
YIL SONU AMORTİSMAN HESAPLAMA VE KONTROL RAPORLARI 

KILAVUZU 

 

  04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 Sıra Nolu 

Amortisman ve Tükenme Payları konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde, 

maliyet bedeli belli limitleri aşan her bir varlık için tebliğ eki listede belirtilen oran ve 

sürelerde amortisman ve tükenme payı uygulanacağı ve aşağıda belirtilen durumlarda da ilgili 

duran varlıklar için % 100 amortisman oranı uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

i. 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar, 256- Hizmet İmtiyaz 

Varlıkları hesaplarında kayıtlı ve maliyet bedeli 34.000 TL’yi aşmayan 

her bir duran varlık için amortisman oranı % 100 olarak uygulanacaktır. 

ii. 253- Tesis Makine ve Cihazlar, 254- Taşıtlar ve 255- Demirbaşlar 

hesaplarında kayıtlı ve maliyet bedeli 14.000 TL’yi aşmayan her bir varlık 

için amortisman oranı % 100 olarak uygulanacaktır. 

iii. Tutarına bakılmaksızın 260- Haklar, 264- Özel Maliyetler, 267- Diğer 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarında kayıtlı her bir varlık için 

amortisman oranı % 100 olarak uygulanacaktır. 

 

 Söz konusu Tebliğ hükümleri esas alınarak, maliyet bedeli limitleri aşan duran 

varlıklar için 2008 yılında harcama birimi ve her bir duran varlık bazında oluşturulan 

amortisman kart bilgilerine göre yıl sonu amortismanlar hesaplanmış ve kayıtlar 

oluşturulmuştur. 

 Yıl sonunda söz konusu Tebliğ hükümleri doğrultusunda amortisman hesaplamaları 

yapılacak ve kayıtlar oluşturulacaktır. Ancak, merkezden yapılan kontroller sonucunda, bazı 

muhasebe birimlerinin amortismana tabi duran varlık işlemlerinde kayıt hataları olduğu tespit 

edilmiştir. Yıl sonunda amortisman hesaplamalarının ve kayıtlarının doğru olarak 

yapılabilmesi için bu hataların düzeltilmesi gerekmektedir. Amortismana tabi duran varlık 

işlemleri hatalı olan muhasebe birimleri, yıl sonu işlemlerinde Amortisman Butonuna 

bastıklarında hata mesajları ile karşılaşacaklar ve yıl sonu işlemlerini 

tamamlayamayacaklardır. 

 Yıl sonu işlemleri Amortisman Butonuna tıklandığında sistem tarafından yapılacak 

amortisman hesaplaması ve kontrolleri aşağıda detaylıca belirtilmiştir. 

  

 

 1) Sistemde öncelikle limit üstü işlem görmüş amortismana tabi duran varlıklar 

kurumsal kodun 5 düzeyinde, hesap kodu, ekonomik kod ve sicil no bazında tespit edilerek, 

bunlara ilişkin önceki yıllar birikmiş amortisman bilgileri de dikkate alınarak aşağıdaki 

raporlarda belirtildiği şekilde amortisman hesaplaması yapılır. 

 



 
 

- Ön İnceleme/Amortisman İşlemleri menüsünden Amortisman Hesaplama Kontrol 

Raporları Formuna girilir. 

 

 

 
 

 Amortisman Kartı Olanlar (Sicil Numaralı): Bu rapor, limit üstü işlem görmüş 

amortismana tabi duran varlıkların, kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu, ekonomik 

kod ve sicil numarası bazında geçmiş yıl ve cari yıl kayıt tutarları ile birikmiş 

amortisman ve cari yıl hesaplanması muhtemel birikmiş amortisman tutarlarını 

gösteren rapordur. Kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu ve  ekonomik kod bazında 

limit üstü amortismana tabi duran varlıklar ile aynı kurumsal kod, hesap kodu ve 

ekonomik kodda limit altı kalmış amortismana tabi duran varlıklara ilişkin limit üstü 

ve limit altı birikmiş amortisman bilgilerine bu rapordan ulaşılacaktır. 

 Amortisman Kartı Olanlar (ÖZET): Bu rapor, önceki raporun kurumsal kod  5 

düzeyinde, hesap kodu ve ekonomik kod bazında toplamlarının gösterildiği özet 

rapordur. 

 Amortisman Kartı Olmayan (ÖZET):Bu rapor sadece, limit altı işlem görmüş 

kayıtların kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu ve ekonomik kod bazında özet 

tutarlarının gösterildiği rapordur. 

