
Duran varl›klar iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi için bir y›ldan veya nor-
mal faaliyet döneminden daha uzun bir süre kullan›lan varl›klard›r. Sahip olu-
nan duran varl›klar bir dönemden daha fazla kullan›lacaklar› için bu varl›klar
önce aktiflefltirilir. ‹flletme faaliyetleri s›ras›nda duran varl›klarda kullan›mdan
dolay› fiziksel kay›plar ve teknolojik olarak eskimeler olaca¤›ndan bu varl›klarda
de¤er kay›plar› meydana gelir. Duran varl›klardaki bu de¤er kayb› dönemler iti-
bariyle hesaplanarak amortisman ad› alt›nda gider olarak muhasebelefltirilir.

Bu üniteyi daha iyi ö¤renebilmek için, "Ünite 10. Duran Varl›klar", "Ünite 15.
Dönemsonu ‹fllemleri" ünitelerini bu üniteye bafllamadan bir kez daha okuyu-
nuz. Ayr›ca bu ünitede geçen hesaplar›n "Ünite 3 Hesaplar" ünitesinin ekindeki
Tekdüzen Hesap Plan›n›n hangi hesap gruplar› içinde yer ald›¤›n› bulunuz ve he-
sab›n niteli¤ini belirleyiniz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi okuduktan sonra;
1. Maddi duran varl›klarda meydana gelen ve amortisman denilen y›pranma

paylar› nas›l hesaplan›r?
2. Hesaplanan amortisman giderleri nas›l muhasebelefltirilir?
3. Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle maddi duran varl›klar›n yeni

de¤erleri nas›l bulunur ve muhasebelefltirilir?
4. Maddi olmayan duran varl›klarda amortisman paylar› nas›l hesaplan›r ve

muhasebelefltirilir?
konular›nda gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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GENEL AÇIKLAMA
10. Ünitede tan›mland›¤› gibi bir y›ldan veya normal faaliyet döneminden daha
uzun bir süre için iflletme faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesinde kullan›lmak amac›y-
la edinilen maddi veya maddi olmayan iflletme varl›klar›na, duran varl›klar denil-
mektedir. Arsa ve arazi bir tarafa b›rak›l›rsa, bütün maddi duran varl›klar›n ömür-
leri, iflletmelere yararl› olabilecekleri süre s›n›rl›d›r. ‹flletme faaliyetleri s›ras›nda bu
varl›klar fiziksel ve teknolojik olarak eskime nedeniyle de¤er kayb›na u¤rarlar.

Duran varl›klarda meydana gelen de¤er kay›plar›n›n dönemler itibariyle he-
saplan›p, muhasebelefltirilmesine amortisman ifllemleri denir. Faaliyetlerin yürü-
tülmesine katk›s› olan duran varl›klardaki bu de¤er kayb› gelir elde etmek ama-
c›yla meydana gelen bir giderdir. Bu nedenle duran varl›klar›n aktiflefltirilen de-
¤eri, hizmet süresi boyunca gidere dönüflerek, yani gider yaz›larak her dönemin
sonuçlar›na yans›t›l›r.

Duran  varl›klar›n  özellikleri nelerdir  ve bu varl›klar hangi nedenlere de¤er  kayb›na
u¤rarlar?

MADD‹ DURAN VARLIKLARDA AMORT‹SMAN VE
YÖNTEMLER‹

Maddi duran varl›klarda meydana gelen ve amortisman denilen
y›pranma paylar› nas›l hesaplan›r?

Duran varl›klar›n maliyetinin, duran varl›¤›n ömrü süresince her muhasebe döne-
mine gider olarak da¤›t›lmas› amortisman ifllemleri yoluyla gerçeklefltirilir.

Duran varl›klar›n maliyetinin dönem sonuçlar›na amortisman pay› (gideri) ola-
rak yüklenecek tutar›n›n belirlenmesinde afla¤›daki unsurlar rol oynar:

A. Duran varl›¤›n aktiflefltirilen bedeli (maliyet),
B. Duran varl›¤›n hurda de¤eri,
C. Duran varl›¤›n ömrü (hizmet süresi),
D. Seçilen amortisman yöntemi.

Biz afla¤›da amortisman yöntemlerini aç›klarken duran varl›¤›n hurda de¤eri-
nin olmayaca¤›n› varsayaca¤›z.

