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GİRİŞ 

Bu kılavuz Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı harcama birimlerinde taşınmaz envanteri 
çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla hazırlanmış olup kılavuzda, İKYS-Taşınmaz 
Programı kayıtları ve muhasebe kayıtlarının yaptırılması işlemleri ile bu işlem süreçlerinde dikkat 
edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45’inci maddesinin birinci fıkrasında  "Genel 
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu iarelerine ait 
taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur.” hükmü gereğince, genel bütçeli idareler 
arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığımız adına taşınmaz tescili yapılmamaktadır.  

Yine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 44, 45 ve 60’ıncı maddeleri ile 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin 
Yönetmelik hükümleri gereğince; hukuken taşınmaz edinme hakkına sahip olmamakla birlikte Hazine, 
gerçek kişi, vakıf, dernek vs. adına tescilli olan ve Başkanlığımız hizmet ve faaliyetleri için harcama 
birimlerimize tahsis edilmiş olan taşınmazlar kayıt altına alınarak bunlara ilişkin Yönetmelik eki Ek-6 
Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu ile 7/A Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin 
İcmal Cetveli ve 7/B Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli düzenlenmesi, daha sonra 
bu icmal cetvellerinin muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü muhasebe müdürlüklerine gönderilerek 
muhasebe kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir. 

1.İKYS TAŞINMAZ PROGRAMI

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı harcama birimleri, taşınmaz kayıtlarının yapılması için 
hazırlanmış olan İKYS-Taşınmaz Programına resmi olarak yönettikleri ve kullandıkları cami, Kur’an 
kursu, hizmet binası, lojman, eğitim merkezi binası vb. tüm taşınmazları kaydedeceklerdir.  

Yönetmelik gereğince kaydedilen her bir taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve içerisinde 
kiralanan taşınmazlarda kira sözleşmesinin, irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda 
irtifak hakkı sözleşmesinin (resmi senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni 
sözleşmesinin, bağımsız ve sürekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda sözleşme 
(resmi senet) ve tapu senedi örneğinin, tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararının 
ve taşınmaza ilişkin yazışmaların bulunduğu dosya açılacaktır. 

 Yapılan taşınmaz kayıtları yukarıda sözü edilen belgelere ve tapu bilgilerine dayanmalıdır. İKYS-
Taşınmaz Programı kaydı yapılmadan önce taşınmazlara ait söz konusu bilgi ve belgeler, Hazine 
mülkiyetinde olan taşınmazlar için milli emlak servislerinden, diğer kamu idareleri kurum ve kuruluşların 
mülkiyetinde olan taşınmazlar için ise malik idarelerden temin edilerek dosyalarında muhafaza 
edilecektir. 
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1.1 İKYS-Taşınmaz Kaydı Yapılması: 
1.1.1 Taşınmaz Bilgi Girişinde  “Yeni Kayıt” Yapılması: 
İKYS Taşınmaz Programında Taşınmaz Bilgi Girişinde “yeni kayıt” sekmesine tıklanır. 

 

 

Açılan giriş ekranında ekli taşınmaz bilgisi, takbis numarası, kayıt durumu, cinsi, adres bilgileri, tapu 
bilgileri, edinme şekli ve edinme tarihi, maliki, bedel türü ve bedeli ile açıklamalar kısmı doldurulur ve 
kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. 
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1.1.1.1Ekli Taşınmaz Bilgisi: 
Yeni taşınmaz kaydı giriş ekranında cami veya Kur’an kursu girişlerinde cami isimleri, İKYS-Cami 
Yönetim Sisteminde, Kur’an kursu isimleri ise EHYS-Eğitim Hizmetleri Yönetim Sisteminde yer alan 
isimleriyle eşleştirilmektedir. Bu nedenle ekli taşınmaz bilgisi satırında cami veya Kur’an kursu 
seçildiğinde altında bir satır açılmakta ve bu satıra cami veya Kur’an kursunun isminden 3 karakter 
yazıldığında benzer isimdeki taşınmazlara ait liste açılmaktadır. Burada yer alan isimler seçildiğinde 
bilgiler eşleştirilerek adres bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Diğer taşınmazlar için eşleştirme 
yapılmadığından doğrudan takbis numarası ve diğer bilgileri girilerek kayıt tamamlanır. 

1.1.1.2.Örnek Cami Kaydı: 
Cami kaydı yapılırken açılan giriş ekranında taşınmazın adı yazılır. Ekli taşınmaz bilgisi satırında 
taşınmazın türü olarak cami seçilir. Cami butonuna tıklanıp altında açılan satıra cami isminden 2-3 
karakter yazıldığında İKYS cami yönetim işlemlerinden benzer isimde olan camilerin isim listesi açılır. 
Buradan caminin adı seçilir. Seçim yapıldığında o camiye ait adres bilgileri mernisden otomatik olarak 
gelir. 

 

Ekli taşınmaz bilgisi bölümünde cami ismi seçildiği halde adres kısmı otomatik olarak gelmiyorsa İKYS 
Kadro menüsü altında bulunan Cami İşlemleri-Cami Yönetim İşlemleri menüsünden caminin adres 
bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. 

Kur’an kursu seçildiğinde ise EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi) den benzer isimde Kur’an 
kurslarının isim listesi açılır. Buradan Kur’an kursunun ismi seçilir.  

Daha sonra taşınmaza ait takbis numarası yazılır.  
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1.1.1.3.Takbis numarası ve Tapu Bilgileri: 
Harcama biriminin kullanımında ve yönetiminde olan taşınmaların kayıt bilgileri mutlaka tapu kayıtlarına 
dayanmalıdır. Ancak herhangi bir nedenle tapu bilgilerine ulaşılamayan taşınmazların tapu bilgilerinin ve 
TAKBİS numaralarının temini açısından Tapu kadastro Genel Müdürlüğünün parsel sorgulama ekranı 
kullanılabilir. Bu ekrana ulaşmak için;  

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresine girilir. Burada tapu 
tescili bulunan tüm taşınmazlara ait kimlik bilgileri sorgulanarak görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
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1.1.1.4.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama 
Parsel sorgulama ekranına girildiğinde 

1.1. İli seçilir 
1.2. İlçesi seçilir. 
1.3. Mahallesi Köyü seçilir. 
1.4. Harita bölümünde girilen adres görüntüsü geldiğinde ekranın üst tarafında yer alan ( i )’ye tıklanır. 
1.5. Krokide yer alan ilgili taşınmaz bulunarak üzerine tıklanır. Sistem tarafından parsel kırmızı 

çerçeve ile çizilir ve ekranda “Öznitelik Bilgisi Tablosu” görülür. Bu tabloda malik bilgileri 
dışında kalan tapu bilgileri yer almaktadır. Buradan elde edilen bilgilerle Taşınmaz kaydı 
yapıldığında ekran görüntüsünün çıktısı alınarak dosyasında muhafaza edilmelidir. 