 Amortisman Hata Kontrol Raporu: Bu rapor, amortisman tabi duran varlık kayıt 

işlemlerinde hatalı olanlara ilişkin kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu, ekonomik 

kod ve sicil no bazında kayıtların gösterildiği rapordur. Yıl sonu amortisman 

işlemlerinin sorunsuz olarak yapılabilmesi için bu raporun boş gelmesi ve hiçbir hatalı 

kaydın görünmemesi gerekmektedir. Yıl sonu amortisman butonu işlemlerinde hata 

mesajı ile karşılaşanlar bu raporu alarak hatalı işlemlerini kontrol ederek düzeltmeleri 

gerekmektedir. 



 

Aşağıda, söz konusu raporlar sırasıyla anlatılacaktır. 

 

1- Amortisman Kartı Olanlar (Sicil Numaralı): 



 

 

 
 

 

 



Rapordaki Alanlar; 

 

Yıl: Kayıtların İlgili olduğu yıl 

İktisap değeri (1): Limit üstü işlem olarak kayıtlara giren amortismana tabi duran varlığın 

iktisap değeri. 

Değer Arttırıcı Tutar (2): Limit üstü işlem olarak kayıtlara giren amortismana tabi duran 

varlığa yapılmış limit üstü değer arttırıcı harcama tutarı. 

Çıkış Değeri (3): Limit üstü işlem olarak kayıtlara giren amortismana tabi duran varlığın 

kayıtlardan çıkış tutarı. 

Limit Üstü Duran V. A.E.T. (4): Limit üstü işlem olarak kayıtlara giren amortismana tabi 

duran varlığın amortisman hesaplamasına esas tutarıdır. Duran varlığın iktisap edildiği yıl için 

İktisap değeri ile değer arttırıcı (iktisap yılı ile aynı yılda yapılmış değer artıcı harcamalar) 

tutarların toplamından çıkış tutarının çıkarılması sonucu kalan tutardır. 

 İkt. Değer (4.1): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre amortismana esas iktisap değerini 

göstermektedir. 

 Değer Art.(4.2): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre amortismana esas değer arttırıcı 

tutarı göstermektedir. 

Amortisman Süresi (5): Limit üstü işlem görmüş amortismana tabi duran varlığın ilgili 

mevzuat uyarınca belirlenmiş amortisman süresini ifade etmektedir. 

 İktisap değer (5.1): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre iktisap değerine uygulanacak 

amortisman süresini göstermektedir. 

 Değer Art. (5.2): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre değer arttırıcı tutara uygulanacak 

amortisman süresini göstermektedir. 

L.Ü.D.V. Birikmiş Amortisman: Limit üstü işlem görmüş duran varlığa ilişkin birikmiş 

amortisman bilgilerini göstermektedir. 

 Yıl Sonu (6): Yıl sonlarında hesaplanmış (cari yıl için hesaplanacak) birikmiş 

amortisman tutarlarını göstermektedir. 

 İkt. Değeri (6.1): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre iktisap tutarına göre 

hesaplanmış/hesaplanacak birikmiş amortisman tutarlarını göstermektedir. 

 Değer. Art. (6.2): Değer artıcı harcamanın iktisap yılından daha sonraki bir yılda 

yapılması durumunda, iktisap değeri ile değer arttırıcı tutarlara farklı amortisman süreleri 

uygulanmasından dolayı yapılan bir ayrımdır ve buna göre değer arttırıcı tutara göre 

hesaplanmış/hesaplanacak birikmiş amortisman tutarlarını göstermektedir. 

 Yıl İçi Giriş (7): Limit üstü işlem görmüş duran varlığa ilişkin yıl içinde giriş yapılan 

(alacak kaydı) birikmiş amortisman bilgilerini göstermektedir. 

 Yıl İçi Çıkış (8): Limit üstü işlem görmüş duran varlığa ilişkin yıl içinde çıkış yapılan 

(borç kaydı) birikmiş amortisman bilgilerini göstermektedir. 

 Kalan (9) : Limit üstü işlem görmüş duran varlığa ilişkin yıl sonu 

hesaplanmış/hesaplanacak birikmiş amortisman tutarları ile yıl içi girilmiş birikmiş 



amortisman tutarları toplamından yıl içi birikmiş amortisman çıkış tutarlarının çıkarılması 

sonucu kalan tutardır (9= (6.1+6.2+7)-8). 