Y›ll›k amortisman giderlerinin eflit, azalan, artan veya de¤iflen tutarlarda hesap-
lanmas›na yol açan çeflitli amortisman yöntemleri vard›r. Biz bunlardan vergi
mevzuat›m›z›n da kabul etmesi nedeniyle genel olarak kullan›lan:

A. Normal amortisman yöntemi,
B. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi

üzerinde duraca¤›z.
Bu ünitede yer alan konular 2. S›n›f›n Muhasebe Uygulamalar› kitab›n›n 5.

Ünitesinde daha ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.

Amortisman tutar›n›n belirlenmesinde rol oynayan unsurlar nelerdir?
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Duran varl›klarda
kullan›mdan dolay›  meydana
gelen  y›pranma paylar›
iflletme için giderdir.
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Normal Amortisman Yöntemi
Eflit tutarl› amortisman ad›yla da an›lan bu yöntem çok kullan›lan bir yöntemdir.
Bu yöntemde duran varl›¤›n maliyeti, hizmet süresine bölünmek suretiyle her y›l
gider olarak yaz›lacak amortisman tutar› (pay›) hesaplan›r.

Maliyeti 60.000.000.000 lira ve hizmet süresi (ömrü) 5 y›l olan bir makinenin her
y›l gider olarak yaz›lacak amortisman tutar› nedir?

Hesaplanacak amortisman tutar› bir orana göre de bulunabilir mi?

Uygulamada amortisman tutar›, genellikle amortisman oran›yla duran varl›¤›n
de¤eri çarp›lmak suretiyle hesaplanmaktad›r.

Örne¤imiz için amortisman oran› afla¤›daki flekilde hesaplan›r.

fiimdi makinenin de¤eri (maliyet) ile amortisman oran›n›n çarparak her y›l için
gider yaz›lacak amortisman tutar›n› bulal›m:

Amortisman Tutar›: 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000 TL

Örne¤imizdeki makinenin 5 y›l süresince her y›l maliyetinin % 20 ‘si amortis-
man giderine gönüflecektir:

1. Normal amortisman yönteminde her y›l›n amortisman tutar› nas›l hesaplan›r?
2. Maliyeti 40.000.000.000 lira, ömrü 4 y›l olan bir tafl›t arac›n›n normal amortisman

yöntemine göre üçüncü y›ldaki amortisman tutar› kaç lirad›r?

Azalan Kalanlar Üzerinden Amortisman Yöntemi
Azalan maliyetler usulüyle amortisman olarak da adland›r›lan bu yöntem, maddi
duran varl›¤›n de¤erinden ilk y›llarda daha fazla tutarda amortisman pay› ayr›lma-
s›na olanak sa¤lar.

Bu yöntemde duran varl›¤›n her y›l birikmifl amortismanlar› düflüldükten son-
ra kalan de¤erine % 40’› geçmemek üzere, normal amortisman oran›n›n iki kat›
uygulanmak suretiyle hesaplan›r.

Normal amortisman yönteminde verdi¤imiz örne¤i temel alarak, azalan kalan-
lar üzerinden amortisman yöntemine göre, amortisman tablosunu haz›rlayal›m:

Amortisman Oran›  = 1
Hizmet Süresi

  = 1
5

  =  % 20

Amortisman Tutar› = Duran Varl›¤›n Maliyeti

Hizmet Süresi (Ömrü)
 = 60.000.000.000

5
 = 12.000.000.000
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Y›llar Maliyet Amor.Oran› Amor.Tutar›
1. y›l 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000
2. y›l 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000
3. y›l 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000
4. y›l 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000
5. y›l 60.000.000.000 x 0.20 = 12.000.000.000

60.000.000.000

SIRA S ‹ZDE
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Tabloda görüldü¤ü gibi, y›ll›k amortisman (tutar›) pay›, "Maliyet-Birikmifl Amor-
tisman" de¤erine amortisman oran› uygulanarak bulunmaktad›r. ‹lk y›l yüksek
olan amortisman tutar›, azalan kalanlar üzerinden hesapland›¤› için giderek bir
azal›fl göstermektedir.

100 milyar lira maliyeti, befl y›l ömrü olan bir makinenin azalan kalanlar üzerinden
amortisman yöntemine göre birinci ve ikinci y›l›n amortisman tutarlar› kaç lirad›r?

AMORT‹SMAN G‹DER‹N‹N MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Hesaplanan amortisman giderleri nas›l muhasebelefltirilir?