 

 

 

Bu ekranda malik bilgisi yer almadığından malik bilgisi ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilir.  



6 
 

1.1.1.5.Kayıt Durumu ve Cinsi: 
Kayıt durumu bölümünde taşınmaz tapuya kayıtlı ise tapuya kayıtlı olan taşınmazlar, kayıtlı değilse 
tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar seçilir. Tapuya kayıtlı olan taşınmazlar seçildiğinde cinsi bölümünde 
(1) ile başlayan taşınmaz kodları, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar seçildiğinde ise cinsi bölümünde (2) 
ile başlayan taşınmaz kodları açılır. Buradan cinsi doğru olarak seçilmelidir.  

 

 

Daha sonra adres bilgileri tapu bilgileri ve istenilen diğer bilgiler eksiksiz olarak doldurulur. Bazı tapu 
suretinde cilt no, sayfa no gibi bilgiler bulunmayabilmektedir. Bu durumda olan bilgiler için (0) veya (-) 
yazılır.  
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1.1.1.6.Edinme Şekli ve Edinme Tarihi: 
Edinme şekli seçilir. 

 

Edinme tarihi, camiler için cami beratının verilerek ibadete açıldığı tarihi (İKYS-Cami Yönetim 
Sisteminde yer alan cami açılış tarihi), diğer taşınmazlar için ise taşınmazın tahsis edilme tarihi olarak 
girilmelidir.  

1.1.1.7.Bedel Türü ve Bedeli: 
Sadece tapuya kayıtlı ve maliki hazine olan taşınmazlar için bedel bilgisi girilir. Maliki bölümünden 
hazine seçildikten sonra bedel türü seçilerek bedel kısmına edinme bedeli yazılır. İz bedeli seçildiğinde 
program otomatik olarak (0,01) getirir.  
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Bedel bilgilerinin kaydedilmeden önce bağlı milli emlak servisinde ilgili taşınmaza ait güncel bedel bilgisi 
bulunup bulunmadığı öğrenilir. Milli emlak tarafından tespit edilmiş güncel bedel bilgisi bulunmuyorsa; 
ilgili harcama birimimiz (müftülük vb.) tarafından maliyet veya rayiç bedeli tespit edilir, (tarihi yapı 
olması eski yapı olması, teknik imkânsızlık vb.) nedenlerle bedel tespit etme imkânı bulunmayan camiler 
iz bedeli (0,01) ile kaydedilir. 

Hazine mülkiyetinde olan taşınmazların; ilgili harcama birimimiz adına milli emlak servisleri tarafından 
tahsis edilmesi ve akabinde tahsise ilişkin muhasebe kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenle 
tüm harcama birimlerimizin Hazine mülkiyetinde olan taşınmazlar için bağlı milli emlak servislerinden 
kendilerine tahsisli olan taşınmazlara ait bilgileri temin ederek fiili olarak kullanılan ve Taşınmaz 
Programına kaydedilen taşınmazlar ile karşılaştırmaları gerekmektedir. Yönetim ve kullanımında olmakla 
birlikte bağlı milli emlak servislerinde tahsisi bulunmayan taşınmazlar için tahsis talebi yaparak tahsis 
ettirmeleri, geçmişte kullanılan ve daha sonra kullanımına son verilen ancak milli emlak servislerinde 
halen kendilerine tahsisli olarak görülen taşınmazların ise tahsisinin kaldırılması talebi yaparak 
tahsislerini kaldırtmaları gerekmektedir. 

1.1.1.8.Açıklamalar: 
Tüm alanlar doldurulduktan sonra açıklamalar kısmına taşınmaz için gerekli notlar yazılır ve kaydet 
butonuna tıklanarak kayıt tamamlanmış olur. 

 

 Yeni kayıt ekranında zorunlu alanlar boş bırakılırsa kayıt tamamlanmamış olacağından, harcama birimi 
taşınmazları listelendiğinde bu durumdaki kayıtlar pembe satır olarak görüntülenir ve hata hücresinde 
eksikliği ifade eden bir not bulunur. Bu nedenle istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 

1.1.2.Kayıtlardan Çıkış: 
Taşınmazlardan kullanım hakkı sona ermesi, tahsisinin kaldırılması, kira kontratının sona ermesi, terkin 
edilmesi gibi nedenlerle kullanımı sona erenlerin kaydı, işlemler/güncelle butonu ile kayda girilerek çıkış 
bilgileri doldurulmak suretiyle yapılır.  

Kayıtlar listelendikten sonra ilgili taşınmaz satırından işlemler güncelle butonu ile kayda girilir. 
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Daha sonra kayıtlardan çıkış nedeni ve çıkış tarihi ile açıklamalar kısmı doldurularak kaydet butonuna 
tıklanır. 

  

Çıkış bilgileri doldurulup kaydedilen taşınmaz tapuya kayıtlı ise 7/A Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar 
İçin İcmal Cetvelinde, tapuya kayıtlı değilse 7/B Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal 
Cetvelinde yıl içerisinde çıkan sütununda gösterilir. 

1.1.3.Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi: 
DİBBYS Taşınmaz İşlemleri Programı Taşınmaz Bilgi Girişi Bölümünde Harcama birimini seçerek 
“Listele” butonu tıkladığında daha önce girilmiş taşınmazların tamamı listelenir. Eksik bilgi girişi 
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nedeniyle tamamlanmamış olan kayıtlar listede pembe renkli satır olarak görüntülenir ve hata hücresinde 
yer alan “Bilgiler” tıklandığında “Eksik Bilgi Durumu” ayrıntısını içeren bir not görülür. 