İlgili Duran Varlığın Kalanı (10): Raporun alındığı tarih itibariyle, kurumsal kod 5 düzey, 

hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili duran varlığın muhasebe kayıtlarındaki kalan 

tutarını göstermektedir. 

Limit Altı Azami A.E.T. (11): Limit üstü işlemler de dikkate alınarak, muhasebe kayıtlarına 

göre kurumsal kod 5 düzey, hesap kodu ve ekonomik kod bazında azami hesaplanacak limit 

altı amortismana esas duran varlık tutarını göstermektedir (11= 10-4.1). Formülde yer alan 

4.1, kurum toplamı satırında yer alan 4.1 sütunundaki tutardır. Bu tutar, sicil no bazında 4.1 

ve 4.2 tutarların toplamından oluşmaktadır. Kısaca Limit Altı Azami A.E.T, ilgili duran 

varlığı kalanından limit üstü amortismana esas tutarların çıkarılmasından sonra kalan tutardır. 

Birikmiş Amortisman Kalan (12): Raporun alındığı tarih itibariyle, kurumsal kod 5 düzey, 

hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili duran varlığa ait muhasebe kayıtlarındaki birikmiş 

amortisman hesabının kalan tutarını göstermektedir. 

Önceki Yıllar Limit Altı Birikmiş Amortisman (13): Raporun alındığı tarih itibariyle, 

kurumsal kod 5 düzey, hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili duran varlığa ait muhasebe 

kayıtlarındaki birikmiş amortisman hesabının kalan tutarından, limit üstü duran varlıklar için 

geçmiş yıllarda hesaplanan birikmiş amortisman tutarlarının çıkarılması ile elde edilen 

tutardır .13= 12- (9- (cari yıl için hesaplanan 6.1+cari yıl için hesaplanan 6.2)) 

Cari Yıl Hesaplanacak Birikmiş Amortisman : Limit üstü ve limit altı işlemlere göre kurumsal 

kod 5 düzey, hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili duran varlığa ilişkin cari yılda 

hesaplanacak birikmiş amortisman tutarını göstermektedir. 

 Limit Altı (14): Kurumsal kod 5 düzey, hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili 

duran varlığa ilişkin cari yılda hesaplanacak limit altı birikmiş amortisman tutarını 

göstermektedir. Limit altı azami amortismana esas tutardan önceki yıllar limit altı birikmiş 

amortisman tutarının çıkarılması ile bulunan tutardır (14= 11-13). 

 Limit Üstü (15): Kurumsal kod 5 düzey, hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili 

duran varlığa ilişkin cari yılda hesaplanacak limit üstü birikmiş amortisman tutarını 

göstermektedir. Limit üstü işlem görmüş duran varlıkların cari yıl hesaplanacak birikmiş 

amortisman tutarlarının toplamından elde edilmektedir (15= cari yıl 6.1+cari yıl 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Amortisman Kartı Olanlar (ÖZET): Aşağıda söz konusu rapor örneği görülmektedir. Bir önceki raporun, sadece kurum toplamı satırlarının 

yer aldığı özet rapordur. 

 

 

 
 

 

3- Amortisman Kartı Olmayan (ÖZET): 

 

 

 



 Yukarıda belirtilen rapor, kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu ve ekonomik kod bazında hiçbir şekilde limit üstü işlemi olmayan 

amortismana tabi duran varlıklara ilişkin cari yılda hesaplanacak amortismana esas tutarları gösteren rapordur.  

 Raporda; 

Kurum kodu: İlgili amortismana tabi duran varlığın kurumsal kodunu (5 düzeyde), 

Hesap kodu: İlgili amortismana tabi duran varlığın hesap ve ekonomik kodunu, 

Borç (1):Kurum kodu ve hesap kodu bazında ilgili duran varlık borç kayıtları toplamını, 

Alacak (2): Kurum kodu ve hesap kodu bazında ilgili duran varlık alacak kayıtları toplamını, 

Kalan (3): Kurum kodu ve hesap kodu bazında ilgili duran varlık borç – alacak kalanını, 

Birikmiş Amortisman Kalan (4): Kurum kodu ve hesap kodu bazında ilgili duran varlığa ait birikmiş amortisman hesabı alacak- borç kalanını, 

Cari Yıl %100 A.E.T. (5): Kurum kodu, hesap kodu bazında cari yıl %100 amortismana esas tutarı, 

 Göstermektedir. 