Duran varl›klara ait y›ll›k amortisman tutarlar› hesapland›ktan sonra bu giderlere
iliflkin muhasebe kay›tlar›n›n yap›lmas› gerekir. Y›ll›k amortisman tutarlar›n›n mu-
hasebelefltirilmesi flu iki yöntemden biri temel al›narak yap›l›r: 1) Direkt Yöntem,
2) Endirekt Yöntem.

Direkt Yöntem: Bu yöntemde, y›ll›k amortisman tutar› bir taraftan gider yaz›-
larak di¤er taraftan ilgili duran varl›¤›n defter de¤erinden düflülerek muhasebelefl-
tirilir. Bu amaçla ilgili gider hesab› borçland›r›l›r; buna karfl›l›k ilgili duran varl›k
hesab› alacakland›r›l›r. Böyle bir kay›t, duran varl›klar›n bilançoda net aktif de¤e-
ri üzerinden görülmesine neden olur. Bu kay›t fleklinde duran varl›¤›n ilk elde et-
me maliyeti ve birikmifl amortismanlar› izlenemedi¤inden bilançonun bilgi verme
de¤eri azal›r. Dolay›s›yla bu yöntemin kullan›lmas› uygun olmamaktad›r.

Endirekt Yöntem: Bu yöntemde, y›ll›k amortisman tutarlar› ilgili olduklar›
fonksiyona göre; "760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›"na ve/veya
"770 Genel Yönetim Giderleri Hesab›"na ve "Amortisman Giderleri" yard›mc›
hesab›na borç, "257 Birikmifl Amortismanlar Hesab›"na alacak kaydedilerek
muhasebelefltirilir.

A. ‹flletmenin genel yönetim ifllerinde kulland›¤› 10.000.000.000 lira maliyetli de-
mirbafllar›ndan ay›rd›¤› amortisman tutar› 200.000.000 lira,

B. Pazarlama ve sat›fl ifllerinde kulland›¤› 20.000.000.000 lira maliyetli tafl›t için
ay›rd›¤› amortisman tutar› ise 5.000.000.000 lirad›r.

Örnekteki y›ll›k amortisman tutarlar› endirekt yönteme göre muhaselefltirilmesi duru-
munda hangi hesaplar ve hesaplar›n hangi taraf›na kaydedilmektedir?
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Maliyet –Birikmifl Amor. Normal Amor. Amor.Tutar›
Y›llar     (000.000)  Oran› x 2  (000.000 
1. y›l 60.000 x % 40 = 24.000
2. y›l 60.000- 24.000 = 36.000 x 40 = 14.400
3. y›l 36.000 – 14.400 = 21.600 x 40 = 8.640
4. y›l 21.600 – 8.640 = 12.960 x 40 = 5.184
5. y›l 12.960 – 5.184 = 7.776 = 7.776

60.000

SIRA S ‹ZDE
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Birikmifl Amortismanlar Hesab›n›n niteli¤i nedir? Hesap ne yönde kalan verir?

"257 Birikmifl Amortismanlar Hesab›" duran varl›klar› düzenleyici alacak kala-
n› veren pasif karakterli bir hesapt›r. Bu flekilde yap›lan kay›tlarla duran varl›kla-
r›n bilançoda ilk elde etme maliyeti ve o tarihe kadar ayr›lm›fl bulunan amortis-
man tutarlar› toplam› ile görülmesi sa¤lan›r. Birikmifl amortismanlar duran varl›k-
lardan "indirim" (-) olarak gösterilir.

Yukar›daki bilançodan iflletmenin maddi duran varl›klar›n›n toplam de¤erinin
30.000.000.000 lira fakat net aktif de¤erinin (30 milyar-7 milyar) 23.000.000.000 li-
ra oldu¤unu görüyoruz.

Amortisman giderlerinin fonksiyonlara göre izlenildi¤i "760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m
Giderleri Hesab›" ve "770 Genel Yönetim Giderleri Hesab›", dönem sonunda hangi hesaba
devredilerek kapat›lacakt›r? 19. Üniteye bak›n›z.
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31.12.200.
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE

DAĞITIM GİDERLERİ HS. 5.000.000.000
- Amortisman Giderleri

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 2.000.000.000
- Amortisman Giderleri

