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1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME 

Kanunun amacı; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 
hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 
sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 
bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. 

1.a. Harcama Birimi 

Kanunun 3. maddesinin (k) bendinde Harcama Birimi “Kamu idaresi 
bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim” olarak 
tanımlanmıştır. 

1.b. Üst Yönetici 

Kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasında Üst Yönetici şöyle tanımlanmıştır: 

“Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel 
idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.” 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise üst yöneticilerin Kanunda belirtilen 
görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu 
oldukları, üçüncü fıkrasında da bu sorumluluklarının gereklerini harcama 
yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri 
belirtilmiştir. 

1.c. Harcama Yetkisi ve Yetkilisi 

Kanunun 31. maddesinde Harcama yetkisi ve yetkilisi şöyle 
tanımlanmıştır: 

“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama 
yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde 
harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici 
veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri 
Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
yürütülebilir. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve 
merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin 
belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde 
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birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek 
gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis 
edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.” 

Kanunun 31. maddesinin 4. fıkrası ile genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinde harcama yetkilileri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi görevi 
Maliye Bakanlığına verilmiştir. 

Harcama yetkilileri ve yetki devri uygulamasına ilişkin 31.12.2005 
tarihli ve 26040 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (1) 
Seri Numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ve  28.04.2006 
tarihli ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2) Seri Numaralı Harcama 
Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkilileri; 

Bakanlıklarda; üst yönetici müsteşar olup, bütçeyle ödenek tahsis edilen 
harcama birimleri ve harcama yetkilileri aşağıda belirtildiği gibidir: 

Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimi Harcama yetkilisi 

Genel Müdürlük Genel Müdür 

Başkanlık Başkan 

Müstakil Daire Başkanlığı Daire Başkanı 

Müşavirlik Müşavir 

Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü 

Merkez Başkan 

Kanunun 22. maddesi uyarınca kamu idarelerinin merkez teşkilatı 
harcama yetkilileri, merkez dışı birimlerine ödenek gönderme belgesi 
düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. 

Ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen merkez dışı birimlerin 
en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 

Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri görev unvanları itibariyle 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birim Harcama Yetkilisi 

İl Müdürlükleri veya eşdeğer birimler İl Müdürü veya eşdeğer yetkili 

İlçe Müdürlükleri veya eşdeğer birimler İlçe Müdürü veya eşdeğer yetkili 
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İdarelerin ilçe sınırları dahilinde bulunan birimlerinin harcama 
işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda personelinin bulunmaması 
nedeniyle, harcama yetkililerinin belirlenmesinde ve harcama işlemlerinin 
yürütülmesinde güçlük bulunması hallerinde, söz konusu birimlerin harcama 
yetkililiği görevi kaymakam, il müdürü veya bölge müdürü tarafından 
yürütülebilir. 

İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimlerine tahsis edilen 
ödeneklerin harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirlenir ve bunlar 
mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir. 

İdare bütçelerinde kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde taşra 
teşkilatı için toplu olarak (62) kodlarında tertiplenmiş ve herhangi bir harcama 
birimi ile ilişkilendirilmemiş ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesine 
yetkili merkez teşkilatı harcama yetkilileri, idarelerin üst yöneticileri tarafından 
belirlenecektir. 

Diğer taraftan, idarelerin bütçelerinde belirli bir harcama birimine tahsis 
edilmemiş ve toplu olarak bütçeleştirilmiş ödeneklerin harcama yetkilileri üst 
yönetici tarafından belirlenecektir. 

Bu şekilde belirlenen harcama yetkilileri mali hizmetler birimine ve 
muhasebe yetkililerine bildirilir. 

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde ihale 
yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi 
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak 
tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31. maddesinde harcama 
yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" 
olarak tanımlanmış bulunmaktadır. 

İhale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller 
dışında, 5018 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan 
harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır. 

Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak 
mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale 
yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak 
suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine 
devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden 
sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin 
ihale yetkisi, destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin 
yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi 
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ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya 
idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. 

Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek 
suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla 
harcama biriminin doğrudan temin limiti dâhilindeki ihtiyaçlarının, destek 
hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da 
mümkün bulunmaktadır. 

5018 sayılı Kanunun 60. maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini 
ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği; 
ancak harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama 
birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin 
mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından 
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin 
teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer 
alan idari ve mali işler, makine ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi 
birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır. 

Buna göre, her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama 
yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve 
üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin 
destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün 
bulunmaktadır. Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, 
harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin 
talebi üzerine mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı) tarafından 
da alınabilir. 

Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme 
görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından 
yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek 
gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu 
görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi 
veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde 
bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir. 

Destek hizmetleri birimleri tarafından, diğer harcama birimleri adına 
harcamaların gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi destek 
hizmetleri birimine gönderilerek mali işlemlerin destek hizmetleri birimi 
tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan 
onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri 
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belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme 
emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine 
sunulacaktır. 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 32. maddesinde, harcama talimatlarında 
gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilere de yer verileceği 
belirtilmiştir. Gerçekleştirme işlemleri destek hizmetleri birimi tarafından 
yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında iş ve işlemlerin destek 
hizmetleri birimi personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli 
bulunmaktadır. Ancak, ilgili mevzuatında bizzat harcama yetkilisi tarafından 
belirlenmesi gereken hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayı alınacaktır. 

1.ç. Harcama Talimatı ve Sorumluluk 

Kanunun 32. maddesinde aşağıdaki gibi yer almaktadır: 

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama 
talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, 
yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme 
usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.  

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, 
kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, 
ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun 
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”   

1.d. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi 

Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim 
kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 
birimlerinin harcama yetkisi, harcama türleri itibariyle kısmen veya tamamen; 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal 
güvenlik kurumlarında ilgili Bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri 
Bakanlığının uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim 
kademesinde birleştirilebilir. 

Üst yönetici ve yardımcılarına, harcama yetkisinin birleştirilmesi 
suretiyle harcama yetkisi verilemez. 

1.e. Harcama Yetkisinin Devri 

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde 
harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; 
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- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, 
yardımcısı olmayanlar hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, 

- Merkez dışı birimlerde ise il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 
50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama 
yetkilerini yardımcılarına,  

kısmen veya tamamen devredebilirler. 

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Her bir harcama işlemi itibariyle, mal ve hizmet alımlarında 250 Bin 
Türk Lirasını, yapım işlerinde ise 1 Milyon Türk Lirasını aşan harcamalara 
ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez. (31.12.2005 tarihli ve 26040 

dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (1) Seri Numaralı Harcama Yetkilileri 
Hakkında Genel Tebliğ) 

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir. 

- Yetki devri yazılı olmak zorundadır. 

- Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. 

- Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri 
alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; 
merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine 
yazılı olarak bildirilmelidir. 

Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası 
uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak 
görevinden ayrılması halinde, ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi 
vekaleten görevlendirilen kişidir. 

1.f. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine dayanılarak 
hazırlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 
yönetmeliğin üçüncü bölümünde Ön Mali Kontrolün kapsamı, niteliği, süreci, 
usulü, yetkisi ve görevler ayrılığı ilkesi anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümünde ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemler şöyle 
sıralanmıştır: 

 Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması, 

 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, 

 Ödenek gönderme belgeleri, 
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 Ödenek aktarma işlemleri, 

 Kadro dağılım cetvelleri, 

 Seyahat kartı listeleri, 

 Seyyar görev tazminatı cetvelleri, 

 Geçici işçi pozisyonları, 

 Yan ödeme cetvelleri,  

 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, 

 Yurtdışı kira katkısı. 

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60. maddesi uyarınca 
harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali 
hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde 
görev alamazlar. 

İlgili mevzuatı uyarınca, Bakan, üst yönetici, yetkili kurul, komisyon ve 
benzeri yetkili kişi veya kurulların önceden izin veya onayına tabi tutulmuş 
olan ve sonucunda mali işlem yapılması gereken hallerde, söz konusu izin veya 
onaylar harcama süreci başlamadan önce alınacaktır. Diğer taraftan, iç kontrol 
ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, Bakan ve üst 
yöneticiler, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanmadan önce ön izinlerine 
tabi tutabilirler. 

Merkez teşkilatı harcama birimleri ile kendisine ödenek gönderme 
belgesi ile ödenek gönderilen merkez dışı harcama birimleri tarafından 
yapılacak harcamalarda; bütçe ilke ve esaslarına, Kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluk ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve 
verimli kullanılması yönü ile ön mali kontrol işlevi titizlikle yerine getirilecektir. 

Ön Mali Kontrol görevi, Strateji Geliştirme Başkanlığının İç Kontrol Daire 
Başkanlığına ait olup; ödenek gönderme belgelerine ilişkin Ön Mali Kontrol 
görevi Bütçe Daire Başkanlığına verilmiştir. 

İhale Kanununa tabi olsun veya olmasın (istisnalar dahil) harcamayı 
gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından, KDV hariç tutarı mal 
ve hizmet alımları için 500.000.-TL (beşyüzbin), yapım işleri için ise 
1.000.000.-TL’yi (birmilyon) aşanlar, harcama yetkilisi tarafından sözleşme 
imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce Strateji Geliştirme 
Başkanlığına gönderilecektir. 
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1.g. Taşınır Mallar 

5018 sayılı Kanunun 48. maddesine göre, kamu idareleri; taşınırların 
yönetimi, kaydı, muhafazası, kullanımı ve dolayısıyla hesabının verilmesinden 
sorumludurlar. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5. maddesinde; 
harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 
olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu 
Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde 
tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere 
göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınır kayıtlarının bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının 
ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri 
aracılığıyla yerine getirir. 

Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun 
olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya 
ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini 
için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Yönetmeliğin 4. maddesinin (n) fıkrasına göre taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri, doğrudan doğruya harcama yetkililerine, 5 ve 34. maddelerine göre 
harcama yetkilileri de Sayıştay Başkanlığı’na karşı sorumlu tutulmuşlardır. 

Harcama birimlerinin taşınır kayıt ve işlemleri, taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri tarafından yerine getirilmesine rağmen, Sayıştay Başkanlığı’na karşı 
asıl muhatap harcama yetkilileridir. Çünkü taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, 
harcama yetkilileri adına işlem yapmaktadırlar. 

Harcama yetkilileri, görev ve sorumluluklarını bu Yönetmelik 
hükümlerine ve diğer düzenlemelere uygun olarak yerine getirmedikleri 
takdirde, özel mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 125. maddesi gereği, çeşitli müeyyidelerle 
karşılaşabilirler. 

Harcama Yetkililerince aşağıdaki işlemlerin zamanında ve doğru olarak 
yapılmasının sağlanması gerekmektedir: 

1. Taşınır işlemlerinin Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe 
Bilişim Sistemi (KBS) – Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde (TKYS) yapılması, 

2. Sonraki yıla geçiş yapılabilmesi için sayım ve yılsonu işlemlerinin 
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminde tamamlanarak yıl kapatma işleminin 
yapılması, 
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3. Üçer aylık Tüketim Maddeleri Çıkış Raporunun düzenlenerek ilgili 
muhasebe birimine Harcama Yönetim Sistemi üzerinden ve resmi yazı ile 
bildirilmesi, 

4. Maliye Bakanlığının 16 Ocak 2009 tarihli ve 632 sayılı yazısı 
doğrultusunda, Aralık ayı içerisinde “Kuruş Farkları Raporu”nun düzenlenerek 
ilgili muhasebe birimine resmi yazı ile bildirilmesi, 

5. Takip eden yılın en geç 15 Ocak tarihine kadar “Yönetim Hesap 
Cetvelleri”nin düzenlenerek, imza işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili 
Konsolide Görevlisine teslim edilmesi, 

6. Birimlerde görevli Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ile Konsolide 
Görevlilerinin zorunlu haller dışında değiştirilmemesi, 

esastır.   
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2. ANALİTİK BÜTÇE 

2.I. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI 

Analitik Bütçe Sınıflandırması sisteminde;  

- Kurumsal,  

- Fonksiyonel,  

- Finansman Tipi ve  

-ıEkonomik sınıflandırma olmak üzere dört ayrı kod grubu 
bulunmaktadır. Bu kod grupları bir araya gelerek tertipleri oluşturmaktadır. 

a. Kurumsal Sınıflandırma 

Dört düzey, 8 haneden meydana gelen bir kod yapısından oluşmaktadır. 
Birinci düzeyde Bakanlıklar, iki haneli rakamlarla; 

İkinci düzeyde birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan 
sorumlu birimler, iki haneli rakamlarla; 

Üçüncü düzeyde ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı olan ve 
kurumsal politikanın uygulanmasından sorumlu olan birimler, iki haneli 
rakamlarla; 

Dördüncü düzeyde ise destek ve lojistik birimler ile politikaları uygulayan 
ve hizmetlerden yararlananlarla doğrudan muhatap olan birimler yer almakta 
ve ilk üç düzeyde olduğu gibi iki haneli rakamlarla gösterilmektedir. 

18 birimden oluşan Bakanlığımıza ait kurumsal sınıflandırma sistemi    
Ek-1’de yer almaktadır. 

b. Fonksiyonel Sınıflandırma 

Dört düzey, 6 haneden meydana gelen bir kod grubundan oluşmaktadır. 

Birinci düzey devlet faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını, iki haneli 
rakamlarla; 

İkinci düzey alt fonksiyonlarını, bir haneli rakamlarla; 

Üçüncü düzey ise nihai hizmetleri bir haneli rakamlarla; 

Dördüncü düzey Maliye Bakanlığınca ihtiyaç halinde eklenmekte ve iki 
haneli rakamlarla ifade edilmektedir. 

Bakanlığımızca kullanılmakta olan fonksiyonel sınıflandırma sistemi      
Ek-2’de gösterilmiştir. Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan yatırım 
projelerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre gruplandırılması ve toplam 
ödenek miktarları Ek-3 ve Ek-4’de, cari (personel giderleri, sosyal güvenlik 
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kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri), cari transfer 
ve borç verme ödeneklerinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre gruplandırılması 
ve toplam ödenek miktarları ise Ek-5’de yer almaktadır. 

c. Finansman Tipi Sınıflandırma 

Tek düzey, 1 haneden oluşan bir sınıflandırmadır. Yapılan harcamaların 
hangi kaynaktan finanse edildiğini göstermektedir. Bakanlığımız “GENEL 
BÜTÇELİ İDARELER” sınıflandırmasında yer almaktadır. Ayrıca “DIŞ PROJE 
KREDİLERİ” de kullanılmaktadır. 

Finansman tipi sınıflandırma tablosu Ek-6’da yer almaktadır. 

ç. Ekonomik Sınıflandırma 

Dört düzey, 6 haneden oluşan ekonomik sınıflandırma; gelirlerin, 
harcama ve borç vermenin, finansmanın (gelir-gider farkı) sınıflandırması 
şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte 
harcandığını göstermektedir. Bakanlığımızın I. ve II. düzey Ekonomik 
Sınıflandırma Sistemine göre toplam ödeneğini gösteren tablo Ek-7’de yer 
almaktadır. 

Bütçe Kanununda ödenekler, ekonomik sınıflandırmanın II. düzeyine 
kadar yer almaktadır.  

Analitik bütçe sınıflandırmasına göre Bütçe Kanununda yer alan bir 
tertibe ait örnek aşağıda yer almaktadır. 

Kurumsal 
Sınıflandırma  

(4 Düzey, 8 Hane) 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma 

(4 Düzey, 6 Hane) 

Finansman  

Tipi  (1 Düzey,  
1 Hane) 

Ekonomik 
Sınıflandırma  

(2 Düzey, 3 Hane) 

Toplam:  
11 Düzey,  
18 Hane 

I II III IV I II III IV I I II Açıklama 

30 01 00 62 04 2 1 00 1 06 1 Mamul Mal Alımları 

veya; 

“30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1” olarak ifade edilir. 

Tertiplerde aynı sınıflandırma grubu içerisinde düzeyler nokta ile 
sınıflandırma grupları ise tire (-) ile ayrılarak gösterilir. 

2.II. CARİ HARCAMA VE SERMAYE (YATIRIM) HARCAMASI KAVRAMLARI 

Harcama: Geri ödenmeyen, bir başka deyişle herhangi bir mali hak 
doğurmayan devlet ödemeleri olarak tanımlanabilir. Harcama, cari ya da 
sermaye nitelikli olabilir. Mal veya hizmet alımı karşılığında yapılabileceği gibi 
karşılıksız harcama da yapılabilir. 
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Cari Harcama: Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile 
Bütçe Kanunları ile belirlenmiş (E Cetveli) asgari değeri aşmayan ve normal 
ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri 
“cari giderler”, cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla 
yapılan karşılıksız ödemeler “cari transferler”, her ikisinin toplamı ise “toplam 
cari giderler” olarak ifade edilebilir. (Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey; 01, 02, 
03, 05) 

Sermaye Harcaması: Bütçe Kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan 
ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımları “sermaye 
giderleri”, sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla 
yapılan karşılıksız ödemeler “sermaye transferleri”, her ikisinin toplamı ise 
“toplam sermaye giderleri” olarak ifade edilebilir. (Ekonomik Sınıflandırma I. 
Düzey; 06, 07) 
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3. BÜTÇE HAZIRLIK VE UYGULAMA ESASLARI 

Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için 
izlenecek yöntemlerini içeren 2013-2017 Stratejik Planı hazırlanmıştır.  

Bununla beraber çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir 
bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde, 
performans hedeflerini, yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyaçlarını 
ve performans göstergelerini içeren 2014 Yılı Performans Programı da 
hazırlanmıştır.  

Birimlerimiz merkez ve taşrada yürütecekleri bütün faaliyetlerini; 
kamu kaynaklarının amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve 
kullanılmasını sağlayan, performans ölçüm ve değerlendirmesini yaparak 
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan 
Performans Esaslı Bütçeleme sistemine göre bütçeyle ilişkilendirmesi 
gerekmektedir. 

Bütçe konusunda yapılacak tüm çalışmalar, birim amirlerinin 
sorumluluğunda ve Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda 
yürütülecektir. 

Merkez birimleri, bütçe işlemlerine ilişkin taleplerini (ödenek tahsisi, 
aktarma, serbest bırakma, revize, ek ödenek talepleri vb.) bütçe 
koordinasyonunu sağlayan birimi aracılığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı-
Bütçe Daire Başkanlığına yapacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığınca; bütçe 
koordinasyonunu sağlayan birim dışında gelen talepler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Merkez ve taşra birimlerince harcanamayan tüm ödeneklerin (cari, 
yatırım vb.), ödeneği yetersiz olan veya ek ödenek talebi bulunan birimlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere; proje ve sektörlerine bakılmaksızın 
aktarılması, tenkis edilmesi, revize edilmesi, ödenek gönderme belgesine 
bağlanması ile proje parametrelerinde değişiklik yapılması vb. tüm iş ve 
işlemlerde 15 Ekim tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Başkanlığı 
yetkilidir. 

3.I. BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan yayımlanmadan önce, 
Bakanlığımız birimleri yıllara ilişkin faaliyetlerini iyi analiz ederek, gelecek 
yıllara ilişkin projeksiyonlarını tespit etmelidir.  
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Merkez birimleri, taşra birimlerinin de ihtiyaçlarını dikkate alarak gerekli 
çalışmaları yapacak ve bütçe teklifi sürecine hazır olacaktır. 

Bakanlığımız 2015-2017 yılları bütçe teklifi; Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberi ve Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan ilgili tablolar doldurulmak 
suretiyle, taşra birimlerinin de teklifleri dikkate alınarak  yapılacaktır. Ayrıca 
hizmet gerekçeleri; kısa ve öz olarak word ortamında, arial yazı tipinde, 12 
puntoda ve özel biçimlendirmeler (otomatik numaralandırma, madde 
işaretleri, italik, koyu biçimlendirmeler vb.) yapılmadan hazırlanacaktır. Bütçe 
fişlerinin gerekçelerinde ise genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan 
detaylı bilgilere yer verilecektir. “Başlangıç Ödeneğinden Farklılaşma Sebebi” 
veya var ise “Sonraki Yıl Ödeneklerinin Farklılaşma Sebebi” de belirtilecektir. 

Yatırım projeleri dosyasında yer alacak “Proje Bilgi Formu” eksiksiz 
olarak doldurulacaktır. 

Bütçe teklifi; Bütçe Çağrı yazısında bildirilen 2015-2017 yıllarına ait cari,  
yatırım vb. ödenek tahmini tavanları içinde kalarak, performans hedefleri, 
öncelikli projeler, geçmiş yıllardaki harcamalar ve faaliyet alanındaki ilgili 
mevzuatın gerektirdiği yükümlülükler de dikkate alınarak yapılacaktır. 
Ekonomik kodlar belirlenirken yansıtma hesaplarından yararlanılacaktır. 

Merkez birimleri, (01) Personel Giderleri ve (02) Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet Primi Giderlerini içerecek şekilde bütçelerini 
hazırlayacaktır.   

Taşra birimleri de dahil olmak üzere faaliyet alanında, ek mali yük 
getirecek konular dikkate alınarak hazırlanan teklifler Strateji Geliştirme 
Başkanlığına gönderilecektir. 

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, üst yönetimi (Bakan, Bakan Yardımcısı, 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları) kapsayacak şekilde bütçesini hazırlayacak ve 
harcamalarını da buna uygun olarak yapacaktır.  

5018 sayılı Kanuna göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak 
denetim faaliyetlerinde bulunan iç denetçilerin her türlü giderlerinin 
karşılanmasına ilişkin ödenek teklifleri “Özel Kalem Müdürlüğü” altında ve ilgili 
fonksiyonundan yapılacaktır. 

Birim maliyetlerinin tespitinde, kadronun tahsis edildiği birim esas 
alınacaktır. Ancak kurumsal sınıflandırmada ayrı birim olarak gösterilemeyen 
müşavirler “Özel Kalem Müdürlüğü” altında izlenecektir.  
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Yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi 
maaşları ve yollukları ilgili birimince yapılacaktır. Yurt dışı maaşları 01.5.1.05 
ve diğer giderleri ise (eğitim masrafları vb.) 03.5.9.02 ekonomik kodlarında 
Özel Kalem Müdürlüğünce izlenecek ve işlemler Personel Genel 
Müdürlüğünce yürütülecektir. 

Hibe yoluyla edinilen taşıtların taşınır kaydına alınması amacıyla T 
cetveline dahil edilebilmesi için Haziran ayı sonuna kadar bu taşıtlar  Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. 

a. Ödeneklerin Tahsisi 

Taşra birimlerine ödenek tahsis eden merkez birimleri, ödeneğin 
bulunduğu tertibin asgari %90’ını programa bağlayacaktır.  

İl Müdürlükleri; İlçe Müdürlüklerine dağıtılmak üzere tahsis edilen 
ödenekleri, kendilerine bağlı ilçe müdürlüklerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak 
dağıtmakla sorumludur.  

Merkez birimlerince programa bağlanmamış ödeneklerin taşra 
birimlerine tahsisi işlemi; mutlaka SGB.net Sisteminde “Ödenek Gönderme 
Belgesi” ekranında yapılacaktır. Sistemde tahsisi yapılan ödeneklere icmal 
numarası verilerek, alınacak “LİSTE” üst yazı ekinde bütçe koordinasyonunu 
sağlayan birim aracılığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. 
Tahsis edilen ödenekler Strateji Geliştirme Başkanlığı-Bütçe Daire Başkanlığı 
tarafından değerlendirilecek ve ilgili birime gönderilecektir. 

İcmal numarası; taşra birimleri ve merkez birimleri için mutlaka ayrı 
ayrı verilecektir. 

Taşra birimlerine ödenek tahsis eden merkez birimleri programa 
bağlanmamış ödenekleri en geç 15 Ekim tarihine kadar ilgili taşra birimine 
tahsis edebilecektir. Bu tarihe kadar tahsis edilmemiş ödenekler Strateji 
Geliştirme Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve işlem yapılacaktır. 

b. Taşıt Kiralama 

Merkez birimleri yeni/ilave binek veya station-wagon cinsi taşıt kiralama 
taleplerini (taşra birimleri dahil); Bakanlar Kurulunun 2006/10193 karar 
sayısıyla, 01.04.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”e göre Maliye 
Bakanlığından izin alınmak üzere, Ek-14’de yer alan formu doldurarak, en geç 
Ocak ayının ilk haftasında Strateji Geliştirme Başkanlığına iletecektir.  
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Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan yeni/ilave binek veya 
station-wagon cinsi taşıt kiralaması hiçbir  şekilde yapılmayacaktır. 

Taşra birimleri ertesi yıl için yapılacak taşıt kiralama taleplerini; 01 
Nisan-30 Haziran tarihleri arasında (bütçe teklifi dönemi), Strateji Geliştirme 
Başkanlığına değil, kendisine ödenek tahsis eden ve ilgili faaliyet/projeden 
sorumlu Ek-8’de belirtilen merkez birimlerine gönderecektir. 

Örnek olarak; Gıda Hizmetleri için yapılacak taşıt kiralama talepleri Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, Mera Hizmetleri için yapılacak taşıt kiralama 
talepleri ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Merkez birimleri taşıt kiralamaları ile ilgili olarak; ertesi yıl için tahsis 
edecekleri ödeneği, taşıtın cinsini ve kaç taşıt için ihaleye çıkılabileceği gibi 
bilgileri, içinde bulunulan yılın Aralık ayında ilgili harcama birimine ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığına mutlaka bildirecektir. 

3.II. BÜTÇE UYGULAMA SÜRECİ 

Harcamalarda kurum ve kuruluşların giderlerinde tasarruf sağlanmasını 
temin amacıyla 18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2007/3 No’lu Başbakanlık Genelgesinde belirtilen hususlara titizlikle 
uyulacaktır. 

Şehirlerarası telefon görüşmesi ve faks kullanımı zorunlu haller dışında 
yapılmayacak, iletişim, yakacak, akaryakıt, elektrik ve su giderlerinin 
azaltılması için ilgililerce gerekli tedbirler alınacaktır.  

Taşıt işletme, bakım ve onarımları, temsil ağırlama ve organizasyon 
giderlerinde azami tasarruf sağlanacaktır. 

Birimler, gelen ödenek ve harcanan ödenek miktarlarını her an 
karşılaştırıp kontrol edecekleri şekilde kayıt altına alarak, aynı muhasebe 
birimine gelen ve Bakanlığın başka bir birimine ait ödenekten harcama 
yapılmasına yol açmayacaktır. 

Harcamalar kontrol edilerek, birimlere gönderilmesi mümkün olmayan 
tertiplerden veya hatalı tertiplerden yapılmış ise Muhasebe Müdürlüğü 
nezdinde girişimde bulunularak düzeltilecektir.  

5018 sayılı Kanunun 70. maddesinde “Kamu zararı oluşturmamakla 
birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma 
oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek 
miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, 
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ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki 
katı tutarına kadar para cezası verilir.” denilmektedir. 

Buna göre; merkez ve taşra birimleri, ilgili muhasebe müdürlüklerine 
gönderilen ödeneklerin üzerinde harcama yapmayacak ve belirlenmiş yıllık 
program ödenek miktarlarının üzerinde taahhütte bulunmayacaktır. 

Yatırım programında öngörülen proje faaliyetleri ile hizmetlerin ifasında, 
sınırlı bütçe imkanları ile azami tasarrufa riayet edilmesi, yatırım kararlarında 
stratejik amaçların göz önünde bulundurulması, yatırım programında 
bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler için ihale, satın alma ve 
harcama yapılmaması esastır. 

a. Ödenek Gönderme Belgelerinin Tanzimi 

Merkez birimleri; SGB.net Sistemini kullanarak “Ödenek Gönderme 
Belgesi”ni oluşturacak, icmal numarası verecek ve “Ödenek Gönderme 
Belgesi İcmali”ni harcama yetkilisine imzalatarak Strateji Geliştirme 
Başkanlığına üst yazı ekinde bir hafta içerisinde gönderecektir. 

İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimlere ve birden fazla hizmet 
birimini ilgilendirdiği için kurumsal sınıflandırmada bir hizmet biriminin altında 
sınıflandırılamayan ve doğrudan üst yönetime bağlı olarak kurumsal IV. düzey 
62 kodunda gösterilen taşra birimlerine ait ödenek gönderme belgeleri, 
Strateji Geliştirme Başkanlığı-Bütçe Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek 
ve ilgili birime gönderilecektir. 

Programlanan ödeneklere ait ödenek gönderme belgeleri, Maliye 
Bakanlığının ayrıntılı harcama programına göre dönemler itibariyle 
hesaplanacak miktarlar üzerinden tanzim edilecektir. 

Gönderilen ödeneklerin öncelikli olarak Ödenek Gönderme Belgesinde 
bulunan “Ne İçin Verildiği” bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda 
kullanılması esastır.  

b. Ödenek Talepleri 

Programlanan ödenekler; öncelikle elektrik, doğalgaz, yakıt, su ve 
telefon gibi zorunlu ihtiyaçlar ile ödenmediği takdirde ceza, faiz vb. gibi ek 
mali yük getirebilen ödemeler için kullanılacaktır. Programlanan ödeneklerin 
diğer işler için kullanılarak zorunlu ihtiyaçların karşılanmamasının sorumluluğu 
harcama yetkililerinde olacaktır. 

Merkez birimleri, her türlü (cari giderler, cari transferler, sermaye 
giderleri, sermaye transferleri, borç verme) ek ödenek ihtiyacını öncelikle 
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bütçesinde tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma yaptırmak 
suretiyle karşılayacak ve 15 Ekim’den önce ek ödenek talebinde 
bulunmayacaktır. 

Merkez birimleri; yıl içinde ortaya çıkacak zorunlu ödenek ihtiyaçlarını, 
birim içinden veya diğer birimlerden kaynak bulamadığından karşılayamaması 
halinde, Maliye Bakanlığı ve/veya Kalkınma Bakanlığından ödenek talep 
edilmesi için; gerekçe ve ilgili diğer belgelerle birlikte Strateji Geliştirme 
Başkanlığına iletecektir.  

Taşra birimleri öncelikle yıllık programlanan ödeneklerinin 
gönderilmesini beklemelidir. Buna göre; acil haller (yangın, sel, deprem gibi 
afetler ile yapılmadığı takdirde zarara yol açabilecek durumlar vb.) dışında 15 
Ekim’e kadar yıllık program dahilinde ödenek gönderilen tertiplerden herhangi 
bir talepte bulunulmaması esastır.  

Taşra birimlerince yapılacak her türlü ek ödenek talebi; SGB.net 
Sisteminde yer alan “Ödenek Gönderme Belgesi (Talep) (Ek-11)” 
oluşturularak üst yazı ekinde Ek-8’de yer alan ilgili faaliyet/projeden sorumlu 
merkez birimine gönderilecektir. İlgili faaliyet/projeden sorumlu merkez 
biriminden ve SGB.net Sisteminden yapılmayan ödenek talepleri dikkate 
alınmayacaktır. 

Taşra birimlerince sistemde oluşturulmuş ek ödenek talepleri, 
oluşturulduğu tarihten itibaren 30 takvim günü içinde Ek-8’de yer alan ilgili 
faaliyet/projeden sorumlu merkez birimince değerlendirilerek ödenek tahsis 
edilecek ya da iptal edilecektir. Bu süre içinde işlem yapılmayan talepler 
Strateji Geliştirme Başkanlığınca iptal edilecektir.  

İlçe Müdürlüklerinin ödenek talepleri, üst yazı ekinde İl Müdürlükleri 
kanalıyla ilgili merkez birimine iletilecektir. İlçe Müdürlüklerinin taleplerinin 
zamanında ve doğru birime iletilmesinin sorumluluğu İl Müdürlüklerinde 
olacaktır. 

Personel Giderleri 

Taşra birimlerince 01-Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından ödenek talep 
edilmeyecektir.  

Fazla Çalışma Karşılıkları 

Birimlerimizce fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma karşılıkları 
düzenlenirken ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.  
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Harcama Birimlerimiz; fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma 
karşılıklarını tespit ederken fazla çalışma için öngörülen ödeneğe göre iş 
programlarını yapmak,  fazla çalışmayla ilgili işçinin onayını almak, işçilerin bu 
çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek ve ertesi yıla fazla süreli 
çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler.  

İdari Binaların ve Lojmanların Bakım-Onarım Giderleri 

Bakanlığımız merkez birimlerinin; lojman, hizmet binası ve tesislerin 
bakım ve onarım giderleri “30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.8” ve “30.01.00.04-
04.2.1.00-1-06.7” tertibinden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 
karşılanacaktır. 

Taşra birimleri, idari binaların ve lojmanların bakım-onarım giderleri 
için ödenek taleplerini; tahmini yaklaşık maliyet ve detaylı gerekçe ile birlikte, 
Yılı Bütçe Kanunu eklerinden olan E Cetvelinin 33. maddesinde belirtilen limite 
göre; “30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.8” cari tertibinden veya Merkez ve Taşra 
Teşkilatı Modernizasyon Projesi’nin “30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7” yatırım 
tertibinden, 2014 yılı için en geç Şubat ayı sonuna kadar, 2015 yılı için ise 
2014 yılı Kasım ayı sonuna kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 
yapacaktır.  

Merkez birimleri; yılı yatırım projeleri kapsamında merkez ve taşrada 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptırılması planlanan inşaat ve esaslı onarım 
işleri ile ilgili taleplerini, 2014 yılı için en geç Ocak ayı sonuna kadar, 2015 yılı 
için ise 2014 yılı Kasım ayı sonuna kadar Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığına bildirecektir. 

Birimler yeni idare binası yapımı ile ilgili taleplerini Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığına bildirecektir. 

Yılı içinde idari binaların ve lojmanların bakım-onarım giderleri için 
ödenek talep edildiği halde ödenek tahsis edilmemişse ve ihtiyaç halen devam 
ediyorsa bir sonraki yıl için yeniden talep edilecektir. Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı talepleri değerlendirirken; talepte bulunan birimin ihtiyacının başka 
bir projeden veya döner sermayesinden karşılanıp karşılanmadığını (aynı iş için 
farklı birimlerden ödenek talep ve tahsis olmaması amacıyla) kontrol 
edecektir. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca toplam ödeneğin %70’i Nisan 
ayı sonuna kadar ilgili birimlere tahsis edilecektir.  

Tahsis edilen ödenek, tahsis amacı dışında kesinlikle 
kullanılmayacaktır. 
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Hizmet Binası Kira Ödemesi 

Taşra birimlerince; programlanan ödenek dışındaki talepler 03.5.(5.05)  
ekonomik kodundan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 

Hizmet binası kiralama talepleri (yeni talepler), Başbakanlıktan izin 
alınmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ödenek varsa Başbakanlıktan izin alacaktır.  

Memurların Yemek Yardımı 

Taşra birimlerince; programlanan ödenek dışındaki talepler 05.3.(1.05) 
ekonomik kodundan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 

Öğle yemeği yardımından ilk defa faydalanmak isteyen birimler, 
personel sayısını ve yemekhanenin fiziki şartlarını içeren bilgileri, Makamdan 
Onay almak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderecektir. 

Seyyar Görev Tazminatı 

Döner Sermayeli İşletmeler bütçesinden karşılanacak seyyar görev 
tazminatına esas teşkil eden adam/gün sayılarına ilişkin; taleplerin alınması, 
cetvellerin hazırlanması, Maliye Bakanlığına  vize ettirilmesi, ön mali kontrol 
için  Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi  ve ilgili harcama birimlerine 
bildirilmesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.  

Genel bütçeden karşılanacak seyyar görev tazminatına esas teşkil eden 
adam/gün sayılarına ilişkin; taleplerin alınması, cetvellerin hazırlanması, 
Maliye Bakanlığına  vize ettirilmesi, ön mali kontrol işlemlerinin ardından ilgili 
harcama birimlerine bildirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılacaktır.  

Birimler vize edilen ve kendilerine bildirilen adam/gün sayılarını 
kesinlikle aşmayacaktır. Seyyar görev tazminatı ödemeleri mutlaka yılı içinde 
yapılacak, bir sonraki yıla bırakılmayacaktır. 

Genel bütçeden karşılanacak seyyar görev tazminatına ilişkin ödenekler 
Strateji Geliştirme Başkanlığınca gönderilecektir. 

Birimler, adam/gün sayılarına ilişkin revize taleplerini; döner sermayeli 
işletmeler bütçesi için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, genel bütçe 
için ise Strateji Geliştirme Başkanlığına, en geç Eylül ayı sonuna kadar 
bildirecektir. 

Sürekli ve Geçici Görev Yollukları 

Bütçe teklifi döneminde; hizmetin gerektirdiği arazi çalışmaları, hizmetiçi 
eğitim ve toplantı gibi çalışmalar için ihtiyaç olan ödenekler bütçenin ilgili 
tertiplerine ve hizmetin yürütüleceği birimin bütçesine konulacak, Maliye 
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Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile yapılan bütçe görüşmeleri neticesinde 
sağlanan kaynaklar ölçüsünde arazi çalışmaları, toplantı veya hizmetiçi eğitim 
programları yapılacaktır. Taşra birimlerine ödenek tahsisinde bu programlara 
uyulacak, programlarla ilgili davet yazı ve Olur’larında mutlaka kaynak 
(faaliyet/proje adı ve tertibi) belirtilecektir.  

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Bilgi 
Sistemine (HİEBİS) girilen her bir eğitim ve toplantının ödeneğinin olması 
gerekmektedir. 