Aşağıda Diyarbakır ili Kulp ilçesine ait Ağaçlı Beldesi Camii kaydı pembe satır olarak görülmektedir. 
Kaydın Bilgiler kısmına tıklandığında Eksik Bilgi Durumu notu açılmakta ve burada söz konusu caminin 
TAKBİS numarasının girilmemiş olduğu görülmektedir. 

Kaydın düzeltilmesi için “İşlemler” “Güncelle” butonu ile kayda girilir.  
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Açılan ekranda takbis numarası yazılır, adres bilgileri ve diğer bilgileri tamamlanarak kaydedilir.  

 

Söz konusu işlem tamamlanarak yeniden listeleme yapıldığında kayda ilişkin satır beyaz olacak ve hata 
hücresindeki uyarı kaybolacaktır. İlk durumda İKYS-Cami Kontrol Listesinde girilmemiş cami yani 
karşılığı (0) olarak gözükürken kayıt düzeltildiğinde girilmiş cami yani karşılığı (1) olarak gösterilecektir. 

Tüm taşınmaz kayıtlarında pembe renkli satır kalmayıncaya kadar bu işlem tekrarlanır.  
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1.1.3.1.Eksik Veya Mükerrer Girilmiş Olan Camilerin Tespiti Ve Düzeltilmesi: 
 

Beratı verilip kadro ihdas edilerek açılışı yapılan ve İKYS-Cami Yönetim Sistemine kaydedilen camiler,  
aynı anda Taşınmaz Programına da kaydedilmelidir.  

Harcama birimlerimizin girilmemiş camileri olup olmadığını anlamaları için Taşınmaz Programı açılış 
ekranına  “Taşınmaza Kaydedilmeyi Bekleyen Camiler” listesi eklenmiştir. Kullanıcı Programa 
girdiğinde uyarı penceresi açılarak girilmeyen camilerin listesini görebilmektedir. 

Aşağıda Bursa Nilüfer İlçesi Taşınmaz kullanıcısına ait açılış ekranında yer alan “Taşınmaza 
Kaydedilmeyi Bekleyen Camiler” listesi görülmektedir. 

 

 

 

Ayrıca müftülüklerimizin taşınmaz programında girilmemiş veya mükerrer girilmiş camisi 
bulunup bulunmadığını “İKYS- Taşınmaz Cami Kontrol” ve “İKYS-Taşınmaz Cami Sayıları” 
raporları üzerinden rutin olarak kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri anında yapmaları 
gerekmektedir.   
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1.1.3.2.İKYS-Taşınmaz Cami Sayıları Raporu: 
İcmal Listeleri Bölümünden ilgili yıl seçtikten sonra “İKYS-Taşınmaz Cami Sayıları” raporuna tıklanır. 

 

Açılan ekranda İKYS ve Taşınmaz Cami sayıları karşılaştırılarak aradaki fark gösterilmektedir. Tüm 
camiler Taşınmaz Programına kaydedildiğinde bu raporda fark sıfır olur. 

  

Yukarıda yer alan İKYS-Cami Sayıları Karşılaştırmasında Ankara Sincan İlçe Müftülüğünün Taşınmaz 
Programına girmediği 4 camisi bulunduğu görülmektedir. Burada yer alan 4 caminin hangileri olduğunu 
görmek için İKYS-Taşınmaz Cami Kontrol Raporuna bakılır.  
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1.1.3.3.İKYS-Taşınmaz Cami Kontrol Raporu: 
İcmal Listeleri Bölümünden ilgili yıl seçildikten sonra “İKYS Taşınmaz Cami Kontrol” raporuna tıklanır. 

 

 

Açılan listede Sincan İlçe Müftülüğü Cami Listesi görülmektedir. 

  

Bu Cami listesinde yer alan Cami isimlerinin karşısında numaralar yer almaktadır. Cami adının karşısında 

“0”          olan camiler:   İKYS de olup Taşınmaz Programında bulunmayan camiler, 
“1”          olan camiler:   İKYS de ve Taşınmaz Programında bulunan camiler,  
“2,3,4…”olan camiler:   İKYS de yer alıp da Taşınmaz Programında 2 kez girilmiş olan camiler anlamına 
gelmektedir.  
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Eksik bilgi girişi yapılmış olması veya caminin açılış tarihinin yanlış girilmesi, taşınmaz adı ve cami 
adının uyuşmaması, ekli taşınmaz bilgisinde cami yerine başka tür taşınmazlar seçilmiş olması, cinsi 
bölümünde taşınmaz kodunun cami kodu yerine başka taşınmaz kodu seçilmiş olması gibi hatalı yapılmış 
cami kayıtları icmal listelerinde girilmemiş cami olarak görülmektedir. Bu nedenle karşılığı (0) olan 
camilerin programda kaydı olup olmadığına bakılmalıdır. Hiç kayıt yapılmamış ise “yeni kayıt” 
sekmesinden kayıt oluşturulmalıdır.  
 
Yapılan incelemede Sincan Müftülüğüne ait bu camilerin hiç kaydedilmediği anlaşıldığından “yeni kayıt” 
sekmesinden kayıt oluşturulması gerektiği anlaşılmıştır. 
 
Harcama birimlerinin hatalı kayıtlarını düzeltmeleri, karşılığı (0) olan ve programda hiç kaydedilmemiş 
camileri yeni kayıt sekmesinden girmeleri, cami adı karşısında 2,3,4… bulunan camilerin fazla olanlarını 
silmeleri gerekmektedir. 
 
1.1.3.4.Ekli Taşınmaz Bilgisinin Hatalı Girilmesi: 
Müftülüklerin taşınmaz kayıtları incelendiğinde kaydedilen camilerden bazılarının taşınmaz adı ve ekli 
taşınmaz adının aynı olmadığı ekli taşınmaz bilgisi bölümünde farklı isimde camilerin seçildiği 
görülmüştür.  