257 BİRİKMİŞ 
AMORTİSMANLAR HS. 7.000.000.000
- B.Taşıt Amor. 5.000.000.000

- B.Dem.Amor.  2.000.000.000

DÜfiÜNEL ‹M

254 TAŞITLAR HS.
20.000.000.000

255 DEMİRBAŞLAR HS.
10.000.000.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.
7.000.000.000

31.12.200. Tarihli BİLANÇO
.
.
.

MADDİ DURAN VARLIKLAR 23.000.000.000
• Taşıtlar 20.000.000.000
• Demirbaşlar 10.000.000.000
(-) Bir.Amortismanlar (7.000.000.000)

SIRA S ‹ZDE



MADD‹ DURAN VARLIKLARDA YEN‹DEN DE⁄ERLEME

Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle maddi duran var-
l›klar›n yeni de¤erleri nas›l bulunur ve muhasebelefltirilir?

Yeniden de¤erleme, paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle, maddi du-
ran varl›klar›n piyasa de¤erine yak›n bir de¤erle gösterilmesi ve amortismanlar›n
bu de¤erler üzerinden ayr›lmas› yoluyla yap›lan muhasebe ifllemleridir.

Yeniden de¤erlenecek duran varl›klar›n aktifte görülen de¤erinden, bu duran
varl›k için ayr›lm›fl birikmifl amortismanlar›n düflülmesi sonucu bulunacak kalan,
"yeniden de¤erleme öncesi net aktif de¤er"dir. Duran varl›¤›n kay›tl› de¤eri ve bi-
rikmifl amortisman› yeniden de¤erleme oran› ile çarp›ld›ktan ve gerekli ç›karma
ifllemi yap›ld›ktan sonra bulunan de¤er ise, "yeniden de¤erleme sonras› net aktif
de¤er"dir.

Duran varl›klar›n net aktif de¤eri ne demektir?

Duran varl›klar›n de¤er art›fl› ne demektir ve nas›l bulunabilir?

Yeniden de¤erlemeden sonraki net aktif de¤er ile de¤erlemeden önceki net
aktif de¤er aras›ndaki fark, "de¤er art›fl›"n› verir. Bu rakam 13. Ünite’de aç›kland›-
¤› gibi bilançonun pasifinde özel bir fonda özsermaye (öz kaynak) unsuru olarak
görülecektir. Paran›n de¤erindeki düflme nedeniyle maddi duran varl›klar›n kay›t-
l› de¤erlerinde meydana gelen art›fl, gerçek (reel) kar olmad›¤›ndan gelirlere ek-
lenmeyerek, "522 Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme Art›fllar› Hesab›"na
al›nmaktad›r.

Yeniden de¤erleme oranlar› her y›l için Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belirlene-
rek duyurulmaktad›r.

(A) ‹flletmesi, 1999 y›l›nda 10.000.000.000 liraya bir tafl›t arac› sat›n alm›fl ve 1999
y›l› sonunda % 20 üzerinden 2.000.000.000 lira amortisman ay›rm›flt›r.
‹flletme, 2000 y›l› sonunda yeniden de¤erleme yapmaya karar vermifltir. Yeniden
de¤erleme oran› % 70 olarak belirlenmifltir.

Örnekte verilen bilgiler hesaplarda nas›l gösterilir?

2000 Y›l› Sonunda de¤er art›fl hesaplamalar›:
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Net aktif de¤er = Duran
varl›klar›n kay›tl› de¤eri –
Bu varl›klar için ayr›lm›fl 
amortismanlar

S IRA S ‹ZDE
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Yeniden de¤erleme oran›n›n
% 70 olmas›, paran›n sat›n
alma gücünde bir önceki
y›la göre % 70 kay›p oldu¤u
anlam›na gelmektedir. 
‹flletmenin bir önceki y›lda
10’a ald›¤› bir maddi duran
varl›¤›n bugünkü de¤erinin
% 70 fazlas› ile 17
oldu¤unu ifade eder.

S IRA S ‹ZDE

254 TAŞITLAR HS.
10.000.000.000

257 BİR.AMORTİSMANLAR HS.
2.000.000.000

De¤erleme Öncesi De¤erleme Sonras› De¤er Art›fl›
31.12.1999 31.12.2000

Kay›tl› De¤er 10.00.000.000 x 1,70 = 17.000.000.000 7.000.000.000

(-) Bir.Amortisman (2.000.000.000) x 1,70 = (3.400.000.000) (1.400.000.000)

Net Aktif De¤er 8.000.000.000 3.600.000.000 5.600.000.000
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Bulunan bu sonuçlar nas›l muhasebelefltirilmelidir?