HİEBİS’e girilen ve hizmetiçi eğitim programında yer alan eğitim ve 
toplantılara ait ödenekler (03.3 ve 06.9 ekonomik kodları) programa 
bağlanmayacak, tahsis işlemleri eğitim gerçekleştikten sonra Ek-8’deki ilgili 
faaliyet/projeden sorumlu merkez birimince SGB.net Sisteminde yapılacaktır. 

Hizmetiçi Eğitim Programında yer almayan eğitim ve toplantının 
yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde; gerekli olan ödeneğin ve 
serbestliğinin uygun olup olmadığı Strateji Geliştirme Başkanlığından yazılı 
olarak teyit edilmek, merkez ve taşra birimine getireceği mali yük 
hesaplanmak ve Müsteşarlık Makamından onay alınmak suretiyle eğitim, 
toplantı vb. yapılabilecektir.  

Taşra birimlerince, sürekli görev yollukları (atama, nakil, emeklilik) için 
ödenek talepleri 03.3 ekonomik kodundan ve 23.00.00.01 faaliyetinden 
Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılacaktır.  

Taşra birimlerince, geçici görev yollukları için ödenek talepleri 03.3 veya 
06.9 ekonomik kodundan Ek-8’deki ilgili faaliyet/projeden sorumlu merkez 
birimine yapılacaktır. 

Giyim Yardımı 

Taşra birimlerince; ayni nitelikteki giyim yardımı için ödenek talepleri 
03.2.(5.01) ekonomik kodundan Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılacaktır. 
Ödemeler ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılacaktır. 

Temizlik Hizmet Alımı 

Temizlik hizmet alımı için 2014 yılına ödenek tahsis edilmediğinden 
taşra birimlerinin (önceki yıllardan devam edenler hariç) ödenek talepleri 
dikkate alınmayacaktır. 

Özel Güvenlik Hizmet Alımı 

Özel güvenlik hizmet alımı talep eden taşra birimleri; Personel Genel 
Müdürlüğünden alınacak “Kadrolu Güvenlik Memuru ataması 
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yapılamayacağına” ilişkin yazıyı, Valilikten alınacak “Özel Güvenlik Komisyonu 
Kararı”nı ve “Özel Güvenlik İzin Belgesi”ni 01 Nisan-30 Haziran tarihleri 
arasında (bütçe teklifi dönemi) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 
gönderecektir. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bütçe teklifi döneminde 
konsolide edilen talep ve evraklar Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilecektir. 
Bütçe teklifi dönemi dışında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığınca mevcut ödeneğin tahsisi; öncelikle özel 
güvenlik hizmet alımı önceki yıllardan devam eden birimlere yapılacaktır. 

Taşra birimlerine özel güvenlik hizmet alımı için programlanan ödenek 
dışında  ilave ödenek gönderilmeyecektir. 

Mera Hizmetleri 

Taşra birimlerince, mera hizmetleri için ödenek talepleri 30.01.00.62-
04.2.1.10-1-03… tertibinden Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. 

İlama Bağlı Borçlar 

2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 659 
sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli  
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname” kapsamında Bakanlığımızın taraf olduğu davaları takip ve temsil 
görevi Bakanlığımız hukuk müşavirleri ve avukatlarına aittir.   

Buna göre; ilama bağlı borçlara ilişkin doğrudan Bakanlığımız aleyhine 
yapılan takiplerin uygun olup olmadığının denetimi ile bu takipler aleyhine 
yapılacak yasal başvurular, davayı takip etmekle görevli Hukuk Müşaviri, 
Avukat veya Hazine Avukatı tarafından yerine getirilmektedir.  

Bu nedenle; Bakanlığımız aleyhine ilama bağlı borçlara ilişkin yapılan 
takiplerin ödenmesinin uygun olup olmayacağına ilişkin görüş ile ödenek 
taleplerinin tertibinin ve miktarının belirlenmesi; davayı takip etmekle 
görevli, Hukuk Müşaviri / Avukat / Hazine Avukatının uygun görüşü alınmak 
suretiyle taşra birimlerine aittir. Taşra birimleri tarafından, ilama bağlı 
borcun konusuna göre ilgili tertipte ödeneği var ise ödeme yapılacak, 
ödeneği veya tertibi yoksa 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.4 tertibinden, üst 
yazıda mahkemenin karar tarihi, dosya esas ve karar esas numaraları 
belirtilmek suretiyle Strateji Geliştirme Başkanlığından talep edilecektir.  

Ödenek talebine ilişkin mahkeme kararları kesinlikle Strateji Geliştirme 
Başkanlığına gönderilmeyecektir. 
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Merkez birimleri mahkeme kararıyla (ilama bağlı borç) ilgili olarak; 
bütçede ilgili tertibi bulunanlara ait ödemeleri kendi bütçesinden yapacak, 
bütçesinde ilgili tertibi bulunmayanları ise, Hukuk Müşavirliğine gönderecek, 
Hukuk Müşavirliğinin talebi doğrultusunda ödemeyi ilgili Genel 
Müdürlük/Başkanlık/Hukuk Müşavirliği yapacaktır. 

Taşra birimleri tarafından yeni açılacak dava veya temyiz için gerekli 
olan her türlü masrafla ilgili ödenek talebi, 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve 
Giderleri ekonomik kodundan SGB.net Sisteminden Strateji Geliştirme 
Başkanlığına yapılacaktır. 

Vergi, Resim, Harçlar, Sigorta, İlan Giderleri 

Taşra birimlerinin 03.4.3… Ödenecek vergi, resim, harçlar ve benzeri 
giderler ekonomik koduna, 03.5.4.01 İlan giderleri ekonomik koduna ve 
03.5.4.02 Sigorta giderleri ekonomik koduna yıllık ödenek tahsis edilmemiştir. 
Taşra birimleri bu ekonomik kodlardan ödenek taleplerini Strateji Geliştirme 
Başkanlığına yapacaktır.  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri 

Bakanlığımızın 2014 yılı toplam proje ödenekleri Ek-3’te gösterilmiştir. 

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan E cetvelinin 33. 
maddesinde; 

“Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle 
temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; 

a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını, 

b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,  

c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,  

d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,  

aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden 
ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin 
uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.” denilmektedir. 

Örneğin; Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesinin 2014 yılı 
toplam ödeneği 20.000.000.-TL, bu projeden biriminize programlanan 
ödeneğin 1.000.-TL olduğunu varsayalım. E cetvelinin 33. maddesine göre 
1.000.-TL’lik ödenek limite takılmaksızın harcanabilir. Çünkü, Projenin toplam 
ödeneği söz konusu maddedeki limitlerin üstündedir. 
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c. Tenkis Talepleri 

Merkez birimleri yıl içinde harcanamayacak ödeneklerini belirleyerek 
SGB.net Sisteminden “Tenkis Belgesi”ni oluşturacak, icmal numarası verecek 
ve “Tenkis Belgesi İcmali”ni harcama yetkilisine imzalatarak, Strateji 
Geliştirme Başkanlığına üst yazı ekinde bir hafta içerisinde gönderecektir. 

Taşra birimleri de yıl içinde harcanamayacak ödeneklerini belirleyerek 
SGB.net Sisteminden alınacak “Tenkis Belgesi (Talep)”ni, harcama yetkilisine 
imzalattıktan sonra üst yazı ekinde Strateji Geliştirme Başkanlığına 
gönderecektir. SGB.net Sisteminde oluşturulmayan tenkis talepleri dikkate 
alınmayacaktır.   

Merkez ve taşra birimlerince harcanamayan ödeneklerin, ihtiyacı olan 
başka bir birim tarafından kullanılabilmesi için, tenkis işlemlerinin Ekim ayı 
sonuna kadar yapılması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.  

Zamanında yapılmayan tenkisler “harcanamayan ödenek” olarak kabul 
edilecek ve birimlerin performans değerlendirilmesinde esas alınacaktır. 

ç. Aktarma 

Bakanlık bütçesinin hazırlanması aşamasında, tertipler arasında ödenek 
dağılımı en uygun şekilde yapılacak, önceki yılın harcamaları ile yıl içerisinde 
ortaya çıkabilecek ihtimaller de göz önünde bulundurulacak ve mümkün 
olduğunca aktarma işlemine yer verilmeyecektir. 

Aktarma işlemleri; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu”nun 21. maddesi, 27.12.2013 tarihli ve 28864 mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 6512 sayılı “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu”nun 6. maddesi ve ilgili diğer mevzuatlara göre yapılacaktır. 

2014 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projelerin (05, 06, 07, 08 
ekonomik kodlar) parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişikliklerde; 
25.10.2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2014 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 7. 
maddesine göre işlem yapılacaktır. Bu işlemlerin koordinasyonundan 
birimlerin bütçe koordinasyonunu sağlayan Daire Başkanlığı sorumludur. 
Bütçe koordinasyonunu sağlayan birim aracılığı ile ve SGB.net Sisteminden 
yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır.  

Yatırım programında yer alan proje  parametrelerinde değişiklik talebi 
olması halinde, Proje Revizyon Tablosu (Ek-12) doldurularak Bakan Olur’u ve 
diğer ekleri ile birlikte Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. 
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Bir tertipte birden fazla proje ödeneği yer alabilmekte ve böylece ortak 
kullanılan tertipler oluşmaktadır. Ortak proje ve tertiplerden aktarma 
yapılacak ise; aktarma talep eden proje sahibi birim, proje ve tertiple ilgili 
diğer birimlerden alacağı (Ek-8) uygun görüş yazısı (Ek-13) ve Bakan Olur’u 
ile birlikte Strateji Geliştirme Başkanlığından talepte bulunacaktır. 

Cari ödeneklerle ilgili aktarma talepleri; üst yazı ekinde detaylı 
hazırlanmış ve imzalanmış gerekçe raporu ile birlikte Strateji Geliştirme 
Başkanlığına gönderilecektir. 

Merkez birimleri; taşra birimlerinin Detay Programda (programa 
bağlanmış İl, İlçe, Müessese ödenekleri) yer alan ödenek değişiklikleri için 
Bakan Olur’u alacaktır.   

Taşra birimleri kendilerine tahsis edilen ödenekler arasında aktarma 
talep edemezler. Ancak, kullanamayacakları ödenekler için tenkis talebinde, 
ödenek ihtiyacı olan tertipler için de ek ödenek talebinde bulunabilecektir.  

Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygun görülen aktarma talepleri 
gerçekleştirilir. 

d. Ödeneklerin Serbest Bırakılması ve Revize Edilmesi 

Merkez birimleri, Ayrıntılı Harcama Programına bağlanmış ödeneklerin, 
yıl içerisinde ihtiyaç duyulması halinde öne çekilerek revize edilmesi ve bloke 
edilen ödeneklerin serbest bırakılması ile ilgili taleplerini, üst yazı ekinde, 
detaylı hazırlanmış ve imzalanmış gerekçe raporu ile birlikte Strateji 
Geliştirme Başkanlığına gönderecektir. Talepler SGB.net Sisteminden 
yapılacaktır. 

Taşra birimleri ödeneklerin serbest bırakılması ve revize edilmesi ile ilgili 
taleplerini, Ek-8’de yer alan ilgili faaliyet/projeden sorumlu merkez birimlerine 
bildirecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığına doğrudan gönderilen talepler 
dikkate alınmayacaktır. 

e. Uygulama Raporları (Dönem Gerçekleşme Raporları) 

Her yıl 3’er aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına gönderilen ve 
yatırım programında yer alan projelerin izlenmesine yönelik olarak doldurulan 
“Yatırım Uygulama Raporları” ile ilgili bilgiler, taşra birimlerince, proje sahibi 
merkez birimlerinin tespit edeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili merkez 
birimine, ilgili merkez birimi de bu raporları dönem sonunu takip eden ayın ilk 
haftasında (4. dönem ise Ocak ayı sonuna kadar) Strateji Geliştirme 
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Başkanlığına bildirecektir. Taşra birimleri söz konusu raporları Strateji 
Geliştirme Başkanlığına doğrudan göndermeyecektir. 

Merkez birimleri Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu, 
en geç 15 Şubat’a kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderecektir. 

f. Detay Programı 

Merkez birimlerince; Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve 
toplulaştırılmış projelerde detay programların hazırlanmasında, “… Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın ilgili 
maddesi hükümlerine uyulacak ve en geç 15 Şubat’a kadar Strateji Geliştirme 
Başkanlığına gönderilecektir. 

g. Kesin Hesap 

Merkez Birimlerince; bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması, 
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkındaki Yönetmeliğin 19. maddesinde yer alan “Bütçe giderleri kesin hesap 
cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama rehberi dikkate alınarak hizmet 
gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve 
gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme 
nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, 
malî ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar 
ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir.” hususlarına uygun olarak 
hazırlanacaktır. 

ğ. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

Merkez Birimleri; ilk 6 aylık bütçe ve faaliyetlerine ait uygulama 
sonuçlarını, ikinci 6 aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yürütülecek 
faaliyetlerini en geç 15 Temmuz’a kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına 
gönderecektir. 

h. Kamu İhale Kanununun Uygulanması 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (ı) bendinde; aynı 
kanunun 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılan harcamalar toplamının 
idarelerin bütçelerinin %10’unu aşamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu 
kanunda geçen “idare” Bakanlığımızı ifade etmektedir. Bundan dolayı her 
birim ayrı ayrı kendi bütçesinin %10’unu hesaplamayacaktır. 

Bu madde uyarınca limit aşımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve 
limit aşımından sonraki izin talep ve takibi Strateji Geliştirme Başkanlığınca 
yapılacaktır. Bakanlığımızın mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin 
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limit durumları http://sgbnet.tarim.gov.tr/Giris.aspx adresli web sitesindeki 
SGB.net Sisteminde duyurulacak olup bu konuda merkez ve taşra birimince 
ayrıca izin talebinde bulunulmayacaktır. Konu ile ilgili açıklamalar önceki 
yıllarda olduğu gibi periyodik olarak bu adreste yayımlanmaya devam 
edecektir. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile araştırma 
kuruluşları tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
(f) bendi kapsamında yürütülecek ve desteklenecek araştırma geliştirme 
projeleri için yapılacak mal ve hizmet alımları, 17 Mayıs 2013 tarihli ve 28650 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
göre yürütülecektir.  

ı. SGB.net Sistemi 

Bakanlığımız harcama birimleri mali işlemlerini ve bu işlemlerin 
gerçekleşmesi sırasında yapılacak işlem adımlarını, SGB.net Sistemi 
(http://sgbnet.tarim.gov.tr/Giris.aspx) aracılığıyla yerine getirecektir. 

Bakanlığımız harcamalarının takip edilebildiği tek sistem SGB.net 
Sistemidir. Bu nedenle tüm harcama işlemleri öncelikle SGB.net Sistemi 
üzerinden yapılacak, daha sonra Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve 
Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) – Harcama Yönetim Sistemine (HYS) 
girilecektir. SGB.net Sistemi üzerinden yapılan harcamalar ile HYS harcamaları 
birbirine kesinlikle uyumlu olmak zorundadır. Harcama işlemlerinin SGB.net 
Sistemi üzerinden yapılmaması halinde, dönem ödeneklerinin 
gönderilmesinde bu durum dikkate alınacak, ek ödenek talepleri de 
değerlendirilmeyecektir.  

SGB.net Sisteminde, kullanıcı yetkilendirme işlemleri ve yetki 
kapsamları yeniden düzenlenmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılan 
kullanıcı yetkilendirme işlemleri, 2014 yılından itibaren ilgili Harcama 
Birimlerince yapılacaktır.   

Kullanıcıların kendi erişim ad ve şifrelerinin başkaları ile paylaşılması 
kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar kendi kullanıcı ad ve şifrelerinin güvenliğinden 
sorumludur. 

SGB.net Sisteminde yapılacak “DUYURULAR” sistem kullanıcıları ve 
ilgililer için uygulamada esas alınacaktır. 

Bakanlığımız SGB.net Sisteminde, mevcut teknoloji ve hizmetlerle uyum 
ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olması nedeniyle yazılım 
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geliştirme ve bakım yapmaya/yaptırmaya Strateji Geliştirme Başkanlığı 
yetkilidir. 

i. Diğer Hususlar 

2014 Yılı Bütçe Uygulama Esasları http://sgbnet.tarim.gov.tr/Giris.aspx 
web adresinde mevcut olup her türlü değişiklik bu adresten takip edilecektir. 

Bütçe Uygulama Esasları ile ilgili gerekli değişiklikleri yapmaya Strateji 
Geliştirme Başkanlığı yetkilidir. 
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4. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER 

4.I. GİRİŞ  
Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe 

hazırlıklarında esas alınacaktır.    
Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların ekonomik sınıflandırmasına,  ikinci bölümünde 

gelirin ekonomik sınıflandırmasına ve üçüncü bölümde ise fonksiyonel sınıflandırma türleri 
itibarıyla sınıflandırmaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Ekonomik ve fonksiyonel 
sınıflandırmaya ilişkin listeler de eklerde yer almaktadır. Gerek harcamaların ve gelirlerin ekonomik 
sınıflandırmasına ilişkin açıklamalarda gerekse listelerde 2013-2015 Dönemi Bütçe Hazırlama 
Rehberinden farklı olanlar italik yazılarak kullanıcıların kolay karşılaştırma yapmaları amaçlanmıştır. 
Bu rehbere 2006 yılından itibaren sadece mahalli idarelere ilişkin olan kodlar da dahil edilerek 
özellikle gelirin ekonomik sınıflandırması alanında kullanılan bu kodlar dördüncü düzeyde 51–90 
aralığında gösterilmiştir. Bu aralıkta yer alan söz konusu kodlar sadece mahalli idareler için geçerli 
olacağından diğer idareler tarafından kullanılmayacaktır. 

Devlet harcamaları ve verilen borçlar eksi geri ödemelerin ekonomik özelliklerine göre 
sınıflandırmasında, Devletin görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken yürüttüğü faaliyetlerde 
kullandığı mal ve hizmetlerin çeşitlerini ve bunların milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına 
etkileri esas alınmıştır. 

Devlet birimleri arasında ve zaman serileri açısından kamu harcamalarının maaş ve ücretler, 
mal ve hizmet alımları, borç faizi ödemeleri, hane halklarına veya Devletin diğer birimlerine 
transferler ve borç verme ve verilen borçlardan yapılan tahsilâtların dağılımında önemli farklılıklar 
olabilir ve bu farklılıkların izlenmesinde fayda görülebilir. 

Ekonomik sınıflandırma, çalışanlara sağlanan ayni imkânlar örneğinde olduğu gibi nihai 
kullanım amacı ve yeri üzerinde değil, mal ve hizmet alımında olduğu gibi işlem gerçekleştiğinde 
işlemin ilk niteliği üzerinde durur. Ekonomik sınıflandırma birimi işlem olup, bu genellikle Devlet 
bütçesinde ve hesaplarda farklı bir kodla tanımlanır. 

Uluslararası standartlara (GFS: Government Finance Statistics ve ESA 95: European System 
of Integrated Economic Accounts) uygun olarak hazırlanan Analitik Bütçe Sınıflandırmasının 
“Ekonomik Sınıflandırma” bölümünün detayları hakkında bütçe hazırlığı ve uygulamasında 
görevlilere yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde hazırlanan bu Talimatta önce bir takım temel 
tanımlar ve kriterlerden bahsedilmiş, daha sonra bu tanımlar esas alınarak ilgili mevzuatına göre 
ödenmesi gereken tutarların ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde hangi 
kodlara gider kaydedileceği anlatılmıştır. 

Aşağıda yer alan tanım ve açıklamalar çerçevesinde harcamanın ekonomik sınıflandırması 4 
düzeyli ve toplam 6 haneli bir kod grubundan oluşacaktır. 

Bu itibarla, Talimatta yer alan açıklama ve tanımlar giderin yasal dayanağı olarak 
kullanılmayacak, sadece 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır.  

Öte yandan; 
İlama bağlı borçlar, prensip olarak borcun kaynağı olan ilgili bütçe tertiplerinden 

ödenecektir. 
Taahhüt avansları ve akreditiflerden harcanmayan kısımlar ise avansın veya akreditifin 

açıldığı hizmetlerle ilgili bütçe tertiplerine devredilecektir. 
5018 sayılı Kanun gereğince sadece genel bütçeli idarelerde kullanılacak olan özel ödenekler 

ise, harcamanın niteliğine göre detaylandırılarak ekonomik sınıflandırmanın ilgili bölümlerine ayrı 
ayrı kaydedilecektir. 

Ekonomik sınıflandırmanın dört düzeyine ait listenin detaylarından açıklamasına ihtiyaç 
duyulanların dışında kalanlar ise sadece sayılmak suretiyle tekrarlanmıştır.  
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4.II. TANIMLAR  
1. HARCAMA : Harcama, geri ödenmeyen bir başka deyişle herhangi bir mali hak yaratmayan veya 
mevcut bir mali hakkı ortadan kaldırmayan Devlet ödemeleri olarak tanımlanabilir. Harcama, cari 
ya da sermaye nitelikli olabilir. Mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında 
yapılabileceği gibi karşılıksız harcama da yapılabilir. Bu nedenle harcama, Devletin itfa ödemelerini, 
bir başka deyişle finansman bölümünde sınıflandırılan kamu borçlarının anapara geri ödemelerini 
ve borç verme bölümünde sınıflandırılan Devlet tarafından verilen borçları kapsamaz. 

Cari ya da sermaye nitelikli harcama tanımına giren ödemelerin kapsamında, bu mal veya 
hizmetlerin alımları/yapımları sırasında yapılan giderler ile bunlarla birlikte mutad olarak yapılan 
vergi, resim, harç, depo-antrepo ücreti gibi mütemmim ödemelere ilişkin giderler yer alır ve bunlar 
aynı ekonomik koda kaydedilir. Ancak, kullanım sırasında yapılan ve işletmeye yönelik bu tür 
ödemeler ayrı gider olarak değerlendirilmelidir. 

Ekonomik sınıflandırmanın özellikle III. ve IV. düzeylerinde cari ve sermaye bölümlerinde 
aynı isim veya tanımlarla yer alan bazı detaylara rastlanması mümkün olacaktır. Burada 
harcamanın hangi bölüme gider kaydedileceğinin belirlenmesinde temel kriter aşağıda açıklanan 
cari ve sermaye ayrımında kullanılan kriterler olacaktır. 
1.a Cari Harcama : Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde 
kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve alıcıların 
sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat veya zarar 
için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki 
amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar.  

Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden; 
- Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş 

asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal ve 
hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”,  

- Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler 
“cari transferler” 

- Her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler” olarak ifade edilecektir. 
1.b Sermaye Harcaması : Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da 
gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri 
kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu kapsama dahil olan alım ve yapımları  (lojmanlar hariç)  GFS 
standartları gereğince sermaye kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, askeri amaçlar dışında 
kullanılacak olan dayanıklı malların piyasadan satın alınması ya da Devlet dahilinde üretilmesi için 
yapılan ödemeler sabit sermaye varlıklarının edinimi kapsamında yer alırlar. Bu bölüm, normal 
ömrü bir yıldan fazla olan ve hem de yılları bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari değerden fazla 
olan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları içerir.  

Bu bölüme dahil olan dayanıklı mal türleri, silahlı kuvvetler mensuplarına tahsis edilenler de 
dahil olmak üzere tüm lojmanları, lojmanlar dışındaki binaları ve diğer inşaat işlerini kapsayan 
gayrimenkul sabit sermaye malları ile ulaşım araçları, makineler ve diğer teçhizat gibi menkul sabit 
sermaye mallarıdır. 

Aynı zamanda, mevcut sabit sermaye varlıklarını geliştirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, 
verimlerini artırmak, performanslarını geliştirmek veya yeniden yapılandırmak amacıyla yapılan 
ödemeler de bu bölüme dahildir. Ancak normal bakım ödemelerini içermeyecektir (Normal bakım 
ödemeleri cari giderlere dahil edilmelidir.). 

Öte yandan, küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek parçalar, normal 
ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük değerli alet ve edevat, Devlet tarafından askeri amaçlarla 
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edinilen dayanıklı mallar (askeri inşaat ve inşaat işleri, askeri teçhizat, silahlı kuvvetler 
mensuplarına tahsis edilen lojmanlar dışındaki askeri kullanım amaçlı binalar) sabit sermaye 
aktifleri kapsamında yer almayacaktır.  

Sabit sermaye varlıkları için yapılan harcamanın miktarı, bunların satın alınması durumunda 
Devlet tarafından ödenen fiyattır. Bunlar Devlet dahilinde üretildiği takdirde harcama miktarı, 
üretim faktörleri ile malzemeler için yapılan ödemeler toplamıdır. Ancak, ülkemizdeki mevcut 
istihdam ve ücret rejimimizde çalışanlara yapılan ödemeler üretimle ve üretim dönemi ile 
doğrudan bağlı olmadığından, diğer bir ifadeyle üretim olmasa bile ücretler ödendiğinden 
ücretlerin tamamı cari harcamalar bölümüne dahil edilmiştir. 

Analitik bütçe sınıflandırmasında; 
- Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun 

olan mal ve hizmet alımları “sermaye giderleri”,  
- Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız 

ödemeler “sermaye transferleri” 
- Her ikisinin toplamı ise “toplam sermaye giderleri” olarak ifade edilecektir. 

1.c Borç Verme / Geri Ödeme : Borç verme/geri ödeme, bütçe sistematiği dışında çözümler 
üretilen bir bölümken analitik bütçe sınıflandırmasıyla bu tür harcamalar da bütçe sınıflandırması 
kapsamına alınarak bu alandaki eksiklik giderilmiştir. Ancak, bu tür ödemeler nihai olarak bir gider 
olmadığı ve bir süre sonra geri tahsil edilecek olduğu için konsolidasyon işlemlerinde elenerek 
giderler toplamına dahil edilmeyecektir. 

Bu bölüme, Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler, verilen kredilerden Devlete 
yapılan geri ödemeler, satılan hisselerinden elde edilen gelirler dahildir. Verilen borçlar harcamalar 
bölümünde sınıflandırılırken geri ödemeler gelirler bölümüne dahil edilecektir. 
2. GELİR : Gelirler, karşılıklı veya karşılıksız olarak ve herhangi bir mali hakka dayanmaksızın yapılan 
ve geri ödenemez nitelikte olan tahsilatlardır. Gelirler de harcamalarda olduğu gibi cari ve sermaye 
olarak ikiye ayrılırlar. Cari gelirler vergi gelirleri ile vergi dışı gelirleri kapsar. Vergi dışı gelirlere 
karşılıklı tahsilâtlar (mülkiyet gelirleri, harçlar ve ücretler, sınai nitelikte olmayan arızi satışlar) ile 
cezalar gibi karşılıksız tahsilatlar dahil edilmelidir. Sermaye gelirleri ise, sermaye aktifleri satışları ile 
Devlet dışı kaynaklardan yapılan sermaye transferlerini kapsar. 

Gelirler, düzeltici işlemler dışında brüt olarak gösterilmelidir. 
Hibeler, Devletin karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilâtlarıdır. 

Hibelerin kredilerden farkı herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmemesidir. 
Hibeler, açığı finanse eden değil ancak azaltan kaynaklar olarak görüldüğü için finansmanda 

değil gelirler bölümünde fakat ayrı bir başlıkta gösterilirler. 
Ayni olarak edinilen mal ve hizmet şeklindeki hibeler ise Devlet Mali İstatistiklerinde bütçe 

kayıtlarına dahil edilmezler. Bunlar ayniyat kayıtlarını ilgilendiren işlemler olarak kaydedilirler. 
Ancak, ayni olarak edinilen hibeler satılması kaydıyla verilmişlerse satışlarından elde edilen tutarlar 
hibelere dahil edilmelidirler. 
 

4.III. YENİ EKONOMİK KODLAR AÇILMASI VE UYGULAMADA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR   
1. Bu rehberde yer alan giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına ilişkin 

ekonomik kodlarda bir değişiklik yapılması veya sınıflandırmanın herhangi bir düzeyinde yeni 
kodlar ilave edilmesine ilişkin talepler gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü) iletilecektir.  

2. Bu rehberin uygulamasında tereddüde düşülen hususlar gerekçeleri ile birlikte 
Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) iletilecektir. 
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Yapılacak uygulamaya esas olmak üzere oluşturulacak Bakanlığımız görüşleri ile ihtiyaç 
duyulması halinde açılacak yeni ekonomik kodlar tüm uygulayıcıları bilgilendirmek ve uygulama 
birliğini sağlamak amacıyla www.bumko.gov.tr internet adresinin  “analitik bütçe sınıflandırması” 
bölümünde duyurulacaktır. 
 

4.IV. GİDERİN EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI  
Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında II. III. ve IV. düzeylerde yer 

alacak detay kodlar ve bu bölümlere gider kaydedilecek olan harcamalar aşağıda belirtilmiştir. 
Ayrıca, harcamanın sınıflandırmasında kullanılacak tüm ekonomik kodlar ekli listelerde yer 
almaktadır. 
 

01-   PERSONEL GİDERLERİ : Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi 
çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden 
yapılan ödemeleri kapsayacaktır.  

Ayni nitelikteki ödemeler “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ne, Devletin işveren sıfatıyla sosyal 
güvenlik kurumlarına ödediği primler ise “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” 
bölümüne dahil edilecektir.  

Personel giderlerinin ikinci düzeyinde çeşitli personel kanunlarına göre çalıştırılanların 
istihdam çeşitleri ile çalıştırılma veya hizmetinden yararlanma yöntemleri esas alınarak; memurlar, 
sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel olarak beş grupta sınıflandırılmıştır. 
Üçüncü düzey, ödeme türlerine göre sınıflandırılmıştır.  
 

01.1   MEMURLAR : Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin 
kadroları için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, mevzuatı 
gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve 
kesenekler de buraya dahil edilecektir.  

Bu bölüm, III. düzeyde ödeme unsurlarına göre detaylandırılmış olup, IV. düzeyde bir 
ayrıma şimdilik gidilmemiştir. İhtiyaç halinde uygulamanın ileriki yıllarında IV. düzeyde hizmet 
sınıflarına veya başka kriterlere göre bir ayrıma gidilebilecektir. 

Memur olmayanlara yapılacak ödemeler 01.5.1.90- Diğer personele yapılan diğer ödemeler 
bölümüne dahil edilmelidir. 
01.1.1   Temel Maaşlar : 

- Bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere ilgili mevzuatına göre yapılan aylık, ek 
gösterge, kıdem aylığı ve taban aylığı ödemeleri, 

- Hakim ve savcılar ile bu statüde yer alanlara kıstas aylık esas alınmak suretiyle yapılan aylık 
ödemeler, 

- Özel kanunlarındaki hükümlere dayanılarak kurul başkan ve üyelerine yapılan aylık ücret 
ödemeleri,  

- Yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları,  
- Vekalet ve ikinci görev aylıkları 
- Aylıkların “asgari ücret” seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar,  
- Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların aylıkları, bu bölüme 

gider kaydedilecektir. 
01.1.2   Zamlar ve Tazminatlar :  

- İlgili mevzuatına göre iş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları ile 
özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı, eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, 
emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı, adalet 
hizmetleri tazminatı, hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, yüksek 
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hakimlik tazminatı, yabancı dil tazminatı, ek tazminat, uçuş tazminatı, atlayış tazminatı ve dalış 
tazminatı gibi değişik adlar altında yapılan tazminat ödemeleri, 

- Kurumsal ya da belirli bir hizmet veya meslek grubuna yönelik olarak tazminat, ek ödeme 
ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan ödemeler, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.1.3   Ödenekler : İlgili mevzuatı gereğince üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme 
ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, öğretim yılına hazırlık ödeneği, yargı ödeneği, sendika ödeneği ve 
ek ödenek gibi “ödenek” adı altında yapılan her türlü ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.1.4   Sosyal Haklar : İlgili mevzuatı gereğince aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, nakdi 
giyecek yardımı ve tayın bedeli  gibi nakden ödenen sosyal haklar ve yardımlar bu bölüme gider 
kaydedilecektir.  

Ancak, doğrudan giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar mal ve hizmet 
alımları bölümüne gider kaydedilecektir. 
01.1.5   Ek Çalışma Karşılıkları : İlgili mevzuatı gereğince; 

- Fazla çalışma ücreti,  
- Komisyon ve kurul üyelerinin huzur ve toplantı ücretleri ile huzur hakkı,  
- Nüfus yenileme işleminde çalışan memurlara ödenecek ücret,  
- Konferans ücreti,  
- Ek ders ve sınav ücreti,  
- Nöbet ücreti ile benzer adlar altında yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

01.1.6   Ödül ve İkramiyeler : Mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ödül, ikramiye ve benzeri 
adlar altında memurlara yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.1.9   Diğer Giderler : Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlere 
yukarıda belirtilenler dışında kalan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir.  
 

01.2   SÖZLEŞMELİ PERSONEL : Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam 
edilenlere yapılan ödemeler III. düzeyde detaylandırılmış olup, IV. düzeyde ise istihdam edildikleri 
mevzuata göre bir ayrıma gidilmiştir. 
01.2.1   Ücretler : İlgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere sözleşmeleri 
karşılığında yapılan ücret ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli 
personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
01.2.1.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 
01.2.1.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 
01.2.1.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ücretleri 
01.2.1.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri 
01.2.1.05   Sözleşmeli Sanatçıların  Ücretleri 
01.2.1.90   Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri 
01.2.2   Zamlar ve Tazminatlar : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca 
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında zam, tazminat veya ek ödeme niteliğinde 
bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde 
ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
01.2.2.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 
01.2.2.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 
01.2.2.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları 
01.2.2.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları 
01.2.2.05   Sözleşmeli Sanatçıların Zam ve Tazminatları 
01.2.2.90   Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 
01.2.3   Ödenekler : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri 
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karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında öğretmenlere yapılmakta olan “öğretim yılına hazırlık 
ödeneği” gibi ödenek niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer 
alacaktır. 
01.2.3.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 
01.2.3.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri  
01.2.3.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ödenekleri  
01.2.3.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri  
01.2.3.05   Sözleşmeli Sanatçıların Ödenekleri  
01.2.3.90   Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri  
01.2.4   Sosyal Haklar : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşmeleri 
karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve nakdi 
giyecek yardımı gibi sosyal hak niteliğinde bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu 
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki 
detaylar yer alacaktır.  
01.2.4.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 
01.2.4.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları   
01.2.4.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları   
01.2.4.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları   
01.2.4.05   Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları   
01.2.4.90   Diğer Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları  
01.2.5   Ek Çalışma Karşılıkları : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca 
sözleşmeleri karşılığında ücret ödemeleri dışında ve ek çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti ve 
ek ders ücreti gibi bir ödeme yapılması halinde bu türden ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek 
olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır.  
01.2.5.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları 
01.2.5.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.05   Sözleşmeli Sanatçıların Ek Çalışma Karşılıkları   
01.2.5.90   Diğer Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları  
01.2.6   Ödül ve İkramiyeler : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca 
sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri dışında ödül niteliğindeki ödemeler ile ikramiye, 
teşvik ikramiyesi gibi adlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde ise 
sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
01.2.6.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 
01.2.6.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri    
01.2.6.05   Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri   
01.2.6.90   Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri  
01.2.9   Diğer Giderler : Sözleşmeli olarak istihdam edilenlere, ilgili mevzuatı uyarınca yukarıda 
belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılması halinde bu tür ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecek olup IV. düzeyde ise sözleşmeli personelin niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer 
alacaktır.  
01.2.9.01   657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 
01.2.9.02   Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri     
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01.2.9.03   Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri     
01.2.9.04   Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri     
01.2.9.05   Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri    
01.2.9.90   Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri  
 

01.3   İŞÇİLER : İş Kanunu kapsamına giren işlerde kadrolu veya 30 iş gününden fazla çalıştırılan 
sürekli ve geçici işçilere İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince mevzuata 
uygun olmak kaydıyla yapılan ücret niteliğindeki ödemeler bu bölümde sınıflandırılmıştır. 
01.3.1   Ücretler : İşçilerin günlük ve gereğinde aylık ücretleri, ek ödemeler, ücret niteliğindeki 
diğer ödemeler, mevzuatı gereğince işçinin ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de, bu bölüme 
gider kaydedilecektir. Ancak, işçilere ödenecek olan seyyar görev tazminatları ise bu bölüme değil 
“03.3.5 – yolluk tazminatları” bölümüne gider kaydedilecektir. İşçilere ödenecek ücretler için IV. 
düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır.  
01.3.1.01   Sürekli İşçilerin Ücretleri 
01.3.1.02   Geçici İşçilerin Ücretleri 
01.3.2   İhbar ve Kıdem Tazminatları : İşçilere ödenecek olan ihbar tazminatları ile kıdem 
tazminatları bu bölüme gider kaydedilecek olup IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım 
yapılmıştır. 
01.3.2.01   Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 
01.3.2.02   Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 
01.3.3   Sosyal Haklar : İşçilere yemek yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlenme yardımı 
gibi sosyal haklar kapsamında olanlardan nakdi olarak yapılacak ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 

Ancak, işçiye yiyecek, giyecek verilmesi suretiyle yapılan ayni nitelikteki yardımlar ile 
işçilerin servislerle taşınmasına ilişkin giderler bu bölüme dahil edilmeyerek bu alımların niteliğine 
göre mal ve hizmet alımları bölümüne dahil edilecektir. İşçilere ödenen sosyal haklar IV. düzeyde 
istihdam şekline göre bir ayrıma tabi tutulmuştur. 
01.3.3.01   Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları  
01.3.3.02   Geçici İşçilerin Sosyal Hakları  
01.3.4   Fazla Mesailer : İşçilere, fazla süreli çalışmaları, fazla çalışmaları veya ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde yaptırılan çalışmaları karşılığında yapılacak ilave ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır. 
01.3.4.01   Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 
01.3.4.02   Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri  
01.3.5   Ödül ve İkramiyeler : 

- Ödül niteliğindeki ödemeler, 
- İlave tediyeler, 
- Toplu iş sözleşmesine göre ödenen ikramiyeler, bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. 

düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır. 
01.3.5.01   Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 
01.3.5.02   Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri  
01.3.9   Diğer Ödemeler : İşçilere yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ödeme yapılması halinde 
bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyde istihdam şekline göre bir ayrım yapılmıştır. 
01.3.9.01   Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 
01.3.9.02   Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri  
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01.4   GEÇİCİ PERSONEL : Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, 
sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici 
olarak (bir yıldan az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici 
işçiler, aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, 4/C kapsamında çalışanlar ve diğer 
geçici personele yapılan ödemeler bu bölüme dahil edilecektir. 
01.4.1   Ücretler 
01.4.1.01   Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri : Kuruluşların faaliyetleri dikkate alınarak arızi 
mahiyetteki işleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bir ayı aşmayan sürelerde ve Maliye Bakanlığından vize 
alınmaksızın çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.4.1.02   Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri : 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Kanun gereğince aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
01.4.1.03   Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler : 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve 
üzerinde resmi görevi bulunmayan uzman ve usta öğreticilere yapılacak  ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
01.4.1.04   657 sayılı Kanunun 4/C  Maddesi Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler : 657 
sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla çalıştırılan personele yapılacak 
her türlü ödemeler bu bölüme gider yazılacaktır. 
01.4.1.05   Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri : 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine 
göre yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan öğrencilere ödenen 
ücretler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.4.1.90   Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler : Geçici personel statüsünde olup da 
yukarıda sayılan gruplara girmeyen personele ödenecek ücretler (usta ve uzman öğreticiler hariç 
ilgili mevzuatı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görev 
bulunmayanlara ödenecek ek ders ücretleri gibi) bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.4.2   Fazla Mesailer 
01.4.2.04   657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Fazla Mesaileri : Geçici 
personele, fazla süreli çalışmaları, fazla çalışmaları veya ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
yaptırılan çalışmaları karşılığında yapılacak ilave ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
01.4.3   Sosyal Haklar 
01.4.3.04   657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları : Geçici 
personele, ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak aile yardımı ödemeleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir.  
 