(5) nolu sütunda yer alan tutarların eksi (-) olması hatalı işlemler olduğunu ifade eder. 

 

Yukarıdaki rapor incelendiğinde; 

07.78.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.1.0.0 hesabın kalanı= 55.001,21 

07.78.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.1.0.0 hesabının birikmiş amortisman (257.4.1.1.0) kalanı= 24.662,48 

07.78.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.1.0.0 hesabı ile ilgili cari yıl %100 A.E.T.= 55.001,21-24.662,48=30.338,73 

 

Raporda tespit edilen hata; 

07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.2.0.0 hesabın kalanı= 1.054.615,98 

07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.2.0.0 hesabının birikmiş amortisman (257.4.1.2.0) kalanı= 1.212.797,17 

07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.2.0.0 hesabı ile ilgili cari yıl %100 A.E.T.= 1.054.615,98-1.212.797,17= -158.181,19 

 Kurumsal kod 5 düzeyinde, hesap kodu ve ekonomik kod bazında ilgili duran varlığın kalanından fazla birikmiş amortisman girişi olduğu 

görülmektedir. 

 Hatalı; 

1- 07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.2.0.0 hesaptan geçmiş yıllarda çıkış yapılmış, buna ilişkin birikmiş amortismanından çıkış 

yapılmamasından kaynaklanabilir. 

 Bu durumda; 07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 257.4.1.2.0.0 birikmiş amortisman hesabına borç, ilgili hesaba alacak kaydı yapılarak 

düzeltme yapılır. 

2- 07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 254.1.2.0.0 hesabı için geçmiş yıllarda fazladan hesaplanmış (257.4.1.2.0.0) birikmiş amortisman 

olabilir. 



  Bu durumda; 07.01.00.04.904 kurumsal koduna ait 257.4.1.2.0.0 birikmiş amortisman hesabına borç, 500.2.3.9.0 hesaba alacak kaydı 

yapılarak düzeltme yapılır. 

 

4- Amortisman Hata Kontrol Raporu: Aşağıda bu raporun örneği görülmektedir. Limit üstü işlem görmüş olan, ancak yıl sonu amortisman 

butonunda hata mesajına verilmesine neden olabilecek hatalı kayıtlara bu raporda gösterilmektedir. Rapor, 1 nci raporun aynısı olmakla beraber 

sadece hatalı işlemler bu raporda görünmektedir. 1 nci raporda hatalı hatasız tüm limit üstü işlem görmüş kayıtlar gösterilmektedir. 

 

 Raporda kurumsal kod 5 düzeyde, hesap kodu ve ekonomik kod bazında 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu başlıklar altında yer alıp kurum toplamı 

satırında eksi (-) tutar olarak görünen kayıtlar hatalı işlem olarak değerlendirilmektedir.



 

 
 

Yukarıda gösterilen amortisman hata kontrol raporu incelendiğinde; 

Cari yıl hesaplanacak limit altı birikmiş amortisman tutarının eksi (-) tutar olduğu görülmektedir. Bu yıl sonu amortisman butonun 

da hata mesajı vermesine yol açacaktır. 

Raporda; 

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesabın kalanı= 26.865,64 

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesap limit üstü amortismana esas tutar toplamı (Kur. Top. 4.1)= 18.647,44 

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesap limit altı azami amortismana esas tutar = 26.865,64 - 18.647,44= 8.218,20 

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesap (255.2.3 hesabının birikmiş amortismanı) kalanı = 11.977,69  

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesap (255.2.3 hesabının birikmiş amortismanı) önceki yıllar limit altı birikmiş amortisman= 

   = 11.977,69- (7.458,98- 3.729,49(cari yıl yıl sonu bir. Amorts, 6.1))= 11.977,69-3.729,49= 8.248,20 

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesap (255.2.3 hesabının birikmiş amortismanı) cari yıl hesaplanacak limit altı birik. amorts.= 

   = 8.218,20-8.248,20= -30,00 

 

 Kayıtlara ve yapılan hesaplamaya göre limit altı azami amortismana esas tutar 8.218,20 olması gerekirken, 

 Limit üstü kayıtlar dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre önceki yıllarda 8.248,20 limit altı birikmiş amortisman hesaplanmış 

görülmektedir. Dolayısıyla, limit altı azami amortisman esas tutarından daha fazla limit altı işlem yapılmıştır. 

Söz konusu hatanın birkaç nedeni olabilir; 



1- 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesaba fazladan girilmiş limit altı amortisman olabilir. 