Yeniden de¤erlemenin muhasebelefltirilmesi:

31.12.2000 tarihinde tafl›tlar için ayr›lacak amortisman tutar› kaç olacakt›r?

31.12.2000 tarihinde envanter kay›tlar› s›ras›nda amortisman tutar› art›k ilk
de¤er üzerinden de¤il, yeniden de¤erleme sonucu ortaya ç›kan de¤er üzerinden
ayr›lacakt›r:

Amortisman tutar›: 17.000.000.000 x % 20 = 3.400.000.000 TL

Yukar›da ele al›nan örnekteki tafl›t sat›fl ifllerinde kullan›l›yor olsa idi, borçlanacak gider
hesab›: "760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri Hesab›" olacakt›.

Yukar›da yeni de¤er (17.000.000.000 TL) üzerinden amortisman kayd›n› büyük defter
hesaplar›na geçiriniz. 31.12.2000 tarihli dönemsonu bilançosunda "Tafl›tlar", Birikmifl
Amortismanlar" ve "Maddi Duran Varl›klar› Yeniden De¤erleme Art›fl›"n› gösteriniz.
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31.12.200.
254 TAŞITLAR HS. 7.000.000.000

257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR HS. 1.400.000.000
- Bir.Taşıt Amortismanı

522 MADDİ DURAN
VARLIKLARI YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞI HS. 5.600.000.000

254 TAŞITLAR HS.
10.000.000.000
7.000.000.000
17.000.000.000

257 BİR. AMORTİSMANLAR HS.
2.000.000.000
1.400.000.000
3.400.000.000

522 M.D.V. YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞI HS.

5.600.000.000

DÜfiÜNEL ‹M
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31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 3.400.000.000

- Amortisman Gideri
257 BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLAR HS. 3.400.000.000
- Bir.Taşıt Amortismanı



MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA
AMORT‹SMAN VE MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹

Maddi olmayan duran varl›klarda amortisman paylar› nas›l he-
saplan›r ve muhasebelefltirilir?

10. Ünitede tan›mland›¤› gibi maddi olmayan duran varl›klar, kullan›lmalar› so-
nucu iflletmenin has›lat›nda art›fl yaratan bir k›s›m haklarla iflletmeye ticari fay-
da sa¤layan imtiyaz ve üstünlüklerdir. Patent, flerefiye, imtiyaz, telif hakk›, ku-
rulufl giderleri ve özel maliyet bedeli, maddi olmayan duran varl›klara verilecek
örneklerdir.

Maddi olmayan duran varl›klar hangi de¤er üzerinden muhasebelefltirilir?

Bu çeflit hak, imtiyaz ve üstünlükler iflletme taraf›ndan ödenmek suretiyle elde
edildiklerinde maliyet bedeli üzerinden aktiflefltirilirler.

Yararlar›n›n devam edece¤i süreye ba¤l› olarak eflit tutarlarda amortismana (it-
faya) tabi tutulurlar.

Aktiflefltirilen 6.000.000.000 liral›k flerefiye bedeli, dönem sonlar›nda 5 y›l içinde
eflit tutarlarda itfa (amorti) olunacakt›r.

(ABC) Limited fiirketi kuruluflu s›ras›nda yap›lan ve aktiflefltirilen 2.000.000.000 li-
ral›k kurulufl gideri, 5 y›l içinde eflit tutarlarda itfa olunacakt›r.
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DÜfiÜNEL ‹M

fierefiye, iflletmenin sat›n
ald›¤› bir hakka ve varl›¤a
niteli¤i nedeniyle ödedi¤i
bedel ile o varl›¤›n kay›tl›
bedeli aras›ndaki farkt›r. 

31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.200.000.000

- Şerefiye İtfa Gideri
268 BİRİKMİŞ

AMORTİSMANLAR HS. 1.200.000.000
- Bir.Şerefiye Amortismanı

31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 400.000.000

- Kuruluş İtfa Gideri
268 BİRİKMİŞ

AMORTİSMANLAR HS. 400.000.000
- Bir.Kuruluş Giderleri
Amortismanı

Kurulufl giderleri hesab›,
iflletmenin kurulmas›, yeni
bir flubenin aç›lmas›, ifllerin
sürekli geniflletilmesi için
yap›lan ve karfl›l›¤›nda
maddi de¤er elde edilmeyen
giderin aktiflefltirilmesi
durumunda bu giderin 
izlendi¤i hesapt›r. Kurulufl
giderlerinin aktiflefltirilmesi
iste¤e ba¤l›d›r. ‹stenirse bu
gider dönem gideri olarak
kabul edilerek 
muhasebelefltirilir. 
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4 y›l için kiralanan gayrimenkul üzerinde yap›lan ve aktiflefltirilen 4.000.000.000
liral›k özel maliyet bedeli, 4 eflit tutarda itfa edilecektir.

