin eklenmemesi gerekli olacaktır.
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Fındık Bahçelerinin Çıplak Toprak ve Ağaçla Kaplı Arazi Değerleri İle
Birim Ağaç Değerleri (Kapitalizasyon Faiz Oranı % 4,0 ve % 5,0 İçin)
Çıplak Toprak Değeri
(TL/da)

Ağaç Kaplı Arazi Değeri
(TL/da)

Ağaç Değeri (TL/Adet)

Tesis
Yaşı

f= % 4,0

f= % 5,0

f= % 4,0

f= % 5,0

f= % 4,0

f= % 5,0

5

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

3.854.193.030

3.059.697.600

21.949.380

21.236.750

10

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

4.234.890.540

3.448.431.070

29.563.330

29.011.420

15

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

4.176.818.030

3.405.906.760

28.401.880

28.160.930

20

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

4.106.163.940

3.351.633.780

26.988.800

27.075.470

25

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

4.020.202.440

3.282.366.160

25.269.570

25.690.120

30

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

3.915.617.130

3.193.961.180

23.177.860

23.922.020

35

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

3.788.373.100

3.081.131.530

20.632.980

21.665.430

40

2.756.724.140,6

1.997.860.162,9

3.633.561.300

2.937.129.140

17.536.740

18.785.380
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Örneğin, 10. yaşındaki fındık bahçesinde birim ağaç bedelinin (bir ocak fındık
ağacı) takdiri ile ilgili işlemler açık olarak yazılmıştır (Kapitalizasyon faiz oranı
% 4,0 için):
Ağaç Değeri (Bir Ocak Ağacın Değeri) = [(Dt – D0) / Dekardaki Ocak
Sayısı]

Ağaç Değeri (Bir Ocak Ağacın
2.756.724.140,6)/50 Ocak/da

Değeri)

=

[(4.234.890.540–

=29.563.330 TL/Ocak
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İRTİFAK HAKKI KURULMASI

 Arazinin belli bölümlerinden yani altından, üstünden tel, boru,
kanal geçirmek istenildiğinde taşınmazların kamulaştırılması
yerine malın belirli kısmı üzerinde kamulaştırma yoluyla
irtifak hakkı kurulabilir. Bu yolla malda yaşanan değer düşüklüğü
hesaplanır ve zarara uğrayan mal sahibinin kaybı belirlenir. Bu
süreçte izlenilen yol:
 Kamulaştırılan arazi değeri, tam kamulaştırmada kullanılan
yöntemlerle belirlenir.
 Uğranılan zarar net gelir yöntemine göre hesaplanır. Bunun için
arazinin irtifak hakkı öncesi ve sonrası net geliri (rantı) farkı
hesaplanır.
 Geçici irtifak hakkında n yılındaki net gelir eksilmesi değer biçme
qn 1
anına biriktirilir.
S0  S
n
fq
 Sürekli ise (sonsuz) yıllık gelir kapitilizasyonu şekliyle değeri
bulunur.
q 1
S
S0  S 
S

0
fq
f
 Günümüzde irtifak hakkı tam kamulaştırma bedelinin %30-35’ini
geçemez. Örneğin elektrik tellerinin geçtiği alanın değerinin 1/4’ü
pratikte irtifak hakkı olarak alınabilir.

1

ZARAR-ZİYANLA İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK
Tarımda hayvan otlatmada, anız-ot
yakma, tarlalarda çeşitli nedenle ürün
azalması gibi nedenlerle zarar ve
ziyan tespiti yapılabilir.
Bilirkişi burada meydana gelen gelir
azalmasını belirlemek için seçilebilir.
 ÖRNEK: 200 kg/da buğday verim verebilecek tarlada hayvan
otlatılması sonucunda 100 kg/da buğday alındığı tespit edilmiştir. Bu
durumda üründeki azalma da başına 100 kg’dır. Bu değerden yapılan
masraflar çıkartılarak zarar edilen değer belirlenir.
100 kg/da x 0,450 TL/kg=45 TL/da
Yapılan masraflar 100 kg/da x 0,5 TL/kg=5 TL/da
Zarar miktarı =45 – 5=40 TL/da’dır.