Örneğin Bursa İli Nilüfer İlçe Müftülüğü kayıtlarında yer alan 15 Temmuz Şehitler Cami kaydı yapılırken 
ekli taşınmaz bilgisi bölümünde sehven Ertuğrul Mahallesi Camii seçilerek bu camiyle eşleştirildiği 
görülmektedir.  
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Bu nedenle de İKYS-Taşınmaz Cami Kontrol Raporunda 15 Temmuz Şehitler Camisi, karşılığı (0) olan 
girilmemiş cami olarak görülmektedir. 

 

Ertuğrul Mahallesi Camisi ise 15 Temmuz Şehitler Camiine bağlanmış ve aynı zamanda da kendi kaydı 
yapılmış olduğundan karşılığı (2) olan mükerrer girilmiş cami olarak görülmektedir. 
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15 Temmuz Şehitler Cami kaydı düzeltildiğinde İKYS-Taşınmaz Cami Kontrol Raporunda bu iki kaydın 
karşılığı da (1) olan hem İKYS-Cami Yönetim Sisteminde hem de İKYS-Taşınmaz Programında birer 
kayıt yapılmış olan cami olarak görülecektir. 

15 Temmuz Şehitler Camisi kaydına işlemler güncelle butonları kullanılarak girilir.  

 

Kayda girildiğinde ekli taşınmaz bilgisi satırında “Temizle” butonuna (x) tıklanarak ekli taşınmaz adı 
silinir. 
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Ekli taşınmaz adı satırına adının ilk 3 karakteri yazıldığında gelen ismine tıklanır. 

 

Taşınmaz adı güncellensin butonuna tik atılır.  

 

Daha sonra giriş sayfasında boş alan kalmayacak şekilde tüm bilgiler doldurularak kaydet butonuna 
tıklanır. Bu şekilde düzeltme işlemi tamamlanmış olur. 

Bu durumda olan tüm kayıtların düzeltilmesi ve yapılan yeni kayıtlarda ekli taşınmaz bilgisi bölümünde 
mutlaka doğru ismin seçilmesi gerekmektedir. 
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Ayrıca taşınmaz kaydı yapılırken ekli taşınmaz bilgisinde taşınmaz türü yanlış seçildiğinde (cami butonu 
yerine Kur’an kursu seçilmesi gibi) kaydın işlemler sil butonu kullanılarak silinip yeniden girilmesi 
gerekir. 

1.1.3.5.Ekli Taşınmaz Bilgisi Yanlış Seçilen Kayıtların Tespit Edilmesi: 
 Bu durumda olan kayıtları görmek için; Taşınmaz Bilgi Girişinde “Sütunlar” bölümünde tik atılıp 
“Listele” butonuna daha sonra da “Excel’e Aktar” butonuna tıklanır. 

 

 

Açılan Excel tablosunda tüm taşınmaz kayıtlarının ayrıntılı bilgileri yer almaktadır. 

Bu tabloda cami kayıtlarının özellikle “İKYS Taşınmaz Cami Kontrol” raporunda karşılığı “0” olan 
camilerin yer alıp almadığının veya “2,3,4…”, olan camilerin taşınmaz adı ve cami adının aynı olup 
olmadığının, hata hücrelerinde bir eksik bilgi durumu notu bulunup bulunmadığının, açılış tarihlerinin 
doğru olup olmadığının, cins bilgisinin doğru girilip girilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Taşınmaz adı ve cami adı farklı olan camiler işlemler güncelle butonu ile kayda girilerek ekli taşınmaz 
bilgileri düzeltilip taşınmaz adı güncellenmeli varsa diğer hatalar düzeltilmeli, 2,3,4… sayıda olan 
camilerin mükerrer olanları işlemler sil butonu kullanılarak silinmelidir. 
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Aşağıda Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğüne ait taşınmaz kayıtlarının Excele aktarıldığında taşınmaz adı 15 
Temmuz Şehitler Cami olan kaydın cami adının Ertuğrul Mh. Cami olarak seçildiği görülmektedir.  
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1.1.3.6.Ekli Taşınmaz Bilgisinde Silinmiş Cami Seçilmesi Hatası: 
 

İsim değişikliği nedeniyle İKYS Cami yönetim sisteminde ismi güncellenmiş ancak İKYS-Taşınmaz 
Programında ismi güncellenmemiş kayıtların, ekli taşınmaz bilgilerinin de 15 Temmuz Şehitler Camisi 
örneğinde olduğu gibi güncellenmesi gerekmektedir. 

Aşağıda yine Bursa Nilüfer İlçe Müftülüğü kayıtlarının Excel tablosuna aktarılmış halinde silinmiş cami 
ile eşleştirmeler görülmektedir. 

 

 

 

2.İCMAL RAPORLARI 

İcmal listeleri bölümünde; Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik gereğince 
düzenlenecek olan Ek 6-Sınırlı Ayni Haklar İle Kişisel Haklar ve Tahsis Formu, 7/A Tapuya Kayıtlı Olan 
Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli, 7/B Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli bulunmakta, 
ayrıca yukarıda sözü edilen ve camilerin kontrolünü sağlamak üzere hazırlanan İKYS-Taşınmaz Cami 
Kontrol Raporu ve İKYS-Taşınmaz Cami Sayıları raporları yer almaktadır. 
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İl Müftülükleri İcmal Listelerinde ilgili yılı seçtikten sonra alt birim dahil bölümünde evet seçtiklerinde 
icmallerini il geneli olarak (bağlı ilçeler dahil) alabilmekte, hayır seçtiklerinde ise icmallerini il merkezi 
olarak alabilmektedirler. 

  

İl müftülüğü taşınmaz görevlilerince bağlı ilçe müftülüklerinin taşınmaz kayıtları belli aralıklarla kontrol 
edilerek varsa eksiklikleri ve hataları bildirilmeli ve düzeltmeleri sağlanmalıdır. 

2.1.Sınırlı Ayni Haklar İle Kişisel Haklar ve Tahsis Formu (Ek-6): 
Bu İcmal Raporunda harcama biriminin kaydetmiş olduğu tüm taşınmazlara ait detaylı taşınmaz bilgileri 
yer almaktadır. 
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2.2.Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli ( Ek-7/A): 
Bu icmal cetvelinde; tapuya kayıtlı olan taşınmazlar, taşınmaz kodlarına göre geçen yıldan devreden, yıl 
içinde edinilen, yıl içinde çıkan ve gelecek yıla devreden bölümler ile bunların adedi, yüzölçümü ve 
değerleri gösterilir. 

