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BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER 

SARF GİDERLERİ 

03.2.1.01 Kırtasiye Alımları: 

Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, cd, flash disk, toner, 

mürekkep, klasör, dosya, basılı kâğıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve 

malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri:  

Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak 

(gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş, gibi) süreli veya süresiz yayınların basımı(sayısal 

ortamda yapılan baskılar dâhil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit 

evrakın ciltlenmesine ilişkin ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları:  

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları bu bölüme gider 

kaydedilecektir. 

03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları: 

Laboratuvarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme 

alımları ile yangın tüplerinin dolumu için yapılacak ödemeler bu bölüme gider 

kaydedilecektir. 

03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları:  

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, 

kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları 

bu bölüme gider kaydedilecektir. 

 

SEYAHAT GİDERLERİ 

03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları:  

- Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın kamu 

personeline yapılacak ödemeler,  

- Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için kamu personeli olmayanlara  (öğrenciler 

gibi) ilgili mevzuatına göre yapılacak ödemeler,  

- Mahkum veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu il 

sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
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03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları:   

Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan 

ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtdışı 

yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği 

katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler dâhil) bu bölüme gider kaydedilecektir 

HİZMET ALIMLARI 

03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri:  

- Yarışma konusu olan projelere yarışma sonucunda önceden belirlenen bedelin ödül olarak 

ödenmesi,  

- Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları proje bedelleri,  

- Hizmetin gerektirdiği bilirkişi, ekspertiz, jüri üyeliği ve raportör ücretleri (adli, idari ve 

sportif hakem kararlarına ilişkin giderler dâhil),  

- Haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer biçme 

giderleri,  

- Laboratuvar tahlil giderleri bu bölüme kaydedilecektir.  

03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri:  

Kuruluşların yaptıracakları araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve 

proje hizmetlerinin gerektirdiği ve sözleşme kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme 

kaydedilecektir. 

03.5.5.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri:  

Taşıtlar ve iş makineleri dışında kalan (bilgisayar ve donanımları dışındaki büro makineleri 

gibi) dayanıklı mal, malzeme, alet-edevat, makine ve teçhizat için ödenecek olan kira 

bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider 

kaydedilecektir.  

03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri: 

 Binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlara ödenecek 

kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme 

gider kaydedilecektir. (Kamu personelinin işe geliş-gidişlerini sağlamak üzere üçüncü 

şahıslardan temin edilen servis araçları için sözleşmeleri karşılığında ödenen tutarlar bu 

bölümde yer almayacaktır.) 

03.5.5.10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri: 

Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri (hardware), yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile yazılım 

(software) kiraları bu bölüme gider 06 kaydedilecektir. 
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03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları:  

- Kadrolu doktoru ve veteriner hekimi olmayan yerlerde vizite ücretleri,  

- Özel kanunları uyarınca ödenecek avukatlık ücretleri,  

- Özel kanunları gereğince ödenecek fahri konsolosluklar aidat ve giderleri,  

- 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen işve hizmetler dışında kalan hususlarla 

ilgili olan haber alma giderleri,  

- Hazineye intikal eden değerlerin, intikalle ilgili Kanunlarınca ödenmesi gerekli olduğu halde 

diğer harcama kalemlerinden karşılanmayan giderleri,  

- Hükümet uygulamalarının tanıtılması amacıyla hazırlattırılan radyo ve televizyon 

programlarının hazırlatılma ve yayınlanması için gerekli her nevi giderler,  

- Tıbbi atıklar ile zararlı atıkların bertarafı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler,  

- Fikri haklar kapsamı dışında kalan tercüme işleri için yapılacak ödemeler,  

- Dış kuruluşlarca yerel personele teamüle göre yapılacak ücret dışı ödemeler, ile hizmetin 

gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan;  

- Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluluk duyulan çevirmen, mihmandar, 

sunucu ve yardımcılarının ücret, bedel veya hak edişleri ve benzeri ödemeleri,  

- Sportif oyunlarla, okullarda yürütülen eğitsel kol faaliyetlerinde (müzik, resim, maket, dans 

vb.) görev alan kadro dışı sivil eğitmen ücretleri ile yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim 

ve işletmelerinde kullanılacak personele bu müsabakalar için ödenen ücret, bedel ve hak 

edişler,  

- Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların 

hazırlık çalışmalarına ve kamplarına katılacak hakem, antrenör, masör, doktor, gözlemci, saha 

komiseri ve yöneticiler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, işçilerin ilgili Bakanlar 

Kurulu Kararına göre ödenecek hak edişleri ve benzeri ödemeler,  

- Devlet sınır işaretleri giderleri,  

- Baca, fosseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, hamam, çeşitli hububat kırma, 

ekmek pişirme, kalaylama, yatak atma, çayır biçme ücretleri ile mera, bağ, bahçe, meyvelik, 

zeytinlik bakım ücretleri ve bunlar gibi çeşitli hizmet alımları,  

- Yapım-onarım işinden bağımsız olarak gerçekleştirilen yıkım işleriyle ilgili olarak yapılan 

ödemeler,  

- Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer hizmet alımları, bu bölüme kaydedilecektir. 
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MAKİNE VE TEÇHİZAT GİDERLERİ 

03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları:  

Büro hizmetlerinde kullanılacak olan;  

- Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,  

- Değeri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar, telefon, yazı 

makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi, laminatör cihazı ve 

bunların tamamlayıcı parçalarının alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat alımları ile 

gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller, bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları:  

Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu 

programların güncelleme ve revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile 

yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 

03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri:  

237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makinelerinin dışında kalan;  

- Makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek tutarı 

aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve 

yedek parça alımları.  

- Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin 

bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, bu bölüme kaydedilecektir 