01.5   DİĞER PERSONEL : Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, 
sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde 
kendilerinden faydalanılan (muhtar, geçici köy korucusu gibi) kişilere çeşitli adlar altında yapılan 
ödemeler ile yurtiçinde veya yurtdışında okutulan yerli öğrencilere ödenen harçlıklar gibi ödemeler 
bu bölümde sınıflandırılacaktır. 
01.5.1   Ücret ve Diğer Ödemeler 
01.5.1.01   Muhtarların Ücretleri : Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
01.5.1.02   Geçici Köy Korucularının Ücretleri : Geçici köy korucularına verilecek olan ücret ve 
tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir.  

Ancak, görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 2330 Sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek tazminatlar ekonomik 
sınıflandırmanın 03.4.2.90 diğer yasal giderler bölümüne gider kaydedilecektir. 
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01.5.1.03   Er-Erbaş Harçlıkları : Yurt içi ve yurt dışı er ve erbaş harçlıkları ile munzam harçlıkları bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
01.5.1.04   Öğrenci Harçlıkları : Askeri okul ve polis okulu öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı her derece ve kademedeki okullarda okutulan parasız yatılı öğrencilere ilgili mevzuatına göre 
ödenecek harçlıklar ile intörn öğrencilere ilgili mevzuatına göre ödenecek ücretler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
01.5.1.05  Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar : Kurumlarınca eğitim amacıyla yurtdışına 
gönderilenlere öğrenimleri süresince kadro aylıkları dışında yapılan emsal aylık ödemeleri bu 
bölüme gider kaydedilecektir.  
01.5.1.06   Hükümlü Ücretleri : Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlülere ödenen ücretler 
bu bölüme gider kaydedilecektir.  
01.5.1.51   Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 
01.5.1.52   Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 
01.5.1.53   İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler 
01.5.1.54   Birlik Başkanlarına Yapılan Ödemeler 
01.5.1.55   Birlik Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 
01.5.1.90   Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer 
personele  yapılacak ödemeler bu bölüme dahil edilecektir. 

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer personele yapılacak ödemeler ile ilgili mevzuatı 
uyarınca, erbaş ve erlere ödenen operasyon tazminatları ve erbaş, er ve askeri öğrencilere verilen 
ödül ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
 

01.7   MİLLETVEKİLLERİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, ilgili mevzuatına göre ödenmesi 
gereken ödenekler ile mali ve sosyal hakları bu bölüme gider kaydedilecektir. Ayrıca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine aylık ödeneklerinin belli oranında hesaplanarak ödenen “yolluk” adıyla 
yapılan ödemeler de hizmet mahalli dışına yapılan bir görevlendirme ile bağlı olmadan ve ücret 
niteliğinde bir ödeme olduğundan bu bölümde (01.7.2- Zamlar ve Tazminatlar) sınıflandırılmalıdır. 
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hizmet mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri 
halinde ödenmesi gereken yollukların “03.3- Yolluklar” bölümüne, tedavi giderlerinin ise “03.9- 
Tedavi ve Cenaze Giderleri” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir. 
01.7.2   Zamlar ve Tazminatlar 
01.7.2.01   Zamlar ve Tazminatlar 
01.7.3   Ödenekler 
01.7.3.01   Ödenekler 
01.7.4   Sosyal Haklar 
01.7.4.01   Sosyal Haklar 
 

01.8   CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ  
01.8.1   Cumhurbaşkanı Ödeneği 
01.8.1.01   Cumhurbaşkanı Ödeneği : Görevdeki Cumhurbaşkanına ödenen ödenekler bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
 

01.9   İSTİHBARAT PERSONELİ 
01.9.1   İstihbarat Personeli Giderleri 
01.9.1.01   İstihbarat Personeli Giderleri : MİT Müsteşarlığında, ilgili mevzuatına göre değişik 
statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımlar 
bu bölüme gider kaydedilecektir 
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02-   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ : Emeklilik sigortasına ilişkin; 
- Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primleri ile 

kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından 
ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri,  

- Ders ücreti karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları, 
- Usta öğreticiler için ödenecek primler, 
- Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler, 
- Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler, 
- Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler, 
- Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik 

sigortası primleri, 
- Sağlık sigortası primleri, giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
Personelden kesilen primler ise, önceden olduğu gibi personel giderlerine dahil edilecektir. 
İşveren sıfatıyla ödenecek sigorta prim ödemeleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan 
sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “01- Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.  

5510 sayılı Kanunda belirtilen prime esas kazanç ve sağlık primine ilişkin işveren hissesine 
ait oran üzerinden hesaplanacak ödenekler, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırdıktan sonra 3. düzeyde “6-
Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “02- Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodunda 
yer alacaktır. 

5510 sayılı Kanun gereğince, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan ancak ilgili mevzuatı 
gereğince tedavi ve ilaç giderleri kurumları tarafından karşılanması gerekenlerin giderleri ise “03.9- 
Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunda yer alacaktır.   
02.1   MEMURLAR 
02.1.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.1.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.1.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.2   SÖZLEŞMELİ PERSONEL 
02.2.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.2.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.2.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.3   İŞÇİLER  
02.3.4   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.3.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna  
02.3.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.3.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.3.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.4   GEÇİCİ PERSONEL 
02.4.4   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.4.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna  
02.4.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.4.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.4.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.5   DİĞER PERSONEL 
02.5.3   Özel Sigorta Prim Giderleri  
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02.5.3.01   Özel Sigorta Prim Giderleri  
02.5.4   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.5.4.01   İşsizlik Sigortası Fonuna 
02.5.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.5.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.5.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.7   MİLLETVEKİLLERİ 
02.7.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.7.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.7.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
02.9   İSTİHBARAT PERSONELİ 
02.9.6   Sosyal Güvenlik Kurumuna 
02.9.6.01   Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 
02.9.6.02   Sağlık Primi Ödemeleri 
 

03-   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde 
belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin karşılığında herhangi bir 
mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır.  

Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere 
bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk 
giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için 
yapılan ödemeler ile çeşitleri ve açıklamaları ekli listelerde ve bu rehberin ilerleyen bölümlerinde 
ifade edilen benzeri giderleri kapsayacaktır.  

Bu bölüme dahil edilmesi gereken malların alım bedelleri (diğer bir ifadeyle aynı sözleşme 
kapsamında ve/veya aynı faturada toplam bedel) içinde bunların taşıması ve benzeri işlerin de dahil 
olduğu durumlarda bu gibi giderler de aynı ekonomik koda gider kaydedilecektir. Ancak, taşıma gibi 
hizmetlerin ayrıca temin edilmesi ve bedellerinin de ayrı faturalarda yer alması durumunda bu 
giderler ilgisine göre 03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri veya diğer ekonomik kodlara gider 
kaydedilecektir. 

Uluslararası sınıflandırma standartlarında da “cari gider” olarak kabul edilen savunma 
harcamaları, sermaye için belirlenen limiti geçse dahi yatırım programlarında yer almayacak, mal 
ve hizmet alım giderlerine dahil edilecektir. Ancak, askeri lojmanlar sermaye bölümünde 
sınıflandırılacak ve yatırım programına dahil edilecektir. 

Ayrıca, askeri lojmanlar dışında kalan inşaatlar, askeri amaçlı dayanıklı ve dayanıksız mallar 
ve ekipmanlar da bu bölümde yer alacaktır.  
 

03.1   ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI : Doğrudan tüketime yönelik olmayıp, 
sonucunda satılacak veya üretimi yapan kurum tarafından kullanılacak olmasına bakılmaksızın nihai 
mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılarak bu süreç sonrasında kısmen veya tamamen nitelik 
değiştirecek olan hammaddeler, ara mallar ve malzemeler ile üretimde kullanılan enerji bedelleri 
üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili 
kodlara gider kaydedileceklerdir. 
03.1.1   Hammadde Alımları 
03.1.1.01   Hammadde Alımları 
03.1.2   Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün  Alımları 
03.1.2.01   Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün  Alımları 
03.1.3   Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri  Alımları 
03.1.3.01   Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri  Alımları 



46 

03.1.4   Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları 
03.1.4.01   Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları 
03.1.5   Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 
03.1.5.01   Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 
03.1.6   Kimyevi Ürün  Alımları 
03.1.6.01   Kimyevi  Ürün  Alımları 
03.1.7   Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları 
03.1.7.01   Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları 
03.1.8   Metal Ürünü  Alımları 
03.1.8.01   Metal Ürünü  Alımları 
03.1.9   Diğer Mal ve Malzeme Alımları 
03.1.9.01   Diğer Mal ve Malzeme Alımları 
 
03.2   TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI : Üretim sürecinde kullanılmadan 
doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde 
özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider 
kaydedileceklerdir. 
03.2.1   Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları : Hizmetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter 
ve benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri ile büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim 
malzemesi alımları, basılı kağıt ve defter alım ve yapımı ile bunlara ilişkin diğer giderler bu bölümde 
yer alacaktır. 
03.2.1.01   Kırtasiye Alımları : Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, 
cd, flash disk, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri 
mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.1.02  Büro Malzemesi Alımları : Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir 
yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaçlarına 
ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.2.1.03   Periyodik Yayın Alımları : Hizmetin gerektirdiği durumlarda alınacak gazete, resmi 
gazete, dergi, bülten gibi belirli sürelerde basılan yapılan yayınlar (cd, vcd, dvd gibi sayısal ortamda 
yapılan baskılar dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.  

Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri burada yer alacaktır. 
Ancak ihale yayın bedelleri 03.5.4.01 koduna gider kaydedilecektir. 
03.2.1.04   Diğer Yayın Alımları : Periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir ifadeyle belirli 
sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) kitap, ansiklopedi, 
broşür gibi yayın alımları 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 dahil) 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. 
03.2.2   Su ve Temizlik Malzemesi Alımları  
03.2.2.01   Su Alımları : Belediyelerden, diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin edilen, 
içecek amaçlı olmayıp, kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre 
abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.  



47 

Ancak, ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ise 
03.2.4.02  İçecek Alımları koduna, su sayacı, musluk, batarya vb. malzeme veya teçhizatın alım 
giderleri bu bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. 
03.2.2.02  Temizlik Malzemesi Alımları : Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler 
ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası, kova, fırça, paspas gibi) her türlü 
temizlik madde ve malzeme alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.  
03.2.3   Enerji Alımları 
03.2.3.01   Yakacak Alımları : Odun, çıra, kömür, kalorifer yakıtı, doğalgaz, tüp gaz gibi ısıtma ve 
pişirmeyle ilgili her türlü madde, malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre 
abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.2.3.02   Akaryakıt ve Yağ Alımları : Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makine-teçhizatın 
işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları ve 
kimyevi madde alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.3.03  Elektrik Alımları : Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, 
havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb.) elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone 
olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri  bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 

Ancak, elektrik sayacı, ampul, kablo vb. elektrik malzemesi veya teçhizatın alım giderleri bu 
bölüme değil niteliğine göre ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. 
03.2.3.90   Diğer Enerji Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan, jeotermal enerji, nükleer enerji 
gibi diğer enerji tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda 
ödenecek abone bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.4   Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 
03.2.4.01   Yiyecek Alımları : 

- Kanunla tespit edilen hakediş maddeleri ile bunların mübadelesine tabi tutulan ikmal 
maddeleri bedelleri ile besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal maddesi giderleri, 

- Yiyecek alım giderleri, (nakliye, depolama, pişirme, dağıtım giderleri ilgili tertibine gider 
kaydedilecektir.)  

- Yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin;  
a) Pişirme,  
b) Dağıtım ve  
c) Servis gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir kısmı ile birlikte ihale suretiyle teminine 

ilişkin giderler, (Sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi durumunda 
ise bu ödemelerin “03.5.1.04 – Müteahhitlik Hizmetleri” ekonomik koduna gider kaydedilmesi 
gerekmektedir.) 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kazandan iaşesi mümkün olmayan er, erbaş, hemşire, ebe, 
hastabakıcı ile sonunda muayene kaydıyla üç aya kadar (üç ay dahil) dinlenme ve hava değişimi 
alan er ve erbaşın, askeri öğrencilerin iaşe bedelleri; hava değişimli er ve erbaşın muayeneye sevki 
gerektiğinde tekrar memleketlerine gönderilmesi halinde geçecek günler için verilecek yiyecek 
istihkakları; celp, dağıtım ve terhis er ve erbaşının iaşe ve ibate bedelleri, (657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır) bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.4.02   İçecek Alımları : Ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su 
bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme 
tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir.  
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Ancak, şehir şebekesinden gelen ve hizmet yerlerindeki musluklardan kullanılan sular 
kısmen içme amaçlı kullanılıyor olsa da genellikle ve ağırlıklı olarak temizlik veya diğer amaçlarla 
kullanıldığı kabul edilerek temizlik giderlerinin altında yer alan 03.2.2.01 su alımları koduna gider 
kaydedilecektir. 
03.2.4.03   Yem Alımları : Hayvanların beslenmesine yönelik olarak alınan mal ve madde bedelleri 
bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.4.90   Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen yiyecek, 
içecek ve yem alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.5   Giyim ve Kuşam Alımları 
03.2.5.01   Giyecek Alımları : İlgili mevzuatı gereğince;              

- Kişilerin giyim ve kuşam alımları ile bunların yapımında kullanılan hammadde alımları, 
- Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando, orkestra, koro ve boru takımları ve 

benzeri teşkillerin özel giyim-kuşamları ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları, 
- Sağlığı bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu doktor raporu ile belirlenen ve ilgili 

mevzuatınca sermaye giderleri kapsamı dışındaki işlerden kabul edilen görevlerde bilfiil çalışanlara 
verilecek giyecek ve koruyucu malzemeler, için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.5.02   Spor Malzemeleri Alımları : Spor yaparken kullanılan giyim eşyaları (forma, şort, t-shirt, 
eşofman, ayakkabı gibi) ile bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü mal ve 
malzeme (top, raket, güreş minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) alımları bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.5.03  Tören Malzemeleri Alımları : Sadece törenlerde kullanılan özel giysiler ile yine 
törenlerde kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.  
03.2.5.04  Bando Malzemeleri Alımları : Kuruluşların bünyesinde bulunan mehter, bando, 
orkestra, koro ve boru takımları ve benzeri teşkillerin kullandıkları müzik alet ve edavatı ile bu 
müzik aletlerine ait mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.5.05   Kuşam Alımları : İlgili mevzuatı gereğince; hayvanların kuşam alımları ile bu kuşamlarda 
kullanılan mal ve malzeme alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.5.90   Diğer Giyim ve Kuşam Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen giyim ve kuşam 
alımları ile kişilerin giyim ve kuşamlarına ilişkin mal ve malzeme (düğme, fermuar gibi) alımları bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.6   Özel Malzeme Alımları 
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. 
03.2.6.02   Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları : Kamu personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 
tedavileri için reçete karşılığında eczanelerden alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
ödenecek olanlar hariç olmak üzere, kurumların doktorluk, dispanser, revir gibi birimleri ile 
hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında veya hizmet yerlerinde (ecza dolapları dahil) kullanılmak 
üzere toptan veya perakende olarak alınan ilaç, hammadde ve tıbbi malzeme bedelleri ile 
haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.6.03   Zirai Malzeme ve İlaç Alımları : Zirai amaçlı olarak kullanılacak olan malzemeler ile 
zararlılara karşı zirai mücadelede kullanılacak ilaç ve malzeme alımları bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.2.6.04   Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri : 

- Hizmette kullanılan hayvanlara ilişkin yiyecek ve yem alımları dışında kalan ve her cins ve 
her çeşit hayvan alım, koruma, bakım, kurtarma ve dağıtımı ile bunlara ilişkin ilaç ve tedavi gibi 
diğer ödemeler,  
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- Özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve taviz bedelleri; hizmette kullanılan 
hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işleyecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar, 
hayvanları yok etme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer ödemeler, bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.2.6.90   Diğer Özel Malzeme Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin özelliği 
nedeniyle ekonomik sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak, flama, sancak, 
çadır, soğuk iklim malzemeleri ile kamu personeli olsun veya olmasın kişi veya kurumlara verilen 
plaket şilt, kupa altın gibi para dışındaki ödüller ile teşekkür belgeleri gibi) özel malzeme alımları bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri: 
Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları ile aynı amaçlı yapım ve bakım 
giderleri parasal limite bakılmaksızın bu bölümde toplanmıştır. Bu amaçlara yönelik olarak inşa 
edilen ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister ihale edilmek suretiyle 
isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da yararlanmak suretiyle yapımına veya 
büyük onarımlarına ilişkin giderler de bu bölüme kaydedilecektir.  

Bu bölümdeki giderler doğrudan bu amaçlara yönelmiş olmalıdır. Bunun dışında kalanların, 
ilgisine göre mal ve hizmet alımları veya sermayenin ilgili bölümlerine dahil edilmesi 
gerekmektedir. 
03.2.7.01   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı Alımları :  

- Güvenlik ve savunmaya yönelik silahlar, savaş araç ve gereçleri, savaş, haberleşme ve bilgi 
işlem teçhizatı alımları ile bu nitelikteki savaş stokları alım, yapım giderleri, 

- Silahlı Kuvvetlerin topyekün savaş gücünün gereken düzeye çıkartılmasını ve devamını 
sağlamak maksadıyla gerekli her türlü harp ve destek tesislerini (elektronik radar, muhabere, 
radyolink sistemleri dahil) kurma, genişletme ve bunlara ilişkin her türlü taşınır ve taşınmaz (silah, 
gemi, uçak, helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları, taktik araç gibi) harp silah, araç ve gereçleri 
ile bu maksadı destekleyecek malların alım, yapım giderleri, 

- Tahkimatla ilgili engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri ve cephaneliklerin yapımları ile 
bunlara ait paratoner vb. malzeme alım giderleri,  

- Seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatı alım ve yapım giderleri, 
- Silahlı Kuvvetlerin eğitim alanlarının oluşturulması (bina inşaatı işleri hariç), eğitim 

yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda kullanılacak levha ve hedeflerin 
alım giderleri ve yapımı ile ilgili diğer giderler, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.02   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Silah, Araç, Gereç ve Savaş Teçhizatı İşletme, Bakım 
ve İdame Giderleri :  

- Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı (gemi, uçak, 
helikopter, tank, zırhlı personel taşıyıcıları) ile bu maksadı destekleyecek malların, tadil ve her çeşit 
tamir ve bakım ve yedek parça giderleri ile bunların işletmesine ait giderler, 

- Uçaklarla ilgili malzeme yapımı, uçak motor revizyonu, uçakların fabrika seviyesi bakımları, 
seyir, hidrografi, oşinografi, cihaz, malzeme ve teçhizatın, tanzim, tersim, teksir ve tabı ile 
korunmalarının gerektirdiği giderler, 

- Silahlı Kuvvetlerin eğitim yardımcı malzemeleri ile her türlü silahlarla, yapacakları atışlarda 
kullanılacak levha ve hedeflerin, bakım, onarım malzemesi ve atış alanlarının onarımı ilgili giderler, 
bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.03   Mühimmat Alımları : Güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç, ve 
savaş teçhizatında kullanılan mühimmat alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.04  Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Araştırma-Geliştirme Giderleri : Güvenlik ve 
savunmaya yönelik olup, yatırım programında yer almayacak olan ve doğrudan kurum tarafından 
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yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bu iş ve hizmetlerde çalışsa dahi kurum personeli 
olanlara ödenen maaş ve benzeri ödemeler dışında kalan ve doğrudan ve münhasıran projeye 
ilişkin olarak yapılması gereken giderler ile söz konusu faaliyetlerin üçüncü şahıslara ihale edilmek 
suretiyle gördürülmesi halinde müteahhide ödenen hakkediş bedelleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.2.7.05   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik 
her türlü silah, teçhizat, malzeme, araç, gereç, mühimmat, bakım-onarım, alt yapı ve inşaatla ilgili 
muhtelif mühendislik hizmetleri, çizim, bilgisayar yazılımı gibi hizmet alımlarının gerektirdiği 
giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.06   Savunma Projeleri ve Acil İhtiyaç Giderleri : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı kanalıyla veya Devlet/Firma kredileriyle tedarik ettiği mali boyutu yüksek projeler ile 
acil ihtiyaçların gerektirdiği ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.09   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler : Manevra ve tatbikat ve bunlarla ilgili 
eğitim giderleri, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan 
Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin her türlü mal ve hizmet alımlarına ait giderler, NAMSA Silah/ 
Sistem Programları İdari Katkı ve ayrıca faturalandırılamayan taşıma-depolama dahil diğer 
masraflara ait giderler ile diğer bölümlere dahil edilemeyen güvenlik ve savunma hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesine ilişkin diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.2.7.11   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları : Güvenlik ve savunmaya 
yönelik olarak kullanılacak olan (jeneratör, iş makinesi, taktik araçlar, telli ve telsiz haberleşme 
sistem ve cihazları, kripto cihazı, uydu yer terminali, radar, termal kamera, mayın temizleme 
cihazları, gece görüş yeteneği teçhizatı, sağlık cihazları, bilgisayar sistemi, bilgisayar ve yazıcıları 
alımları gibi) makine-teçhizat alım giderleri ile öğretim ve araştırma kurumlarıyla hastane, 
laboratuvar, matbaa, atölye, gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme ile ilgili 
kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için gerekli makine, alet, cihaz ve bunlar gibi sabit tesis 
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.12   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Büyük Onarımları : Güvenlik ve 
savunmaya yönelik olarak kullanılacak olan ve 03.2.7.11 ekonomik kodunda yer alan makine-
teçhizat onarımları ile bu işler için kullanılacak yedek parçalar, bunların modifikasyon ve 
yenileştirmeleri ile faal durumda bulundurulmaları için yapılacak yıllık/yıllara sari bakım-onarım 
sözleşmeleri kapsamında yapılacak giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.2.7.21   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Yapım Giderleri : Güvenlik ve savunmaya 
yönelik olarak inşa edilecek; 

- Birlik binası, erin iaşe ve ibatesinin sağlanmasına yönelik tesisler, (koğuş, jandarma 
karakolu, nizamiye, çevre duvarı vb.), 

-  Harekat alarm iskan tesisleri, lojistik destek tesisleri, eğitim ve tatbikat tesisleri, 
- Altyapı tesisleri, 
- Her türlü silah, araç-gereç ve teçhizat ile mal ve malzemenin konulabileceği mahaller 

(cephanelik, yiyecek deposu, giyecek deposu vb.), 
- Bu ekonomik kodda sayılanların mütemmim cüzleri vb.  

yatırım programına dahil olmayacak gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse 
mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle yapımı durumundaki 
tüm giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.2.7.22   Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : Güvenlik ve 
savunmaya yönelik olarak inşa edilmiş olan ve 03.2.7.21 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım 
programına dahil olmayan gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve 
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malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük onarımlarının yapılması 
durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.31   NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Yapım Giderleri : NATO altyapısına yönelik olarak 
inşa edilen ve yatırım programına dahil olmayan her türlü gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara 
ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle 
inşası durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.32  NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri : NATO altyapısına 
yönelik olarak inşa edilen, 03.2.7.31 ekonomik kodunda yer alan ve yatırım programına dahil 
olmayan her türlü gayrimenkulün ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme 
alımı ve kurumun imkanlarından da faydalanmak suretiyle büyük onarımlarının yapılması 
durumunda bu ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.2.7.90   Diğer Savunma Mal ve  Malzeme Alımları ve Yapımları : Savunma ve güvenlik amaçlı 
olup, yatırım programına dahil olmadığı gibi yukarıdaki bölümlere de dahil olmayan mal ve 
malzeme alımları ile yapım giderleri (Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışında 
kalanların kurumsal güvenliğe yönelik kullanacakları silah, mermi, kelepçe, cop, vb. mal ve 
malzeme alımları ile bunların bakım-onarımları dahil) bu bölüme kaydedilecektir.  
03.2.8   NATO Giderleri İle Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri : NATO anlaşması 
çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonucu oluşan giderler ile savunma ve güvenlik amaçlı olan ve 
Kalkınma Bakanlığı vizesine dahil olmayan gayrimenkul alım ve kamulaştırmasına ilişkin giderler bu 
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. Düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
03.2.8.01   Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri : Güvenlik ve savunmaya yönelik amaçlı 
olan ve Kalkınma Bakanlığı vizesine dahil olmayacak, arsa, arazi gibi gayrimenkulün alım ve 
kamulaştırmasına ilişkin aşağıda belirtilen giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu bölümde 
sınıflandırılacaktır. 

- Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması veya 
satın alınması için yapılacak ödemeler, 

- Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek bedeller, 
- Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin 

gerektirdiği giderler, 
- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel 

kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal 
bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

- Hazinenin paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan 
taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere yapılacak 
giderler. 
03.2.8.02 NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri : NATO 
altyapısına yönelik olan ve Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dahil olmayan arsa, arazi gibi 
gayrimenkulün alım ve kamulaştırmasına ilişkin olarak yapılması gereken ve detayları 03.2.8.01 
bölümünde belirtilen türden giderler 06.4 ekonomik kodunda değil bu bölümde sınıflandırılacaktır. 
03.2.8.03   NATO Giderleri :  

- NATO teşkilatları nezdindeki askeri temsilcilik, müşavirlik, ataşelik ve kıdemli subaylık gibi 
Türk teşkilatı tarafından NATO’nun icabı olarak yapılan her çeşit mal ve hizmet alımları ile temsil 
giderleri, 

- Amerikan Yardım Kurulu (ODS) karargah personeli ile bu personelden yurdun çeşitli 
bölgelerinde görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlatma, ısıtma, döşeme, demirbaş ve diğer 
giderleri ile resmi telefon konuşma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 
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- 10.3.1954 tarih ve 6375 sayılı Kanunla onaylanan sözleşmeye göre ödenmesi gereken 
tazminatlar, 

- NATO makamlarının istemi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları, 
- NATO askeri personelinin tatbikatlar dahil Türkiye’yi ziyaretlerinde makam sahibinin 

takdiri esas olmak suretiyle temsil hizmetinin gerektirdiği her çeşit giderler, 
- Türkiye’deki NATO teşkillerinde görevli komutanlar ile kurmay başkanlarının kişisel 

ikametine mahsus möbleli olarak kiralanan binanın kira bedeli, bu bölüme kaydedilecektir. 
03.2.9   Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları  
03.2.9.01   Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri : Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili 
olarak kullanılan kürek, makas, tırmık, ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum, gübre gibi mal ve 
malzeme alımları ile bahçe yapım ve bakımı için ihale suretiyle üçüncü şahıslara yapılan 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. 
 
03.3   YOLLUKLAR : Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen 
yurtiçi ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası profesör, 
uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır.  
03.3.1   Yurtiçi Geçici Görev Yollukları  
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. 
03.3.1.02   Yurtiçi Tedavi Yollukları : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına ilişkin ödemeler 
bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve tedavileri ilgili kurumunca 
ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre 
ödenecek olan yurtiçi tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.3.2   Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 
03.3.2.01   Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları : 

- Geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak 
ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları,  

- 4969 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK’ye eklenen hükme göre, emekliliğini isteyen veya 
emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden 
hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek 
subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına yapılacak olan maktu 
ödemeler, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.3.3   Yurtdışı Geçici Görev Yollukları  
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 
dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir.  
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03.3.3.02   Yurtdışı Tedavi Yollukları : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışanların tedavi yolluklarına ilişkin ödemeler 
bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından, sadece ilaç ve tedavileri ilgili kurumunca 
ödenecek olanlara ilişkin olmak üzere, özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre 
ödenecek olan yurtdışı tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.3.4   Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları  
03.3.4.01   Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları: Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalarda yapılacak 
ödemeler (yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri dahil) bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.3.5   Yolluk Tazminatları  
03.3.5.01   Seyyar Görev Tazminatları : 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hükümlerine göre, 
asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak 
görev yapan memur ve hizmetliler ile sürekli ve geçici işçilere gündelik ve yol gideri yerine 
Bakanlığımızca vize edilen cetvellere göre ödenecek seyyar görev tazminatları bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.3.5.02   Arazi Tazminatları : 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümlerine göre, fiilen arazi 
üzerinde çalışanlara ödenecek tazminatlar bu bölüme gider kaydedilecektir.  
03.3.6   Uluslararası Profesör, Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri  
03.3.6.01   Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri : 

- 20.5.1946 tarih ve 4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür 
anlaşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, 

-  Uluslararası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri,  
- Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla yurt dışından gelen öğrenciler 

dışındaki elemanların Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve 
yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu elemanların her türlü öğrenim giderleri,   

- Yurtdışına gönderilen elemanların zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
03.3.6.02  Öğrenci Mübadele Giderleri : Devletçe öğrenimleri üstlenilen veya mübadele dolayısıyla 
yurt dışından gelen öğrencilerin Türkiye’deki giderleri karşılığı ikamet  ve  iaşeleri için  yapılacak 
ödeme ve yardımlarla, inceleme gezileri giderleri, bu öğrencilerin her türlü öğrenim giderleri, yurt 
dışına gönderilen öğrencilerin zorunlu giderleri karşılığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları 
dahil) bu bölüme gider kaydedilecektir. 
 

03.4   GÖREV GİDERLERİ  
03.4.1   Tahliye Giderleri 
03.4.1.01  Yurtdışı Tahliye Giderleri : Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda Dışişleri 
Bakanlığının talimatı gereği; 

- Türk uyrukluların bulundukları ülkelerden tahliyelerinin, 
- Dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları 

ülkeden tahliyelerinin, gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.1.02   Afet Bölgesi Tahliye Giderleri : Tabii afetler sonrasında bölgeden tahliye edilecek kişiler 
ile mal ve malzemenin tahliyesinin gerektirdiği harcamalar bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.1.03  Mülteci Tahliye Giderleri : Mültecilerin sınırlarımız dışına çıkarılmasının gerektirdiği 
harcamalar bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.1.90  Diğer Tahliye Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tahliye harcamaları bu 
bölüme kaydedilecektir. 
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03.4.2   Yasal Giderleri : Belli bir mal veya hizmet alımı karşılığı olmayan ancak, kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi veya hukuki hakların korunması veya kullanılabilmesi için ödenmesi kanunen zorunlu 
tutulan ödemeler bu bölümde yer alacaktır. 
03.4.2.01   Beyiye Aidatları : 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve 3469 sayılı Pul ve Kıymetli Kağıtların 
Bayiler ve Memurlar Vasıtasıyla Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanunda 
belirtilen hallerde ödenecek aidatlar bu bölüme gider kaydedilecektir.  
03.4.2.02   Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler : Muhbirlere ve el koyanlara ödenecek 
ikramiyeler gibi oranı kanunlarla belirlenen aidat ve ikramiyeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
(657 sayılı Kanun uyarınca emsallerine göre başarılı olan kamu görevlilerine ödenecek ödül ve 
ikramiyelerin ise 01-Personel giderleri ekonomik koduna kaydedilmesi gerekmektedir.) 
03.4.2.03   Kusursuz Tazminatlar : Kamu hizmetlerinin yürütülmesi esnasında zarar görenlere 
ödenmesi gereken ancak, uygulamayı yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkanı bulunmayan 
tazminat ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.2.04   Mahkeme Harç ve Giderleri : İdarelerin taraf olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya 
kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenebilen davaya 
ilişkin her türlü mahkeme harç ve giderleri ile benzeri giderler  bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.2.05   Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler : Kamu personeli olmayanlara yapılacak ödül, 
ikramiye ve benzeri nitelikteki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.2.90   Diğer Yasal Giderler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen (kurum bütçesi içinde 
herhangi bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar, 02.02.1929 tarih ve 1389 
sayılı Kanuna göre ödenen vekalet ücretleri,  06.06.1985 tarih ve 3222 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
uyarınca yapılacak ödemeler ile görevleri esnasında yaralanan veya ölen geçici köy korucularına 
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenecek 
tazminatlar, 4904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre Türkiye İş Kurumuna ödenecek masraf 
karşılıkları gibi) diğer yasal giderler bu bölüme kaydedilecektir.  
03.4.3   Ödenecek Vergi, Resim,  Harçlar ve Benzeri Giderler 
03.4.3.01   Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak 
ödenen vergi, resim ve harçlar dışında, taşıtların vergileri, belediye resim ve harçları ile ödenecek 
diğer vergi, resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.3.02  İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler : Taşıtlar ile bina ve tesislerin 
işletilmesine ilişkin (muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat 
harçları gibi) resim ve harçlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.3.90   Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler : Noter harcı, belediyelere ödenen 
altyapı tesislerine katılma payı gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer vergi, resim ve harçlar 
ile benzeri giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.4   Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri 
03.4.4.01   Arkeolojik Kazı Giderleri : Arkeolojik kazılarda, eski eserlerin açığa çıkarılmasında, 
taşınır eski eserlerin kazı evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere mal 
edilmesinde; kamp ve ören yerlerinin düzenlenmesinde gerekli olan her türlü araç, malzeme, 
ekipman, proje, müşavirlik vb. diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.4.02   Restorasyon ve Yenileme Giderleri : Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin onarım ve 
korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle,  kimyevi maddelerin alım giderleri bu bölüme 
kaydedilecektir, 
03.4.4.03   Kültür Varlıkları Alımı : Yaptırılacak veya satın alınacak tarihi veya sanat değeri olan 
resim, tablo, heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri her türlü kültür ve sanat varlığı alım 
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.  
03.4.4.04   Sergi Giderleri : Kültür varlıkları ve eski eserlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içi sergi 
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giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.4.90   Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler : Eski eserlerin ve mimari 
kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt dışındaki milli 
anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.5   Gizli Hizmet Giderleri  
03.4.5.01   Gizli Hizmet Giderleri :  

- 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen iş ve hizmetlerle ilgili giderler, 
- 1.11.1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanununun gerektirdiği giderler, 
- Gizli haber alma giderleri. 

bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.9   Diğer Görev Giderleri  
03.4.9.01   Karantina Giderleri : Sağlık nedeniyle karantinaya alınanların yiyecek ve barındırma ile 
her türlü giderleri, cenaze ve gömme giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.4.9.02   Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurma Giderleri :  

a) Çeşitli nedenlerle yurt içi ve yurt dışında güvenlik kuvvetleri gözetiminde ve 
muhafazasında geçici olarak tutulan kişilerin (mülteciler hariç); 

- Yiyecek giderleri, 
- Barındırma giderleri, 
- Taşıma haricinde kalan her türlü giderleri, 

b) Terkedilmiş, bulunmuş, güvenlik kuvvetlerine sığınmış ve diğer nedenlerle güvenlik 
kuvvetlerinin görevi gereği ilgili kurumlara teslim edilinceye kadar bunların gözetiminde kalan 
çocuklar için yapılan taşıma hariç her türlü gider, bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.9.03   Yurtdışına Çıkarma ve Yurtiçinde Yer Değiştirme Giderleri : Güvenlik kuvvetleri 
nezareti altında bulundurulanlarla belirli yerde ikamet ve iaşe edilenlerin, sınır dışına çıkarılacak ve 
yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların ve 11.6.1937 tarih ve 3236 sayılı Kanun 
gereğince mahkeme kararıyla başka yerlere gönderileceklerin sevk giderleri ve sevk esnasındaki 
iaşe giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.9.04   Mültecilerin Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurulma Giderleri :  Güvenlik 
kuvvetleri gözetiminde ve muhafazasında bulundurulan mültecilere ilişkin taşıma giderleri hariç her 
türlü gider bu bölüme kaydedilecektir. 
03.4.9.05   Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri : Türkiye’nin Barışı Destekleme ve 
Koruma Harekatlarına Katılımı konsepti kapsamında yürütülen iş ve hizmetlerle ilgili giderler bu 
bölüme kaydedilecektir. 
03.4.9.90   Diğer Görev Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer görev giderleri bu 
bölüme kaydedilecektir. 
 