  Bu durumda hatalı işlemi düzeltmek için; 

a- Fazla girilmiş/hesaplanmış limit altı amortisman tutarı geçmiş yıllardan kaynaklanıyorsa;  

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesaba borç, 500.2.3.9. hesaba alacak kaydı yapılarak düzeltilir. 

b-  Fazla girilmiş/hesaplanmış limit altı amortisman tutarı cari yıl birikmiş amortisman kayıtlarından kaynaklanıyorsa;  

7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesaba borç, ilgili hesaba (hatalı ilk kayıtta kullanılan ve borç kaydı yapılmış 

hesap) alacak kaydı yapılarak düzeltilir 

2- 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesaptan geçmiş yılda limit altı olarak çıkış (alacak kaydı) yapılmış, ancak buna ait 

257.5.2.3.0 birikmiş amortisman çıkışı (borç kaydı) yapılmamış olabilir. 

  Bu durumda hatalı işlemi düzeltmek için; 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 257.5.2.3.0.0 hesaba borç, 500.2.3.9. hesaba alacak 

kaydı yapılarak düzeltilir. 

      3- 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesaptan limit üstü duran varlık çıkışı yapılması gerekirken, limit altı çıkış yapılmış 

olabilir. 

  Bu durumda hatalı işlemi düzeltmek için; 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesaba limit altı olarak giriş(borç 

kaydı), 7.83.00.20.920 kurumsal koduna ait 255.2.3.0.0 hesaba limit üstü çıkış (alacak kaydı) yapılarak hatalı işlem düzeltilir. 

 

 

 Aşağıda başka bir hatalı işlem raporlanmıştır.       

 

 
 Yukarıdaki kayıt incelendiğinde; 

 

07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesabın kalanı= 186.861,52 



07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesap limit üstü amortismana esas tutar toplamı (Kur. Top. 4.1)= 230.861,52 

07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesap limit altı azami amortismana esas tutar = 186.861,52- 230.861,52= -44.000,00 

07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 257.4.1.4.0.0 hesap (254.1.4 hesabının birikmiş amortismanı) kalanı = 23.086,15 

07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 257.4.1.4.0.0 hesap (254.1.4 hesabının birikmiş amortismanı) önceki yıllar limit altı birikmiş amortisman= 

   = 23.086,15- (46.172,30- 23.086,15 (cari yıl yıl sonu bir. Amorts, 6.1))= 23.086,15-23.086,15 = 0,00 

7.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 257.4.1.4.0.0 hesap (254.1.4 hesabının birikmiş amortismanı) cari yıl hesaplanacak limit altı birik. amorts.= 

   = -44.000,00-0,00= -44.000,00 

 

Kayıtlara göre 07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesabın kalanı 186.861,52 görülmektedir. 

Diğer taraftan amortismana tabi duran varlık işlemi olarak 07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesapta 230.861,52 tutarında limit 

üstü işlem yapılmış görünmektedir.  

 Söz konusu hata;  

 07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesaba limit üstü olarak giriş (borç kaydı) yapılmış tutarın limit altı işlem olarak çıkış 

(alacak kaydı) yapılmasından kaynaklanmıştır. 

 Bu durumda hatalı işlemi düzeltmek için, 07.01.00.04.920 kurumsal koduna ait 254.1.4.0.0 hesaba limit altı işlem olarak giriş (borç 

kaydı), limit üstü işlem olarak çıkış (alacak kaydı) yapılarak düzeltilir. 

 

 

 

Önemli Uyarı: Halen hesap planında yer almakta olan 500.2.3.9.0 Birikmiş Amortismandan Envanteri Yapılanlar Hesabının 257 – Birikmiş 

Amortismanlar Hesabının düzeltilmesinde ilk seçenek olarak kullanılması doğru değildir. Duran varlıktan fazla amortisman olması yada limit 

altı duran varlıktan fazla önceki yıllardan gelen limit altı birikmiş amortisman olması durumlarında Amortisman Hesaplama Kontrol Raporları ve 

Taşınır Hesapları Kontrol Raporları bir arada değerlendirilerek ortaya çıkan durumun nedeni tam olarak belirlenmeli ve uygun düzeltme kaydıyla 

çözüm sağlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Aşağıda başka bir hatalı işlem raporlanmıştır. 