1

TARIMSAL SİGORTA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK

Tarımsal sigorta ile ilgili olarak hasar
tespiti, tazminat hesabı ve ödenmesi
bilirkişilik gerektiren alanları oluşturur.
Tarımsal sigorta özellikle dolu, hayvan
hayat, yangın, sera, don, tarım aletmakine alanında yapılmaktadır.

1

DOLU SİGORTASINDA;
 Bilirkişi, öncelikle ürün eksilme oranını belirler.
 Bunun için önce tarlaların dolu yağmamış olduğu varsayımından yola
çıkarak elde edilecek ürün miktarı (normal ürün miktarı) belirlenir.
 Dolu yağmış haliyle elde edilen yani doludan sonraki ürün miktarı
hesaplanır.
 Hasar oranını belirlenir.
Normal ürün miktarı-Dolu sonrası ürün miktarı
Hasar oranı=
Normal ürün miktarı
 ÖRNEK: Buğday alanında dolu öncesi 300 kg/da, sonrası ise 150 kg/da
ürün elde edildiğine göre;
300-150
Hasar oranı=
=%50
300
Bu alandan beklenen (sigorta edilen) ürün 10 ton ise 10 x 0,50=5 ton
ürün sigorta poliçesindeki birim fiyatıyla çarpılarak zarar belirlenir.
5.000 kg x 0,45 TL/kg=2.250 TL

1

 Buğday alanında dolu nedeniyle uğranılan zarar farklı farklı dağılmışsa;
Hasar oranı (%)
Arazi genişliği (da)
95
100
85
50
72
20
54
50
20
30
Ortalama hasar oranı=

0.95x100+0.85x50+0.72x20+0.54x50+0.20x30
=%73.8
100+50+20+50+30

Bu arazide 50 ton buğday sigorta edilmişse;
50.000 kg x 0,738 = 36.900 kg x 0,385 TL/kg=14.206,5 TL

 Dolu sigortasında ürün erken gelişme döneminde sigorta
yapılmışsa ve hasar varsa, değeri o zaman maliyet (o ana kadar
yapılan masraflar) kriterine göre belirlenir. Burada ürün, ekonomik
olarak yararlanılacak durumda değildir.

1

HAYVAN HAYAT SİGORTASI
 Sigorta şirketi, sigortalı ölen/zarar gören hayvanların
değerini, ölüm günündeki ticari değere (Pazar değeri)
göre belirler.
 Bu durumda bilirkişi, benzer hayvanların pazar
değerinden (alım-satım) yola çıkarak değer biçer.
Tazminat konusu net zararın belirlenmesi için sovtaj
miktarı çıkartılır.
 Hayvan hayat sigorta genel şartlarına göre ölen sigortalı
hayvan değerinin %20’si muaf tutulur.

 Hayvan etinin tüketime
elverişli değeri ile birlikte
deri değeri
 Doğumda buzağı değeri

 Tazminat = (Sigorta Bedeli-%20 Muafiyet)-Sovtaj
Poliçe bedeli

ÖRNEK: Piyasa değeri 1900 TL olan inek hastalıktan zorunlu olarak
kesilmiştir. Hayvanın sovtaj değeri 975 TL ise alınacak tazminatı
hesaplayınız.
Tazminat değeri=1900-(1900 x0.20)-975=545 TL

1

Yangın sigortası
Tarımsal yapılar konut, bina, ahır vb. yapılardır. Buralarda
meydana gelen zarar; zarara uğrayan kısmın yeniden inşaat bedeli
hesaplanır ve bundan amortisman değeri çıkartılarak belirlenir.

Sera Sigortası
Burada poliçe değeri, sera camları ve yapı elemanları
ile seradaki ürünler dikkate alınarak hesaplanır.