 

 

2.3.Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli ( Ek-7/B): 
Bu icmal cetvelinde; tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar, taşınmaz kodlarına göre geçen yıldan 
devreden, yıl içinde edinilen, yıl içinde çıkan ve gelecek yıla devreden bölümler ile bunların adedi, 
yüzölçümü ve değeri gösterilir. 
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Harcama birimleri taşınmazlarının toplam sayılarını görmek için bu iki icmal cetvelinin verilerini 
toplamalıdır. Örneğin toplam kaç adet cami girdiğine bakmak için Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin 
İcmal Cetveli Ek-7/A ve Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli Ek-7/B icmal 
Cetvellerinin gelecek yıla devreden sütunlarında yer alan cami sayılarının toplamına bakmalıdır. 

2.4.İcmal Kontrol Raporu: 
Kaydı yapılan taşınmazların malik ve cinslerine göre dağılımını görmek için hazırlanmıştır. Taşınmaz 
Bilgi girişi ekranında İcmal kontrol raporu sekmesine tıklanır. 

Örneğin Adana Pozantı ilçe Müftülüğü ekranında önce İcmal Kontrol Raporu butonuna tıklanır. 

 

Açılan Excel sayfasında kaydı yapılan taşınmazların malik ve cinslerine göre dağılımı bedel tipi, bedeli, 
adedi ve yüzölçümü olarak gösterilir. 
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3.TAŞINMAZLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASI: 

3.1.Milli Emlak Servislerinden Tahsisli Taşınmaz Bilgilerinin Alınması: 
Hazine mülkiyetinde olup tahsisli olarak kullanılan taşınmazların milli emlak servisi kayıtları ile İKYS- 
Taşınmaz Programı kayıtları aynı olmalıdır. Ayrıca Milli emlak servislerince ilgili müftülüğe tahsis çıkışı 
yapılan muhasebe kaydı ile müftülük tarafından yaptırılan tahsisli kullanılan taşınmazlara ilişkin 
muhasebe kaydı bilgileri aynı olmalıdır. Bu nedenle milli emlak servisleriyle koordineli çalışılması 
gerekmektedir. 

İlgili müftülüğe tahsis çıkışı yapılan muhasebe kaydı ile müftülük tarafından yaptırılan tahsisli 
kullanılan taşınmazlara ilişkin muhasebe kaydı örneği: 

Taşınmaz maliki kamu idaresi tarafından tahsis işlemine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı:  
------------------------------------------------------------------------------------  
500- Net Değer/Sermaye (11.Tahsis Edilen Taşınmazlar)  
                               250- Arazi ve Arsalar  
                               251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  
                               252- Binalar (02.Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar)  
------------------------------------------------------------------------------------  
Taşınmazın tahsis edildiği kamu idaresi tarafından tahsis işlemine ilişkin yapılması gereken muhasebe 
kaydı:  
------------------------------------------------------------------------------------  
250- Arazi ve Arsalar  
251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  
252- Binalar  
(03.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar)  
                            500- Net Değer/Sermaye  
                            (12.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar)  
------------------------------------------------------------------------------------ 

Harcama birimlerimizin, bağlı milli emlak servisleriyle mutabakat sağlamak amacıyla kendilerine tahsis 
edilmiş olan taşınmazlarla ilgili bilgileri milli emlak servislerinden temin ederek kendi İKYS-Taşınmaz 
Programı kayıtları ile karşılaştırmaları gerekmektedir. 

Söz konusu taşınmazlardan Milli emlak servislerince bedel tespiti yapılmış olanların bedel bilgileri 
alınarak taşınmaz programına girilmelidir. Tespit edilmiş güncel bedel bilgisi bulunmayanların ise 
harcama birimlerimizce tespit edilecek olan bedellerinin kaydedilerek bu bilgilerin milli emlak ve 
muhasebe müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. İKYS-Taşınmaz Programı ile milli emlak 
şubelerinin veri tabanı ile muhasebe müdürlüğünce yapılan kayıtlarının birbirini doğrulaması, eksik veya 
fazlalıkların düzeltilmesi gerekmektedir.  

Bu amaçla harcama biriminin kullanımında ve yönetiminde olduğu halde milli emlak servisi nezdinde 
tahsisi görülmeyen taşınmazlar tahsis talebi yapılarak tahsis ettirilecektir. Daha önceden tahsisli 
kullanılan ancak geçen sürede terkin edilen, kullanma imkânı kalmayan, yerine yeni cami, Kur’an kursu 
vb. yapılması planlanmayan taşınmazlar, milli emlak servisi nezdinde halen tahsisli olarak görülüyor ise 
tahsisinin kaldırılması talep edilerek tahsisi kaldırtılacaktır. 

Taşınmaz programında harcama birimlerimizin her birinin İKYS-Taşınmaz Cami Sayıları Raporunda fark 
(0) olmalıdır. İKYS Cami Kontrol raporunda tüm cami isimlerinin karşısında (1) olmalıdır. 

Taşınmaz programının rutin kontrolleri yapılarak yeni açılan camiler anında programa girilmelidir. İsim 
değişikliği olan camilerin isimleri güncellenmelidir. 
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Harcama birimi taşınmaz kayıtları listelendiğinde veri eksikliği bulunan taşınmaz (pembe satırda ve hata 
bildirim hücresi dolu olan taşınmaz) kalmayacak şekilde kayıt düzeltmeleri tamamlanmalıdır. 