Kiralama süresi belli olmasayd› özel bedeli 5 y›l içinde itfa (amorti) olunacak-
t›. Bu nedenle dönem sonlar›nda gider yaz›larak, dönemin kar›ndan düflülecek tu-
tar 800.000.000 (4.000.000.000/5) lira olacakt›.

Yukar›daki örnekleri ayn› iflletme için verildi¤ini varsayarak, ilgili verilerin dö-
nemsonu bilançosundaki görünümünü gösterelim.

Yukar›daki bilançodan iflletmenin maddi olmayan duran varl›klar›n›n toplam
de¤erinin 12.000.000.000 lira fakat net aktif de¤erinin (12.000.000.000 –
2.600.000.000) 9.400.000.000 lira oldu¤unu görüyoruz.

Maddi  olmayan  duran  varl›klar›n  itfa  paylar›  nas›l  hesaplan›r  ve  ne  flekilde
muhasebelefltirilir?
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31.12.200.
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1.000.000.000

- Özel İtfa Gideri
268 BİRİKMİŞ

AMORTİSMANLAR HS. 1.000.000.000
- Bir.Özel Maliyet
Amortismanı

Özel maliyet, iflletmenin kira
ile tuttu¤u bir gayri menkule
(iflyeri, fabrika binas› gibi)
ifline daha uygun flekle
dönüfltürmek üzere yapm›fl
oldu¤u eklemeler için
yap›lan harcamalard›r.  

S IRA S ‹ZDE

31.12.200. Tarihli BİLANÇO

MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR 9.400.000.000
• Şerefiye 6.000.000.000
• Kuruluş ve Örgüt.Gid. 2.000.000.000
• Özel Maliyetler 4.000.000.000
(-) Bir.Amortismanlar (2.600.000.000)

Ö R N E K



Özet
Maddi duran varl›klarda meydana gelen ve amor-
tisman denilen y›pranma paylar› nas›l hesaplan›r?

• Duran varl›klar iflletme faaliyetlerinde uzun süre
kullan›lmak üzere edinilirler ve sat›fl amac› tafl›-
mazlar. Ancak, bu varl›klar iflletme faaliyetlerinde
kullan›ld›klar› süre içinde fiziksel ve teknolojik es-
kime nedeniyle de¤er kayb›na u¤rarlar. Bu de¤er
kay›plar›n›n dönemler itibariyle hesaplan›p muha-
sebelefltirilmesine amortisman ifllemleri denir.

• Amortisman pay›n›n hesaplanmas›nda; duran var-
l›¤›n maliyet bedeli, ömrü, varsa hurda de¤eri ile
seçilen amortisman yöntemi önemli rol oynar.
Amortisman hesaplama yöntemleri olarak, bu üni-
te kapsam›nda, "normal amortisman" ve "azalan
kalanlar üzerinden amortisman" yöntemleri üze-
rinde durulmufltur.

• Normal amortisman yönteminde amortisman pay›
iki flekilde hesaplanabilir;
1. Amortisman Tutar› = Duran Varl›¤›n Maliyeti /

Hizmet Süresi (Ömrü)
2. Amortisman Tutar› = Duran Varl›¤›n Maliyeti x

Amortisman Oran›
• Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemin-

de ise amortisman pay›; ilk y›l duran varl›¤›n ma-
liyet bedeli normal amortisman oran›n›n iki kat›
ile çarp›lmak suretiyle, sonraki y›llar, her y›l he-
saplanan amortisman pay› düflüldükten sonra ka-
lan maliyetle ayn› oran çarp›larak ve amortisman
süresinin son y›l›nda da kalan maliyetin tamam›
amortisman gider pay› yaz›lmak suretiyle bulunur.
Bu hesaplamalarda duran varl›¤›n hurda de¤eri ih-
mal edilmifltir.

Hesaplanan    amortisman    giderleri    nas›l
muhasebelefltirilir?

