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DEMİRBAŞ AMORTİSMANI
AYIRILMASI
Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade
etmektedir. İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda
bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların
ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Bu şekilde maddi duran varlık,
kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin
dönemsellik kavramı yerine getirilir.
ETA:Demirbaş modülünde firmaya ait tüm duran varlıklar için demirbaş kartları
tanımlanır. Demirbaş kartlarında tanımlanan yönteme göre 2 tip amortisman
hesaplama yöntemi uygulanır.
Normal Amortisman : Amortisman ayrımı sabit kıymetin giriş değeri üzerinden
amortisman yüzdesine göre yapılır. Sonraki yıllar amortisman aynı şekilde giriş
değeri üzerinden hesaplanır.
Hızlandırılmış Amortisman : Amortisman yüzdesi iki katı olarak uygulanır.
Amortisman ayrımı, ilk yıl sabit kıymetin giriş değeri üzerinden hızlandırılmış
amortisman yüzdesine göre yapılır. Kalan değer bir sonraki yıla devredilir. Bir sonraki
yıl kalan değer üzerinden amortisman ayrılır.

Normal Amortisman Hesaplanması
20.000,00 TL değerinde, faydalı ömrü 4 yıl ve normal amortisman yüzdesi %25 olan
sabit kıymet için hesaplama şekli;
Birinci yıl amortisman ayırdığımız tutar;
20.000,00 TL * 0,25
5.000,00 TL / 4 dönem

= 5.000,00 TL (Yıllık amortisman ayrılacak değer)
= 1.250,00 TL (1 dönem amortisman ayrılacak değer)

Sonraki yıllarda da hesaplama aynı şekilde sabit kıymet değer üzerinden yapılır.

Ekran 1: Demirbaş Kartı / Normal Amortisman
Sabit kıymete ait gerekli bilgiler demirbaş kartına girilir. Amortisman ayrılacak tutar ve
amortisman oranı sabit kıymete ait demirbaş kartında yer alan bilgiler doğrultusunda
oluşturulur.
Amortisman ayırma işlemi için, Demirbaş Modülü, Yıllık Hareketler, Amortisman
Ayrılması ve Devir ekranına girilir. Bu ekranda “İşlem Yılı” ve “İşlem Dönemi”
alanlarına çalışılan ay ve yıl değerleri gelir.

Ekran 2: Amortisman Ayrılması ve Devir

Listeleme kriterleri belirlendikten sonra F2-Amortisman Ayır butonuna tıklanarak
sabit kıymetler için amortisman ayırma işlemine başlanır.
Amortisman ayırma işlemi tamamlandıktan sonra Demirbaş Kartı, Amortisman
İşlemleri sekmesinden amortisman ayrılan dönemi ve amortisman tutarını
görüntülenebilir.

Ekran 3: Demirbaş Kartı, Amortisman İşlemleri / Normal Amortisman

Hızlandırılmış Amortisman Hesaplanması
25.000,00 TL değerinde, faydalı ömrü 4 yıl ve hızlandırılmış amortisman yüzdesi %50
olan sabit kıymet için hesaplama şekli;
Birinci yıl amortisman ayırdığımız tutar;
25.000,00 TL * 0,50
12.500,00 TL / 4 dönem

= 12.500,00 TL (1.Yıl amortisman ayrılacak değer)
= 3.125,00 TL (1.Yıl, 1 dönem amortisman ayrılacak değer)

İkinci yıl kalan Net değer üzerinden amortisman ayırma işlemine devam edilir.
Net Değer
Net Değer

= Sabit Kıymet Değeri – Birikmiş Amortisman
= 25.000,00 TL – 12.500,00
= 12.500,00 TL

12.500,00 * 0,50
6.250,00 / 4 dönem

= 6.250,00 TL
= 1.562,50 TL

(2.Yıl amortisman ayrılacak değer)
(2.Yıl, 1 dönem amortisman ayrılacak değer)

Ekran 4: Demirbaş Kartı / Hızlandırılmış Amortisman
Amortisman ayırma işlemi için, Demirbaş Modülü, Yıllık Hareketler, Amortisman
Ayrılması ve Devir ekranına girilir. Bu ekranda “İşlem Yılı” ve “İşlem Dönemi”
alanlarına çalışılan ay ve yıl değerleri gelir.
Listeleme kriterleri belirlendikten sonra F2-Amortisman Ayır butonuna tıklanarak
sabit kıymetler için amortisman ayırma işlemine başlanır.
Amortisman ayırma işlemi tamamlandıktan sonra Demirbaş Kartı, Amortisman
İşlemleri sekmesinden amortisman ayrılan dönemi ve amortisman tutarını
görüntülenebilir.

Ekran 5: Demirbaş Kartı, Amortisman İşlemleri / Hızlandırılmış Amortisman