03.5   HİZMET ALIMLARI 
03.5.1   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 
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 dahil),  
- Haczedilen taşınır ve taşınmaz mallar ile Hazineye intikal eden kıymetlerin değer biçme 

giderleri,  
- Laboratuvar tahlil giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
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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. 
03.5.1.03   Bilgisayar Hizmeti Alımları : Kurumların bilgi işlemle ilgili yazılım, donanım, işletme gibi 
her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet sözleşmesi ile karşılanması halinde ödenecek tutarlar 
bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.1.04   Müteahhitlik Hizmetleri : Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından yerine 
getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının asansör, kalorifer gibi 
tesisatın işletilmesi ile ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla 
gördürülmesi uygun görülen işlere ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir.  

Öte yandan, sadece yemeğe ilişkin servis hizmetinin ihale suretiyle temin edilmesi 
durumunda söz konusu ödemelerin bu ekonomik koda kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak, 
yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin; pişirme, dağıtım ve servis gibi ihtiyaçlardan tamamı veya bir 
kısmı ile birlikte ihale suretiyle temini durumunda buna ilişkin ödemeleri “03.2.4.01–Yiyecek 
Alımları” ekonomik koduna gider kaydedilmesi gerekmektedir. 
03.5.1.05   Harita Yapım ve Alım Giderleri : Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği 
giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.1.06   Enformasyon ve Raporlama Giderleri : Kuruluşların yapacakları veya yaptıracakları 
araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili olarak düzenlenecek 
anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi toplama, danışmanlık hizmetleri ile 
anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler getirilmesine yönelik raporların 
hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin gerektirdiği ve sözleşme kapsamında yer alan her türlü giderler 
bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.1.07   Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri : Devlete ait dış temsilcilik binalarının yönetim ve 
işletilmesi mahalli örf ve adetler gereğince uzman firma veya kişilere verildiği takdirde, sözleşmeler 
gereğince yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.1.08   Temizlik Hizmeti Alım Giderleri : Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel tarafından 
yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işlerinin ilgili 
mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi halinde, bunlara ilişkin 
giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.1.09   Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri : Kurumların güvenlik ve koruma hizmetlerinin 
ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi halinde bunlara 
ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.1.90   Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler :  

- Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme 
Başkanlığına, NATO petrol boru hattının işletme ve bakımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ve 
madeni yağ sevkiyatı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler, 

- İhale yolu ile yapılan tarımsal mücadele işleri ile ilgili her türlü giderler, 
- Devlete ait gemilerin müşavir firma ve kişilerce işletilmesi ile ilgili giderler  
- Yukarıda sayılan gruplara girmeyen müşavir firma ve kişilere ödemeler bu bölüme gider 

kaydedilecektir. 
03.5.2   Haberleşme Giderleri 
03.5.2.01   Posta ve Telgraf Giderleri :  

- Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler, 
- Posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler bu 

bölüme gider kaydedilecektir. 
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03.5.2.02   Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri : Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, 
tesis, nakil ve kullanım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.2.03   Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri : Haber alınması karşılığında Anadolu 
Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler, kütüphane, dergi vb. kaynak ve 
dokümanlara elektronik ortamda abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler 
ile internet servis sağlayıcılara abonelik ve internet erişimi karşılığı ödenen ücretler bu bölüme 
gider kaydedilecektir.  
03.5.2.04   Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri : Telefon kullanım bedelleri dışında 
kalan telsiz gibi haberleşme cihazları için ödenecek ruhsat ve kullanım bedelleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.5.2.05   Uydu Haberleşme Giderleri : Uydu haberleşmesine ilişkin abonelik ve kullanım ücretleri 
bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.2.06   Hat Kira Giderleri : Turpak Hattı ve Telekom gibi servis sağlayıcılarından alınan özel 
devrelere ilişkin hatların (kablo TV dahil) tesis ve kira bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.2.90   Diğer Haberleşme Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen haberleşme giderleri 
bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.3   Taşıma Giderleri 
03.5.3.01   Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri : 

- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki taşımaya ilişkin 
konaklama, barındırma, beslenme giderleri, 

- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve 
gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve geçici 
görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ücretleri, 

- Kıta intikallerinde konaklama, barındırma giderleri,  
- Kaçak eşya ve hayvanların bakım ve koruma giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.5.3.02   Yolcu Taşıma Giderleri :  
- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yolcu taşıma giderleri,  
- Yolcu taşımayla ilgili olarak ödenecek liman giderleri, 
- Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve 

gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp, dağıtım ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve 
geçici görev ile görevlendirilenlere verilecek nakil ücretleri,  

- Askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların kıtalarına 
sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri, 

- Kıta intikallerine ilişkin yolcu nakil giderleri,  
- Yoksul, hasta, cüzamlı ve akıl hastalarının yol paraları, 
- Şehir içinde dağıtıcı olarak görevlendirilenlere verilecek seyahat kartları da dahil olmak 

üzere şehir içi otobüs ücretleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.3.03   Yük Taşıma Giderleri : 

- Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yük ve eşya taşıma 
giderleri, 

- Yük taşımasına ilişkin olarak ödenen tahmil, tahliye, ardiye, kanal ve liman giderleri, 
- Kıta intikallerine ilişkin yük ve eşya taşıma giderleri, 
- Kaçak eşya ve hayvanların taşıma giderleri,  
- Para taşıma giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.5.3.04   Geçiş Ücretleri : Yolcu veya yük taşımasına ilişkin olarak ödenecek olan otoyol, köprü 
gibi geçiş ücretleri ile bunlara ait otomatik geçiş sağlayan cihazların alım giderleri ile uçakların 
uluslararası geçiş ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
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03.5.3.90   Diğer Taşıma Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen taşıma giderleri bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
03.5.4   Tarifeye Bağlı Ödemeler 
03.5.4.01   İlan Giderleri : Mahkeme ilan bedelleri de dahil olmak üzere her türlü ilan ve reklam 
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. (Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale 
bülteni bedelleri ise 03.2.1.03 koduna gider kaydedilecektir.) 
03.5.4.02   Sigorta Giderleri : Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen 
sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır. Ancak; 

- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait depolama 
yerlerinin sigorta giderleri, 

- Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina 
için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile 
tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin 
sigorta giderleri, 

- Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam 
kasko), 

- Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta giderleri, 
- Taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderleri, 
- İlgili mevzuatı gereği sigortalanması zorunluluğu bulunan bina, taşıt, malzeme vb. sigorta 

giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.4.03   Komisyon Giderleri : İlgili mevzuatına göre ödenecek komisyon ücretleri ile buna ilişkin 
diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.4.90  Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen tarifeye bağlı 
ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.5   Kiralar  
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.) 
03.5.5.03  İş Makinesi Kiralaması Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi olmayan dozer, kepçe, 
ekskavatör, traktör gibi iş makinelerinin kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte 
ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.5.04   Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri : Hangi amaçla olursa olsun canlı hayvan kira 
bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.5.5.05   Hizmet Binası Kiralama Giderleri : 

- Hizmete ait taşınmaz malların kira bedelleri ve kira ile birlikte ödenecek olan ayrılamayan 
müşterek masraflar, 

- Kiralanacak hizmet binaları için verilecek komisyon, tellaliye, vergi ve resimler, 
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin hizmet 

binalarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları, 
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- Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere göre devir, tazminat ve garanti 
bedeli gibi ödemeler, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.5.06   Lojman Kiralama Giderleri :  

- Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karşılanacak kira bedelleri, 
- 3713 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine kiralanan konutlar için ödenen kira bedelleri, 
- Ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedellerine eklenen onarım bedelleri, 
- 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsis edilenlerin 

lojmanlarına bitişik veya civarındaki garaj kiraları, 
- Amerikan Askeri Heyeti Başkanı ile Kara, Hava, Deniz Grup Başkanlarının ikametleri için 

Milli Savunma Bakanlığınca mobilyalı ve mobilyasız olarak kiralanacak binalar ve bunların 
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderleri, 

- İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan 
personel tarafından kiralanan konutların kira bedelinin bütçe Kanuna bağlı (E) cetvelinde belirlenen 
usuller çerçevesinde ödenecek miktarı, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.5.07   Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri : Arsa ve arazi kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince 
ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.5.08   Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan 
veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü yüzer taşıtın kira bedelleri ile 
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.5.09   Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri : Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan 
veya mevzuatın izin verdiği diğer hallerde kiralanacak olan her türlü hava taşıtının kira bedelleri ile 
sözleşmeleri gereğince ödenecek diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
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. 
03.5.5.11   Tersane Kiralaması Giderleri : Tersane kiralamaları ile sözleşmeleri gereğince ödenecek 
diğer giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.5.12   Personel Servisi Kiralama Giderleri : Kamu personelinin işe geliş-gidişlerini sağlamak 
üzere üçüncü şahıslardan temin edilen servis araçları için sözleşmeleri karşılığında ödenen tutarlar 
bu bölüme gider kaydedilecektir.  
03.5.5.90   Diğer Kiralama Giderleri : Anten direği kirası gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen 
kira ödemeleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 

03.5.6   Devlet Borçları Genel Giderleri : Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesi için yapılan 
kayıt ve tescil giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler, avukatlık ücreti, 
müşavirlik ücreti, kur farkları, komisyon ödemeleri, Devlet borçlanma senetleri basım ve ilan 
giderleri ile benzeri nitelikteki tüm masraf ve giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. Dördüncü 
düzeyde ise borçlanmanın çeşidine göre bir ayrıma gidilmiştir.  
03.5.7   Yargılama Giderleri : Kamu adına takibi zorunlu soruşturma, kovuşturma ve davalarda; 
soruşturma, kovuşturma ve re’sen takibi zorunlu dava dosyası ile ilgili yapılması gereken belgeli, 
tarifeli veya sarf kararı ile hükmedilmiş her türlü harcamayı kapsamaktadır. 
03.5.7.01   Adli Yardım Giderleri : 

- Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından 
görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekil ücretleri, 

- Hukuk mahkemelerince verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen vekil 
ücretleri, 
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- Yargı mercilerince adli yardım kararı verilen takiplere ilişkin diğer giderleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.5.7.02   Keşif Giderleri : 

- Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca keşif, otopsi ve tespit sırasında yapılan ve sarf 
kararında yazılan tüm zorunlu giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.7.03   Rapor ve Bilirkişi Giderleri : 

- Resmi ve özel kurumların keşif harici düzenledikleri bilirkişi raporu giderleri, 
- Şikayetçi, mağdur, şüpheli ve sanık hakkında takip dosyasına ilişkin olarak düzenlenen 

sağlık kurulu raporu giderleri, 
- Takibe ilişkin bilirkişi raporu almak üzere yargı bölgesi dışına sevk edilen; mağdur, 

şikayetçi, şüpheli, sanıklar ve bunlara refakat eden kişilerin yol, konaklama ve iaşe giderleri, bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.7.04   Uzlaşma Giderleri : 

- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan uzlaşma işlemlerinde ödenecek uzlaştırıcı 
giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.7.90   Diğer Yargılama Giderleri : 

- Kamu adına re’sen dava açılması, takip, ilamların infazı, gözetim, tahsil, teslim giderleri ile 
kamu adına yapılması zorunlu diğer yargılama giderleri, 

- Takibe ilişkin işler sebebiyle yargı bölgesi dışına görevlendirilen memurların yol, 
konaklama ve iaşe giderleri, 

- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların giderleri bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
03.5.9   Diğer Hizmet Alımları 
03.5.9.01   Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri : 

- Yurt içi staj ve öğrenim giderleri, 
- Stajla ilgili kayıt ve diğer öğrenim giderleri, 
- Staj ve öğrenimle ilgili teknik ve diğer yardımlar, 
- Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin yapacakları Staj Çalışmaları 

Düzenleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemeler, bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
03.5.9.02   Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri :  

- Yurt dışı staj ve öğrenim giderleri, teknik ve diğer yardımlar,  
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlere yapılacak yurt dışı 

öğrenimle ilgili giderler,  
- İlgili mevzuatına göre eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurtdışında yaptırmak 

zorunda oldukları sağlık sigortası giderleri, 
- İlgili mevzuatına göre, lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında 

katıldıkları zorunlu yabancı dil kursları için bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde ödenecek yabancı dil kursu giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.9.03   Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri : Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen 
esaslar çerçevesinde; 

- Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri, 
- Kurum personelinin, unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara 

katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek 
ücretler, 
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- Kurumların üst yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına 
tabi tutulmak suretiyle alınanlara, yabancı dil kursuna katılmaları halinde ödenecek kurs ve ders 
ücretleri, 

- Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için 
ödenecek ders ücretleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.9.04   Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri : Gelişmekte olan üniversitelerdeki araştırma 
görevlilerinin, gelişmiş üniversitelerde lisansüstü eğitimi amacıyla ilgili üniversitelere aktarılarak 
kullanılacak tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.5.9.10   Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri : İlgili mevzuatına göre özellikle site 
halinde ve özel mülkiyete konu konutlarla bir arada bulunan lojmanların içinde oturan tarafından 
karşılanması mutad olmayan lojmanların işletmesine ilişkin genel giderleri veya boş lojmanlar için 
ödenen yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri, asansör bakımı, site güvenliği gibi  
giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.5.9.11   Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri : İlgili mevzuatına göre özellikle 
site halinde ve özel mülkiyete konu mülklerle bir arada bulunan hizmet binaları ile lojmanlar 
dışındaki diğer binaların yakıt dışında kalan, ortak alanların elektrik-su giderleri, asansör bakımı, 
site güvenliği gibi giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
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 iş ve 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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03.6   TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 
03.6.1   Temsil Giderleri 
03.6.1.01   Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :  

- Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve 
ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler ile cenaze törenleri için satın alınacak çiçek bedelleri ve 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan kiralanan madeni çelenklerin kira bedelleri, 

- Yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, 
konuklama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, 
bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler, 

- Dışişlerinde, icabında yetkililerin eşleri tarafından, gelecek resmi yabancı konuklara 
verilecek ziyafet giderleri, 

- Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı konuklar için hazırlanan programlar gereğince 
yapılan törenin gerektirdiği giderler ve bunlarda görev alanlara verilecek kumanyalar, konukların 
yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle, korunmaları için görevlendirilenlere yapılacak giderler, 

- Devlet ricalinin dış ülkelere götürecekleri ve gönderecekleri hediyeler ile bunların 
yollanması ile ilgili giderler. 

- Konukların ikametlerine ayrılacak köşk ve sarayların gerekli görülecek onarım, döşeme ve 
diğer giderleri ile yabancı konukların oturma ve ağırlanmasına ayrılacak köşk ve bunların kira 
bedelleri, 

- Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler, Dumlupınar, 
Çanakkale, Zafer Bayramı ve benzeri anma törenleri ile Silahlı Kuvvetler açılış ve sancak devir teslim 
törenleri ile üniversitelerin açılış törenlerinin gerektirdiği giderler, 

- Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı 
olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin 
karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, 

- Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması 
mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler, 

- Yurtdışından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaşe vb. 
giderler, 

- Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, bu 
bölüme kaydedilecektir. 
03.6.2   Tanıtma Giderleri  
03.6.2.01   Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri :  

- Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon 
organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konuklama ve gezi giderleri ile zaruri 
görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri, 

- Yıllık programların ve bütçelerin koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım ve 
giderleri ile bütçe hazırlama sürecinde yapılacak tanıtma ve ikram giderleri;  plan, program ve 
bütçelerin ulusal çap ve seviyede tanıtılması ile ilgili her türlü basın, yayın, baskı, konferans, broşür, 
radyo, televizyon, film, fotoğraf, vesair araç ve malzeme giderleri, 

- Ekonomik ağırlıklı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ticaret heyeti, alım heyeti ve ihraç 
ürünlerinin tanıtım hizmetleri ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak organizasyonlara ilişkin 
tanıtma giderleri (yolluklar hariç), 

- Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında yapılacak toplantı, seminer,  
konferans vb. organizasyonlar ve bunlara ilişkin baskı, yayın, broşür vb. araç, gereç ve malzeme 
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giderleri, ağırlama,  konaklama ve bu işlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler 
(yolluklar hariç), 

- Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtma amaçlı 
olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve 
organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri, 

- Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve başka ekonomik kodlardan karşılanması 
mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler, 

- Yurt dışında turizm ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla halkla ilişkiler ve pazarlama 
firmalarına,  uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak 
ödemelerle, bu konularda yaptırılacak araştırma giderleri, 

- Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri, 
bu bölüme kaydedilecektir. 
 
03.7   MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ : Bu grupta yer 
alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye giderlerinin altında da yer 
almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü olmakla birlikte bu grubu sermaye 
giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir. İşleme konu alım veya onarım değerleri 
her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın 
üstünde olanlar ise sermaye bölümünde sınıflandırılacaklardır. 
03.7.1   Menkul Mal Alım Giderleri 
03.7.1.01   Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları : Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının 
dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve hizmet, çalışma ve 
işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği 
büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etajer, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, misafir 
koltuğu, bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa, perde, halı, masa kalemi, çöp kutusu, mühür gibi 
her türlü büro malzemesi alımları bu bölüme gider kaydedilecektir.  
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. 
03.7.1.03   Avadanlık ve Yedek Parça Alımları : Her türlü cihaz, makine ve teçhizatların herhangi 
bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak rutin bakım-onarımlarda kullanılmak üzere, 
bedeline bakılmaksızın alınacak olan kriko, çekme halatı, pense, tornavida, matkap gibi avadanlık 
ve yedek parça alım bedelleri ile giderleri bu bölüme kaydedilecektir.   
03.7.1.04   Yangından Korunma Malzemeleri Alımları : 03.2.6.01 koduna gider kaydedilecek olan 
yangın tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme tüpü, yangın söndürme 
cihazı alımları, yangın ikaz sistemi kurulması, itfaiye eri elbisesi ve müştemilatı alımı, yangınla 
mücadele sistemi alımı vb. yangından korunmanın gerektirdiği mal ve malzeme alımları ve her türlü 
giderler bu bölüme kaydedilecektir.  
03.7.1.90   Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer 
ekonomik kodlara dahil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzeme (alarm sistemi, 
elektrik sayacı, kompanzasyon sistemi, su sayacı, bekçi kontrol saati, dikiş makinesi, elektrik 
süpürgesi, bulaşık yıkama makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, sebze doğrama makinesi,  
kıyma makinesi, hamur yoğurma makinesi, buharlı yemek kazanı, çelik yemek kazanı, satır, kepçe, 
kevgir, su bardağı, yemek çatalı ve kaşığı ekmek sepeti, self servis tabağı, yemek masası, yemek 
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sandalyesi, sürahi,  bakraç, su soğutucusu, tuzluk, biberlik, battaniye, nevresim, karyola, yorgan, 
yastık, yatak, vb. gibi) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.7.2   Gayri Maddi Hak Alımları  
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. 
03.7.2.02   Fikri Hak Alımları :  

- Telif, tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri,  
- Patent hakları ve fikir, sanat, teknik yapıtların tercüme bedellerinin ödenmesi ve buna 

ilişkin diğer giderler, 
- Uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak bilim kurumlarıyla, tanınmış 

ilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde 
yapılacak yayınların masraflarına katılma giderleri, 

- Olağanüstü ve zorunlu hallerde kayıtların yenilenmesi ve Türkçeleştirilmesi, inceleme, 
derlemeler ve kitap, basılı veya basılacak eser incelemeleri için kurum personeli dışındaki kişilere 
ödenecek hizmet bedelleri, 

- Yukarıda sayılanların dışında kalan fikri hak alımları, bu bölüme kaydedilecektir. 
03.7.2.90   Diğer Gayri Maddi Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer gayri maddi 
hak alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
03.7.3   Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve 
değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında kalan ve doğrudan 
işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar ve bu bakım onarımlarda 
kullanılacak olan yedek parça alım giderleri (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. 
Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler 
bu bölümde gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar “sermaye” 
bölümüne gider kaydedilecektir.  
03.7.3.01   Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri : Çalışma masası, çalışma koltuğu, sandalye, etajer, 
sehpa, kütüphane ve dolap gibi tefrişatın bakım ve onarımlarına ait (yedek parça alımları dahil) 
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. 
03.7.3.03   Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri : İş makineleri dışında kalan ve 237 sayılı Kanuna tabi 
olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve 
yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
03.7.3.04   İş Makinesi Onarım Giderleri : İş makinelerinin bakım ve onarımı için verilecek işçilik 
ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) ile ilgili giderler 
bu bölüme kaydedilecektir. 
03.7.3.90   Diğer Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınır mallarla ilgili olarak; yukarıda sayılan gruplara 
girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aşmayan bakım ve onarım 
giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
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03.8   GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ : Taşınmaz mallarla ilgili olarak, bunların 
ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dışında 
kalan ve doğrudan işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal 
limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Ayrıca, taşınmaz malların bakım-onarımının 
gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri 
geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar 
“sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taşınmaz malın kullanım amacına göre kendi 
içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılmıştır. 
03.8.1   Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 
03.8.1.01   Büro Bakım ve Onarımı Giderleri :  

- Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait olan taşınmaz mallardan büro olarak 
kullanılanlar (Mazbut vakıflara ait akar ve hayrat binalar dahil) ve aynı amaçlarla Devlet 
dairelerince kiralanan binalar ile taşınmaz mallarda hizmetin gerektirdiği ve kiralayan tarafından 
karşılanması mutat olmayan ve her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen zaruri 
küçük onarımlar, 

- Sözü edilen taşınmaz malların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen 
ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları,  

- Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım onarımları, 
- Telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) tevsiinin gerektirdiği 

bina tadil ve onarımları, 
- Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen taşınmaz mallardan büro 

olarak kullanılacak olanlar için, kullanım hakkı süresince getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak 
onarımlar, bu bölüme gider kaydedilecektir. 

Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve tanzimi bu 
bölüme değil, 03.9.3.02 koduna gider kaydedilecektir. 
03.8.1.02   Okul Bakım ve Onarımı Giderleri : Okul ve okul müştemilatı olarak kullanılan spor 
salonu gibi binaların yukarıda 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu 
bölüme kaydedilecektir. 
03.8.1.03   Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri : Hastane, dispanser, sağlık ocağı gibi sağlık 
kuruluşlarının hizmet verdiği binalar ile bunların müştemilatı olarak kullanılan binaların yukarıda 
03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.1.04   Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri : Devlet dairelerince atölye, 
tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan binaların 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım 
ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.1.90   Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen 
hizmet binalarının 03.8.1.01 bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri bu bölüme 
kaydedilecektir. 
03.8.2   Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri 
03.8.2.01   Lojman  Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olsun veya olmasın, lojman 
olarak kullanılan binaların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve 
onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.3   Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri 
03.8.3.01   Sosyal Tesis  Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve sosyal tesis 
olarak kullanılan binaların (bütçe kanunlarında yer verilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) her 
yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme 
kaydedilecektir. 
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03.8.4   Gemi  Bakım ve Onarımı Giderleri 
03.8.4.01   Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan ve gemi siciline kayıtlı 
yüzer taşıtların her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım 
giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.5   Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri 
03.8.5.01   Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan sabit tersanelerin her 
yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri bu bölüme 
kaydedilecektir. 
03.8.5.02  Yüzer Tersane Bakım ve Onarımı Giderleri : Mülkiyeti Devlete ait olan yüzer 
tersanelerin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek olan tutarı geçmeyen bakım ve onarım giderleri 
bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.6   Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 
03.8.6.01   Yol Bakım ve Onarımı Giderleri : Bedeline bakılmaksızın otoyolların, Devlet il yollarının, 
köy yollarının, bağlantı yollarının, turistik yolların, kurumların hizmet yerleri içinde kalan yolların 
(yerleşke içi yollar gibi) sermaye nitelikli olmayan ve rutin bakım ve onarım programları 
çerçevesinde yapılan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.8.9   Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 
03.8.9.01   Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri : Taşınmaz mallarla ilgili olarak, 
yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı 
aşmayan bakım ve onarım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
 

03.9   TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin uluslararası bendi kapsamında çalışanların ilaç ve 
tedavi giderleri ile ilgili kanunları gereğince kurumlarınca karşılananlar hariç olmak üzere cenaze 
giderlerine ilişkin ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından idareler söz konusu 
Kanunda belirtilen istisnai haller dışında 2014, 2015 ve 2016 yılları için çalışanların ilaç ve tedavi 
giderleri ile cenaze giderlerini karşılamak amacıyla ödenek teklif etmeyeceklerdir. Bu amaçla, 
ihtiyaç duyulan ödenekler birinci düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” 
ekonomik kodundan teklif edilecektir.  

Söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek 
olan ilaç ve tedavi giderleri dışında kalan ve merkezi yönetim bütçesi kapsamında kurumlarca 
ödenmesine devam edilecek olan (tutuklu ve yükümlülerle er ve erbaşların ilaç ve tedavi giderleri 
gibi) giderler ile çalışanlar dışında kalanların ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken cenaze 
giderleri ve mezar ve şehitlik yapım ve bakım giderleri bu bölümde sınıflandırılacaktır.  
03.9.1   Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 
03.9.1.01   Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 
03.9.2   Kamu Personeli İlaç Giderleri 
03.9.2.01   Kamu Personeli İlaç Giderleri 
03.9.3   Cenaze Giderleri 
03.9.3.01   Cenaze Giderleri : İlgili mevzuata göre ödenecek cenaze giderleri. 
03.9.3.02   Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri :  

- Şehit olan Silahlı Kuvvetler personeli için 211 sayılı Kanun gereğince mezar ve şehitlik 
yaptırma giderleri, 

- Yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve konsolosluklarımızda görevli olup, teröristlerce şehit 
edilen memurlar için ülkemizde yaptırılan mezarların yaptırma giderleri,  

- 2330 sayılı Kanuna göre şehit aylığı bağlanan Emniyet teşkilatı personelinin mezar 
yaptırma giderleri, 

- Yurt içi ve yurt dışındaki şehitliklerin her türlü onarım, bakım, idame, tertip ve tanzimi. 
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03.9.6   Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 
03.9.6.01   Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavisi için tedavi 
kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin 
harcamalar bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı 
bakanlık görevi sona erenlerin, ölenlerin, dul ve yetimlerinin tedavisi için tedavi kurumlarına 
yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar ise cari 
transferler bölümünde sınıflandırılacaktır.  
03.9.7   Milletvekili İlaç Giderleri 
03.9.7.01   Milletvekili İlaç Giderleri : İlgili mevzuatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemeler bu bölüme gider 
kaydedilecektir. Ancak, yasama organı üyeliği ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin, 
ölenlerin, dul ve yetimlerinin kullandıkları ilaçlar için, anlaşma yapılan eczanelere yapılacak 
harcamalar ise cari transferler bölümünde sınıflandırılacaktır.  
03.9.8   Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Kamu personeli ile bunların bakmakla 
yükümlü oldukları kimselerin dışında kalan ve ilgili mevzuatına göre tedavileri Devlet tarafından 
sağlananların tedavi ve sağlık malzemesi giderleri bu bölümde yer alacaktır. 
03.9.8.01  Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Öğrenimleri nedeniyle Türkiye’de 
bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmayanların 
tedavi ve sağlık malzemesi giderleri bu gider koduna kaydedilecektir. 
03.9.8.02   Er ve Erbaş Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Er ve erbaşların tedavileri için tedavi 
kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderler.   
03.9.8.03  Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Tutuklu ve 
hükümlülerin tedavileri için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık 
malzemelerinin alımına ilişkin giderler.   
03.9.8.04   Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 
03.9.8.05  Emeklilerin Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumu 
kapsamındaki emeklilerin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
03.9.8.90   Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen; 
işçilerin periyodik portör muayeneleri için yapılan ödemeler ile ilgili mevzuatı gereğince sağlık 
giderleri karşılananların tedavi giderleri ve tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin 
giderler. 
03.9.9   Diğer İlaç Giderleri 
03.9.9.01   Öğrenci İlaç Giderleri : Öğrenimleri nedeniyle Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu 
öğrencilerden Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmayanların ilaç giderleri bu gider koduna 
kaydedilecektir. 
03.9.9.02   Er ve Erbaş İlaç Giderleri : Er ve erbaşların kullandıkları ilaçlar için  yapılacak ödemeler.  
03.9.9.03   Tutuklu ve Hükümlülerin İlaç Giderleri : Tutuklu ve hükümlülerin kullandıkları ilaçlar 
için ödemeler.  
03.9.9.04   Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri 
03.9.9.90   Diğer İlaç Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve ilgili mevzuatı gereğince 
sağlık giderleri karşılananların kullandıkları ilaçlar için yapılacak ödemeler.  
 

04-   FAİZ GİDERLERİ : Faiz, ödünç alınan paranın kullanımı karşılığında yapılan ödeme olarak 
tanımlanır. Bu itibarla, faiz ödemeleri finansman bölümünde sınıflandırılan borç alınan paranın 
anapara geri ödemesinden ve borçlanma için ödenen komisyon ve ihraç giderlerinden ayrılır.  

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Devlet nam ve hesabına TL veya dövize endeksli 
olarak yapılan iç borçlanmalar ile yine Devlet adına Hazine Müsteşarlığı’nca dış finansman sağlayan 
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yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel 
kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları 
da dahil olmak üzere bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan 
borçlanmalar karşılığında oluşan faiz giderleri ve peşin ödenen faiz anlamında olan iskonto giderleri 
bu kategoride izlenir. 

Devlet borçlarına ilişkin faiz ödemeleri (iskonto giderleri dahil) bu bölümde yer alacaktır. 
Borçlanmaya ilişkin olarak ödenen komisyon ve ihraç giderleri ise mal ve hizmet alımları 
kapsamında 03.5.6 bölümünde gösterilecek olup, bu ödemeler sadece Hazine Müsteşarlığı 
bütçesinde yer alacaktır.  

Faiz, dönemler içerisinde sürekli olarak birikmekle birlikte, ödendiği zaman bütçeye gider 
olarak yazılmalıdır. Faizin önceden düşüldüğü iskontolu işlemlerde faiz, ihraç fiyatı ile geri ödeme 
fiyatı arasındaki farktır. Bu kategori, Devletin garantör veya kefil olarak başkalarının ödenmemiş 
borçları üzerinden ödediği faizi kapsamaz. Böyle bir ödeme, Devletin ödünç verme işlemi olarak 
sınıflandırılır. 

Başkalarının faiz giderlerini ödemelerine yardımcı olmak için Devlet tarafından başkalarına 
karşılıksız olarak yapılan ödemeler (transferler) bu bölümde değil, cari transferler bölümünde 
sınıflandırılmalıdır. 

Bu ödemeler, sadece Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alacağından detay açıklamalara 
girilmeden başlıklar halinde sıralanmakla yetinilecektir.  
 

04.1   KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ : İhracı karşılığında nakit imkanı 
sağlamayan Özel Tertip Devlet İç Borçlanma senetleridir. Devletin diğer kademelerine yapılan faiz 
ödemeleri faizi ödeyen kamu birimi için harcama olarak kabul edilir ancak, Devlet hesaplarının 
konsolidasyonunda elemine edilir. 
04.1.1   Devlet Tahvili :  İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan ve 
Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar neticesinde 
ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir.  
04.1.1.01   TL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri 
04.1.1.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri 
04.1.2   Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne 
kadar) Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademelerine yapılan borçlanmalar 
neticesinde ödenmesi geren faizler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
04.1.2.01   TL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri 
04.1.2.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri 
 

04.2   DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 
04.2.1   Devlet Tahvili : İhraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli olan ve 
ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer kademeleri 
dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
04.2.1.01   TL Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri 
04.2.1.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Tahvillerin Faiz Giderleri 
04.2.2   Hazine Bonosu : İhraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne 
kadar) ihraç karşılığında nakit imkanı sağlayan Devlet iç borçlanma senetleri ile Devletin diğer 
kademeleri dışında kalan kesimlere yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
04.2.2.01   TL Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri 
04.2.2.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Bonoların Faiz Giderleri 
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04.2.9   Diğer İç Borç Faiz Giderleri : Kamu kurumları dışındaki kesimlere Devlet Tahvili ve Hazine 
Bonosu dışındaki enstrümanlarla yapılan borçlanmalar neticesinde ödenmesi gereken faizler bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
04.2.9.01   TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 
04.2.9.02   Dövize Endeksli ve Döviz Cinsinden Diğer İç Borç  Faiz Giderleri 
 

04.3   DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ : Ülke içinde ikamet etmeyenlere borçlanılan tutarlar üzerinden 
yapılan faiz ödemeleri bu bölümde sınıflandırılacaktır. Devlet adına yabancı ülkeler, ülkelerce 
oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası 
sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere 
bankalar, alıcı veya satıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan sağlanan dış finansman için 
yapılan faiz ödemeleri bu başlık altında izlenecektir. III. Ve IV. Düzeyde ise borçlanılan döviz cinsine 
göre bir ayrım yapılmıştır. 
04.3.1   ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 
04.3.1.01   ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 
04.3.2   Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 
04.3.2.01   Euro Cinsinden Borç Faiz Giderleri 
04.3.3   Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 
04.3.3.01   Japon Yeni Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri 
04.3.9   Diğer Dış Borç Faiz Giderleri 
04.3.9.01   Diğer Dış Borç Faiz Giderleri 
 

04.4   İSKONTO GİDERLERİ 
04.4.1   İç Borç İskonto Giderleri : Kuponlu olarak ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 
nominal değerinin (anapara) altında bir fiyattan satılması durumunda, anaparaya esas tutar ile satış 
bedeli arasındaki fark olarak hesaplanan ve satış anında ortaya çıkan fark bu bölüme gider 
kaydedilecektir.    
04.4.1.01   Devlet Tahvili İskonto Giderleri 
04.4.1.02   Hazine Bonosu İskonto Giderleri  
04.4.2   Dış Borç İskonto Giderleri 
04.4.2.01   Dış Borç İskonto Giderleri : Uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen senetlerin 
nominal değerinden daha düşük bir değerle satılması durumunda nominal değer ile satış değeri 
arasında oluşan fark bu bölüme gider kaydedilecektir.   
 

04.5   PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ : Hazine’nin kısa vadeli nakit ihtiyacını 
karşılamak üzere, Devlet iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli 
borçlanmalara ilişkin faiz ödemeleri olarak tanımlanmaktadır. 
04.5.1   Para Piyasası Nakit İşlemleri Faiz Giderleri 
04.5.1.01   TL Cinsinden Para Piyasası Nakit İşlemleri Faiz Giderleri  
04.5.1.02   Döviz Cinsinden Kısa Vadeli Nakit İşlemleri Faiz Giderleri  
 

04.6   TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 
04.6.1   İç Borç Türev Ürün Giderleri 
04.6.1.01   İç Borç Türev Ürün Giderleri 
04.6.2   Dış Borç Türev Ürün Giderleri 
04.6.2.01   Dış Borç Türev Ürün Giderleri 
 

04.7   KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz ve taşınır mallar ile 
maddi olmayan varlıklara dayalı olarak kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklarını kullanmak 
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suretiyle, sırf bu amaçla işlem tesis edebilecek özel hukuk şirketleri vasıtasıyla, hasılatı Müsteşarlığa 
aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin oluşacak 
kira giderleri bu başlık altında izlenecektir. 
04.7.1   Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikası Giderleri 
04.7.1.01   Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikası Giderleri 
04.7.2   Döviz Cinsinden Kira Sertifikası Giderleri 
04.7.2.01   Döviz Cinsinden Kira Sertifikası Giderleri 
 

05-   CARİ TRANSFERLER : Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını 
finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Ayni işlemler analitik bütçe 
sınıflandırmasının kapsamı dışında olduğundan ayni nitelikteki transferler bu kapsamda yer 
almayacaktır. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre 
sınıflandırılmalıdır. 
 

05.1   GÖREV ZARARLARI : Görev zararı; Devlet tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu 
teşebbüslerine, sosyal güvenlik kurumlarına, mali kurumlara, döner sermayeli işletmelere, fonlara 
veya diğer teşekküllere kendi mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi 
durumunda müdahale alımları ve destekleme zararları için yapılacak ödemeler de dahil olmak 
üzere, verilen bu görevin ifası sonucu oluşan ve mahrum olunan kârı da içeren zararı ifade eder. 
Görev zararı olarak program bütçe uygulamasında olduğu gibi sadece KİT’lere yapılan ödemeler 
anlaşılmayacaktır. Görev zararının oluşabilmesi için şu unsurların bir arada gerçekleşmesi 
gerekmektedir. 