3.2.Taşınmazlara ilişkin Muhasebe Kayıtlarının Yaptırılması: 
Harcama birimlerince İKYS-Taşınmaz Programı kayıtları tamamlanarak bağlı milli emlak servislerinden 
aldıkları kendilerine tahsis edilmiş olan taşınmazları içeren liste ile karşılaştırıp mutabakat sağlandıktan 
sonra “İcmal Listeleri” bölümünden; maliki hazine, yılı ilgili yıl seçilip EK-6 Sınırlı Ayni Haklar ile 
Kişisel Haklar ve Tahsis Formunun çıktısı alınır. 
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Ayrıca malik seçilmeden ilgili yılı ve alt birim dahil kısmında hayır seçilip Tapuya Kayıtlı Olan 
Taşınmazlar için İcmal Cetvelinin (Ek-7/A) çıktısı alınır. 
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Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle 
ilgili görev, yetki ve sorumluluklar başlıklı 6’ncı maddesi gereğince çıktısı alınan Ek-6 ve ek7/A icmal 
cetvelleri, düzenleyen personel ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak en geç yedi gün içinde 
muhasebe kaydı yapılmak üzere muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve Strateji 
Geliştirme Başkanlığımıza, işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar da maliki kamu 
idaresine; Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar, maliki kamu idaresine 
gönderilir. 

 
Bağlı muhasebe müdürlüklerinden taşınmazlarla ilgili muhasebe kayıtlarının yapılarak bu muhasebe 
kayıtlarına ilişkin muhasebe işlem fişi sureti ve son geçici mizanın kendilerine gönderilmesi veya elden 
verilmesi istenmelidir.  

 
Kayıt değişikliği durumunda ise Yönetmeliğin Kayıt değişikliği işlemleri başlıklı 11’inci maddesi 
gereğince, kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya 
terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtlar çıkış bilgileri doldurulmak 
suretiyle kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilir. Terkin, satış, devir gibi 
mülkiyeti sona erdiren durumlarda sona eriş nedeni açıklanarak kayıt kapatılır. Taşınmaza yapılan değer 
arttırıcı harcamalar, taşınmazın değerine eklenir. Eklenen değer muhasebe işlemlerini yürüten muhasebe 
birimine ve bağlı milli emlak servislerine bildirilir. 
 
Kayıtlarda meydana gelen tüm değişiklikler en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten 
muhasebe birimine ve mali hizmetler birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığımıza; işlemin yapıldığı ayı 
takip eden ay sonuna kadar malik idareye, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar 
maliki kamu idaresine gönderilir. 

3.3.Taşınmazlara İlişkin Muhasebe İşlem Fişlerinin Kontrolü: 
Tahsise konu olan Arazi ve Arsalar; 250.03 Tahsisli Kullanılan Arsa ve Araziler hesabına borç, 500 
(12.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar ) net değer hesabına alacak kaydedilir. Aynı şekilde tahsisli 
kullanılan binalar; 252.03 Tahsisli Kullanılan Binalar hesabına borç, 500 (12.Tahsisli Kullanılan 
Taşınmazlar )Net değer hesabına alacak kaydedilir.  
Aşağıda Konya Seydişehir İlçe Müftülüğü adına düzenlenmiş hizmet binası için düzenlenen muhasebe 
işlem fişi yer almaktadır. 
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Tahsisi sona eren Arsa ve Araziler; 500 (12.Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar ) net değer hesabına borç, 
250 .03 Tahsisli Kullanılan Arsa ve Araziler hesabına alacak,  tahsisi sona eren Binalar; 500 (12.Tahsisli 
Kullanılan Taşınmazlar ) net değer hesabına borç, 252 Tahsisli Kullanılan Binalar hesabına alacak 
kaydedilir.  

Hatalı kayıtların hesaplardan çıkarılması işleminde de aynı şekilde 500 (12.Tahsisli Kullanılan 
Taşınmazlar )  net değer hesabına borç ve taşınmazın türüne göre 250.03 Tahsisli Kullanılan Arsa ve 
Araziler veya 252.03 Tahsisli Kullanılan Binalar hesabına alacak kaydedilir. 

Aşağıda Çanakkale Ezine İlçe Müftülüğüne ait hatalı kaydın düzelme fişi görülmektedir. 

 

3.4.Son Geçici Mizanlarda Kontrol Edilmesi Gereken Hususlar: 
Tahsisli kullanılan taşınmazlar harcama birimine ait son geçici mizanda ilgili hesabın borç kaydı ve borç 
kalanı sütunlarında görülür. Tahsisi kaldırılan ve ilgili hesaplardan çıkarılan taşınmazlar ise ilgili 
hesapların alacağında ve alacak kalanında görülür. 

Tüm taşınmaz kayıtlarını tamamlayan harcama birimlerimiz İcmal Listeleri bölümünde ilgili yılı ve 
maliki hazine seçtikten sonra Ek-6 Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar Tahsis Formu ile 7/A Tapuya 
kayıtlı Olan Taşınmazlar için İcmal Cetvelini alarak muhasebe kaydı yapılmak üzere bağlı muhasebe 
müdürlüklerine göndermek suretiyle muhasebe kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

Yapılan muhasebe kayıtlarına ilişkin muhasebe işlem fişi ve son geçici mizanlar alınarak muhasebe 
kaydının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.  

Yıl içerisinde taşınmaz tahsisi yapıldığında aynı şekilde İKYS-Taşınmaz Programına kaydı yapıldıktan 
sonra hazine mülkiyetinde olan bir taşınmaz ise Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına ilişkin 
Yönetmelik hükümleri gereğince yedi gün içerisinde muhasebe kaydı yapılmak üzere muhasebe 
müdürlüğüne ve bilgi için Strateji Geliştirme Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. İşlemin 
yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayında işlem yapılanlar için ise Aralık ayı sonuna kadar 
da bağlı milli emlak servislerine bildirilmesi gerekmektedir.  
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GENEL BÜTÇE ORTAK DETAYLI HESAP PLANI TAŞINMAZ MUHASEBE KODLARI 
 
Tahsisli Kullanılan Araziler: 
 

H
E

SK
O

D
 

Y
A

R
D

IM
C

I 1
 

Y
A

R
D

IM
C

I 2
 

Y
A

R
D

IM
C

I 3
 

Y
A

R
D

IM
C

I 4
 

ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve  
YARDIMCI HESABIN ADI 

250 3 0 0 0 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 

250 3 1 0 0 Araziler 

250 3 1 1 0 Tarla 

250 3 1 2 0 Bağ Bahçe 

250 3 1 4 0 Tarım Dışı Alanlar 

250 3 2 0 0 Arsalar  
 

Tahsisli Kullanılan Binalar: 
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ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve  
YARDIMCI HESABIN ADI 