• Duran varl›klar için hesaplanan amortisman tutar-
lar› iki flekilde muhasebelefltirilebilir. Direkt yön-
temde, amortisman gider pay› kadar bir gider he-
sab› borçland›r›l›rken duran varl›¤›n kay›tl› oldu¤u
aktif hesap alacakland›r›l›r. Bu durumda duran var-
l›klar net de¤erleriyle hesaplarda görülür, fakat bu
varl›klar›n ilk maliyetlerini ve her dönem ayr›lan
amortisman paylar›n› hesaplardan izleme olana¤›
ortadan kalkar. Endirekt kay›t yönteminde ise,
amortisman gider pay› kadar bir gider hesab› borç-
land›r›l›rken bir düzenleyici hesap (Birikmifl Amor-
tismanlar Hesab›) alacakland›r›l›r. Böylece duran
varl›klar ait olduklar› aktif hesaplarda amortisman

süresinin sonuna kadar ilk maliyetleriyle görünür-
ken her dönem hesaplanan amortisman paylar› Bi-
rikmifl Amortismanlar Hesab›’n›n alaca¤›nda birik-
tirilir. ‹lgili aktif hesap ile Birikmifl Amortismanlar
Hesab› aras›ndaki fark ise duran varl›¤›n net def-
ter (amortisman düflüldükten sonraki) de¤erini
gösterir.

Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle
maddi duran varl›klar›n yeni de¤erleri nas›l bulu-
nur ve muhasebelefltirilir?

• Paran›n sat›n alma gücünün düflmesi nedeniyle
maddi duran varl›klar›n piyasa de¤erine yak›n bir
de¤erle gösterilmesi ve amortismanlar›n bu de¤er-
ler üzerinden ayr›lmas›na "yeniden de¤erleme" de-
nir. Yeniden de¤erleme ifllemleri, Maliye Bakanl›-
¤›’nca her y›l ilan edilen yeniden de¤erleme oran›-
n›n, duran varl›¤›n aktife girdi¤i ilk y›l hariç olmak
üzere maliyet bedeline ve o güne kadar birikmifl
amortisman›na uygulanmas› ile yeni de¤erlerin bu-
lunmas›n› ve bunlar›n muhasebelefltirilmesini kap-
sar. Yeniden de¤erleme sonras›nda duran varl›¤›n
maliyetinde ortaya ç›kan fark ilgili duran varl›k he-
sab›na borç, birikmifl amortismanlarda ortaya ç›kan
fark Birikmifl Amortismanlar Hesab›’na alacak ve
bu ikisi aras›ndaki fark da Maddi Duran Varl›klar›
Yeniden De¤erleme Art›fllar› Hesab›’na alacak kay-
dedilir. Amortisman hesaplamas› da yeni de¤erler
üzerinden yap›l›r.

Maddi olmayan duran varl›klarda amortisman pay-
lar› nas›l hesaplan›r ve muhasebelefltirilir?

• Maddi olmayan duran varl›klar patent, flerefiye, ku-
rulufl gideri, özel maliyetler gibi bir tak›m sözlefl-
melerle ortaya ç›kan soyut varl›klar olup, bunlar
da edinildiklerinde maliyet bedeli üzerinden aktif-
lefltirilir ve yararlan›ld›klar› süreye göre amorti (it-
fa) edilirler. Yararlan›lacaklar› süre belirli de¤il ise
bu varl›klar eflit paylarla 5 y›ll›k süre içinde gidere
dönüfltürülür (itfa edilir)ler. Amortisman (itfa) pay-
lar›n›n muhasebelefltirilmesi maddi duran varl›klar-
daki gibidir.
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Kendimizi S›nayal›m
Bu üniteyi anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için afla¤›da-
ki sorular›, s›nav oluyormufl gibi cevaplay›n›z. Do¤ru ce-
vaplar› ünitenin sonunda bulacaks›n›z. Baflar› durumunuza
göre ünitenin tümüne ya da cevaplayamad›¤›n›z sorulara
iliflkin bölümleri yeniden çal›fl›p çal›flmayaca¤›n›za ken-
diniz karar verin. UNUTMAYINIZ K‹, S‹Z‹ DE⁄ERLEN-

D‹RECEK K‹fi‹, fiU ANDA Y‹NE S‹ZS‹N‹Z.