Tarım alet ve makina sigortası
Burada trafik sigortası gibi zorunlu, kasko
gibi zorunsuz yani isteğe bağlı sigorta
yapılabilir.

1

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA
YER ALAN KISIMLAR

o Başlık
o Giriş
o Dava Konusu
o İnceleme Özeti
o Sonuç

1

 Taşınmazın cinsi ve nevi
 Yüzölçümü
 Kıymeti etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar,
bunların ayrı ayrı değerleri
 Varsa vergi beyanı
 Kamulaştırma zamanında resmi makamların kıymet
takdiri
 Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın koşullara göre
getireceği net gelir
 Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı
olmayan emsal satış değeri
 Yapılarda, kamulaştırma günündeki resmi birim fiyatları
ve yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı
 Bedelin tespitinde etkili diğer objektif ölçütler

MUTLU VE SAĞLIKLI GÜNLER
SINAVLARDA BAŞARILAR DİLİYORUM.

1

ARSALARA DEĞER BİÇME
 Arsa, üzerinde yapı (bina) bulunan veya üzerine yapı
inşa edilecek olan toprak parçasıdır.
 Arsa tarım toprağı değildir ve özellikle alım-satım,
kamulaştırma, ipotek veya vergilendirilmesi amacıyla
değerleri biçilebilir.
 Arsalara, pazar fiyatı, dönüşüm fiyatı ve
tamamlayıcı değer kriterlerine göre değer biçilebilir.

BİLİRKİŞİLİK
 Özel bilgisiyle yargıcın bilmediği özel/teknik
kuralları bildirecek uzman kişi bilirkişidir.
 Tanık değildir ve teknik inceleme ile mahkemeye
kendi bilimselliğini, gördüğünü bildirir.
 Bilirkişi anlaşılır, açık şekilde ve konuyu pratik
halde sunmalıdır. Görüşlerini tutarlı ve tam
olarak, dürüst bir şekilde vermelidir.
 Bilirkişiliğin dayandığı mevzuat, genel olarak
hukuk usulü muhakemeleri kanununa göre
yürütülmektedir.
1

Ziraat mühendisleri tarımla ilgili hangi
konularda bilirkişi olarak seçilmektedirler?

 Kamulaştırma-İrtifak hakkı
 Tarımsal nitelikli tazminat davaları
(zarar ve ziyan tespiti)
 Tarım sigortaları
 Çevre ve arazi toplulaştırılması
 Kredi ipoteği amacıyla arazi değerinin
tespiti

1

 Kamulaştırma
bilirkişiliği,
1983 yılında çıkartılan 2942 sayılı
yasa ve daha sonra 2001 yılında
değiştirilen 4650 sayılı yasaya
dayanmaktadır. Bu yasa hükmü
ile taşınmazların kamulaştırma
bedellerinin hesaplanması, geri
alınması, irtifak haklarının tescili,
taşınmazların devri, uyuşmazlıklar
çözümlenmektedir.

 Tarımda zarar ve ziyanın
belirlenmesi
ile
ilgili
bilirkişilik mevzuatı, çiftçi
mallarının korunmasına yönelik
4081 sayılı yasasının 25. md
göre (zararın 24 saat içinde
miktar ve şartlarıyla bildirilmesi)
tahmin ve tespit edilmesini şart
koşmaktadır.

Tarımsal sigortalarda bilirkişilik mevzuatı ise 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 1319. md. Göre hazırlanan sigorta genel koşullarına
bağlıdır.