- Verilen görev, kurumun kendi mevzuatıyla verilen olağan görevleri dışında ilave bir görev 
olmalıdır, 

- Görevin ifası sonucunda bir zararın ve/veya mahrum kalınan kârın ortaya çıkması gerekir, 
- Verilen görev sonucu oluşan zararın ve/veya mahrum kalınan kârın bütçeden 

karşılanacağı, görev verilmesine ilişkin düzenlemeyle önceden belli edilmiş olmalıdır, 
- Ödemeler, karşılıksız diğer bir ifadeyle geri dönüşümsüz olmalıdır yani borç verme 

kategorisine girecek bir ödeme olmamalıdır. 
05.1.1   Kamu Teşebbüslerine : T.C. Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tütün, Tütün 
Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş., Elektrik Üretim A.Ş., Elektrik İletim A.Ş., Tarım İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
gibi KİT’lere 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak 
ödemeler ile Üretici Birliklerine, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve diğer teşebbüslere kendi 
mevzuatları ile verilen görevler dışında bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası 
sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder. 
05.1.2   Sosyal Güvenlik Kurumlarına : Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İşsizlik Sigortası Fonuna kendi 
mevzuatları ile verilen görevler dışında  bir görev verilmesi durumunda verilen bu görevin ifası 
sonucu oluşacak görev zararları karşılığında yapılacak ödemeleri ifade eder.  

- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu veya ek 82 nci maddesine göre 
ödenecek emekli ikramiyeleri, 

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (h) bendine göre ödenecek ek karşılıklar,  
- 5434 sayılı Kanunun geçici 141 inci maddesine göre yapılacak ödemeler, 
- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendine göre 

yapılacak ödemeler, 
- 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler, 
- Bedeli Hazineden karşılanmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmış olan 

kişilere ilişkin malullük, emeklilik, dul ve yetim aylığı ödemeleri, 
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- Sosyal Güvenlik Kurumuna ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine göre 
yapılacak görev zararı kapsamında olabilecek diğer ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 

Bu çerçevede, örneğin 65 yaş muhtaç aylığı ödemelerinde, ödeme yapılan bu kesimden 
daha önce herhangi bir prim tahsilatı yapılmadığından ve sosyal Devlet yaklaşımı çerçevesinde bir 
ödeme yapıldığından, ödemede aracı kurum olarak Sosyal Güvenlik Kurumu görevlendirilmiş 
olduğundan ve ödeme sonrasında bunların karşılığı olan kaynak bütçeden Emekli Sandığına 
aktarıldığı için bu ödemeler “görev zararı” olarak kaydedilecektir. 

Primsiz ödemeler karşılığında merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bir 
ödeme yapılacaksa bu bölümde yer alacaktır. 
05.1.3  Mali Kurumlara : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde oluşacak görev zararları 
karşılığında Ziraat Bankası’na, Kalkınma Bankası’na, Eximbank’a, Halk Bankası’na ve diğer mali 
kurumlara yapılacak ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
05.1.4   Döner Sermaye İşletmelerinin Açıkları : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, döner 
sermaye işletmelerinin açıklarının finansmanı için yapılan ödemeler de görev zararları başlığı 
altında bu ekonomik koda gider kaydedilecektir. 
05.1.5   Fonlara : Yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonuna, İşsizlik Sigortası Fonuna ve diğer fonlara yapılan ödemeler de görev zararları başlığı 
altında bu ekonomik koda gider kaydedilecektir. 
05.1.9   Diğer Teşekküllere : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve yukarıda belirtilen koşullar 
çerçevesinde, diğer teşekküllere yapılan ödemeler de görev zararları başlığı altında bu ekonomik 
koda gider kaydedilecektir. 
 

05.2   HAZİNE YARDIMLARI : Bütçeden, karşılıksız olarak, ilgili mevzuatına göre ve kaynak aktarılan 
kurumların bütçe açıklarının finansmanı gibi amaçlarla özel bütçe kapsamındaki idarelere, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelere, fonlar ile 
diğerlerine yapılacak cari nitelikli hazine yardımlarına ilişkin ödemeler (yönetim giderlerine katılma 
payı dahil) bu grupta yer alacaktır.  

Hazine yardımı yapılacak olan kurumlar III. düzeyde bütçe türlerine göre gruplandırılmış ve 
IV. düzeyde ise her bir gruba dahil olan kurumlar tek tek sayılmış olduğundan burada tekrar 
edilmeyecektir.  
05.2.1   Genel Bütçeye Hazine Yardımı 
05.2.2   Özel Bütçeli İdarelere Hazine Yardımları 
05.2.3   Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Hazine Yardımları 
05.2.4   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 
05.2.5   Mahalli İdarelere Hazine Yardımları 
05.2.6   Hasılattan Paylar ve Giderlere Katılma Payları 
05.2.7   Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları 
05.2.8   Yükseköğretim Kurumlarına Hazine Yardımları 
05.2.9   Diğer Hazine Yardımları 
 

05.3   KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER : Kar amacı gütmeyen 
kuruluşların cari nitelikli ödemelerine katkı amaçlarıyla yapılan transferler bu bölümde yer 
alacaktır. 
05.3.1   Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
05.3.1.01   Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 
05.3.1.02   Vakıf Üniversitelerine 
05.3.1.03   Kamu İşveren Sendikalarına 
05.3.1.04   Siyasi Partilere 
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05.3.1.05   Memurların Öğle Yemeğine Yardım 
05.3.1.06   Sosyal Amaçlı Fonlara 
05.3.1.07   Seçim Giderleri İçin Yapılacak Ödemeler 
05.3.1.08   Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri 
05.3.1.09   Siyasi Tanıtma Giderleri 
05.3.1.10   Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler 
05.3.1.11   Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler 
05.3.1.12   Avrupa Gençlik Merkezine 
05.3.1.13   Bağımsız Spor Federasyonlarına 
05.3.1.14   Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Giderleri 
05.3.1.80   Ulusal Fona : Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında sağlanacak mali imkânların 
karşılığı olarak ilgili idare bütçelerinde (05) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan tutarlar 
Ulusal Fona ödenirken bu bölüme gider kaydedilecektir. Aynı kapsamda (06) ve (07) ekonomik 
kodlarını içeren tertiplerde yer alan tutarlar Ulusal Fona ödenirken ise “07.1.6.80” bölümüne gider 
kaydı yapılacaktır. 
05.3.1.90   Diğerlerine (Devlet Bütçesi ve Mali Denetimi Geliştirme Projesi, Devlet Muhasebe 
Projesine İlişkin Her Türlü Gider dahil) 
 

05.4   HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER : Eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları 
gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız 
ödemeler amaçlarına göre ayrıma tabi tutularak bu bölümde yer alacaktır. 
05.4.1   Burslar ve Harçlıklar 
05.4.1.01   Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar : Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
ve ilgili mevzuatına göre ödenen harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
05.4.1.02   Yurtdışı Burslar : Yurt dışı eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ile yurtdışı 
burslarına ilişkin komisyon giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir..  
05.4.1.03   Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar : Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan 
yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
05.4.1.90   Diğer Transferler : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen eğitim amaçlı burslar ve 
harçlıklar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
05.4.2   Eğitim Amaçlı Diğer Transferler        
05.4.2.01   Eğitim Amaçlı Diğer Transferler : Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin 
bursları ve harçlıkları dışında kalan kayıt, öğretim, tasdikname, sınav ve diploma harçları, ve benzeri 
giderler ile parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
05.4.2.02   Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler : Yurt içi eğitim kurumlarında 
okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile harçlıkları dışında kalan diğer giderleri bu bölüme 
gider kaydedilecektir. 
05.4.3   Sağlık Amaçlı Transferler  
05.4.3.01   Sağlık Amaçlı Transferler : Yurtiçinde, karşılıksız olarak ve kişilerin tedavi giderlerinin 
(tedavide kullanılan ilaç ve malzemeler dahil) finansmanına katkı sağlamak amacıyla yapılan 
ödemeler bu kapsamda yer alacaktır. (4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi 
Hakkında Kanunun uyarınca yapılacak ödemeler, 5085 sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesine göre, sözleşmeleri sağlık nedeniyle feshedilip de, 
malullük aylığına hak kazanamayan uzman erbaşlardan, sözleşmelerinin feshine neden olan sıhhi 
arızalarının tedavisine devam edilenlere kurumlarınca, tedavi süresince her ay ödenecek olan sağlık 
yardımı bu bölüme gider kaydedilecektir.) 
05.4.3.02   Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Prim Ödemelerine İlişkin Transferler 
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05.4.4   Yiyecek Amaçlı Transferler        
05.4.4.01   Yiyecek Amaçlı Transferler        
05.4.5   Barınma Amaçlı Transferler 
05.4.5.01   Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri 
05.4.5.90   Diğer Barınma Amaçlı Transferler 
05.4.6   Tarımsal Amaçlı Transferler 
05.4.7   Sosyal Amaçlı Transferler 
05.4.7.01   Muhtaç ve Körlere Yardım 
05.4.7.02   Vakıf İlgililerine Yapılan Ödemeler 
05.4.7.03   Vatani Hizmet Aylıkları 
05.4.7.04   Diğer Aylık ve Tazminatlar 
05.4.7.05   Şehit Dul ve Yetimlere İkramiye ve Ek Ödeme 
05.4.7.51   Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 
05.4.7.90   Diğer Sosyal Amaçlı Transferler : İlgili mevzuatına göre, korunmaya, bakıma, yardıma 
muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan  yardımlar ve eğitim amacı dışında verilen 
harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler bu bölüme kaydedilecektir. 
05.4.8   Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 
05.4.8.01   Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler : Gerçek veya tüzel kişilere yukarıda belirtilen 
amaçlarla yapılan transferler dışında kalan, küçük ve orta işletmelere verilen destekler örneğinde 
olduğu gibi bu kişilere ekonomik ve/veya mali amaçlarla destek olmak üzere yapılan transfer 
ödemeleri bu bölüme kaydedilecektir.  
05.4.9   Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 
05.4.9.01   Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler  
05.4.9.08   Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri 
05.4.9.09   Siyasi Tanıtma Giderleri 
05.4.9.10  5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri : 5947 sayılı 
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun gereği, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep 
edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak 
zorunda olup bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan 
kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden 
ödenecektir. Döner sermayesi bulunmayan kurumlarda mesleki mali sorumluluk sigortası yaptıran 
sağlık personeline bu kapsamda yapılacak transfer ödemeleri bu bölüme kaydedilecektir.  
 

05.5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ : 
Bu ödemeler tüm nüfusu veya belli bir bölümünü bazı sosyal risklere karşı korumak için yapılan 
transferlerdir. Sosyal yardımlara örnek olarak sağlık hizmetlerin sağlanması, işsizlik sigortası ve 
sosyal güvenlik emekli maaşları verilebilir. Bunlar sosyal güvenlik, sosyal destek veya işverene ait 
sosyal sigorta programları olarak gösterilebilir. 

Belli başlı bazı sosyal güvenlik yardımları hastalık ve sakatlık yardımları, doğum ödemeleri, 
çocuk veya aile ödemeleri, işsizlik yardımları, emekli maaşları ve dul ve yetimlere ödenen maaşlar 
ve ölüm için yapılan yardımlardır. 

Sosyal destek yardımları sosyal sigorta yardımlarıyla aynı ihtiyaçları karşılamak üzere hane 
halklarına ödenen ancak bir sosyal sigorta programı dahilinde yapılmayan transferlerdir. Sosyal 
destek yardımları doğal afetler gibi normalde sosyal sigorta programları tarafından karşılanmayan 
olay veya koşullara karşılık yapılan transferleri kapsamaz.  
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İşverene ait sosyal yardımlar yönetim birimleri tarafından çalışanlara (veya bu tür ödemeler 
için uygun olan çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere veya dul ve yetimlere) ödenen 
sosyal yardımlardır. Sağlanan yardımların türleri sosyal güvenlik programları için listelenenlere 
benzer; hastalık, kaza, doğum vb. nedenlerle işe gelinemeyen dönemler için maaşların ödemesinin 
sürmesi; aile, eğitim yardımı ödemeleri ve başka ödemeler, işten çıkarılma, yetersizlik veya kaza 
sebebiyle ölüm sonucu ödenen tazminatlar, çalışanların işiyle ilgisi olmayan genel tıbbi giderler 
gibi. 

Bu ödemeler 3 üncü düzeyde ödemeyi yapan sosyal güvenlik kurumlarına göre, 4 üncü 
düzeyde ise bu kurumların yaptıkları ödeme çeşitlerine göre sınıflandırılmış olup, burada sadece 3 
üncü düzey kodlara yer verilmiş olup 4 üncü düzey kodlar ekli listede yer almaktadır. Ancak, Sosyal 
Güvenlik Kurumunun gelir detayları bütçe görüşmelerinde revize edilecektir. 
05.5.4   Türkiye İş Kurumu’ndan Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 
05.5.6   Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 
 

05.6   YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER : Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya 
yabancı kişi veya kuruluşlara cari nitelikli mal ve hizmet harcamalarını finanse etmek amacıyla 
yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Yurtdışı cari transferler III. düzeyde 
transfer yapılan kesime göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
05.6.1   Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar   
05.6.1.01   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
05.6.1.90   Diğer Ülkelere 
05.6.2   Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler : Uluslararası kuruluşlara katkı, yardım veya 
diğer amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, ödemenin TL ile veya dövizle 
yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya yurtdışında ödeme yapılması hususları ödemenin 
niteliğini değiştirmeyecektir. Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemelerin IV. düzeyinde yer alacak 
detaylar ise aşağıdaki gibidir. 
05.6.2.01   Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri : İlgili mevzuatında yer alan esas ve 
usullere göre üye olunan uluslararası kuruluşlara dönemsel olarak ödenen aidatlar bu bölüme dahil 
edilecektir.   
05.6.2.02   Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, 
uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ve ülkenin taraf olarak içinde bulunduğu proje, 
program gibi faaliyetlerin cari nitelikli giderlerine gönüllü veya zorunlu olarak katılınması 
durumunda ödenmesi gereken veya ödenmesi öngörülen tutarlar bu bölüme gider 
kaydedilecektir. 
05.6.2.03   Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, 
bir uluslararası kuruluşun yürüttüğü ancak ülkenin doğrudan taraf olarak içinde bulunmadığı proje, 
program gibi faaliyetlerin cari nitelikli giderlerine gönüllü olarak destek verilmesi amacıyla yardım 
edilmesi durumunda ödenmesi öngörülen tutarlar bu bölüme gider kaydedilecektir.  
05.6.2.90   Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler  
05.6.3   Uluslarüstü Kuruluşlara : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme 
yapılmadığından IV. Düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir. 
05.6.4   Uluslarüstü Kuruluşlardan Merkezlerine : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluştan 
merkezine bir ödeme yapılmadığından IV. düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir. 
05.6.5   Eğitim Kurumlarına : Bütçeden, yurtdışında faaliyet gösteren ve Devletin bir birimi 
olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak ve cari nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı 
amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölümde yer alacaktır. 
05.6.5.01   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesine 
05.6.5.02   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine 
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05.6.9   Diğer Yurtdışı Transferleri : Yurtdışına cari nitelikli transfer olup yukarıda sayılan gruplara 
girmeyen ödemeler ise bu bölüme dahil edilecektir. 
05.6.9.01   Diğer Yurtdışı Transferleri 
05.6.9.08   Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri 
05.6.9.09   Siyasi Tanıtma Giderleri 
 

05.8   GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 37 
nci maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve 
benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar bu bölüme gider 
kaydedilecektir. Üçüncü düzeyde, pay verilen idarelerin bütçe türlerine göre bir ayrım yapılmış ve 
dördüncü düzeyde ise bu idareler sayılmıştır. 
05.8.1   Genel Bütçeye Verilen Paylar 
05.8.2   Özel Bütçeli İdarelere Verilen Paylar 
05.8.3   Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Verilen Paylar 
05.8.4   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Paylar 
05.8.5   Mahalli İdarelere Verilen Paylar 
05.8.6   Fonlara Verilen Paylar 
05.8.7   Döner Sermayelere Verilen Paylar 
05.8.9   Diğerlerine Verilen Paylar 
 
06-   SERMAYE GİDERLERİ : Daha geniş açıklaması “Tanımlar” bölümünde yapıldığı üzere, sermaye 
harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için 
yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. 

Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme 
işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve 
kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır. 
 

06.1   MAMUL MAL ALIMLARI : Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen 
değişime uğrayarak yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar dışında kalan, tüketime 
yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl 
bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları 
kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taşıt vb. için bakım-onarımın dışında makine-
teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliştirmeye yönelik olarak kullanılacak olan ve her alım 
için bedelleri yukarıda ifade edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da III. Ve IV. Düzeyde 
ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda kullanılacak olan yedek parçalar 
06.6.2.01-Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin altında kalan yedek parça alımları ise 03- Mal 
ve hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir. 
06.1.1   Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları : Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda 
belirtilen nitelikleri taşıyan ve hizmet, çalışma ve işyerlerinin, okulların, hastanelerin, sosyal 
tesislerin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği 
büro masası, koltuk, misafir koltuğu, sandalye, sehpa, kütüphane, dosya dolabı, karteks dolabı, 
daktilo ve bilgisayar masası, okul sırası, hasta yatağı, sedye, hasta arabası, çelik kasa, perde, gibi 
her türlü büro malzemesi alımları ile bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek 
parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Sermaye bölümündeki büro ve işyeri mefruşatı 
alımlarının IV. düzeyinde aşağıdaki detaylar yer alacaktır.  
06.1.1.01   Büro Mefruşatı Alımları  
06.1.1.02   İşyeri Mefruşatı Alımları  
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06.1.1.03   Okul Mefruşatı Alımları 
06.1.1.04   Hastane Mefruşatı Alımları 
06.1.1.05   Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 
06.1.1.90   Diğer Mefruşat Alımları 
06.1.2   Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları : Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için 
yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan; 

- Büro hizmetlerinde kullanılacak olan, bilgisayar, yazıcı, yazı makinesi, fotokopi makinesi, 
baskı makinesi, evrak imha makinesi, gibi çalışmaya ilişkin makine alımları, 

- Tıbbi cihazlar, Laboratuvar cihazları ile işyeri makine ve teçhizatları alımları, 
- Jeneratör, projeksiyon, sinema makinesi, motor, röntgen makinesi, telefon santralı gibi 

makine ve vasıtalarla büro ihtiyacı dışında hizmetlerle ilgili keski, teksir, baskı, matbaa makineleri 
gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hizmet üretiminde kullanılan makine, 
alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 

- Makine-teçhizatın montaj giderleri bunlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan 
yedek parça bedelleri, bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer 
alacaktır. 
06.1.2.01   Büro Makineleri Alımları  
06.1.2.02   Bilgisayar Alımları 
06.1.2.03   Tıbbi Cihaz Alımları 
06.1.2.04   Laboratuvar Cihazı Alımları 
06.1.2.05   İşyeri Makine Teçhizat Alımları 
06.1.2.90   Diğer Makine Teçhizat Alımları 
06.1.3   Avadanlık Alımları : Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen 
nitelikleri taşıyan başta atölyelerde kullanılan tamir-bakım aletleri olmak üzere, tıbbi gereçler, 
Laboratuvar gereçleri, zirai gereçler gibi alet edevat ve gereçler ile bunlara ait olan ve yukarıda 
belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde 
ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.1.3.01   Tamir Bakım Aleti Alımları 
06.1.3.02   Atölye Gereçleri Alımları 
06.1.3.03   Tıbbi Gereçler Alımları 
06.1.3.04   Laboratuvar Gereçleri Alımları 
06.1.3.05   Zirai Gereç Alımları 
06.1.3.90   Diğer Avadanlık Alımları 
06.1.4   Taşıt Alımları : 237 sayılı Taşıt Kanuna göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ve 237 
sayılı Taşıt Kanuna tabi olmayan diğer çeşit taşıtların alım giderleri (iş makineleri hariç) ile bu 
taşıtlarla birlikte alımı mutat ekipman giderleri, şase halinde alınan taşıtların kullanılabilir hale 
getirilmesinin gerektirdiği giderler ile bu taşıtlara ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan 
yedek parça bedelleri bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer 
alacaktır. 
06.1.4.01   Kara Taşıtı  Alımları    
06.1.4.30   Demiryolu Taşıtı  Alımları 
06.1.4.40   Deniz ve Suyolu Taşıtı  Alımları 
06.1.4.41   İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları 
06.1.4.50   Denizaltı Taşıtı  Alımları 
06.1.4.60   Havayolu Taşıtı  Alımları 
06.1.4.70   Uzay Taşıtı  Alımları 
06.1.4.90   Diğer Taşıt Alımları 



77 

06.1.5   İş Makinesi Alımları : 237 sayılı Taşıt Kanuna tabi olmayan, hareketli ve hareketsiz dozer, 
kepçe, traktör, ekskavatör, taş kırma makinesi gibi her çeşit iş makinesinin alım, imal ve montaj 
giderleri ile bu iş makinelerine ait olan ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri 
bu bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.1.5.01   Sabit iş Makinesi Alımları  
06.1.5.30   Hareketli İş Makinesi Alımları 
06.1.6   Yayın Alımları ve Yapımları : Cari nitelikli olan ve ekonomik sınıflandırmanın 03.2.1.03- 
Periyodik yayın alımları ve 03.2.1.04- Diğer yayın alımları bölümlerine gider kaydedilecek olanların 
dışında kalan, sermaye nitelikli olarak kabul edilebilecek olan ve topluca alınarak veya yaptırılarak 
kütüphanelerde ortak kullanıma sunulan basılı yayınlar ile kültür mirasının ürünleri olan el 
yazmaları ve görsel medyada yayınlanmak üzere alınan veya yaptırılan eser ve yayınlar vb. bu 
bölüme gider kaydedilecek olup, IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.1.6.01   Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 
06.1.6.02   Yazması Alımları ve Yapımları 
06.1.6.03   Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 
06.1.6.04   Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları  
06.1.6.90   Diğer Yayın Alımları ve Yapımları 
06.1.7   Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri : Cari-sermaye ayrımına ilişkin 
kriterlere göre sermaye bölümünde sınıflandırılması gereken kültür varlığı alımları ve korunması 
giderleri bu bölümde sınıflandırılacaktır. 
06.1.7.01   Arkeolojik Kazı Giderleri : Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ve arkeolojik kazı 
ruhsatnamesi hükümlerine göre ilmi bir heyetle arkeolojik kazı yerlerinde yapılan kazılarda, 
yeraltında bulunan eski eserlerin ilmi metotlarla açığa çıkarılmasında, taşınır eski eserlerin kazı 
evlerinde ve kamp yerlerinde koruma tedbirleri alınarak müzelere mal edilmesinde; 

- Gerekli her türlü araç ve gereç giderleri ile bunların bakım ve onarım giderleri, 
- Kamp yeri ve kazı evlerinin her türlü ihtiyaç, araç, gereç giderleri ile bunların bakım ve 

onarım giderleri, 
- Kazıda kullanılan her türlü araç ve gereçlerin alım, bakım ve onarım giderleri,  
- Resim, film çekme ve bunlara ilişkin alet ve malzemenin alım, bakım ve onarım giderleri, 
- Plan, harita, röleve, hava fotoğrafı, maket, tanıtma ve işaret levhaları yaptırılması giderleri 

ile tadat ve numaralama giderleri, 
- Arkeolojik sahalar ile müze ve ören yerlerinin iç ve dışlarının düzenleme giderleri, bu 

bölüme kaydedilecektir. 
06.1.7.02   Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları : Tarihi veya sanat değeri olan resim, tablo, 
heykel, film, minyatür, el yazması ve benzeri her türlü kültür ve sanat varlığı yapım, alım ve onarım 
giderleri bu bölüme kaydedilecektir.  
06.1.7.03   Eski Eser Alım ve Onarımları : Taşınır ve taşınmaz eski eserlerin alım giderleri ile 
bunların bakım-onarım ve korunmaları için gerekli her türlü araç ve gereçlerle,  kimyevi maddelerin 
alım giderleri, bunların bakım-onarım ve korunmaları için yapılan hizmet alım giderleri bu bölüme 
kaydedilecektir. 
06.1.7.90   Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri : Eski eserlerin ve mimari 
kalıntıların yerinde veya müzelerde korunması için gerekli her türlü giderler ile yurt dışındaki milli 
anıtlarla mezarlıkların korunması için gerekli her türlü giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
 

06.2   MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ : Menkul sermaye üretimi sürecinde kullanılan 
hammaddeler ile ara mallar ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü 
için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları bu bölümde 
sınıflandırılacak olup,  III. ve IV. düzeyinde ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
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06.2.1   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 
06.2.1.01   Proje Giderleri 
06.2.1.02   Müşavirlik Giderleri 
06.2.1.03   Kontrol Giderleri 
06.2.1.90   Diğer Giderler 
06.2.2   Hammadde Alımları 
06.2.2.01   Hammadde Alımları 
06.2.3   Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün  Alımları 
06.2.3.01   Gıda Ürünleri, İçecekler ve Tütün  Alımları 
06.2.4   Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri  Alımları 
06.2.4.01   Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri  Alımları 
06.2.5   Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları 
06.2.5.01   Kereste ve Kereste Ürünleri  Alımları 
06.2.6   Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 
06.2.6.01   Kağıt ve Kağıt Ürünleri  Alımları 
06.2.7   Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları 
06.2.7.01   Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün  Alımları 
06.2.8   Metal Ürün  Alımları 
06.2.8.01   Metal Ürün  Alımları 
06.2.9   Diğer Alımlar 
06.2.9.01   Diğer Alımlar 
 

06.3   GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI : İnsan zeka ve düşüncesinin oluşturduğu ürünler ve eserler 
üzerinde hukuk düzeninin sahibine tanıdığı mutlak haklardır. 
06.3.1   Bilgisayar Yazılımı Alımları  
06.3.1.01   Bilgisayar Yazılımı Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın 
alma, lisans bedelleri ve yeni program yazdırılmasına ilişkin giderler bu bölüme kaydedilecektir. 
06.3.2   Harita, Plan Proje Alımları 
06.3.2.01   Harita Alımları : Harita yaptırılması ve satın alınmasının gerektirdiği giderler bu bölüme 
kaydedilecektir. 
06.3.2.02   Plan Proje Alımları : Kuruluşların kendi personeli dışındaki kişilere hazırlattıkları plan ve 
proje bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir.  
06.3.3   Lisans Alımları 
06.3.3.01   Lisans Alımları : Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların lisans bedelleri 
dışında kalan lisans alım giderleri bu bölüme kaydedilecektir. 
06.3.4   Patent Alımları 
06.3.4.01   Patent Alımları : İlgili mevzuatı çerçevesinde patenti alınmış buluşların kullanılması ile 
ilgili olarak ödenmesi gereken patent bedelleri bu bölüme kaydedilecektir. 
06.3.9   Diğer Fikri Hak Alımları 
06.3.9.01   Diğer Fikri Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen fikri hak alımları bu 
bölüme gider kaydedilecektir. 
 

06.4   GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI :  
- Arazi, arsa, bina, fabrika, gemi, tersane ve benzeri taşınmaz malların kamulaştırılması veya 

satın alınması için yapılacak ödemeler, 
- Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre ayni haklar tesisi için ödenecek bedeller, 
- Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin giderler ile geçici işgalin 

gerektirdiği giderler, 
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- Teferruğ ve vergi borçlarının tasfiyesi ve mahsubu amacıyla borçlu her çeşit tüzel 
kişilerden taraflarca mutabık kalınacak bedeli üzerinden Hazineye intikal edecek taşınmaz mal 
bedelleri ve ayni hakların tesisi ve bunlara ilişkin giderler, 

- Hazinenin paydaş olduğu veya çeşitli kanunlar uyarınca Hazinece idare edilmekte olan 
taşınmaz mallarla ilgili paydaşlığın giderilmesi işlem ve satışlarında kullanılmak üzere yapılacak 
giderler, bu bölüme kaydedilecektir. 

Bu giderler, sınıflandırmanın III. düzeyinde kamulaştırılan veya satın alınan gayri menkulün 
cinsine göre IV. düzeyde ise kullanım amacına göre ayrımlara tabi tutulmuş olup, bu düzeylerin 
açılımı aşağıdaki gibidir. 
06.4.1   Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.01   Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.02   Sınai Arazi  Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.03   İskan Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.04   Orman Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.05   Turizm Arazisi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.06   Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.07   Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.08   Güvenlik ve Savunma İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.09   İçme Suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.1.10   Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri    
06.4.1.90   Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2   Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.01   Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.02   Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.03   Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.04   Güvenlik ve Savunma İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.05   Yol Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.06   İçme Suyu Tesisi Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.07   Kanalizasyon Yapımı İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.2.90   Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri 
06.4.3   Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.3.01   Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.3.02   Lojman için Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.3.03   Sosyal Tesis için Alım ve Kamulaştırma Giderleri 
06.4.3.90   Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri 
06.4.4   Gemi Alımları  
06.4.4.01   Yolcu Gemisi Alımları 
06.4.4.02   Yük Gemisi Alımları 
06.4.4.03   Araştırma Gemisi Alımları 
06.4.4.04   Feribot Alımları 
06.4.4.05   Tanker Alımları 
06.4.5   Tersane Alımları 
06.4.5.01   Tersane Alımları 
06.4.5.02   Yüzer Tersane Alımları 
 

06.5   GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ : Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi 
durumunda örneğin kurumun ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan 
temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin 
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kapasitesinden faydalanmak suretiyle inşaa edilmesi durumunda üretim sürecinde kullanılan 
hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri 
ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve 
kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale suretiyle yapılan işler 
için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup,  III. ve IV. düzeyinde ise 
aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.5.1   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkulün kurum tarafından üretilebilmesi için 
gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde 
aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.5.1.01   Proje Giderleri 
06.5.1.02   Müşavirlik Giderleri 
06.5.1.03   Kontrol Giderleri 
06.5.1.90   Diğer Giderler 
06.5.2   Malzeme Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan malzemelerin bedelleri bu 
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.5.2.01   İnşaat Malzemesi Giderleri 
06.5.2.02   Elektrik Tesisatı Giderleri 
06.5.2.03   Sıhhi Tesisat Giderleri 
06.5.2.04   Özel Tesisat Giderleri 
06.5.2.90   Diğer Giderler 
06.5.3   Taşıma Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve 
makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki 
detaylar yer alacaktır. 
06.5.3.01   Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri 
06.5.3.02   Yolcu Taşıma Giderleri 
06.5.3.03   Yük Taşıma Giderleri 
06.5.3.90   Diğer Taşıma Giderleri 
06.5.4   Enerji Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, IV. Düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.5.4.01   Yakacak  Alımları 
06.5.4.02   Akaryakıt ve Yağ  Alımları 
06.5.4.03   Elektrik Alımları 
06.5.4.90   Diğer Enerji Alımları 
06.5.5   Haberleşme Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin 
hangi aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak 
yapılan harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.5.5.01   Posta ve Telgraf Giderleri 
06.5.5.02   Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 
06.5.5.03   Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 
06.5.5.04   Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 
06.5.5.05   Uydu Haberleşme Giderleri 
06.5.5.06   Hat Kira Giderleri 
06.5.5.90   Diğer Haberleşme Giderleri 
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06.5.6   Kira Giderleri : Gayrimenkulün kurum tarafından üretiminde üretim sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve 
makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki 
detaylar yer alacaktır. 
06.5.6.01   Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 
06.5.6.02   Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.5.6.03   İş Makinası Kiralaması Giderleri 
06.5.6.04   Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri 
06.5.6.05   Bina Kiralaması Giderleri 
06.5.6.06   Arazi Kiralaması Giderleri 
06.5.6.07   Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.5.6.08   Uçak Kiralaması Giderleri  
06.5.6.09   Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri 
06.5.6.10   Yüzer Tersane Kiralaması Giderleri 
06.5.6.90   Diğer Kiralamalar 
06.5.7   Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması 
durumunda bu yapımlar karşılığında müteahhitlere ödenecek hakedişler bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, inşaa edilen gayrimenkulün niteliğine göre IV. düzeyinde ise aşağıdaki 
detaylar yer alacaktır. 
06.5.7.01   Hizmet Binası 
06.5.7.02   Hizmet Tesisleri 
06.5.7.03   Lojmanlar 
06.5.7.04   Sosyal Tesisler 
06.5.7.05   Gemiler 
06.5.7.06   Yüzer Tersaneler 
06.5.7.07   Yol Yapım Giderleri 
06.5.7.08   İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 
06.5.7.09   Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 
06.5.7.90   Diğerleri 
06.5.9   Diğer Giderleri : Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ile ilgili olarak yukarıda sayılan 
gruplara girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir 
detaylandırmaya gidilmeden 06.5.9.01 Diğer Giderler bölümüne gider kaydedilecektir. 
 

06.6   MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : Menkul malların sermaye bölümüne dahil 
olacak nitelikteki bakım-onarımının kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler 
piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden 
faydalanmak suretiyle yapılması halinde; bakım-onarım sürecinde kullanılan yedek parçalar, 
hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri   
ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve 
kişilere yapılan ödemeler ile menkul malların bakım-onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle 
bu işler için müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup,  III. ve IV. düzeyinde 
ise aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.6.1   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Menkul malların bakım-onarımının kurum tarafından 
yapılabilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılacak 
olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.6.1.01   Proje Giderleri 
06.6.1.02   Müşavirlik Giderleri 
06.6.1.03   Kontrol Giderleri 
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06.6.1.90   Diğer Giderler 
06.6.2   Malzeme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden bu 
işlerle ilgili olarak kullanılan yedek parça ve diğer malzemelerin bedelleri bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca detaya gidilmeden 06.6.2.01 Malzeme Giderleri olarak 
gider kaydedilecektir.  
06.6.3   Taşıma Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden bu 
işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın taşınması bedelleri bu 
bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.6.3.01   Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri 
06.6.3.02   Yolcu Taşıma Giderleri 
06.6.3.03   Yük Taşıma Giderleri 
06.6.3.90   Diğer Taşıma Giderleri 
06.6.4   Enerji Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden bu 
işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde 
aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.6.4.01   Yakacak  Alımları 
06.6.4.02   Akaryakıt ve Yağ  Alımları  
06.6.4.03   Elektrik Alımları 
06.6.4.90   Diğer Enerji Alımları 
06.6.5   Haberleşme Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımında münferiden 
bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.6.5.01   Posta ve Telgraf Giderleri 
06.6.5.02   Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 
06.6.5.03   Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 
06.6.5.04   Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 
06.6.5.05   Uydu Haberleşme Giderleri 
06.6.5.06   Hat Kira Giderleri 
06.6.5.90   Diğer Haberleşme Giderleri 
06.6.6   Kira Giderleri : Menkul malların kurum tarafından yapılacak bakım-onarımında münferiden 
bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın, malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve malzemenin 
kiralanmasına ilişkin bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer 
alacaktır. 
06.6.6.01   Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 
06.6.6.02   Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.6.6.03   İş Makinası Kiralaması Giderleri 
06.6.6.04   Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri 
06.6.6.05   Bina Kiralaması Giderleri 
06.6.6.06   Arazi Kiralaması Giderleri 
06.6.6.07   Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.6.6.08   Uçak Kiralaması Giderleri  
06.6.6.09   Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri Kiralaması Giderleri 
06.6.6.90   Diğer Kiralamalar 
06.6.7   Müteahhitlik Giderleri : Menkul malların kurum tarafından bakım-onarımının üçüncü 
şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda bu iş ve hizmetler karşılığında müteahhitlere 
ödenecek hakedişler bu  bölümde sınıflandırılacak olup,  bakım-onarımı yapılan menkul malların 
niteliğine göre herhangi bir ayrıma gidilmeden IV. düzeyinde “06.6.7.01- Müteahhitlik Giderleri” 
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olarak gider kaydedilecektir.  
06.6.9   Diğer Giderleri : Menkul malların bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara 
girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir 
detaylandırmaya gidilmeden “06.6.9.01- Diğer Giderler” olarak gider kaydedilecektir bölümüne 
gider kaydedilecektir. 
 