1. Afla¤›dakilerden hangisi duran varl›klar›n bir özelli¤i
de¤ildir?

a. Faaliyetlerde uzun süre kullan›l›rlar.
b. Bir varl›k hesab›na borç kaydedilirler.
c. Maliyet bedelleriyle aktiflefltirilirler.
d. Bir gider hesab›na borç kaydedilirler.
e. Amortisman yoluyla gidere dönüfltürülürler.

2. Afla¤›dakilerden hangisi amortisman gider paylar›n›n
muhasebelefltirilmesi için uygun de¤ildir?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. borçland›r›l›r.
b. Birikmifl Amortismanlar Hs. alacakland›r›l›r.
c. Bir gider hesab› borçland›r›l›r.
d. Duran varl›¤›n kay›tl› oldu¤u aktif hesap 

alacakland›r›l›r.
e. Birikmifl Amortismanlar Hesab›’n›n kalan› ilgili

duran varl›k grubunda indirim (-) fleklinde yer al›r.

3. Duran varl›klar›n amortisman hesaplamas›nda afla¤›da-
kilerden hangisi dikkate al›nmaz?

a. Duran varl›¤›n aktiflefltirilen bedeli
b. Seçilen amortisman yöntemi
c. Duran varl›¤›n hurda de¤eri
d. Duran varl›¤›n hizmet süresi
e. Duran varl›¤›n hacmi

4. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullan›m süresi
(ömrü) 5 y›l olarak belirlenen demirbafl eflya için, normal
amortisman yöntemine göre ayr›lmas› gerekli amortisman
pay› kaç TL’dir?

a. 100.000.000.000
b. 40.000.000.000
c. 20.000.000.000
d. 10.000.000.000
e. 5.000.000.000

5. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullan›m süresi 5
y›l olan demirbafl eflya için, azalan kalanlar üzerinden
amortisman yöntemine göre, ikinci y›l›n sonunda ayr›lacak
amortisman pay› kaç TL’dir?

a. 40.000.000.000
b. 25.000.000.000
c. 24.000.000.000
d. 20.000.000.000
e. 14.400.000.000

6. Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal amortisman oran›
% 20 olarak belirlenen demirbafl eflya için azalan kalanlar
üzerinden amortisman yöntemine göre amortisman
süresinin son y›l›nda (5. Y›l) ayr›lmas› gerekli amortisman
pay› kaç TL’dir? 

a. 40.000.000.000
b. 24.000.000.000
c. 14.400.000.000
d. 12.960.000.000
e. 8.640.000.000

7. Maliyeti 80.000.000.000 TL ve hizmet süresi 10 y›l olarak
belirlenen bir makine için normal amortisman yöntemine
göre bulunan y›ll›k amortisman pay›n›n muhasebelefltiril-
mesi ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi do¤rudur?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. 8.000.000.000 TL
alacakland›r›l›r.

b. Birikmifl Amortismanlar Hs. 8.000.000.000 TL 
borçland›r›l›r.

c. Makineler Hs. 16.000.000.000 TL alacakland›r›l›r.
d. Amortisman Giderleri Hs. 8.000.000.000 TL 

alacakland›r›l›r.
e. Birikmifl Amortismanlar Hs. 16.000.000.000 TL

alacakland›r›l›r.

8. ‹flletmenin bütün bölümleri ile ilgili faaliyetlerin yürütül-
dü¤ü bir binan›n y›ll›k amortisman pay›n›n muhasebelefl-
tirilmesi için, seçeneklerde belirtilenlerden hangisi kesin-
likle yap›lmaz?

a. Birikmifl Amortismanlar Hs. alacakland›r›l›r.
b. Kasa Hesab› alacakland›r›l›r.
c. Binalar Hesab› alacakland›r›l›r.
d. Genel Yönetim Giderleri Hs. borçland›r›l›r.
e. Amortismanlar ve Tükenme Paylar› Hs. 

borçland›r›l›r.
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9. Maliyeti 90.000.000.000 TL, birikmifl amortisman›
30.000.000.000 TL olan bir tafl›t arac›n›n % 40 oran›na
göre yeniden de¤erlenmesi durumunda ortaya ç›kacak
"net de¤er art›fl›" kaç TL dir?

a. 12.000.000.000
b. 24.000.000.000
c. 36.000.000.000
d. 48.000.000.000
e. 84.000.000.000

10. Maddi olmayan duran varl›klar için, belirli bir süre
yoksa, normal amortisman (itfa) süresi kaç y›ld›r?

a. 2
b. 4
c. 5
d. 7
e. 10
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