1

BİLİRKİŞİLİK SÜRECİ
 Bilirkişi seçimi
 Mahkemeye davet edilişi
 Mahkemeye gidiş ve dosyayı alma
 Dava yerine gidiş
 Bilgi ve veri toplanması
 Rapor yazımı ve hazırlama
 Mahkemeye rapor teslimi

1

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK
 Kamu yararının gerektirdiği durumlarda
özel mülkiyete devletin müdahalesine
kamulaştırma denilmektedir. Kamulaştırma
bedellerinin hesaplanma tarz ve usulleri
kanunla belirlenmektedir.
 Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde;
Varsa vergi beyanını,
Kamulaştırma
zamanında
resmi
makamlarının kıymet takdirlerini,
Taşınmaz malların birim fiyatlarını ve yapı
maliyet hesaplarını,
Diğer objektif ölçüleri dikkate almaktadır.
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Kamulaştırma 3 şekilde olmaktadır:

Kamulaştırma

Tam
Kamulaştırma

1

Kısmi
Kamulaştırma

İrtifak Hakkı
Kurulması

TAM KAMULAŞTIRMA
 1983 tarih ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ve bunda 2001 yılında
yapılan değişiklikler, taşınmaz malların kamulaştırma bedelinin, varsa vergi
beyanı ya da resmi kurumlarca yapılan kıymet takdiri, net geliri arsalarda
satış değeri, yapılarda ise maliyet değeri gözönüne alınarak biçilmesini
öngörmektedir.
 Kamulaştırma yasası 11 md. taşınmazların değerinin biçilmesinde aşağıda
belirtilen unsurlar dikkate alınarak yapılmaktadır:
 Taşınmazın cinsi ve nevi
 Yüzölçümü
 Kıymeti etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar, bunların ayrı ayrı değerleri
 Varsa vergi beyanı
 Kamulaştırma zamanında resmi makamların kıymet takdiri
 Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın koşullara göre getireceği net gelir
 Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satış
değeri
 Yapılarda, kamulaştırma günündeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet
hesapları ve yıpranma payı
 Bedelin tespitinde etkili diğer objektif ölçütler
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KISMEN KAMULAŞTIRMA
 Taşınmazın sadece bir kısmı kamulaştırıldığında kanunun
12. md uygulanır.
 Kısmen kamulaştırmada taşınmazın değeri;
 Kamulaştırılmayan kısmın değerinde kamulaştırma
nedeniyle bir değişiklik olmamışsa, onun değeri yasanın
11 md. göre yapılır.
 Kamulaştırılmayan kısmın değerinde kamulaştırma
nedeniyle bir değer eksikliği olmuşsa, bu tespit edilir ve
kamulaştırılan kısmın bedeline eklenir.
 Kamulaştırılmayan kısmın değerinde kamulaştırma
nedeniyle bir değer artışı olmuşsa, bu tespit edilir ve
kamulaştırılan kısmın bedelinden çıkartılır.
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A

ÖRNEK: 100 dekar bir A arazisinin 30 dekarlık B
kısmı kamulaştırılıyor ve B arazisine bağımsız olarak
300 milyar TL değer biçilmiştir.

C

B=30

Mal sahibi elinde; 100-30=70 dekar C arazisi kalıyor.
 A arazisinin kamulaştırma öncesi rantı 500 TL/da

 C arazisinin kamulaştırma sonrası rantı 300 TL/da
 f oranı ise %5 ise kısmen kamulaştırılan B arazisinin kamulaştırma bedelinin
kamulaştırma hükümlerine göre değeri nedir?
Burada B arazisi için kısmen kamulaştırma söz konusudur ve değerine 300
milyar TL denilemez. Yasaya göre C arazisindeki değer eksilmesi hesaplanır ve
B’nin değeri eklenerek değeri belirlenir. Bunun için bütün arazi ile kalan
kısmındaki arazinin rantlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.
A arazisinin kamulaştırma öncesi değeri:
500 TL/da/0,05=10 000 TL/da
C arazisinin kamulaştırma sonrası değeri: 4 000 TL
300 TL/da/0,03=6 000 TL/da
C arazisindeki değer eksilmesi: 70 dekar x 4 000 TL/da = 280 000 TL
B arazisinin kısmen kamulaştırma değeri: 280 000+ 300 000=580 000 TL
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