252 3 0 0 0 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 

252 3 1 0 0 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 

252 3 1 1 0 İdare Binaları 

252 3 1 1 1 Hizmet Binaları 

252 3 1 1 99 Diğer 

252 3 1 2 0 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar 

252 3 1 2 5 Mesleki Eğitim Merkezleri 

252 3 1 2 99 Diğer 

252 3 1 4 6 Kurs Merkezleri 

252 3 1 4 11 İbadet Yerleri 

252 3 1 4 12 Eğitim ve Dinlenme Binaları 

252 3 1 7 0 Konutlar 

252 3 1 7 1 Kamu Konutları 
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KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EKİ 
TAŞINMAZ KODLARININ TAŞINMAZ MUHASEBE KODU KARŞILIKLARI 

 

İKYS-TAŞINMAZ PROGRAMI 
TAŞINMAZ KODLARI MUHASEBE KODLARI 

1 TAPUDA KAYITLI OLAN 
TAŞINMAZLAR 252 BİNALAR HESABI 

1.1 Üzerinde Bina Olan 
Taşınmazlar 252 3     Tahsisli Kullanılan Binalar 

1.1.1.1 Hizmet Binaları 252 3 1 1 1 Hizmet Binaları 

1.1.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 252 3 1 2 5 Mesleki Eğitim Merkezleri 

1.1.4.6 Kurs Merkezleri 252 3 1 4 6 Kurs Merkezleri 

1.1.4.11 İbadet Amaçlı Yapılar 252 3 1 4 11 İbadet Yerleri 

1.1.4.12 Eğitim ve Dinlenme Binaları 252 3 1 4 12 Eğitim ve Dinlenme Binaları 

1.1.7.1 Kamu Konutları 252 3 1 7 1 Kamu Konutları 

1.1.7.2 Diğer Konutlar 252 3 1 7 99 Diğer Binalar 

1.3/1.2 ARSA VE ARAZİLER 250 ARAZİLER 

1.3 Araziler 250 3 1 0 0 Araziler 

1.3.1  Tarla 250 3 1 1 0 Tarla 

1.2 Arsalar 250 3 2   Arsalar 

 

Yönetmelik ekinde yer alan taşınmaz kodları ile İKYS-Taşınmaz Programı kaydı yapıldıktan sonra, 
alınan Taşınmaz İcmal Cetvelleri, muhasebe müdürlüklerine gönderilecektir. Muhasebe 
müdürlüklerince düzenlenen muhasebe işlem fişlerinde yer alan muhasebe kodlarının Yönetmelik eki 
Taşınmaz koduna karşılık gelen muhasebe kodu olması gerekmektedir. 
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Aşağıda Ağrı iline ait geçici mizan yer almaktadır. 

 

 

          4100-AĞRI DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ                                          
2020 YILI GEÇİCİ MİZAN   

    

Hesap  Hesap 
Adı  BORÇ (TL) ALACAK 

(TL) 

BORÇ 
KALAN 

(TL) 

ALACAK 
KALAN 

(TL) 

Hesap 
Kodu 

E
K
o
d
1 

E
K
o
d
2 

E
K
o
d
3 

E
K
o
d
4 

250.03.02 Arsalar 1.176.938,75 0,00 1.176.938,75 0,00 250 3 2 0 0 
252.03.01.
01.01 

Hizmet 
Binaları 

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 252 3 1 1 1 

252.03.01.
04.06 

Kurs 
Merkezl
eri 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 252 3 1 4 6 

252.03.01.
04.11 

İbadet 
Yerleri 

0,09 0,00 0,09 0,00 252 3 1 4 1
1 

252.03.01.
07.01 

Kamu 
Konutla
rı 

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 252 3 1 7 1 

 

Ağrı ili personeli bağlı defterdarlık muhasebe müdürlüğünden aldıkları bu mizanı aşağıda yer alan 7/A 
Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazlar İçin İcmal Cetveli ile karşılaştırmaları gerekmektedir. 
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Görüldüğü üzere Ağrı il Müftülüğü geçici mizanının 250.03 Tahsisli Kullanılan Arsalar hesabının borç 
ve borç kalanı sütunlarında 1.176.938,75 TL tutarında arsa kaydı görülmektedir.7/A İcmalinde de 1.2 
Arsalar satırının gelecek yıla devreden sütununda 1.176.938,75 TL tutarında kayıt olduğu görülmektedir. 

Geçici mizanda 252.03 Tahsisli Kullanılan Binalar hesabının borç ve borç kalanı sütunlarında yer 
alan toplam tutarı ile 7/A İcmalinde yer alan 1.1 Üzerinde bina ve Tesis Olan Taşınmazlar ile aynı 
olmalıdır. 

Ağrı İl Müftülüğünün binalar hesabı muhasebe ve İKYS_Taşınmaz kayıtları şu şekildedir. 

 
 

GEÇİCİ MİZAN 

 
 

İKYS-TAŞINMAZ 

252.03.01.01.01 Hizmet 
Binaları 

7.500.000,00 1.1.1.1 Hizmet 
Binaları 

7.500.000,00 

252.03.01.04.06 Kurs 
Merkezleri 

3.000.000,00 1.1.4.6 Kurs 
Merkezleri 

3.000.000,00 

252.03.01.04.11 İbadet Yerleri 0,09 1.1.4.11 İbadet Amaçlı 
Yapılar 

0,09 

252.03.01.07.01 Kamu 
Konutları 

0,00 1.1.7 Kamu 
Konutları 

0,00 

 

Görüldüğü üzere Ağrı il müftülüğüne ait taşınmaz kayıtları ile muhasebe kayıtlarının uyumlu olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Ağrı il müftülüğünün son geçici mizanında yıl içerisinde hizmet binası tutarı olan 7.500.000,00 TL’nin 
sehven 252.03.01.07.01 muhasebe kodu ile Arsalar hesabına kaydedildiği daha sonra alacak kaydı 
yapılmak suretiyle çıkarıldığı ve borç kalanı sütununun 0,00 olduğu anlaşılmaktadır. 