06.7   GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dahil 
olacak nitelikteki bakım-onarımının kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler 
piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden vb. kapasiteden 
faydalanmak suretiyle (örneğin hizmet binasının çatısının bakım-onarımının) yapılması durumunda; 
üretim sürecinde kullanılan hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, kullanılan enerji 
bedelleri ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma 
ve kişilere yapılan ödemeler ile gayrimenkullerin bakım-onarımının (gayrimenkulün mütemmimi 
olan asansörlerin büyük bakım-onarımları dahil) üçüncü şahıslara ihale edilerek yaptırılması halinde 
müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup,  III. ve IV. düzeyinde ise 
aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.1   Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler : Gayrimenkullerin bakım-onarımının kurum 
tarafından yapılabilmesi için gerekli olan proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.1.01   Proje Giderleri 
06.7.1.02   Müşavirlik Giderleri 
06.7.1.03   Kontrol Giderleri 
06.7.1.90   Diğer Giderler 
06.7.2   Malzeme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında 
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan malzemelerin bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak 
olup, IV. Düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.2.01   İnşaat Malzemesi Giderleri 
06.7.2.02   Elektrik Tesisatı Giderleri 
06.7.2.03   Sıhhi Tesisat Giderleri 
06.7.2.04   Özel Tesisat Giderleri 
06.7.2.90   Diğer Giderler 
06.7.3   Taşıma Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında 
münferiden bu işlerle ilgili olarak, kullanılan personelin, malzemenin, ve makine-teçhizatın 
taşınması bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.3.01   Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri 
06.7.3.02   Yolcu Taşıma Giderleri 
06.7.3.03   Yük Taşıma Giderleri 
06.7.3.90   Diğer Taşıma Giderleri 
06.7.4   Enerji Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında 
münferiden bu işlerle ilgili olarak kullanılan enerji bedelleri bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. 
Düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.4.01   Yakacak  Alımları 
06.7.4.02   Akaryakıt ve Yağ  Alımları 
06.7.4.03   Elektrik Alımları 
06.7.4.90   Diğer Enerji Alımları 
06.7.5   Haberleşme Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılan bakım-onarımında 
münferiden bu işlerle ilgili olmak üzere haberleşmeye ilişkin olarak yapılan harcamalar bu bölümde 
sınıflandırılacak olup, IV. Düzeyde aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 



84 

06.7.5.01   Posta ve Telgraf Giderleri 
06.7.5.02   Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 
06.7.5.03   Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 
06.7.5.04   Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 
06.7.5.05   Uydu Haberleşme Giderleri 
06.7.5.06   Hat Kira Giderleri 
06.7.5.90   Diğer Haberleşme Giderleri 
06.7.6   Kira Giderleri : Gayrimenkullerin kurum tarafından yapılacak bakım-onarımında 
münferiden bu işlerle ilgili olarak; kullanılan taşıtın, malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve 
malzemenin kiralanmasına ilişkin bedeller bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde aşağıdaki 
detaylar yer alacaktır. 
06.7.6.01   Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 
06.7.6.02   Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.7.6.03   İş Makinası Kiralaması Giderleri 
06.7.6.04   Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri 
06.7.6.05   Bina Kiralaması Giderleri 
06.7.6.06   Arazi Kiralaması Giderleri 
06.7.6.07   Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 
06.7.6.08   Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri  
06.7.6.09   Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri  
06.7.6.10   Tersane Kiralaması Giderleri 
06.7.6.90   Diğer Kiralamalar  
06.7.7 Müteahhitlik Giderleri : Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-
onarımının kurum tarafından değil ihale suretiyle üçüncü şahıslara yaptırılması durumunda, 
örneğin hizmet binasının çatısının yenilemesinin veya binada yapılacak büyük bakım-onarımının, 
ihale suretiyle müteahhide yaptırılması durumunda bu işler karşılığında müteahhide yapılacak 
ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ise bakım-onarımı yapılacak olan 
gayrimenkulün kullanım şekline ve niteliğine göre aşağıdaki detaylar yer alacaktır. 
06.7.7.01   Hizmet Binası 
06.7.7.02   Hizmet Tesisleri 
06.7.7.03   Lojmanlar 
06.7.7.04   Sosyal Tesisler 
06.7.7.05   Gemiler 
06.7.7.06   Yüzer Tersaneler 
06.7.7.90   Diğerleri 

06.7.9   Diğer Giderleri : Gayrimenkullerin bakım-onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara 
girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılacak olup, IV. düzeyde ayrıca bir 
detaylandırmaya gidilmeden “06.7.9.01- Diğer Giderler” bölümüne gider kaydedilecektir. 
 

06.8   STOK ALIMLARI : Stoklar, belirli bir dönemde bir birimin varlık ve yükümlülükleri mevcudunu 
ve birimin toplam yükümlülüklerinin düşüldüğü toplam varlığına eşit olan net değerini ifade eder. 
Stoklar bilanço tarihindeki fiyatlarıyla değerlenmelidir. 
06.8.1   Stratejik ve Acil Durum Malzemesi  
06.8.1.01   Stratejik ve Acil Durum Malzemesi : Stratejik stoklar, stratejik amaçlar ve acil durum 
amaçları için elde tutulan mallar için harcanan tutarları içerir. 
06.8.2   Tarımsal Ürünler : Piyasa düzenleyici kurumlar veya kuruluşlar tarafından elde tutulan ve 
ulus için önemli olan buğday vb. tahıllar ile diğer tarımsal ürünleri içerir. 
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06.8.2.01   Buğday Alımları 
06.8.2.90   Diğer 
06.8.3   Sanayi Ürünleri Alımları 
06.8.3.01   Tekstil Ürünleri Alımları 
06.8.3.90   Diğer Ürünler Alımları 
06.8.4   Hammadde Alımları 
06.8.4.01   Hammadde Alımları 
06.8.9   Diğer Alımlar 
06.8.9.01   Diğer Alımlar 
 

06.9   DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 
06.9.1   Gizli Hizmet Giderleri 
06.9.1.01   Gizli Hizmet Giderleri 
06.9.2   Yolluk Giderleri 
06.9.2.01   Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 
06.9.2.03   Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 
06.9.2.05   Yolluk Tazminatları 
06.9.2.06   Arazi Tazminatları 
06.9.9   Diğer Sermaye Giderleri 
06.9.9.01   Diğer Sermaye Giderleri : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer sermaye giderleri bu 
ekonomik kodda sınıflandırılacaktır. 
 
07-   SERMAYE TRANSFERLERİ : Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal 
ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa 
sermaye nitelikli mi olduğunu belirlemek için cari harcama – sermaye harcaması ayrımında 
kullanılan kriterler dikkate alınmalıdır. 
 

07.1   YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ : Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara 
sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan 
karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin bir sosyal güvenlik kurumuna hizmet 
binası yapması amacıyla ve karşılıksız olarak konsolide bütçeyle bir kaynak tahsis edildiğinde bu 
tutar konsolide bütçe için bir sermaye transferi olarak sınıflandırılacak, ancak sosyal güvenlik 
kurumu kendi kaynaklarıyla bir hizmet binası yapmak üzere kendi bütçesinde bir kaynak 
ayırdığında bu tutar sermaye gideri olarak sınıflandırılacaktır.  

Yurtiçi sermaye transferleri, III. düzeyde ise 5018 sayılı Kanunda yer alan tasniflere göre 
revize edilmiş ve transfer yapılan kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.  
07.1.1   Genel Bütçeye Sermaye Transferleri : Genel bütçe dışında kalan idarelerden genel bütçeye 
yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. IV. düzeyde ise ilave bir ayrıma 
gidilmemiştir. 
07.1.2   Özel Bütçeli İdarelere Sermaye Transferleri : YÖK ve üniversiteler dışında kalan özel 
bütçeli idarelere yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu sermaye 
transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. 
düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
07.1.3   Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Sermaye Transferleri : Düzenleyici ve denetleyici 
kurumlara yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu sermaye transferleri 
IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey 
ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
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07.1.4   Sosyal Güvenlik Kurumlarına Sermaye Transferleri : Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan 
sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu sermaye transferleri IV. düzeyde ilgili 
idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli 
listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
07.1.5   Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri : Mahalli idarelere yapılan sermaye transferleri bu 
bölüme gider kaydedilecektir. Mahalli idarelere yapılan sermaye transferleri IV. Düzeyde mahalli 
idarenin niteliğine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. Düzey ekonomik 
kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
07.1.6   Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Sermaye 
Transferleri : Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye işletmelerine, fonlara ve bankalara veya 
benzeri mali kurumlara yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu idarelere 
ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
07.1.7   Yükseköğretim Kurumlarına Sermaye Transferleri : Özel bütçeli olmakla birlikte YÖK ve 
üniversitelere yapılan sermaye transferleri 07.1.2 ekonomik kodunda değil ayrı olarak bu bölümde 
izlenecektir. Bu sermaye transferleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada 
tekrar edilmeyecektir. 
07.1.8   Yükseköğretim Kurumlarına Sermaye Transferleri : Yükseköğretim kurumları sayısının 
artması ve 07.1.7 kodu altında dördüncü düzeyde 99 adet olan alt detaya sığılmaması durumunda 
bu ekonomik kodun altında dördüncü düzey kodlar açılarak kullanılmaya başlanılacaktır. Bu 
itibarla, şimdilik dördüncü düzey kodlara yer verilmemiştir. 
07.1.9   Diğer Yurtiçi Sermaye Transferleri : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer kamu 
kurumlarına, özel teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane halklarına vb. 
yapılan sermaye transferleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Diğer sermaye transferleri IV. 
Düzeyde aşağıda yer aldığı şekilde sınıflandırılmıştır.  
07.1.9.01   Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 
07.1.9.02   Vakıf Üniversitelerine 
07.1.9.03   Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
07.1.9.04   Kamu Ortaklıklarına 
07.1.9.05   Özel teşebbüslere 
07.1.9.06   Hane Halklarına : Hane halkına sermaye amaçlı bir transfer yapıldığında bu bölüme 
gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dahil bir kurum bütçesinden depremden zarar 
gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıksız (hibe veya yardım olarak) bir ödeme 
yapıldığında bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak, depremden zarar gören vatandaşlara konut 
yapmak üzere karşılıklı (kredi olarak ve daha sonraki bir tarihte tahsil edilmek üzere) bir ödeme 
yapıldığında ise verilen bu kredinin borç verme bölümüne gider kaydedilmesi gerekecektir. 
07.1.9.08   Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri  
07.1.9.09   Siyasi Tanıtma Giderleri : Kültürel tanıtmanın dışında sadece siyasi tanıtma amacıyla 
yapılan ve sermaye nitelikli olan yurtiçi transferler ise bu bölümde sınıflandırılacaktır. 
07.1.9.11   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine 
07.1.9.12   Kalkınma Ajanslarına 
07.1.9.13   Bölgelerarası İşbirliği Proje Giderleri 
07.1.9.14   Sosyal ve İktisadi Araştırma Proje Giderleri 
07.1.9.15   Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna 
07.1.9.20   Akademik Ar-Ge Projelerine İlişkin Transferler 
07.1.9.21   Akademik Ar-Ge Projelerine İlişkin Kurum Hissesi 
07.1.9.22   Kamu Ar-Ge Projelerine İlişkin Transferler 
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07.1.9.23   Kamu Ar-Ge Projelerine İlişkin Kurum Hissesi 
07.1.9.24   Savunma ve Uzay Sanayii Ar-Ge Projelerine İlişkin Transferler 
07.1.9.25   Savunma ve Uzay Sanayii Ar-Ge Projelerine İlişkin Kurum Hissesi 
07.1.9.26   Bilim ve Toplum Projelerine İlişkin Transferler 
07.1.9.27   Bilim ve Toplum Projelerine İlişkin Kurum Hissesi 
07.1.9.90   Diğer  
07.1.9.99   Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Giderler 
 

07.2   YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ : Dış ülkelere, uluslararası kurum ve kuruluşlara veya 
yurtdışında bulunan eğitim kurumlarına sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli mal ve 
hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
Örneğin uluslararası bir kuruluşa hizmet binası yapması amacıyla ve karşılıksız olarak, konsolide 
bütçeden bir kaynak tahsis edildiğinde bu tutar bir yurtdışı sermaye transferi olarak 
sınıflandırılacaktır.  

Yurtdışı sermaye transferleri III. düzeyde transfer yapılan kesime göre bir sınıflandırmaya 
tabi tutulmuştur. 
07.2.1   Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar   
07.2.1.01   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
07.2.1.90   Diğer Ülkelere 
07.2.2   Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler : Uluslararası kuruluşlara katkı, yardım veya 
diğer amaçlarla yapılan ödemeler bu bölümde sınıflandırılacak olup, ödemenin TL ile veya dövizle 
yapılacak olması hususu ile yurtiçinde veya yurtdışında ödeme yapılması hususları ödemenin 
niteliğini değiştirmeyecektir. Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemelerin IV. Düzeyinde yer alacak 
detaylar ise aşağıdaki gibidir. 
07.2.2.01   Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, 
uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen proje, program gibi faaliyetlere gönüllü veya zorunlu 
olarak katılım sağlanması durumunda ödenmesi gereken veya ödenmesi öngörülen tutarlar bu 
bölüme gider kaydedilecektir.  
07.2.2.02   Uluslararası Kuruluşlara Yardım Ödemeleri : Üye olunup olunmadığına bakılmaksızın, 
bir uluslararası kuruluşun yürüttüğü proje, program gibi faaliyetlere gönüllü olarak destek verilmesi 
amacıyla yardım edilmesi durumunda ödenmesi öngörülen tutarlar bu bölüme gider 
kaydedilecektir.  
07.2.2.90   Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler : 
07.2.3  Uluslarüstü Kuruluşlara : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluşa bir ödeme 
yapılmadığından IV. Düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir. 
07.2.4   Uluslarüstü Kuruluşlardan Merkezlerine : Henüz bütçeden, uluslarüstü bir kuruluştan 
merkezine bir ödeme yapılmadığından IV. Düzeyde ilave bir detaya yer verilmemiştir. 
07.2.5   Eğitim Kurumlarına : Bütçeden, yurtdışında faaliyet gösteren ve Devletin bir birimi 
olmayan eğitim kurumlarına karşılıksız olarak ve sermaye birikimi amacıyla veya sermaye nitelikli 
mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler bu bölümde yer alacaktır. 
07.2.5.01   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesine 
07.2.5.02   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine 
07.2.9   Diğer Yurtdışı Sermaye Transferleri : Yurtdışı sermaye transferi niteliğinde olup yukarıda 
sayılan gruplara girmeyen ödemeler ise bu bölüme gider kaydedilecektir. 

07.2.9.01   Diğer Sermaye Transferleri 
07.2.9.08   Türk Kültür Varlığının Korunması ve Tanıtımı Giderleri 
07.2.9.09   Siyasi Tanıtma Giderleri 
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08-   BORÇ VERME : Bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) 
katılımına neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sağlama amaçları dışında kamusal amaçlarla 
yapılan ödemeleri kapsar.  

Devletin verdiği borçların geri ödenmesinden (diğer bir ifadeyle borçların tahsilatından) 
veya Devletin elindeki hisselerin satışından elde edilen gelirler ise verilen borçlardan düşülerek 
kaydedilmeyecek, gayrisafilik prensibine göre “gelirlerin ekonomik sınıflandırması” bölümünde ayrı 
olarak izlenecektir.   

Devlet tarafından verilen krediler, alınan hisseler borç verme olarak sınıflandırılırken 
KİT’lerin görev zararları cari transferler içerisinde sınıflandırılacaktır. 
 

08.1   YURTİÇİ BORÇ VERME : Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlara veya vatandaşlara, bir mali hakka 
dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan (karşılıklı) ve 
kamusal amaçlarla yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, öğrencilere 
eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla “kredi” verildiğinde bu tutarlar borç verme olarak 
kaydedilecek iken, öğrencilere aynı amaçlarla verilen burslar hane halklarına eğitim amaçlı 
transferler bölümüne kaydedilecektir.  

Yurtiçi borç verme bölümü III. düzeyde, 5018 sayılı Kanunda yer alan tasniflere göre revize 
edilmiş ve borç verilen kesimin mali yapısına göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.  
08.1.1   Genel Bütçeye Borç Verme : Genel bütçe dışında kalan idarelerden genel bütçeye yapılan 
ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. IV. düzeyde ise ilave 
bir ayrıma gidilmemiştir. 
08.1.2   Özel Bütçeli İdarelere Borç Verme : YÖK ve üniversiteler dışında kalan özel bütçeli 
idarelere yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu 
ödemeleri IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. 
düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
08.1.3   Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Borç Verme : Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 
yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu ödemeler 
IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey 
ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
08.1.4  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borç Verme : Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan 
ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu ödemeler IV. 
Düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. Düzey 
ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 
08.1.5  Mahalli İdarelere Borç Verme : Mahalli idarelere yapılan ödemelerden borç verme 
niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. Mahalli idarelere yapılan borç verme 
niteliğindeki ödemeler IV. düzeyde mahalli idarenin niteliğine göre sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. 
08.1.5.01   İl Özel İdarelerine 
08.1.5.02   Belediyelere 
08.1.5.03   Köylere 
08.1.5.04   Mahalli İdare Birliklerine 
08.1.5.05   Bağlı İdarelere 
08.1.6   Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Borç Verme : 
Kamu teşebbüslerine ve döner sermaye işletmelerine, fonlara ve bankalara veya benzeri mali 
kurumlara yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar bu bölüme gider kaydedilecektir. 
Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından burada tekrar 
edilmeyecektir. 
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08.1.7  Yükseköğretim Kurumlarına Borç Verme : Özel bütçeli olmakla birlikte YÖK ve 
üniversitelere yapılan ödemelerden borç verme niteliğinde olanlar 08.1.2 ekonomik kodunda değil 
ayrı olarak bu bölümde izlenecektir. Bu ödemeler IV. düzeyde ilgili idarelere göre sınıflandırmaya 
tabi tutulmuştur. Bu idarelere ilişkin IV. düzey ekonomik kodlar ekli listelerde yer aldığından 
burada tekrar edilmeyecektir. 
08.1.8   Yükseköğretim Kurumlarına Borç Verme : Yükseköğretim kurumları sayısının artması ve 
08.1.7 kodu altında dördüncü düzeyde 99 adet olan alt detaya sığılamaması durumunda bu 
ekonomik kodun altında dördüncü düzey kodlar açılarak kullanılmaya başlanılacaktır. Bu itibarla, 
şimdilik dördüncü düzey kodlara yer verilmemiştir. 
08.1.9   Diğer Yurtiçi Borç Verme : Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer kamu kurumlarına, 
özel teşebbüslere, sivil toplum örgütlerine, vakıf üniversitelerine, hane halklarına vb. borç verme 
niteliğindeki ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Bu ödemeler IV. düzeyde aşağıda yer aldığı 
gibi sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
08.1.9.01   Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 
08.1.9.02   Vakıf Üniversitelerine 
08.1.9.03   Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
08.1.9.04   Kamu Ortaklıklarına 
08.1.9.05   Özel teşebbüslere 
08.1.9.06   Hane Halklarına : Hane halkına borç verme niteliğinde bir ödeme yapıldığında bu 
bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, konsolide bütçeye dahil bir kurum bütçesinden, depremden 
zarar gören vatandaşlara konut yapmak üzere karşılıklı (kredi olarak ve daha sonraki bir tarihte 
tahsil edilmek üzere) bir ödeme yapıldığında verilen bu kredi, “borç verme” bölümüne gider 
kaydedilecektir. Ancak, söz konusu ödemenin karşılıksız (hibe veya yardım olarak) yapılması 
durumunda ise sermaye transferleri bölümüne gider kaydedilmesi gerekecektir.  
08.1.9.90   Diğer  
 

08.2   YURTDIŞI BORÇ VERME : Yabancı Devletlere, uluslararası veya uluslarüstü kuruluşlara veya 
bir başka kurum veya kuruluşa bir mali hakka dayanan veya Devletin teşebbüs mülkiyetinde hisse 
(sermaye) katılımına neden olan (karşılıklı) ve kamusal, askeri, siyasi vb. amaçlarla yapılan 
ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. Örneğin, askeri amaçlı krediler bu bölüme kaydedilecek 
iken, askeri hibelerin cari transferlere dahil edilmesi gerekecektir. Yurtdışı borç verme bölümü III. 
Düzeyde borç verilen kesimin organizasyon yapısına göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
08.2.1   Dış Ülkelere Yapılan Yardımlar  
08.2.1.01   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
08.2.1.90   Diğer Ülkelere 
08.2.2   Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler  
08.2.2.01   Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 
08.2.3   Uluslarüstü Kuruluşlara 
08.2.3.01   Uluslarüstü Kuruluşlara 
08.2.9   Diğer Yurtdışı Borç Verme 
08.2.9.01   Diğer Yurtdışı Borç Verme 
 

09- YEDEK ÖDENEKLER : Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere 
veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık 
hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir. Merkezi yönetim bütçesi için 
sadece Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Merkezi yönetim bütçesinin dışında kalan 
idareler ise kendi bütçeleri içinde yedek ödeneklere yer verebileceklerdir.  
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Merkezi Yönetim bütçesi için Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödeneklerin hangi 
hizmetlerde kullanılabileceği hususu merkezi yönetim bütçe kanunuyla açıklandığından burada 
tekrar edilmemiştir. Diğer idarelerin, kendi bütçelerinde yer alan yedek ödenekleri nasıl ve hangi 
hizmetlerde kullanacakları hususu ise ilgili mevzuatları ile bütçelerinin kabul edildiği mercilerin 
kararları (örneğin mahalli idareler için bütçe kararnameleri) doğrultusunda belirlenmelidir. 
 

09.1   PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 
09.1.1   Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 
09.1.1.01   Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 
09.2   KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 
09.2.1   Kur Farklarını Karşılama Ödeneği 
09.2.1.01   Kur Farklarını Karşılama Ödeneği 
09.3   YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 
09.3.1   Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 
09.3.1.01   Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 
09.5   DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 
09.5.1   Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 
09.5.1.01   Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 
09.6   YEDEK ÖDENEK 
09.6.1   Yedek Ödenek 
09.6.1.01   Yedek Ödenek 
09.7   YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINIKARŞILAMA ÖDENEĞİ 
09.7.1   Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 
09.7.1.01   Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 
09.8   MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 
09.8.1   Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği  
09.8.1.01   Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği 
09.9   DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 
09.9.1   Diğer Yedek Ödenekler 
09.9.1.02   İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği 
09.9.1.03   Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği 
09.9.1.90   Diğer 
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5. 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 
27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 (Mükerrer) 

KANUN 

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 
Kanun No. 6512                                                                                       Kabul Tarihi: 20/12/2013 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Gider, Gelir, Finansman ve Denge 
Gider 
MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli 

ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; 
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428.396.493.000 

Türk Lirası, 
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 48.647.481.000 Türk Lirası, 
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.003.844.000 Türk 

Lirası, 
ödenek verilmiştir. 
Gelir ve finansman 
MADDE 2 ‒ (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 

sayılı Kanuna ekli; 
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 394.634.401.000 Türk Lirası, 
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 7.222.934.000 Türk Lirası öz 

gelir, 41.928.551.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 49.151.485.000 Türk Lirası, 
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.984.186.000 

Türk Lirası öz gelir, 19.658.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.003.844.000 Türk 
Lirası, 

olarak tahmin edilmiştir. 
(2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna 

ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansmanı 76.000.000 Türk Lirası olarak 
tahmin edilmiştir. 

Denge 
MADDE 3 ‒ (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ödenekler toplamı 

ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, 
net borçlanma ile karşılanır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler 
Bağlı cetveller 
MADDE 4 ‒ (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir: 
a) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı (A) 
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili mevzuata göre tahsiline 

devam olunacak gelirler (B) 
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel 

hükümler (C) 
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E) 
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare ve kurumların nakit 

imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarlar (F) 
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e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik 
ve tazminat tutarları (H) 

f) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi 
gereken parasal ve diğer sınırlar (İ) 

g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K) 
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 

üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen okul pansiyonlarının 
öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M) 

h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarınca milli 
müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri (O) 

ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak motorlu taşıtların 
ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P) 

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde 
edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma 
bedelleri (T) 

j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V). 
Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler 
MADDE 5 ‒ (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği: 
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan 

ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel 
Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni 
açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan 
ödenekten aktarma yapmaya, 

(2) Yedek Ödenek: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni 
açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu 
hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarma yapmaya, 

(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak, 
2014 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan 
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde 
yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin 
artırılmasında kullanılmak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 
projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya, 

(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan ödeneği, 

yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe 
kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak 
amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri 
MADDE 6 ‒ (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 

bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” 
tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama 
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Ödeneği” ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer ekonomik kodlara ilişkin tertiplerde yer 
alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara 
tabi olmaksızın Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya, 

b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden, hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin 
isteği üzerine bütçesinden yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel 
sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2014 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak yılı yatırım programında değişiklik 
yapılması hâlinde, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya, 

ç) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve 
kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri 
için gerekli düzenlemeleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak 

tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu 
idarelerin yüzde 20’yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun 
olarak 2014 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması 
hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018 sayılı 
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce 
yapılır. 

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bütçesine aktarmaya yetkilidir. 

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde 
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi kapsamında yaptıracakları 
her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerine ilişkin ödeneklerini İçişleri Bakanlığı 
bütçesine aktarmaya yetkilidir. Merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri ise bu 
kapsamdaki kaynak transferlerini tahakkuk işlemi ile gerçekleştirir. 

(5) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; cari 
yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat 
üzerine, bütçeleri arasında karşılıklı aktarma yapmaya yetkilidir. 

(6) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; 
bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik 
hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili 
ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkilidir. 

(7) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde 
belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net 
finansman tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin 
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. 

(8) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferleri ödenek aktarma 
suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer 
kaynak transferleri tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen tutarlar, 
ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvellere 
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ödenek kaydedilir. 
(9) a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 

Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” 
ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan 
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla 
ödeneklerinin yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye, 

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu 
altında bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden 
harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, 

c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 
tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren 
ödenek kaydetmeye, 

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.00-04.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-
04.8.1.04-1-08.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yer 
alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek 
kaydetmeye, 

d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2, 07.82.32.00-04.1.1.00-1-
05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları 
ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, 

e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik 
Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları 
ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye, 

f) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarları, idare 
bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak 
üzere genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir 
gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2013 
yılından devredenler de dâhil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu 
hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
Diğer bütçe işlemleri 
MADDE 7 ‒ (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 

(Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında 
lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, 
görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak tahakkuk ettirilmek 
suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli 
cetveline öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yükseköğretim 
kurumu yetkilidir. 

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 
19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve diğer 
gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil 
edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. 
Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan ödenekler, 
gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır. 

(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (A) işaretli cetvelinde 
fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime 
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yardımcı hizmetler fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında yapılacak 
aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. 

(4) Maliye Bakanı; 
a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde 
kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını, 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan giderler karşılığında ilgili devletlerce ödenen 
tutarları, 

c) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim 
gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan giderler karşılığında ilgili devletler veya 
uluslararası kuruluşlar tarafından ödenen tutarları, 

ç) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve 
onarımları için ödenecek tutarları, 

aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı 
idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen 
tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir. 

Mali kontrole ilişkin hükümler 
MADDE 8 ‒ (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri; 
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet 

satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere yapılacak ödemeleri, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri, 
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, 

çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri, 
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası 

gereğince çalıştırılan geçici personele yapılacak ödemeleri, 
bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve 

söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden 
(bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü 
harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan kamu idarelerinde 
istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik 
jüri ücreti ödemeleri için gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere 
münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir. 

(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli işçileri 
ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile 
(02.3) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya süreyle 
istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve 
kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek 
noksanlıkları Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” ile “Yedek 
Ödenek” tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada 
belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki 
aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması 
yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla 
çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe 
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tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz. 
(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama 

yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları 
karşılığı öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla süreli 
çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli çalışma ve/veya fazla 
çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, 
kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları 
uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar 
için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir 
şekilde ödenek aktarması yapılamaz. 

(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından uluslararası 
anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası 
kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye 
olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma, kanun ve 
kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine 
(katılma payı ödemeleri dâhil) beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, 
misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu 
tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile 
döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2014 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni 
personel görevlendirilmez. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin Hükümler 
Yatırım harcamaları 
MADDE 9 ‒ (1) 2014 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler 

dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu 
olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sarî işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve 
HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir 
içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç 
projeleri hariç) 2014 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2014 yılı yatırım ödeneği, proje 
maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde 
projeler 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına 
uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. 

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu 
olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile 
bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri itibarıyla tadat edilen 
ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde 2014 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır. 

(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine yatırım projeleri ile ilgili 
olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma işlemleri 2014 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile 
ilişkilendirilir. 

(4) 2014 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu 
değişiklikler için 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda 
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yer alan usullere uyulur. 
Mahallî idarelere ilişkin işlemler 
MADDE 10 ‒ (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin; 
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayılı 

Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal 
haklarına ilişkin ödemelerini karşılamak üzere il özel idarelerine, 

b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının 
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya 
köylere hizmet götürme birliklerine, 

c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı 
Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere 
İller Bankası Anonim Şirketine, 

tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel 
bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek 
aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar İçişleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. 

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2014 Yılı Yatırım Programında 
belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında 
dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından karara bağlanır. 

(4) 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki 
büyükşehir belediyeleri 2013 yılında söz konusu il özel idarelerince öz kaynakları ile gerçekleştirilen 
eğitim ve sağlık amaçlı yatırım tutarlarının dörtte üçünden az olmamak üzere, her derecedeki 
Devlet okullarının inşaat, bakım ve onarımları ile sağlık yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için 
yatırım harcaması yaparlar. Bu harcamalar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının planlamaları 
esas alınarak ilgili büyükşehir belediyesi ile valilik arasında yapılacak protokollere dayalı olarak 
yapımı devam eden projelere öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Tamamlanan proje konusu 
işler ilgili bakanlığa bedelsiz olarak devredilir. Bu kapsamda, söz konusu yatırımların valilik 
bünyesinde yapılmasının kararlaştırılması hâlinde büyükşehir belediyelerince aktarılan tutarları, bir 
yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan İçişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu ödeneklerden kullanılmayan tutarları ertesi yıl 
bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanı yetkilidir. 

Fonlara ilişkin işlemler 
MADDE 11 ‒ (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli 

modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl 
içinde yapılacak harcamalar; 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii 
Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdî 
imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek 
esaslar çerçevesinde karşılanır. 

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 
bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek 
tutarları; Emniyet Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden uçak ve 
helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin 
tutarları; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut 
ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına yönelik 
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tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Alım 
Projesine ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen 
mevcut ödeneklerden araştırma gemisi alımına yönelik tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek 
üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Millî Savunma Bakanı, İçişleri 
Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir. 

(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak tutarları bir yandan genel 
bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek 
kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii 
Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme 
Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli idarelerde ise 
muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir 
kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde 
Maliye Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Millî Savunma Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı 
yatırım programı ile ilişkilendirilerek yapılır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
Hazine garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ile borç üstlenim taahhüt limiti ve 

borçlanmaya ilişkin işlemler 
MADDE 12 ‒ (1) 2014 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz 
limiti 3 milyar ABD Dolarını aşamaz. 

(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 
1’ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. 

(3) 2014 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca 
sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 3 milyar ABD Dolarını aşamaz. 

Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler 
MADDE 13 ‒ (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve 
büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel 
idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip 
oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen 
projelerinin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarından 
doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında 
yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç 
stoku limitine uyma şartı aranmaz. 

(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı 
tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve 
olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına ve/veya 
ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının 
bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine göre 



99 

ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen tutarları bir yandan bütçeye 
gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı Kanunla genel bütçe 
kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil 
edilir. 

(4) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabiî 
kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye 
gelir kaydedilir. 

Yürürlük 
MADDE 14 ‒ (1) Bu Kanun 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 ‒ (1) Bu Kanunun; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı, 
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye 

Bakanı, 
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve 

Maliye Bakanı, 
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum 

başkanları, 
f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, 
yürütür. 

25/12/2013 
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6. 2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU ve İZLENMESİNE DAİR KARAR 
 
25 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28802 

 
BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2013/5502 
Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar 

Kurulu’na sunulan ekli “2014 Yılı Programı” ile “2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU 
VE İZLENMESİNE DAİR KARAR 

I. UYGULAMA 
Tanımlar 
MADDE 1- (1) Bu Kararın uygulanmasında; 
a) Bütçe kaynağı : Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri, 
b) Ek ödenek : Proje ödeneğini artırırken kuruluş bazında yılı yatırım programıyla kamu 

idarelerine tefrik edilen yatırım tavanını da artıran ilave ödenek tahsisini, 
c) İz ödenek : Ekonomik konjonktür itibarıyla yatırımının durdurulmasına karar verilen ancak 

yatırım programında muhafazasında yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarındaki 
ödeneği, 

d) Öncelikli dönüşüm programı : 2023 hedefleri ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına 
ulaşılması açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine 
katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası 
etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için tasarlanan programı, 

e) Öncelikli dönüşüm programı eylem planı : Her bir öncelikli dönüşüm programının hayata 
geçirilmesine yönelik yıllık performans göstergelerini kapsayacak şekilde hazırlanan planı, 

f) Proje parametreleri : Projenin; ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre (başlama-
bitiş yılı), maliyet ve ödeneğini, 

g) Projeler arası ödenek aktarması : Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen 
kuruluş bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonunu, 

h) Toplu proje : Proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, 
idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve 
basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen projeyi, 

ı) Toplulaştırılmış proje : Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı 
itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi, 

j) Ulusal katkı payı : Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan yıllık finansmanın belli bir 
oranına karşılık gelen ödeneği, 

ifade eder. 
Amaç ve kapsam 
MADDE 2- (1) Bu kararın amacı, 2014 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal 

hedeflere ulaşmak için; makroekonomik politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, 
bölgesel gelişmeye yönelik programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde 
yürütülmesidir. 

(2) Bu Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) 
sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşları (kamu payı % 50’nin 
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üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarını, İller Bankasını, fon 
idarelerini, mahalli idareler ile diğer kamu kuruluşlarını kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Karar, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine dayanılarak oluşturulmuştur. 
Genel ilkeler ve esaslar 
MADDE 4- (1) 2014 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak 

amacıyla; yatırımların, makroekonomik politikalar ve sektör programları ile bölge planları, bölgesel 
gelişme amaçlı eylem planı ve programlarla ilişkisi kurularak koordineli bir şekilde yürütülmesi 
esastır. 

(2) 2014 Yılı Programında yer alan hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör 
programlarının, öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel 
gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili yatırım ve tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesi, görevli bakanlık ve kuruluşların her kademesince Programda belirtilen ilkelere uygun 
olarak hazırlanacak çalışma programına göre yürütülür. 

Bu kapsamda, AB fonlarından finanse edilmek üzere, AB Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Stratejik Çerçeve Belgesi, Türkiye için Ülke Strateji Belgesi ve AB‘ye 
uyum amacıyla hazırlanan diğer plan, program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler 
doğrultusunda hazırlanacak projelerin, 2014 Yılı Programı ile uyumu ve Türkiye tarafından 
sağlanacak ulusal katkı payının Yatırım Programı bütünlüğüne uygunluğu temin edilir. 

(3) Öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak 
mevzuat, idari karar ve finansman bütün kamu kurum ve kuruluşları nezdinde öncelikli olarak ele 
alınır. 

(4) 2014 Yılı Programında yer alan tedbirlerin sorumlu kuruluşlar tarafından belirtilen 
sürede tamamlanması esastır. 

(5) 2014 Yılı Programının uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik 
ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması ile 
sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmaması temel ilkedir. 

(6) 2014 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program 
(2014-2016) ve 2014 Yılı Programının öncelikleri esas alınır. 

(7) 2014 Yılı Yatırım Programına dâhil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları öncelikle 
kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu Kararda belirtilen esaslara 
göre yapılacak aktarmalarla sağlanır. Kuruluşların, ek ödenek taleplerini bütçe imkânlarını dikkate 
alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla sınırlandırmaları esastır. 

(8) 2014 Yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamaz. 
Yatırım projeleri finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı vb dahil) yatırım 
programıyla ilişkilendirilmek zorundadır. Proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için 
kullanılmaması esastır. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma 
yapılamaz. 

(9) Yıllık Programda yer alan finansman ihtiyacının inşaat mevsimi de dikkate alınarak 
zamanında karşılanması ve gerekli kaynağın harcama programlarına uygun olarak kuruluşlara 
intikali için gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından alınır. 

Toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler 
MADDE 5- (1) 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerde 

detay programların tespitinde aşağıdaki hükümlere uyulur: 
a) Toplu projeler: 
1) Toplu projelerin detay programlarının belirlenmesi ve yıl içi revizyonları, kuruluşun bağlı 
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veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün ve diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin 
onayıyla yapılır. Detay programlara ait bilgiler, Yatırım Programının Resmî Gazete‘de 
yayımlanmasını ve revizyonları müteakip 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına bildirilir. 

b) Toplulaştırılmış projeler: 
1) Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek 

tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinin ana sayfalarında ilan ederler. Bu 
usul ve esaslara göre belirlenen alt projeler ve ödenekleri Yatırım Programının Resmi Gazete'de 
yayımlanmasını müteakip kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, üniversitelerde rektör ve diğer 
kurumlarda kurum üst yöneticisi tarafından onaylanır. Belirlenen alt projelerin parametreleri en 
geç Şubat ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığının web tabanlı Proje Bilgi Sistemine girilir, aynı 
anda bakanlığın/kuruluşun/üniversitenin kendi internet sitesinde yayımlanır ve gerekçeleri ile 
birlikte yazılı olarak Kalkınma Bakanlığına bildirilir. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer 
alması gereken projelerin toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmesi durumunda Kalkınma 
Bakanlığı söz konusu alt projenin ilgili detay programdan çıkarılması hususunu en geç 30 gün içinde 
kuruluşa bildirir. 

2) Detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış projelerin alt projeleriyle ilgili işlemler müstakil 
projelerdeki gibi uygulanır. 

3) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı bütçesinin 
sermaye transferi kapsamında yer alan toplulaştırılmış projelerin alt projeleri, TÜBİTAK 
Başkanlığınca belirlenir. Belirlenen alt projelere ilişkin bilgiler ve projelerin listesi destekleme 
gerekçeleriyle beraber, bilgi için Haziran ve Aralık aylarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

Yıl içinde programa proje alınması ve programdan proje çıkartılması 
MADDE 6- (1) Yatırım Programına yıl içinde proje alınmasıyla ilgili taleplerden, maliyeti 100 

milyon TL'ye kadar olanlar veya maliyetine bakılmaksızın 100 milyon TL’ye kadar harcama ile yılı 
içinde tamamlanacak olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla; maliyeti 100 milyon TL’nin üzerindekiler 
ise Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. 

(2) Yatırım Programından proje çıkarılmasıyla ilgili taleplerden maliyeti 100 milyon TL’ye 
kadar olanlar Kalkınma Bakanının onayıyla, 100 milyon TL’nin üzerinde olanlar ise Yüksek Planlama 
Kurulunca sonuçlandırılır. 

Proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişiklikler 
MADDE 7- (1) 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu ve toplulaştırılmış projelerin 

detay programlarındaki değişiklikler ve bu itibarla ihtiyaç duyulacak ana proje grubu revizyonları ile 
toplu ve toplulaştırılmış proje tanımı dışında kalan diğer projelerin proje parametrelerinde yıl 
içinde yapılacak değişikliklerde aşağıdaki hükümlere uyulur: 

a) Yer değişiklikleri: 
1) Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin 

alt projelerinde yer değişiklikleri, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya 
ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla 
yapılır. Diğer projelerde yer değişikliği talepleri yeni proje olarak değerlendirilerek 6 ncı madde 
hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

b) Proje adı ve karakteristik değişiklikleri: 
1) Toplu projeler ile yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin 

alt projelerinde proje adı ve karakteristik değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla 
kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst 
yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Diğer projelerde proje adı ve karakteristik değişiklikleri 
Kalkınma Bakanının onayıyla karara bağlanır. 
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c) Süre değişiklikleri: 
1) 2014 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç, süre değişiklikleri Kalkınma 

Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde 
rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla yapılır. 2014 yılında bitirilmesi 
programlanmış projelerde süre değişiklikleri Kalkınma Bakanının onayıyla yapılır. 

d) Maliyet değişiklikleri: 
1) İhale edilmiş projelerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden 

kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda 
% 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ise toplamda % 20 'sine kadar iş 
artışından kaynaklanan proje maliyet değişiklikleri Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, 
kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst 
yöneticisinin onayıyla yapılır. Yukarıda belirtilen oranların üzerindeki iş artışından kaynaklanan 
proje maliyet değişikliklerinden proje maliyeti 250 milyon TL'nin altında olanlar Kalkınma Bakanının 
onayıyla, 250 milyon TL'nin üzerinde olanlar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde sözleşme bedelindeki iş artışından 
kaynaklanan oran %30 olarak uygulanır. 

2) İhale edilmemiş projelerin maliyet değişiklikleri, maliyeti 250 milyon TL'nin altında 
olanlarda Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL'nin üzerinde olanlarda ise Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak, proje maliyeti 100 milyon TL'ye kadar olanlarda maliyet 
değişiklikleri %10'a kadar Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili 
olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla 
yapılır. 

3) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde her türlü maliyet artışı, 
ana proje maliyetinde toplamda % 10'a kadar artış olması durumunda Kalkınma Bakanlığına bilgi 
vermek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer 
kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla; bu orandan fazla artış olması durumunda ise, ana 
proje maliyeti 250 milyon TL'nin altında olanlar için Kalkınma Bakanının onayıyla, 250 milyon TL'nin 
üzerinde olanlar için Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. 

4) Yıllık projelerin ödenek değişikliğinden kaynaklanan maliyet değişikliği kendiliğinden 
yapılmış sayılır. 

e) Ödenek değişiklikleri: 
1) Sektörler arası ödenek aktarmaları ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerden diğer 

projelere yapılacak aktarmalar Kalkınma Bakanının; GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projeler 
arasındaki aktarmalar da dâhil olmak üzere diğer her türlü aktarma Kalkınma Bakanlığına bilgi 
vermek kaydıyla ilgili kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer 
kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. 

2) Her türlü kaynaktan proje ödeneğine (toplulaştırılmış projelerin alt projeleri dâhil) yıl 
içinde yapılacak toplam 100 milyon TL’ye kadar ek ödenek tahsisleri Kalkınma Bakanı onayı ile, 
proje bazında bu tutarı aşan ek ödenek tahsisleri Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. 
Ancak, döner sermaye gelirleri ve özel bütçeli kuruluşların Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir 
tutarı üzerinde gerçekleşen finansman fazlaları ve bir önceki yıldan devreden öz gelirleri Kalkınma 
Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu bakanın, üniversitelerde rektörün, diğer 
kurumlarda kurum üst yöneticisinin onayıyla Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir. 

3) Yatırım Programında iz ödenekle yer alan projelere yıl içinde ödenek aktarması, iz 
ödeneğe çekme gerekçeleri dikkate alınarak ve projelerin durumu gözden geçirilerek ilgili bakanın 
onayıyla yapılabilir. Bu yetki üniversitelerde ve diğer kurumlarda Kalkınma Bakanı tarafından 
kullanılır. 
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f) Bakanlar 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeler kapsamındaki yetkilerinin (iz ödenekli projeler 
hariç) tamamını ya da bir kısmını alt birimlere, bağlı veya ilgili kuruluşlara devredebilirler. 

g) 2014 Mali Yılı Bütçesine ek veya olağanüstü ödenek temin edilmesiyle ilgili kanun 
tasarılarının Maliye Bakanlığınca hazırlanmasından önce Kalkınma Bakanlığının olumlu görüşü 
alınır. Yatırımlarla ilgili değişiklik talepleri, proje ödenekleri ile ilişkisi kurulmadan, Maliye 
Bakanlığınca sonuçlandırılmaz. 

h) Kuruluşların dış finansman (kredi ve/veya hibe) ile yürütecekleri projelerde, 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılmış olan “4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına ilişkin Usul ve Esaslara 
Dair Yönetmelik" hükümlerine uyulur. Dış finansman kullanımlarının Yatırım Programı ile 
ilişkilendirilmesi esastır. 

i) Önceki yıl içerisinde kullanılmayan ve 2014 yılına devreden dış proje kredisi ödeneklerinin 
Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulacak revizyon, bu maddedeki limitlere 
bakılmaksızın Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

j) Bu maddenin (d) bendinde yer alan limitleri aşan revizyon taleplerinde mukayeseli keşif 
veya mukayeseli maliyet hesabı ile iş artışına ilişkin şartların ilgili mevzuatına göre gerçekleştiğini 
açıklayan gerekçe raporuyla birlikte Kalkınma Bakanlığına başvurulur. Bu maddenin (b), (c) ve (d) 
bentlerinde proje yapılabilirliğini etkileyecek değişikliklerin neticelendirilmesinde Kalkınma 
Bakanlığı, değişikliğin boyutunu da dikkate alarak yeni keşfe dayalı revize fizibilite raporu talep 
edebilir. 

k) Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma ödenekleri, Yatırım Programında proje olarak yer 
almaz ve bu tertiplere yapılacak her türlü ödenek ilavesi (ilama bağlı borçlar ve teferruğ- tefevvüz 
işlemlerine ilişkin ödenekler hariç) veya tenkisatı Kalkınma Bakanlığı tarafından karara bağlanır. 

l) Yatırım Programında yer alan işlerden sâri ihaleli projelerin sözleşme bedeli, sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip proje sahibi kuruluşlar tarafından 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına 
bildirilir. İlgili proje maliyetleri, sözleşme bedelleri doğrultusunda takip eden yıl yatırım 
programında revize edilir. 

m) Yükseköğretim kurumlarının teknolojik araştırma sektöründe yer alan ve süresi 2013 
yılında bitmekle birlikte, henüz tamamlanmayan projelerine ilişkin olarak "Yükseköğretim 
Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba 
Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”e göre 
özel hesaba aktarılan tutarlardan yılı içinde kullanılmayan kısmının kullanımına, ilgili projenin 
yatırım programında yer alıp almadığına bakılmaksızın 2014 yılında devam edilebilir. 

Tamamı kullanılmayan dış krediler 
MADDE 8- (1) Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 

ortaklıkları ile döner sermayeli kuruluşlar ve mahalli idarelere açılan dış kredilerin tamamının 
kullanılamaması durumunda, bu kredilerin ihtiyacı olan kuruluşlara tahsisi Hazine Müsteşarlığınca 
sonuçlandırılmadan önce Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

Mahalli idare yatırımları 
MADDE 9- (1) Mahalli idarelerin (il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik 

ve idareler) dış kredili projelerinin belirlenmesinde, borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. 
Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri; makro 
politikalar, sektör programları, bölge planları, bölgesel kalkınma eylem planları ve yatırım 
öncelikleri ile stratejik plan ve performans programı dikkate alınarak bu Karardaki esaslara göre 
Yatırım Programına alınır. Söz konusu projelerin ihale aşamasında ya da uygulama esnasında 
oluşabilecek proje parametrelerindeki değişiklikler bu Kararın ilgili hükümlerine göre karara 
bağlanır. Dış finansman kullanımı olan projelerden İller Bankası Yatırım Programında yer almak 
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üzere teklif edilenlere öncelik verilir. Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli 
idarelerce yerine getirilir. 

(2) Köylerin altyapı sorunlarını çözmeye yönelik Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi 
(KÖYDES) kapsamındaki yatırımlar için 2014 yılı bütçesinden ayrılan ve 2014 Yılı Yatırım 
Programında yer alan ödeneğin dağılımı, 2014 Yılı Yatırım Programının Resmî Gazete'de 
yayımlanmasını müteakip Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. İhtiyaç halinde yıl 
içinde aktarılacak ilave ödeneğin dağılımı da Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır. 
Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, bu Karardaki hükümlere tabi 
değildir. 

(3) KÖYDES Projesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen aylık izleme bilgileri 
Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına her ayın 15‘inde düzenli olarak gönderilir. 

Yeni teşkilat kurulması 
MADDE 10- (1) Kamu kuruluşları, yeni bir teşkilatlanmaya giderken, 2014 Yılı Programında 

yer alan ilkeler, politikalar, hukuki ve kurumsal düzenlemelere uyarlar ve bu tür düzenlemelerde 
Kalkınma Bakanlığının uygun görüşünü alırlar. 

(2) Kamu kuruluşları, işletmeye alacakları tesisler için ihtiyaç duydukları personeli, ilgili 
bakanlığın olumlu görüşü alınmak suretiyle yatırım süresi içinde istihdam edebilirler. 

(3) 2006 yılı ve sonrasında kurulan ve kurulacak üniversitelerin kampüs yerinin seçimine 
Maliye Bakanlığı Müsteşarının koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürü, ilgili üniversitenin kurulduğu ildeki vali ve belediye başkanı ile üniversitenin 
rektöründen müteşekkil bir Kurul karar verir. Kurul, hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir teknik 
heyet görevlendirebilir. 

Mevzuat taslaklarına ilişkin görüşlerin alınması 
MADDE 11- (1) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar; ekonomik, sosyal ve kültürel 

politikalar ve tedbirlerle ilgili mevzuat taslaklarını, görüş alınmak üzere ilgili bakanlıklar ve Kalkınma 
Bakanlığına gönderirler. 

(2) Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar, Bakanlar Kurulu Kararı gerektiren mevzuat düzenlemeleri için, Programla 
ilişkisinin kurulması açısından, Kalkınma Bakanlığının görüşünü alırlar. 

Finansal kiralama 
MADDE 12- (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla 

gerçekleştirilecek yatırımlara 2014 Yılı Yatırım Programında yer verilir. Finansal kiralamaya konu 
olan yatırımın toplam proje tutarı, kiralamanın başlayacağı 2014 Yılı Yatırım Programında yıl 
ödeneği olarak yer alır. Müteakip yıl yatırım programlarında proje ile ilgili herhangi bir ödenek 
tahsisi yapılmaz. Projenin 2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmesinde ihtiyaç duyulan 
revizyonlar, bu Kararın ilgili hükümleri istikametinde sonuçlandırılır. 

Yıllık yatırım programı teklifleri 
MADDE 13- (1) Kamu kuruluşları, 2014-2016 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, 

politikaları, öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, 
bölge planları, bölgesel kalkınma eylem planları ile kuruluş stratejik planları ve performans 
programlarını esas almalarının yanı sıra il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate 
alarak proje düzeyinde üç yıllık yatırım programları hazırlar ve Temmuz 2014 sonuna kadar 
Kalkınma Bakanlığına gönderirler. Bu programların ilk yılı kuruluşların yıllık yatırım programı 
tekliflerini teşkil eder. Yatırım Programında müstakil proje olarak yer alması gereken projelerin 
toplulaştırılmış proje kapsamında bildirilmemesi esastır. 
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(2) Kuruluşlar, tüm sektörlerde maliyeti 5 milyon TL ve üzerinde olan, yıl içinde Yatırım 
Programına alınmasını talep edecekleri yeni projeler için, 2014-2016 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberinin 25 inci ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde hazırlayacakları fizibilite raporu ile 
birlikte Kalkınma Bakanlığına müracaat ederler. Fizibilite raporları, Kalkınma Bakanlığına 
incelemenin yapılacağı makul bir süre gözetilerek gönderilir. Kalkınma Bakanlığına gönderilecek 
fizibilite etütlerinin gönderildiği yıl itibarıyla güncel bilgileri içermesi gerekmektedir. Güncelliğini 
yitirmiş fizibilite etütleri revize edilmek üzere kuruluşlara geri gönderilir. 

(3) 2013 yılında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, 
proje sahibi kuruluşlar tarafından 2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere, yerli katkı 
karşılığı ödenek talepleri ile birlikte Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

Uluslararası teknik işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu 
MADDE 14- (1) Çok taraflı veya ikili teknik işbirliği programları/anlaşmaları çerçevesinde 

sağlanacak teknik yardımlardan yararlanarak proje uygulamak isteyen kamu, özel sektör veya sivil 
toplum kuruluşları faydalanmak istedikleri yardımla ilgili proje tekliflerini ilgili ikili/çok taraflı 
kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde hazırlar. Hazırlanan 
proje teklifleri yürütücü kuruluş tarafından Kalkınma Bakanlığı’na ya da ikili/çok taraflı kalkınma 
işbirliği kuruluşu/ilgili ülke büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Dışişleri Bakanlığı 
kendisine gönderilen proje tekliflerini uygunluk görüşü için Kalkınma Bakanlığı’na iletir. Kalkınma 
Bakanlığı gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak proje dokümanının nihai hale 
getirilmesini sağlar. Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen proje dokümanının, Kalkınma 
Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili uluslararası kuruluşlara veya teknik yardım 
talep edilen ülkelerin büyükelçiliklerine gönderilmesini müteakip, T.C. Hükümeti adına Dışişleri 
Bakanlığı, işbirliği yapılan ilgili ikili ya da çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke 
büyükelçiliği ve projeyi yürütecek kuruluş arasında proje anlaşması imzalanarak proje uygulamaya 
konulur. İmzalanan proje anlaşmasının bir örneği Dışişleri Bakanlığı tarafından Kalkınma 
Bakanlığına bildirilir. 

(2) Projelerde bütçe, süre (ek bütçe gerektirmeyen süre uzatımları hariç) ve amaç gibi temel 
değişiklikler söz konusu olduğunda birinci fıkrada yer alan onay süreci aynen uygulanır. 

(3) Detaylı proje dokümanı hazırlanmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun 
görülmeyen hiçbir proje, çok taraflı ve ikili teknik işbirliği faaliyetleri çerçevesinde uygulamaya 
konulamaz. 

(4) Birinci fıkra kapsamında ikili/çok taraflı kalkınma işbirliği kuruluşu veya ilgili ülke 
büyükelçiliği ile yürütülen projelerin ilerleme süreci, yürütücü kuruluş tarafından Kalkınma 
Bakanlığına altı ayda bir bildirilir. 

II. KOORDİNASYON 
İşbirliği ve koordinasyon 
MADDE 15- (1) Merkezi düzeydeki koordinasyon hizmetleri ile bölge ve il düzeyindeki 

koordinasyon hizmetlerinde 2014 Yılı Programında yer alan hedef, ilke ve politikalar esas alınır. 
(2) Program uygulamalarının etkisinin artırılması amacıyla gerekli görülen hallerde 

koordinasyon Kalkınma Bakanlığınca sağlanır. 
Temel stratejiler ve ana planlar 
MADDE 16- (1) Ekonomik ve sosyal yapının tutarlı bir şekilde gelişmesini yönlendirmek için 

temel sektörler, bölgesel gelişme ve tematik alanlarla ilgili ana plan ve stratejiler ile bunlara dayalı 
uygulama plan ve projelerinin ilgili kamu kuruluşlarınca yapımı Kalkınma Bakanlığının 
koordinasyonu ve işbirliği ile sağlanır. 
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Kalkınma için uluslararası işbirliği 
MADDE 17- (1) Ülkemizin kalkınma alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi diğer ülkelerle 

paylaşmak ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına destek vermek üzere Kalkınma 
Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm halinde kalkınma 
işbirliği programları başlatılabilir. 

(2) Ülkemizin diğer ülkelerle yürüttüğü Kalkınma İşbirliği Programları çerçevesinde, 
Kalkınma Bakanlığı bütçesinden ayrılan kaynaklar, il özel idareleri, belediyeler, kalkınma ajansları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin Kalkınma Bakanlığı tarafından 
uygun bulunan programlar ve projelerinin desteklenmesi için kullanılır. 

(3) Kalkınma Bakanlığı bu programların ve projelerin koordinasyonu, izlenmesi ve 
değerlendirilmesinde kalkınma ajanslarını görevlendirebilir. 

Bölge planları 
MADDE 18- (1) Kalkınma Bakanlığı, bölge planlarının, üst ölçekli plan ve programlarla 

uyumlu olacak ve bölgesel ve yerel düzeyde yatırım önceliklerini ortaya koyacak şekilde 
hazırlanmasında koordinasyonu ve yönlendirmeyi sağlar. 

(2) Bölge planları başta olmak üzere bölgesel gelişme alanında yapılacak planlama, 
programlama, araştırma ve koordinasyon çalışmalarında kalkınma ajanslarının ihtiyaç duyacağı her 
türlü bilgi ve destek ilgili kuruluşlarca sağlanır. 

Bölgesel gelişme amaçlı program ve projelerin koordinasyonu 
MADDE 19- (1) Kalkınma planı, yıllık programlar ve bölge planları kapsamında bölgesel 

gelişme amaçlı programlar ve eylem planları hazırlanabilir. Bu tür program ve eylem planlarında 
sorumlu kuruluşlar belirlenerek işbirliği esasları ve uygulama takvimi gösterilir. Bunlara ilişkin 
koordinasyon merkezi düzeyde Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülür. Eylem planlarının bölgesel 
düzeyde koordinasyonu ise Bölge Kalkınma İdarelerince yürütülür. Bölge Kalkınma İdareleri eylem 
planlarının hazırlanması ve önceliklendirilmesi sürecini koordine ederek eylem planı taslaklarını 
Kalkınma Bakanlığına sunar ve eylemlerin uygulanması aşamasında kuruluşlar arasında işbirliği ve 
koordinasyonu tesis eder ve eylem planlarını izler ve değerlendirir. 

Yerel koordinasyon 
MADDE 20- (1) İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS); merkezi kurumların kullanımına 

açılması ve yereldeki birimler tarafından girilen verilerin doğrulanmasına ve mevcut sistemler ile 
İKİS’in entegrasyonuna yönelik altyapı oluşturma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından 
koordine edilir. Bu kapsamda işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar 
zamanında sağlanır. 

(2) İKİS’e veri temini, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinin koordinasyonunda il 
veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir. 

(3) Valilikler; illerdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin 
zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlar, bu amaçla İKİS'in kullanımını teşvik ederler. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel 
bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır ve bir 
değerlendirme raporu hazırlanır. Bu doğrultuda, illerin yatırım teklifleri hazırlanan değerlendirme 
raporu da dikkate alınarak kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında görüşüldükten sonra 
merkeze gönderilir. 

(4) Yerel ve bölgesel nitelikli yatırım uygulamalarında koordinasyonu güçlendirmek, etkinliği 
artırmak ve yerel kurumsal kapasitenin gelişimini sağlamak amacıyla merkezi kamu idareleri, 
projelerin mahiyeti uygun düştüğü ölçüde, yatırım uygulamalarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri gereğince gerçekleştirilmesine öncelik verecektir. 
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İl koordinasyon kurulları 
MADDE 21- (1) İllerdeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel 

kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan 
potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı il 
koordinasyon kurulları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez 
toplanır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere valinin belirleyeceği kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil 
toplum kuruluşları da davet edilebilir. 

(2) Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyoekonomik 
gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından 
değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin 
ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde 
belirlenir. Projelere ilişkin valilik görüşleri oluşturulurken, bölge plan ve programları ile ilişki, ilin 
sosyo-ekonomik göstergeleri, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması 
dikkate alınır. 

(3) Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine 
kadar İKİS'e girilir ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından değerlendirilerek bir 
raporla Kurula sunulur. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince 
sisteme aktarılır. 

(4) Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenir. Bu 
görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, 
merkez teşkilatlarına bildirilir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması il planlama ve koordinasyon 
müdürlükleri tarafından yapılır. 

(5) Kalkınma ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri il koordinasyon kurulları toplantılarına 
katılır ve yatırımların bölge planı ve bölgesel eylem planındaki hedef, stratejiler ve eylemler 
açısından öncelik durumu hakkında görüş bildirir. Kalkınma Bakanlığı da gerektiğinde toplantılara 
temsilci gönderebilir. 

III. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
MADDE 22- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, fon idarelerinin, sosyal 

güvenlik kurumlarının, büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin, belediyelerin iştiraki ve bağlı 
ortaklığı olan idare ve işletmelerin, il özel idareleri ve İller Bankasının, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunun, TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. Genel Müdürlüğünün, PTT A.Ş. 
Genel Müdürlüğünün, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün, Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürlüğünün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve 
döner sermayeli kuruluşların Kalkınma Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak 
hazırlayacakları 2013 yılı gerçekleşmeleri ile 2014 yılı birinci gerçekleşme tahmini konsolide yatırım 
ve finansman tabloları 15 Mayıs 2014 tarihine kadar, 2014 yılı ikinci gerçekleşme tahmini konsolide 
yatırım ve finansman tabloları ise Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

(2) Fon idarelerince doğrudan veya özelleştirme kapsamına alınan kamu kuruluşları aracılığı 
ile yapılacak yatırımlara dair teklifler, fonun yönetiminden sorumlu bakanlıklar veya fon idareleri 
tarafından en geç Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

(3) Özelleştirme kapsamında olup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar, Kalkınma 
Bakanlığınca belirlenen kabullere ve formlara uygun olarak hazırlayacakları konsolide yatırım ve 
finansman tablolarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü de ekleyerek en geç 15 
Eylül 2014 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. 
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Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları iştirakleri 
MADDE 23- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları; Yüksek Planlama Kurulunca 

alınan genel prensip kararı çerçevesinde, mevcut iştiraklerindeki sermaye değişiklikleri ve yeni 
iştirakleri hakkında Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi verirler. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 
MADDE 24- (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici 

kurumların yatırım nitelikli projeleri bilgi için 2014 Yılı Yatırım Programında yer alır. Bu projelerle 
ilgili yıl içinde ihtiyaç duyulacak her türlü revizyon bu Karar hükümlerine tabi olmayıp, revizyonun 
yapılmasını müteakip bilgi için Kalkınma Bakanlığına bildirilir. 

İzleme ve değerlendirme raporları 
MADDE 25- (1) Onuncu Kalkınma Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi yıllık 

programlarda yer alan tedbirler ile öncelikli dönüşüm programları eylem planlarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Kalkınma Planındaki gelişmelerin izlenmesi ve 
değerlendirilmesinin koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ilgili bakanlıkların 
üst düzey yöneticilerinden oluşan Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından yapılır 
ve Bakanlar Kuruluna bir rapor şeklinde sunulur. Bu Komitenin sekretarya hizmetlerini Kalkınma 
Bakanlığı yürütür. 

a) Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporu: Onuncu Kalkınma Planında yer alan 
Öncelikli Dönüşüm Programları eylem planlarındaki gelişmeleri içeren ve yılın ilk yarısına ilişkin 
hazırlanacak rapor öncelikli dönüşüm programı genel koordinatörü kuruluşça bileşen sorumlusu 
kuruluşlarla işbirliği halinde Ağustos ayının ilk haftası sonuna kadar, yılın tamamına ilişkin 
hazırlanan rapor ise takip eden yılın Şubat ayının ilk haftası sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına 
gönderilir. Kuruluşlar tarafından gönderilen raporlar dikkate alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yıllık rapor Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesince görüşülerek nihai hale 
getirilir ve Bakanlar Kuruluna sunulur. 

b) Yıllık Program İzleme ve Değerlendirme Raporu: Kuruluşların 2014 Yılı Programında yer 
alan ve sorumlu oldukları tedbirlerin gerçekleşme durumları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonu 
olmak üzere üç aylık dönemler itibarıyla, dönem sonunu izleyen 15 gün içinde Kalkınma 
Bakanlığının internet sayfasında yer alan Yıllık Program İzleme Sistemine kaydedilir. Yılın tamamına 
ilişkin değerlendirme raporu Kalkınma Planı İzleme ve Yönlendirme Komitesince görüşülerek nihai 
hale getirilir ve Bakanlar Kuruluna sunulur. 

MADDE 26- (1) Kuruluşların yatırım, işletme ve sektörel faaliyetleri belirli zamanlarda 
verilecek raporlarla takip edilir: 

a) Yatırım Uygulama Raporu : Yatırımcı kamu kuruluşlarının (projeleri Programda yer alan 
belediye ve il özel idareleri dâhil) yatırım projeleri kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım 
uygulama raporları ile izlenir. Yatırım uygulama raporlarında her yatırım projesinin, uygulama yılı 
başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları ve bunların 
finansman ayrıntısı (genel bütçe, fon, döner sermaye ve/veya dış krediden -nakit ve makine 
teçhizat olarak- hangilerinin kullanıldığı) belirtilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş ve/veya ödenekleri 
toplulaştırılmış projelerin alt detayları ile ilgili bilgilere, geliştirilmiş formlara uygun olarak Yatırım 
uygulama raporunda yer verilir. Ödeneği toplu olarak verilmiş, ödenekleri toplulaştırılmış veya 
çeşitli illerdeki yatırımları kapsadığı için 2014 Yılı Yatırım Programında yeri “muhtelif” olarak 
belirtilen projelerin yatırım harcamaları il bazında izlemeye tabi tutulur. 

Yatırım uygulama raporları; 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 
Ekim-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak dönem sonlarını takip eden en geç 15 
gün içinde, 1 Ekim-31 Aralık dönem raporları ise en geç Mart ayı sonuna kadar Kalkınma 
Bakanlığına gönderilir. 
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b) Dış Kredi İzleme Raporu : Yatırım projelerinde dış kredi kaynakları kullanan kuruluşlar ve 
mahalli idareler, kredi kullanım durumlarını, belirlenen formlara uygun olarak hazırlayarak, (a) 
bendinde belirtilen dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığına gönderirler. Genel ve özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idareler bu formları 
ayrıca Maliye Bakanlığına da gönderirler. 

c) İşletme Gerçekleşme Raporu : Kamu ve özel kesim işletmelerinin mal ve hizmet üretim 
gerçekleşmeleri ile kapasite kullanımları aylık raporlarla izlenir. Kamu kuruluşlarının satış, dış 
ticaret, stok ve istihdam durumları da bu raporlarda belirtilir. Kuruluşlar, Kalkınma Bakanlığınca 
hazırlanacak örneklere uygun olarak düzenleyecekleri raporları en geç ilgili olduğu ay sonunu takip 
eden 15 gün içinde söz konusu Bakanlığa gönderirler. 

d) Destekleme Alımları ile İlgili Raporlar : Kooperatif birlikleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve bağlı ortaklıkları destekleme alımlarıyla ilgili bilgileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. 
Ziraat Bankası da destekleme kredisi kullanımlarıyla ilgili bilgileri formlara uygun olarak her ay 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. 

e) Fon ve Hesaplar ile İlgili Raporlar : Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları fonlarla, 
kamu bankaları sorumlu oldukları hesaplarla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bünyesinde 
açılmış veya açılacak fon hesaplarıyla ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara 
uygun olarak ve aylık bazda, her ayı takip eden 15 gün içerisinde Maliye Bakanlığına, Kalkınma 
Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderirler. 

f) Fiyat İzleme Raporu : Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, ürettikleri mal ve 
hizmetlerin fiyatları ve ana girdi maliyetleri ile gelir ve giderlerinde meydana gelen değişiklikleri, 15 
gün içinde Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bildirirler. 

g) Teknik İşbirliği Uygulama Raporu : Uygulanmakta olan teknik işbirliği projelerinin altı 
aylık ve yıllık uygulama raporları, Ocak ve Temmuz aylarında Kalkınma Bakanlığına gönderilir. 

h) Sektörel Bilgi Formları : Özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali 
özerkliği haiz düzenleyici ve denetleyici kurumlar, faaliyetlerine ve sektöre ilişkin bilgileri Kalkınma 
Bakanlığı tarafından hazırlanan formlara uygun olarak altışar aylık dönemler itibarıyla dönem 
sonunu izleyen 30 gün içinde ilişkili bulunduğu bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığına bildirirler. 

i) Proje Tamamlama Raporu : Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek format çerçevesinde, 
uygulaması tamamlanarak işletme safhasına geçmiş projeler için kuruluş tarafından hazırlanacak 
Proje Tamamlama Raporları, projenin tamamlanmasını takiben üç ay içerisinde Kalkınma 
Bakanlığına gönderilir. 

j) Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporları : 2014 Yılı 
Yatırım Programında yer alan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi 
projeleri üçer aylık raporlarla izlenir. Kuruluşlar, proje planında öngörülen aşamaların zaman- bütçe 
kısıtlarına uygunluğunun izlenebilmesi amacıyla her bir bilgi ve iletişim teknolojisi projesi için Kamu 
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzunda yer alan Tablo 7.1 ile tüm harcama 
kalemleri itibarıyla üçer aylık dönemler ve yıl içi kümülatif harcamayı gösterecek şekilde 
hazırlanacak Tablo 2’yi ve ayrıca Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki Tablo 7’yi, (a) bendinde 
belirtilen dönemleri takip eden 30 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletecektir. 

k) Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporları : Kalkınma Bakanlığınca 
belirlenen ve Bakanlığın ilgili internet sayfasında yayınlanan format çerçevesinde kuruluş 
tarafından hazırlanan; 

1) Gelişme (ara) raporları Haziran ve Aralık aylarında (üniversitelerde rektörlükler 
aracılığıyla), 

2) Tamamlanan projelere ilişkin sonuç raporları proje bitimini müteakip 2 ay içinde 
(üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), 
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3) Önceki yıllarda tamamlanmış olan araştırma merkezi ve merkezi laboratuvar nitelikli 
projelerin etki izleme raporları proje bitimini takiben 10 sene boyunca senede bir kez Ocak ayı 
sonuna kadar (üniversitelerde rektörlükler aracılığıyla), Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve 
Bakanlığın ilgili internet sayfasına yüklenir. 

l) Bilimsel Araştırma Projeleri : Üniversitelere ait olan, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı 
Resmî Gazete‘de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında 
Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacak olan 
rektörlük bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülecek olan projelerin listesi, Ocak ve 
Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilir. 

m) İstanbul Depreme Hazırlık Çalışmaları İzleme Raporu : İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 
İstanbul’un depreme karşı hazırlanması amacıyla yürütülen, Yatırım Programında yer almayan, 
İstanbul’da Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) çalışmalarıyla 
ilgili gelişme raporu her dört ayda bir Başbakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kalkınma 
Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderilir. 

n) Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ile İlgili Raporlar : Tüm kamu kuruluşları sorumlu oldukları 
kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bilgileri, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan formlara uygun 
olarak, yılda iki defa, Haziran ve Aralık aylarını takip eden 30 gün içerisinde Kalkınma Bakanlığına 
gönderirler. 

MADDE 27- (1) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının Sanayi Bölgeleri, KOBİ, girişimcilik ve kümelenme desteklerini; Ekonomi Bakanlığı, 
yatırım teşviki, yabancı sermaye ihracat teşviki ve serbest bölgeler ile ilgili bilgileri ve Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteklerini, hazırlanan formlara 
uygun olarak ve aylık bazda her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. 

MADDE 28- (1) Sayıştay, KİT'lerin denetleme raporlarının bir nüshasını Kalkınma Bakanlığına 
gönderir. 

Dış yardımlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi 
MADDE 29- (1) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının diğer ülkelere sağladığı yardımlarla 

ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve izlenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından yürütülür. Bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları diğer ülkelere sağladığı 
yardımları, TİKA tarafından hazırlanan formata uygun olarak üçer aylık dönemler halinde TİKA'ya 
bildirir. TİKA, yapılan dış yardımları her altı ayda bir Kalkınma Bakanlığına rapor eder. 

(2) Ekonomi Bakanlığı, yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının ve Serbest 
Ticaret Anlaşmaları (STA) ile ilgili görüşmelerin takvimlerini üçer aylık dönemler halinde; KEK 
Protokolleri ile STA'ların birer kopyalarını en geç imzalanmalarını takip eden bir ay içinde Kalkınma 
Bakanlığına iletir. 

(3) Hazine Müsteşarlığı, yapılan sermaye ihracı ile ilgili bilgileri ülke ve sektörler itibarıyla 
aylık bazda ve her ayı takip eden 15 gün içinde Kalkınma Bakanlığına iletir. 

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, yabancı ülke ve kuruluşlarla yaptıkları dış ekonomik 
ilişkilerle ilgili anlaşmaların birer kopyasını anlaşmanın imzalanmasını takip eden bir ay içinde 
Kalkınma Bakanlığına iletir. 

Kesin hesap farklarının kapatılmasından doğan ödenek ihtiyaçları 
MADDE 30- (1) Genel ve özel bütçeli kuruluşların geçmiş yıllarda tamamlanmış ve 2014 Yılı 

Yatırım Programında yer almayan projeleriyle ilgili kesin hesap farklarından kaynaklanan geçmiş yıl 
yatırım giderleri borçları kuruluşun Yatırım Programına bu amaçla tefrik edilmiş proje ödeneğinden 
karşılanır. Böyle bir projenin bulunmaması halinde ise adı geçen borçların ödenebilmesi için ilgili 
kuruluşun talebi üzerine, 2014 Yılı Yatırım Programına kesin hesap farkı adıyla proje alınır. 
Finansman ihtiyacı öncelikle projeler arası ödenek aktarması yoluyla karşılanacak olan bu projelerin 
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Programa alınması talepleri, 6 ncı maddedeki limitlere bağlı olmaksızın Kalkınma Bakanlığınca 
sonuçlandırılır. 

(2) KİT'ler ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinde ise söz konusu borçlar, yatırım ödenekleriyle 
ilişkilendirilmeden işletme bütçelerinden ödenir ve bu harcamalar ilgili projenin maliyetine ilave 
edilir. Yapılan işlemlerin sonucundan Kalkınma Bakanlığına bilgi verilir. 

Proje revizyon talepleri 
MADDE 31- (1) Kuruluşların proje revizyon talepleri, 15 Aralık 2014 tarihine kadar Kalkınma 

Bakanlığına gönderilir. Bu talepler yıl sonuna kadar sonuçlandırılır. 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
MADDE 32- (1) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) Bölgesel Kalkınma 

ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında uygulanan projelerin/operasyonların 
izlenmesi ve değerlendirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Ortak İzleme Bilgi Sistemi (IMIS) 
çerçevesinde yürütülecek izleme faaliyetleri, Ortak İzleme Rehberinde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde yürütülür ve proje/operasyonlar kapsamında elde edilen veriler IMIS’e aktarılır. 

Yürürlük 
MADDE 33- (1) Bu Karar 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER LİSTESİ 
(BİRİNCİ DERECEDE ÖNCELİKLİ YÖRELER) 

1.  Adıyaman 
2.  Ağrı 
3.  Aksaray 
4.  Amasya 
5.  Ardahan 
6.  Artvin 
7.  Bartın 
8.  Batman 
9.  Bayburt 
10. Bingöl 
11. Bitlis 
12. Çanakkale 
      (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri) 
13. Çankırı 
14. Çorum 
15. Diyarbakır 
16. Elazığ 
17. Erzincan 
18. Erzurum 
19. Giresun 
20. Gümüşhane 
21. Hakkari 
22. Iğdır 
23. Kahramanmaraş 
24. Karabük 
25. Karaman 

26. Kars 
27. Kastamonu 
28. Kırıkkale 
29. Kırşehir 
30. Kilis 
31. Malatya 
32. Mardin 
33. Muş 
34. Nevşehir 
35. Niğde 
36. Ordu 
37. Osmaniye 
38. Rize 
39. Samsun 
40. Siirt 
41. Sinop 
42. Sivas 
43. Şanlıurfa 
44. Şırnak 
45. Tokat 
46. Trabzon 
47. Tunceli 
48. Van 
49. Yozgat 
50. Zonguldak 
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7. 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 
 

14 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28882 (Mükerrer) 

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 
25 EKİM 2013 TARİHLİ VE 28802 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN  

7 EKİM 2013 TARİHLİ VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ 
UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR 

BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 
2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli Programında 

ve 2014 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
2014 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin 
üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, 
Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, 
İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından 
gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir. 

Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif 
edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje 
tutarı, 2013 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2014 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası 
Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük 
Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", 
"DOKAP", "KOP", "YHGP", ve "ZBK" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından 
desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu 
belirtilmiştir. 

2014 Yılı Yatırım Programı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması 
sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. 

Kuruluşların 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi 
ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği 
toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde 
olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2014 Yılı Yatırım 
Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım 
ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri 
dahil değildir. 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç 
olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2014 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının 
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya 
köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-
06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 346 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım 
Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu 
maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde 
aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas 
ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 
2013/5502 sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 
Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir. 
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6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi 
(SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek üzere İller 
Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-
06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 557.030 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım 
Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 
uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin 
belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. 