 

 
 

 

Rapor incelendiğinde; 

 

07.83.35.00.935 kurumsal koduna ait 253.3.6.0.0 hesap kalanı= 0 

07.83.35.00.935 kurumsal koduna ait 253.3.6.0.0 hesap limit üstü amortismana esas tutar toplamı (Kur. Top. 4.1)= 401.200,00 

 

 Bu noktada, ilgili duran varlığın söz konusu kurumsal kod düzeyinde kalanı sıfır olmasına karşılık, limit üstü işlemlerin kaydedildiği 

amortisman detay tablosuna göre 401.200,00 TL limit üstü işlem görülmektedir. 

 Burada da bir önceki hatayla aynı nitelikte bir hata söz konusudur. Kayıtlara limit üstü işlem olarak girilmiş duran varlık, limit altı işlem 

olarak çıkış yapılmıştır. 



 Hatalı işlemi düzeltmek için; 07.83.35.00.935 kurumsal koduna ait 253.3.6.0.0 hesaba limit altı olarak giriş (borç kaydı), limit üstü işlem 

olarak çıkış (alacak kaydı) kaydı yapılarak düzeltilir. 

 

NOT: Hatalı işlemlerin düzeltilmesi sırasında, muhasebe birimlerince kayıtlar incelenecek ve hatanın kaynağına göre Merkezi Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği hükümleri esas alınarak düzeltme işlemleri yapılacaktır. Yukarıda belirtilen düzeltme işlemleri örnek işlemler 

olup, bunlara bağlı kalınmayacaktır.  

 

 

AMORTİSMAN KARTI 

 

 
 

Muhasebe birimleri, limit üstü işlem görmüş amortismana tabi duran varlıklara ilişkin yapılan işlemleri amortisman kartından kontrol edebilirler. 

Söz konusu kartta hesap kodu ve sicil no bazında limit üstü işlem görmüş duran varlık kayıtları detaylıca yer almaktadır. 

 

 



 



 

 

 Yukarıda belirtilen rapor ve açıklamalar, say2000i kullanan özel bütçeli idare 

muhasebe birimleri için de geçerlidir.  

 Say2000i kullanan özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici idare muhasebe 

birimlerinin, limit üstü duran varlıklara ilişkin amortisman hesaplamaları yıl sonunda sistem 

tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Raporlara göre sistemdeki kayıtlar ile, idarelerin 

kendi kayıtları arasında fark bulunması durumunda, idare kayıtlarına göre ilgili kayıtlarda 

düzeltme işlemleri yapılacaktır. Limit altı işlemlere ilişkin raporlarda yer alan tutarlar kontrol 

maksatlı ve yol gösterici olarak değerlendirilecektir. İdarelerin önceden devam eden 

amortisman uygulamaları ve limit altı işlemlere ilişkin amortisman hesaplamaları ve girişleri 

idarelerce yıl sonunda manuel olarak yapılacaktır. Bu konuda 2008 yıl sonunda özel bütçeli 

idareler için yapılan açıklamalar geçerlidir. 

 

 

 

TAŞINMAZ TAHSİS İŞLEMLERİ UYGULAMASI SONRASI AMORTİSMAN 

RAPORLARI 

 

 250- Arazi ve Arsalar, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar hesaplarında 

açılan tahsise ilişkin alt hesaplar sonucunda amortismana tabi olan 251 ve 252 hesaplar 

açısından Amortisman Hesaplama Kontrol Raporlarının işleyişi değişmiştir. Buna göre aynı 

kurumsal kodlarda yer alan taşınmazlar için, kamu idaresinin mülkiyetinde olan, başka bir 

idarenin kullanımına tahsis edilen ve ilgili idarece tahsisli kullanılan taşınmazların bilgisi 

toplu olarak getirilerek bunlara karşılık gelen amortisman hesabıyla karşılaştırılacaktır. Bu 

uygulamanın nedeni taşınmazlara ilişkin üç farklı alt hesap karşılığında tek bir amortisman alt 

hesabının yer alıyor olmasıdır. 

Örneğin: 

252.1.1.4.4. Misafirhaneler (idarenin mülkiyetinde) 

252.2.1.4.4. Misafirhaneler (tahsis edilen) 

252.3.1.4.4. Misafirhaneler (tahsisli kullanılan) 

Hesaplara karşılık gelen tek amortisman hesabı 

257.2.4.4.0. Misafirhaneler, olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Amortisman Hesaplama 

Kontrol Raporlarından sicil numaralı olan alındığında aşağıdaki şekilde görüntülenir: 

 

 
 