        4100-AĞRI DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI GEÇİCİ MİZAN   

Hesap  Hesap Adı  BORÇ (TL) ALACAK 
(TL) 

BORÇ 
KALAN 

(TL) 

ALACAK 
KALAN 

(TL) 

Hesap 
Kodu 

E
K
o
d
1 

E
K
o
d
2 

E
K
o
d
3 

E
K
o
d
4 

250.03.02 Arsalar 1.176.938,75 0,00 1.176.938,75 0,00 250 3 2 0 0 
252.03.01
.01.01 

Hizmet 
Binaları 

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 252 3 1 1 1 

252.03.01
.04.06 

Kurs 
Merkezleri 

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 252 3 1 4 6 

252.03.01
.04.11 

İbadet 
Yerleri 

0,09 0,00 0,09 0,00 252 3 1 4 1
1 

252.03.01
.07.01 

Kamu 
Konutları 

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 252 3 1 7 1 

 

Tüm harcama birimlerimizin İKYS-Taşınmaz Programı ve Muhasebe kayıtlarının bu şekilde kontrol 
ederek tespit ettikleri hataları düzelttikten sonra ilgili mercilere ve Strateji Geliştirme Başkanlığımıza 
göndermeleri gerekmektedir. 

3.5.Değer Arttırıcı Harcamaların İKYS-Taşınmaz Programı ve Muhasebe Kaydı: 
 

Yönetmeliğin “Kayıt değişikliği” başlıklı 11’inci maddesinde; taşınmaza yapılan değer arttırıcı 
harcamaların, taşınmazın değerine ekleneceği belirtilmektedir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
(MYMY)’nde, değer arttırıcı harcama maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, 
kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı arttıran veya mal ve hizmetlerin üretim 
maliyetini azaltan her türlü maliyet olarak tanımlanmaktadır. Maddi duran varlıklar için yapılan her türlü 
normal bakım ve onarım harcamalarının ise gider olarak kaydedileceği ifade edilmiştir. 
 
47 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesinde de; “hesaplarda kayıtlı 
duran varlıklar için yapılan harcamalardan … belirtilen limitleri (34.000 TL) aşanlar değer artıcı 
harcama olarak kabul edilir.” denilmektedir.  
 
Buna göre taşınmazlar için gerçekleştirilen, 34.000 TL’nin üzerindeki varlığın değerini, kullanım süresini, 
ürün ve hizmet kalitesini veya sağlanan faydayı arttıran harcamaların değer artıcı harcama olarak kabul 
edilmesi; olağan tadilatlar, eskiyen, kırılan yerlerin onarılması gibi bakım onarım için yapılan 
harcamaların ise varlığın maliyetine eklenmeksizin doğrudan giderleştirilmesi gerekmektedir.   
 
Tahsis edilen taşınmazlara yapılan değer arttırıcı harcamalar, taşınmazın tahsis edildiği harcama 
birimimiz tarafından önce İKYS-Taşınmaz Programında ilgili taşınmazın bedeline eklenerek açıklamalar 
kısmına yazılacak daha sonra muhasebe hizmetini yürüten muhasebe birimine bildirilerek ilgili 
taşınmazın kayıtlı değeri üzerine ilave edilecektir. Bağlı milli emlak servisine de bilgi verilecektir.   
Maddi duran varlıklara ilişkin değer artırıcı harcamaların muhasebe kaydı:  
------------------------------------------------------------------------------------  
251/252 Maddi Duran Varlık hesabı  
             103/325 (genel bütçede 325 hesabı)  
------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.6.Taşınmazlara İlişkin Amortisman Kayıtları: 
 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 47 Sıra No.lu Genel Tebliği’nde genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinde muhasebe sistemine dâhil edilen maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım 
aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile tarihi yapılar, tarihi 
veya sanat değeri olan demirbaşlar amortismana tabi olmadığı belirtilerek amortismana tabi duran 
varlıklar arasında 251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 - Binalar Hesabı sayılmaktadır. 
 

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan taşınmazlar için 34.000 TL’yi 
aşmayan duran varlıklar için, amortisman oranı %100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle maliyet 
bedeli bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilir. 

Yukarıda belirtilen limitleri aşmayan amortismana tabi duran varlıkların, varlık hesaplarına alınması ve 
dönem sonunda bunlara %100 oranında amortisman ayrılması gerekir. Ancak söz konusu varlıklar için 
“Duran Varlıklar Amortisman Defteri“ne kayıt yapılması gerekmemektedir. Değeri yukarıda belirtilen 
limiti aşan amortismana tabi duran varlıkların hem ilgili varlık hesaplarına kaydedilmesi hem de dönem 
sonunda “Duran Varlıklar Amortisman Defteri“ne sicil numarası ile kayıt edilmesi gerekir. 

Anılan Tebliğ’de belirlenen limitlerin üzerinde olan varlıkların ilk kayıtları ile değer artırıcı 
harcamalara ilişkin kayıtlarının düzenli olarak tutulabilmesini sağlamak amacıyla harcama 
birimlerince muhasebe birimlerine varlıklar taşınmaz numarası ile bildirileceği Muhasebe 
yetkililerinin de taşınmazları muhasebe kayıtlarına ve Ek-2’de (Tebliğ) yer alan Duran Varlıklar 
Amortisman Defterine bu limitleri ve bilgileri göz önünde bulundurarak kaydedeceği ifade 
edilmektedir. 

 
Bu nedenle taşınmazlar mutlaka taşınmaz numarası ile bildirilmeli ve muhasebe kaydı esnasında taşınmaz 
numaraları muhasebe müdürlüğü personelince kaydedilmelidir. Muhasebe müdürlüklerinden alınan 
geçici mizanlarda taşınmazların bedelleri ile taşınmazlara ayrılan amortisman bedelleri kontrol edilmeli 
varlığın değerinden fazla amortisman ayrılmamalıdır. Muhasebe müdürlüklerince hatalı taşınmaz 
kayıtlarının düzeltilmesi esnasında taşınmaz bedelleri kayıtlardan çıkarıldığında bu taşınmazlara ayrılmış 
olan amortismanlarında ilgili hesaplardan çıkarılması gerekmektedir. 
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