2014 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2014 
yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2014 yılı ortalama program kuru dikkate alınmıştır. 
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8. E - CETVELİ 

 
E – CETVELİ 

BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR 
Sıra No                                                                                                                             AÇIKLAMA 

1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun 
kapsamında verilen görevler nedeniyle doğan T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin, Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketinin ve Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin gelir kayıpları ve görev zararları 
Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan 07.82.31.00-04.1.1.14-1-05.1 ve 07.82.31.00-04.2.1.33-1-
05.1 tertiplerindeki ödeneklerden gider kaydedilerek ödenir.  

b) 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayılı Kanun uyarınca T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketine ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak aciz 
vesikası ödemeleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinde bu amaçla yer alan 07.82.31.00-04.2.1.30-1-05.1 
tertibindeki ödenekten ilgili mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır. 

2. Tarımsal desteklemeler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin "05.4" 
ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan ödenekler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım 
Kanunu hükümleri çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenebilir. 

3. Ekonomi Bakanlığı bütçesinin 28.01.34.00-04.1.1.00-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek, 
Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde aracı bankalar aracılığıyla yatırımların 
teşviki amacıyla kullanılır. 

4. Özel bütçeli idarelere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinin ilgili tertiplerinden bu 
idarelerin nakit ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak Hazine yardımı tahakkukları, Hazine yardımı 
ödeneğinin bulunduğu kamu idarelerinin ödemelerini yapan merkez muhasebe birimlerince ödenir.   

5. a) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2 tertibindeki ödenekten 
Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliğinin yurt içinde veya yurt dışında uygun göreceği yatırım 
projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkili olup, bütçelerine ödenek aktarılacak veya ödemede bulunulacak 
kuruluşların görevlendirme şekli ile harcama usul ve esasları Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan ve 
ilgili kuruluşun bağlı olduğu Bakan arasında imzalanacak protokol ile belirlenir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde sermaye giderleri, transfer giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye 
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği emrine gönderilen ödeneklerin kullanım amaç, yöntem ve 
şartları Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak protokol ile tespit 
olunur. 

b) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertibindeki ödenek, 
Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış anlaşmalar gereğince verilecek krediler için kullanılır. 

6. Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi 
gereğince yapılacak ödemeler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, 
Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.28-1-05.1 tertibindeki ödenekten Sayıştay 
Raporu’na istinaden karşılanır. 

7. Hazinenin pay sahibi olduğu ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki şirketlerin sermaye artırımlarına Hazine 
payı oranında katılmak amacıyla yapılacak ödemeler, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde borç verme 
ekonomik kodunda yeni açılacak tertiplerden karşılanır. 

8. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin 
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üstlendiği politik risklerden kaynaklanan alacakları ve muhtelif Bakanlar Kurulu kararları 
doğrultusunda Bankaca kullandırılacak tavizli kredilerden oluşacak gelir kayıplarına ilişkin ödemeler 
Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.12-1-05.1 ve 07.82.32.00-04.1.1.13-1-05.1 
tertiplerindeki ödenekten gerçekleştirilir.  

9. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2013 yılı kesin bilançosunun öz kaynaklar kısmında 
geçmiş yıllar kârları hesabında izlenen kârının Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan 
tarafından belirlenecek olan kısmı, tebligatın Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yapılmasını 
takiben en geç 1 ay içinde Hazineye aktarılır. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından 
zamanında ödenmeyen tutar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle 
birlikte tahsil edilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından verilmiş ek süreler 
için gecikme faizi uygulanmaz. 

10. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kamu görevlileri; 
Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik bulunan 
merkez veya temsilciliklerinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca 
veya Almanca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya dil yeterliği bakımından buna 
denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartı ve ilgili 
Bakanın onayı ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi 
uyarınca belirlenen kontenjanlar dahilinde iki yıla kadar stajyer memur olarak görevlendirilebilir. 
Gerekirse bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler, mali ve sosyal haklarını 
kurumlarından almaya devam ederler. Bunlara, mali ve sosyal haklar kapsamında bir ayda yapılan 
toplam ödeme tutarı ile 104.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunan tutar arasındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın kurumlarınca ayrıca 
her ay ödenir. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 79 uncu 
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanır. Bu şekilde memuriyet mahalli dışına 
görevlendirilenlere ilk gidişleri ve kurumlarına dönüşleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun sürekli görevle atananlara ilişkin hükümleri uyarınca kurumlarınca harcırah 
ödenir. 

11. Dışişleri Bakanlığının yurtdışında açılacak yeni temsilciliklerinin kuruluş aşamasındaki 
ivedi giderleri ile gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan 
uluslararası toplantıların giderlerinin karşılanması amacıyla 11.00.00.02-01.1.9.00-1-05.6 tertibinde 
yer alan ödenek, Kıbrıs konusunda Bakanlık ve Lefkoşa Büyükelçiliğince yürütülecek çeşitli 
faaliyetler için 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek ile yurtdışında yürütülecek 
tanıtım faaliyetleri için 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertibinde yer alan ödenek Dışişleri Bakanlığı 
bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılır. Aktarılan bu tutarların 
harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Dışişleri ve Maliye 
Bakanlıklarınca müştereken belirlenir. Söz konusu özel hesaptan yapılan harcamalar 4/1/2002 
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan, 5018 sayılı Kanundan ve 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı 
Taşıt Kanunundan muaftır. 

12. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yurt dışında yürüteceği hizmetler için 
lüzumlu görülecek yerlerde yapılacak hizmet alımları, kiralanacak araç, gereç, makine-teçhizat, taşıt 
ve binalar ile bunların sözleşmelerine ilişkin giderler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
belirlenecek esaslara göre Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır. 

13. Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği” tertibindeki 
ödeneğin azami yüzde 10’u, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerce 
yürütülen projelerin geçmiş yıl kesin hesap farklarından doğan giderleri karşılamak amacıyla 
Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü üzerine anılan idarelerin bütçelerine aktarılır. 
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14. 40.57.00.23-04.7.4.90-2-06.5 tertibinde yer alan ödenek, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün tüm fonksiyonları için yılı içinde ikmal edilemeyen etüt, inşaat, bakım, onarım işleri, 
yılı içinde kurulacak yer altı suyu kooperatifleri, yılı içinde vuku bulacak ani taşkın işleri, acil içme ve 
kullanma suyu işleri, ilan bedeli, fiyat farkları ve kesin hesap istihkaklarında kullanılır. 

15. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-09.8.8.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneği 
vakıf üniversitelerinin araştırma altyapısı, güdümlü teknoloji geliştirme ve araştırmacı insan gücü 
yetiştirme projelerini desteklemek amacıyla kullanmaya ve buna ilişkin harcama usul ve esaslarını 
belirlemeye Kalkınma Bakanı yetkilidir. 

16. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneği; 
üye ülkelere teknik ve mali destek sağlamak amacıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, yabancı kamu kurum ve kuruluşları ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar tarafından 
hazırlanan program ve projelerden, daimi sekretarya hizmeti verilen bölgesel ve çok taraflı 
kuruluşlar tarafından uygun görülenlere kullandırılmak üzere Kalkınma Bankasına aktarmaya 
Kalkınma Bakanı yetkilidir.  Program ve projeler çerçevesinde oluşabilecek idari giderler, program 
ve projelerin yürütülmesi esnasında Kalkınma Bankası tarafından talep edilebilecek komisyon, 
transfer, döviz kuru farkı ve benzeri nitelikteki harcamalar neticesinde oluşacak diğer giderler ve 
yürütülen program ve projeler kapsamında ortaya çıkabilecek öngörülmeyen giderler de bu 
ödenekten karşılanır. Bu ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Kalkınma Bakanı yetkilidir.  

17. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, 
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, 
kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine 
CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılır. 
Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması 
ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığınca 
müştereken hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Kalkınma Bakanlığı 
bütçesinin 32.01.34.00-01.9.9.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Sosyal Etkileşim Programı 
(SEP) kapsamında, Bakanlık tarafından belirlenecek bölgelerde ilgili kalkınma ajansı aracılığıyla 
kullandırılır. Bu ödeneğin kullandırılmasına dair usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanı 
yetkilidir. 

18. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, 
Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu 
Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak 
usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, 
kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için 
kullandırılır. Bu kapsamda ilgili valilikler veya kalkınma ajansları tarafından belirli bir program 
çerçevesinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan 
projelerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu 
ödenekten  ilgili valilik veya kalkınma ajansı adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje 
amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare 
birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına Kalkınma Bakanı tarafından 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili valilik veya kalkınma ajansı tarafından kullandırılır. 

19. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.2.2.00-1-07.2 tertibinde yer alan ödenek, 
Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla projeler yürütülmesi; Türkiye’de ya da başka ülkelerde BM 
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ile ortak birim/merkezlerin kurulumu ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlarıyla hükümet katkısı 
karşılıkları olarak T.C. Hükümeti ile ilgili BM kuruluşu arasında anlaşma imzalandıktan sonra 
Kalkınma Bakanlığı tarafından anlaşmada öngörülen şekilde ve anlaşmada belirtilen hesaba 
aktarılarak kullanılır. 

20. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP BKİB), Doğu Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİB) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı (DOKAP BKİP) bütçelerinin sırasıyla 40.55.00.01-06.2.0.00-2-07.1, 40.54.00.01-06.2.0.00-
2-07.1 ve 40.56.00.01-06.2.0.00-2-07.1 tertiplerinde yer alan ödenekler; Başkanlıkların sorumlu 
olduğu bölgelerde uygulanacak eylem planları ve programlar ile sulama sistemlerinin 
rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık altyapısı, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme 
hizmetleri, kırsal kalkınma, turizm altyapısı ve üstyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması 
konularına ilişkin proje ve faaliyetler ile yenilikçi destek programları ve bölgelerin gelişme 
potansiyelini artırmaya ve kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar ve etüd projeler için ilgisine 
göre kamu kurum ve kuruluşlarına, il özel idarelerine, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlıklarına veya büyükşehir belediyelerine, kalkınma ajanslarına, araştırma 
kuruluşları ve üniversitelere Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 
ilgili Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kullandırılır. 

21. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.30.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, 
29/9/2009 tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı çerçevesinde kabul edilen 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı 
tarafından yürütülecek faaliyetlerden, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanun kapsamında kurulan 
İstanbul Kalkınma Ajansı ile 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansının yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi Kalkınma Bakanlığı tarafından 
uygun görülenlerin bedelleri, ilgili ajansın bütçesine aktarılır. Bu ödenekten yapılacak harcamalara 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanı yetkilidir. 

22. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.00-1-07.2 tertibinde yer alan ödenek; 
daimi sekretarya hizmeti verilen bölgesel ve çok taraflı kuruluşlar nezdinde; sekretarya 
hizmetlerinin geliştirilmesi, üye ülkeler arasında işbirliğinin artırılması, üye ülkelerde beşeri ve 
kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla hazırlanacak analitik çalışma, rapor ve benzeri 
dokümanlar ile düzenlenecek eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve benzeri faaliyetler 
çerçevesinde, yabancı kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gerçek 
veya tüzel kişiler ile uluslararası kuruluşlara kullandırılır. Bu ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanı yetkilidir. 

23. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.2.2.01-1-07.2 tertibinde yer alan 
ödenekten, ülkemiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde İstanbul'da 
kurulan "UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi" faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere UNDP Kalkınmada Özel Sektör Kurum Fonuna 1 Milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını 
aktarmaya Kalkınma Bakanı yetkilidir. 

24. Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.04-1-07.1 tertibinde yer alan 
ödenekten Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek miktardaki kısmı hibe mahiyetinde olmak 
üzere, bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine 
aktarılır. Söz konusu ödeneğin tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve 
gereğinde bakiyenin geri dönüşüne dair usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunur. 

25. İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt 
dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre esasına göre olması halinde bir 
sömestre, sömestre esasının bulunmadığı hallerde 3 aya kadar olan giderleri kurum bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanır. 
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26. Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, 
çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin 
ilgili tertiplerinden ödenir. 

27. Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakanlığının talimatı gereği, dış 
ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları ülkeden 
tahliyesinin gerektirdiği giderler ilgili kurum bütçesinden ödenir. Bu amaçla öngörülen ödenekler 
başka tertiplere aktarılamaz. 

28. Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri 
dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır. 

Ancak; 
a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta 

giderleri, 
b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan 

bina için yapılan sözleşmede sigorta  zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya 
kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu 
yerlerin sigorta giderleri, 

c) Dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam 
kasko) giderleri, 

ç) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri, 
d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarının kasko sigortası giderleri, 
e) Sondaj ve jeofizik çalışmaları kapsamında fiilen arazide veya denizde kullanılan özel 

amaçlı araç ve ekipmanların sigorta giderleri, 
bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sağlık Bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına ait ambulansların kasko 
sigortası giderleri ilgili döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) envanterinde bulunan 
ve erbaş ve erler tarafından kullanılan teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli askeri araçların 
kasko sigortası giderleri ise Askeri Kantin Yönetmeliğinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 
askeri kantin gelirlerinden ödenir. 237 sayılı Taşıt Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alanların emir 
ve zatlarına tahsis edilen taşıtların kasko sigortası giderleri taşıtın ait olduğu idare bütçesinin ilgili 
tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yakın korumada kullanılan taşıtlardan, söz konusu cetvelin 1, 3 ve 4 
üncü sırasında yer alanlara hizmet edenlerin tamamı, 5 inci sırasında yer alanlara hizmet edenlerin 
en fazla 4 adedi ve diğerlerine hizmet edenlerin en fazla 2 adedinin kasko sigortası giderleri taşıtın 
ait olduğu idare bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

29. İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Kanun ile 27/7/1967 tarihli ve 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle 
atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine 
kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle 
möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip 
gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle 
bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25’ini 
aşması halinde aşan kısmın Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tutarları bütçelerin ilgili 
tertiplerinden ödenir. 

30. a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma 
sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına 
atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında 
veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla 
uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve 
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yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için 
ödenecek ders ücretlerinin, 

b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları 
için ödenecek ders ücretlerinin, 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma 
Bakanlığınca belirlenecek dillerde, 120 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler 
için ödenecek ders ücretlerinin,   
yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu 
kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme 
yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından 
yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır. 

31. a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara 
katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği 
makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile 
doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden 
ödenir.  

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları nedeniyle uluslararası kuruluşlardan temin 
edilen eğiticiler ile ihtisas sahibi yabancı eğiticilere ödenecek ücret, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum 
bütçesinden ödenir. 

32. 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa göre işletilen 
orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve sosyal tesisler, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel ve Yerel 
Eğitim Merkez Komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı sosyal tesis müdürlükleri ile 
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polisevleri ve moral eğitim merkezlerinin elektrik, su ve yakacak 
giderleri, mülteci misafirhanelerinin işletilmesiyle ilgili her türlü giderler ile mültecilerin geçici 
konaklama ve iaşe giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrıca, yukarıda sayılan 
tesislerin bu cetvelin 33 üncü sırasının (d) bendinde yer alan tutarın üçte ikisini aşan gayrimenkul 
onarım giderleri bütçeden karşılanabilir. 

33. Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine 
bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; 

a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını, 
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,  
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,  
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,  

aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye 
Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. 

34. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç 
hallerinde ve ancak Başbakanlığın izni ile konut satın alınabilir. 

35. 15/2/1956 tarihli ve 6660 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yurt içi ve yurt 
dışında yetiştirileceklerin ders araç ve enstrüman giderleri, bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve 
yabancı uzman ücretleri, sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergi 
giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkarlara ödenecek 
ücret, refakatindekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek 
giriş ücretleri, ödül mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine verilecek hediyeler, sanatları ile ilgili 
olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderler, kanunları 
uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Kanunu hükümleri 
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gereğince ödenecek yolluk ve (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar üzerinden ödenecek aylıkları, yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle 
refakatindekilere, gerek harcırah gerekse aylık ödemeleri için, tahsilde bulunacakları ülkelerdeki 
Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

36. 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 
86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum 
bütçelerinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir. 

37. Türk kültür varlığını koruma, tanıtma ve yaymaya ilişkin giderler ile dış ülkelerde siyasi 
tanıtmaya ilişkin giderler, kurum bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir. 

38. a) Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile ilgili olarak, Dışişleri 
Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri 
gerekeceklerden iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek 
durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için verilen paralar 
(iade edebileceklere verilen paralar, borçluların yurda dönüşlerinde 6183 sayılı Kanuna göre takip 
edilir.), 

b) Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici olarak gönderilenlerden 
güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve ciddi müdahaleyi gerektiren tedavi ve cenaze giderleri, 
muhtaç durumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hukuki ve teknik 
danışma ve avukat ücretleri ile bulundukları ülkedeki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç 
duruma düşen Türklere, Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim 
eşyası ve tedavi giderleri (Muhtaç ve güç duruma düştükleri sabit olanların tedavi ve cenaze 
giderleri de gerekli takibat icrasından sonra ancak 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükümleri 
çerçevesinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmi döviz kuru 
üzerinden tahsil edilir.), 
Dışişleri Bakanlığının ilgili tertiplerinden ödenir. 

39. 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ders ücreti 
karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan usta öğreticilere yapılacak 
ödemeler ile bunların sigorta primleri karşılıkları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. Söz konusu 
tertip dışında diğer tertiplerden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz. 

40. NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar 
Kurulu kararı ile tespit edilecek sayıda personelin sözleşme ücretleri ile geçici olarak çalıştırılacak 
sözleşmeli teknik personelin ücretleri ve sözleşmeler gereğince yapılacak her türlü ödemeler, 
(karşılığı NATO’dan geldiği sürece) kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

41. Er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla muayeneye sevk 
edilenlere ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara (terhis 
mahiyetinde izne gönderilenler dahil), kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel 
rayice göre verilecek konaklama ve nakil ücretleri, askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak 
tahliye edilen er ve erbaşların kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri, erbaş ve erlerin 
Kabul Toplanma Merkezleri vasıtasıyla sevkinden kaynaklanan taşıma giderleri, kıta intikalleri ve 
buna ilişkin konaklama, barındırma ve nakil giderleri, kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakım ve 
koruma giderleri, para taşıma giderleri, geçiş ücretleri, yoksul, hasta, cüzzamlı ve akıl hastalarının 
yol paraları ve şehir içi otobüs ücretleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. 

42. Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamına giren işleri için Maliye Bakanlığından vize almaksızın ve bir ayı aşmayacak şekilde, 
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çalıştıracakları kişilere ödeme yapabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlardan kendi yükümlülükleri 
nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekenler hakkında, bu 
çalışmalarından dolayı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile 31/5/2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
uygulanmaz. Bunlardan, kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim 
ödemeye devam etmesi gerekmeyenler hakkında ise, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın 
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fikrası hükümleri uygulanır ve bunlara fiilen çalıştıkları 
her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir 
günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinin 
(döner sermaye ve fon bütçesi dahil) farklı tertiplerinden olsa dahi en fazla üç ay (14/6/1935 tarihli 
ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince arazide yapılan etüt ve 
sondaj faaliyetleri için en fazla dört ay) için ödeme yapılabilir. Yurt dışında görevli Türk Silahlı 
Kuvvetleri birliklerinde insani amaçla çalıştırılan ve azami sayıları ile ücretleri, ödenekleri 
çerçevesinde ayrıca Maliye Bakanınca belirlenecek yerel personel için süre kaydı aranmaz. 

43. Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak 
ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumları ve tanınmış bilim adamları tarafından 
Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayınlara katılma 
giderleri ile yabancı Devlet başkanları ve beraberindeki heyetlerin ülkemizi ziyaretleri sırasında 
oluşacak konaklama, ulaştırma ve organizasyon giderleri Bakanlığın ilgili tertiplerinden ödenir. 

44. 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun gereğince bütçeye gelir kaydedilecek tutarların 
tahsiline ilişkin usul ve esaslarla, ilgili kurum bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanımı ve 
muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları gerektiğinde ilgili bakanlarla birlikte belirlemeye ve 
diğer her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar 
gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması mevcut usul ve esaslara göre (5217 sayılı Kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla) yürütülebilir. 

45. Önceki yıllarda Maliye Bakanlığı bütçelerinin 12.01.31.00-01.1.2.79-1-05.3 tertibi 
kapsamında belirlenen usul ve esaslar uyarınca hesaplara aktarılan kaynaktan yürütülen projelerin 
kalan yükümlülükleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığı bütçesinin 
mevcut veya yeni açılacak tertiplerinden ödenir.   

46. 5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon 
Kurulunun her türlü gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve  Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin 
ilgili tertiplerinden karşılanır. 

İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç 
Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır. 

47. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin 
“03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından 
yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından 
ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin “12.01.31.00-
01.1.2.66-1-09.9-Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir. 

48. Adalet Bakanlığı bütçesine, yargılamaya ilişkin tebligatların yapılması için konulan 
“03.5.2.01 - Posta ve Telgraf Giderleri” ödeneğinin yetmemesi halinde, münhasıran bu gider için 
kullanılmak üzere 2013 yılı yargı para cezaları gelir gerçekleşmesinin yüzde 50’sini geçmemek üzere 
ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

49. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders 
kitapları için 125.000.000 Türk Lirası, taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin 
öğle yemeği için de 430.000.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 555.000.000 Türk Lirasına kadar 
yapılacak harcamalar karşılığı tutarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 9/4/2003 
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tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanun uyarınca aktarılacak tutardan 
keserek Milli Eğitim Bakanlığı adına açılmış olan özel hesaplara aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu hesaplara aktarılan tutarlardan yüklenme tutarının yüzde 30’una kadar olan kısmını sözleşme 
tarihinde, geri kalanını ise işin bitim tarihinde kullandırmaya Milli Eğitim Bakanı yetkilidir. Ayrıca, 
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz 
Taşınması Projesi kapsamında 95.000.000 Türk Lirasına kadar yapılacak giderler karşılığı tutar, talep 
üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Milli Eğitim Bakanlığı adına açılmış 
olan özel hesaplara aktarılır. 

50. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 32 nci maddesinin (a) bendi 
kapsamında elde edilen özel gelirler karşılığı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde tertiplenen ve yıl 
içerisinde devren ödenek kaydedilen tutarlar söz konusu maddenin (b) bendinde sayılan hizmet ve 
faaliyetler için kullanılır. Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine, bu ödeneklerden kullanılmayan 
tutarlar 2014 Yılı Yatırım Programıyla ilişkilendirilmek suretiyle Bakanlık bütçesinin (06) ve (07) 
ekonomik kodlarını içeren diğer tertiplerine aktarılabilir. 

51. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 
sahnelenen eserlere ait telif ücretleri, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili tertiplerinden ödenir. 

52. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aşı siparişi ve alımı konusunda gelecek yıllara yaygın 
yüklenmelere girişmeye ve belirlenen miktarlarda alım garantili sözleşmeler yapmaya yetkilidir. 

53. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları gereğince 
mahalli idarelere aktarılması gereken ödenekler hakkında 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.   

54. 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor saha ve 
tesisleri yapmak amacıyla Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan 
projelerden Genel Müdürlükçe 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına yaptırılabilir. Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve 
büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince 
yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak 
üzere hizmetin ait olduğu Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il 
müdürlüklerine yardım yoluyla ödenebilir. 

55. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak 
amacıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya 
ve bu tertipte yer alan ödeneğin bir katına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

56. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, 
mahkeme harç ve giderleri, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri 
karşılamak amacıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin mevcut 
veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

57. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneği, 
5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sınırlamaya tabi olmaksızın zorunlu 
hallerde belediyelere yardım amacıyla kullanmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

58. Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.35–01.1.3.02-1-03.4 tertibinde yer alan Barışı 
Destekleme ve Koruma Harekatları ödeneğinin harcanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma, 
İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlıkça tespit edilir. 
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59. İmalat suretiyle edinilecek veya imal ettirilecek deniz taşıtlarından üretim süreci birden 
fazla yılı kapsayanların bedelleri, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın ilgili idare 
bütçelerinin 06.1.4.41 ve 06.1.4.51 ekonomik kodlarından ödenir. 

60. 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi 
uyarınca yapılacak ödemeler, 3/4/2006 tarihli ve 2006/10303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.32.62-01.1.2.00-1.05.1 
tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. 

61. 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı maddesinin son fıkrası 
uyarınca öngörülen ödeneği, hizmet gelirlerinin yıl içi gerçekleşme tutarına göre Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemek suretiyle 
tamamlamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

62. Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin 40.14.36.00-08.1.0.00-2-05.6 tertibinde yer alan 
ödenek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapımı devam eden spor tesislerinin tamamlanması ile 
sporun teşvik ve desteklenmesi amacıyla protokoller çerçevesinde kullanılmak üzere ilgili hesaba 
aktarılarak kullanılır. 

63. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Kamu İşverenleri Sendikalarına ödemeleri 
gereken 2014 yılına ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten ödenir. 
Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin diğer 
tertiplerinden hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. 

64. 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanan sağlık ve tıp alanında 
işbirliğine dair ikili anlaşmalar gereğince yapılan tedavi giderleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
bütçesinin 15.75.00.62-07.3.1.02-1-03.9 tertibinden karşılanır. 

65. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.33.00-10.1.2.00-1-07.1 tertibinde 
yer alan ödenek; engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamayı, koruyucu ve 
önleyici hizmetleri geliştirmeyi ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve 
duyarlılık yaratmayı amaçlayan Engelliler Destek (EDES) Programı ile engellilerin yapılı çevre ve 
kentsel hizmetlere bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için örnek 
uygulamalar yapılmasını amaçlayan Ulaşılabilirlik Destek Projesinin (UDEP) yürütülmesi, 
değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. EDES Programı ve 
UDEP kapsamında valilikler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan 
Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi 
uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu 
ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali 
tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversitelere 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır. 

66. a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinde 
belirtilen esas ve usullere göre özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti verilen bakıma muhtaç 
engellilere ilişkin bakım ücretlerinin tamamı ile ikametgâhlarında bakım hizmeti verilenlere ilişkin 
bakım ücretlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.00.62-10.1.2.02-1-05.4 
tertibindeki ödeneği aşan kısmı,  

b) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
sayılan ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olan kişilere 
anılan Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıkların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 
24.01.34.00-10.7.0.03-1-05.4 tertibindeki ödeneği aşan kısmı, 

c) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu 
maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ek ödemeler ile eğitim ve öğretim 
yardımı ödemelerinin tamamı, 
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ç) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre yurt içinde ikametgah olarak kullanılan taşınmazlar ile yurt dışındaki 
özel tahsisli konutların Devletçe karşılanması gereken kira bedellerinin tamamı,   

d) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ile geçici 2 nci maddesinde sayılan kişileri konut sahibi yapmak amacıyla anılan 
maddelerde belirtilen esaslar dahilinde faizsiz olarak kredi verilmesinde kullanılmak  üzere 
Toplu Konut İdaresine yapılacak 25 milyon TL’ye kadar olan ödeme, 

e) Mezar ve şehitlik yapım ve bakım giderlerinin (03.9.3.02) tamamı, 
2014 yılında 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasında belirtilen özel hesaptan karşılanır. 

67. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 40.57.34.00-06.1.0.00-2-07.1 tertibinde yer alan 
ödenek; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan 
protokoller çerçevesinde, Ilısu ve Yusufeli Barajı ve HES Projeleri Yeniden Yerleşim Projesi 
kapsamında yaptırılacak konutların finansmanını sağlamak amacıyla Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığına aktarılmak suretiyle kullanılır. GAP (Ilısu Barajı ve HES) kapsamında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak “Eğitim İşbirliği Protokolü” 
çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim hizmetlerine ilişkin giderler 40.57.00.61-04.7.4.00-2-06.9 
tertibinde yer alan ödenekten karşılanır. 

68. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince genel bütçe geliri kaydedilecek 
tutarlar karşılığı anılan Kanunun 18 inci ve 24 üncü maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödeneği aşan yıl içi gelir gerçekleşme tutarlarını söz konusu 
Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

69. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci 
fıkrası kapsamında kaydedilen ödenekler, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen hizmet ve 
faaliyetlere ilaveten; 

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından, merkezi istatistik veri tabanının kurulması, web tabanlı 
yabancı dil projesi gibi bilişim projelerinin  yürütülmesi ile öğrenci ve öğretim elemanı veri 
tabanlarının ve bilişim üst yapısının (YÖKSİS) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik giderlerin 
karşılanması, 

b) Öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak 
yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyacağı çeşitli elektronik 
bilgi kaynaklarının (e-kitap, e-dergi, veri tabanı arşivi vb.) temini ve desteklenmesi ile ortak veri 
tabanı üzerinden paylaşımın sağlanmasına yönelik giderlerin karşılanması,   

c) Yükseköğretim üst kuruluşlarının fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında her türlü 
mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından ya da Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonu ile 
ulusal veya uluslararası kongre, konferans gibi bilimsel organizasyonların gerçekleştirilmesi ve 
ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara Yükseköğretim Kurulunu temsilen yükseköğretim üst 
kuruluşları ve öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca ödenmesi 
gereken giderlerin karşılanması, 
amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından veya ilgili yükseköğretim kurumuna kaynak aktarmak 
suretiyle kullanılabilir. Ancak, (ç) bendi kapsamında yapılacak harcamaların toplamı kaydedilen 
ödeneklerin yüzde beşini geçemez. 

70. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 38.01.00.02-09.4.1.20-2-05.2 ve 
38.01.00.02-09.4.1.21-2-05.2 tertiplerinde yer alan ödenekler, 2547 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesinde belirtilen usulle yükseköğretim kurumlarının yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve 
öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıyla kullanılır. 
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71. 5449 sayılı Kanun gereğince, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kalkınma 
ajansları tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerine tahsis edilen kaynaklar, proje 
yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Söz 
konusu projelerde kullanılmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taahhüt 
edilecek eş finansman tutarı, bütçe ve bütçe dışı imkanlardan karşılanır. Bütçe dışı imkânlarla 
karşılanamayan eş finansman tutarını, bu amaçla idarelerin bütçelerinde (06) ve (07) ekonomik 
kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle söz konusu 
projeler için açılan özel hesaplara ödemeye proje yürütücüsü idareler yetkilidir. Kalkınma ajansı ve 
yararlanıcı kamu idaresi tarafından projeye tahsis edilen kaynakların kullanımı, proje kapsamında 
ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılması, özel hesabın işleyişi ve muhasebeleştirilmesi ile 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından müştereken 
tespit edilir. 

72. 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi 
kapsamında EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kuruluna genel bütçeden yapılacak yardımlar ile 
31/12/2012 tarihli ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında EXPO 
2016 Antalya Ajansına genel bütçeden yapılacak yardımları Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.3 tertibinden Kurulun ve/veya Ajansın ilgili hesabına ödetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

73. Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında sağlanacak mali imkânların karşılığı 
olarak ilgili idare bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yer alan 
tutarlar harcama yetkililerince Ulusal Fona aktarılır. Ancak proje sözleşme bütçesinde yer 
almamakla birlikte projenin amacına ulaşması için gerekli olan ve sözleşme bütçesinin yüzde 15’ini 
aşmayan tutarlar ile Türkiye-Avrupa  Birliği mali işbirliği kapsamındaki program ve projeler için 
Avrupa Komisyonunun finansman kararını durdurması, geri çekmesi veya projelerin uygun harcama 
dönemi dışına sarkması durumunda, sözleşmelerin tamamlanması için gerekli olan tutarlar için 
ihtiyaç duyulacak ilave finansman, idarenin talebi ve ilgili sözleşme makamının onayı üzerine 
harcama yetkilisinin Ulusal Fona bu amaçla aktaracağı tutarlardan karşılanır. 

74. Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.37-10.9.9.61-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 
kullanımına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlıkça tespit edilir. 

75. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesine 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince uluslararası acil yardımların yapılması amacıyla tefrik edilen 
ödenekler Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Aktarılan bu 
tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Dışişleri 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken belirlenir. 

76. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararları ile yapılan 
düzenlemeler gereğince, Devletçe karşılanacak öğrenci katkı payları, Maliye Bakanlığı bütçesinde 
bu amaçla öngörülen ödeneklerden tahakkuka bağlanmak suretiyle yükseköğretim kurumları 
muhasebe birimi hesabına ödenir. Ödenen bu tutarlar, yükseköğretim kurumları bütçelerine öz 
gelir kaydedilerek, öğrenci katkı payı gelirlerine ilişkin esaslara göre kullanılır. Bu kapsamda, 
ödemeye ilişkin esasları belirlemeye, uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 
ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

77. Türk Tarih Kurumu bütçesinde yakın dönem tarih araştırmaları kapsamında çalışmalar 
yapmak maksadıyla 40.06.00.36-08.2.0.07-2-05.3 tertibinde tefrik edilen ödenekler, Kurum 
bütçesine gider kaydedilir ve özel hesaba aktarılarak kullanılabilir. Aktarılan bu tutarların 
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harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Tarih Kurumunun 
teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile belirlenir. 

78. 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesine göre 
kurulan endüstri bölgeleri işletme müdürlüklerinin  yönetim ve işletilmesine ilişkin giderler, 
endüstri bölgelerinin kuruluşunu tamamlayıp bünyesindeki işletmelerin 2/3 oranında üretime 
geçmelerine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak tertipten, bu 
işletmelerin hesabına kaynak aktarmak suretiyle karşılanır. Bu tertipten yapılacak harcamalara 
ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı  tarafından 
müştereken belirlenir. 

79. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.40-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneği; 
Onuncu Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan Kamu Harcamalarının 
Rasyonelleştirilmesi Programının Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Bileşeni 
çerçevesinde, kamu idarelerince yürütülecek proje ve işlerin finansmanı için kamu idarelerine 
kullandırmaya veya aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

80. İçişleri Bakanlığı bütçesinin 10.01.00.62-01.1.1.43-1-03.6 tertibinde yer alan ödenekten, 
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü 
maddesi gereğince temsil, tören, ilin tanıtımı ve protokol hizmetleri kapsamında yapılacak 
harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanı yetkilidir. 
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9. H - CETVELİ 
 

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 

 

 

 

GÜNDELİK 
MİKTARI 

(TL) 
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) 

     A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 53,50 

 

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, 
Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil 
Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  
Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet 
İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 

48,50 

B- Memur ve Hizmetlilerden; 
 

 
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 40,50 

 
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 

 
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00 

 
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00 

 
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00 

      (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre 
verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır. 

 

 * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına 
göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin 
%50 artırımlı miktarı esas alınır. 

 

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 
 

    

 
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel : 

 

 
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 12,00 

 
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 11,50 

    
 

 
Bu tazminattan yararlananlardan; 

 
     1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 

24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek 
olarak ödenir. 

 

     2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu 
suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 

 

 
 



137 

10. K - CETVELİ 
K - CETVELİ 

EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE 
DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI 

I. EK DERS ÜCRETİ  
1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu 

Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen; 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil) ve 
okutmanlara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarda, öğretmenlere 
ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek 
ders ücreti ödenir. 

2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve ek 4 üncü maddeleri 
gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına; 

a) Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, KBRN 
Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, Harita Yüksek Teknik Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp 
okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında ders görevi verilenlerden; öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi ve okutmanlara 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen 
olarak görevlendirilenlere ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti 
ödenir.  

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere diğer 
yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına,  Milli Savunma Bakanlığınca 
belirlenecek esaslar çerçevesinde 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın beş katını geçmemek 
üzere ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.    

c) Ortaöğretim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir. 

3- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri 
hükümlerine göre çalışan personelden, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda 
ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders 
görevlerini fiilen yerine getirenlere ders saati başına, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre 
belirlenen tutarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından 
tespit edilecek tutarda ek ders ücreti ödenir. 

4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sınavsız 
geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-
öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan öğretmenlere, 
uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna 
ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli 
Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 
10 saati geçemez. 

5- İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim 
programlarında ders vermek üzere görevlendirilenlerden ders görevlerini fiilen yerine getiren 
personele ders saati başına 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ek 
ders ücreti ödenir. 

6- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Kanun uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle 
görevlendirilen; yükseköğretim kurumları öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarına 2914 
sayılı Kanuna göre belirlenen tutarda, diğerlerine ise aynı Kanuna göre okutmanlar için belirlenen 
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tutarda ek ders ücreti ödenir. 
7- Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni 

Yetiştirme Protokolü uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 
16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elamanları ile 
bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ders saati başına, 2914 
sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın 
Üniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders 
ücretlerinin dört katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda 
ek ders ücreti ödenir. 

8- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen “Kamu Diplomasisi 
Eğitim Programlarında” ders vermek üzere Enstitü dışından görevlendirilenlere ders saati başına, 
2914 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda yer alan sınırlamalar dikkate alınmaksızın, 2914 sayılı 
Kanun uyarınca profesör unvanı için normal öğretimde ödenen ders ücretinin iki katını geçmemek 
üzere ek ders ücreti ödenir. Bu program kapsamında ödenecek toplam ders ücreti bir yılda 360 
ders saati karşılığını geçemez. 

9- Askeri işyerlerinde istihdam edilen işçilere, endüstri meslek liselerinde eğitimi verilen 
mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliştirme ve Uyum Kursu” açılmasına ilişkin olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
arasındaki Protokol uyarınca görevlendirilecek Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki öğretmenlere 
fiilen verdikleri ders saatleri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından haftada 10 saate kadar, 657 sayılı Kanunun 176 ncı 
maddesine göre belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.  

II. KONFERANS ÜCRETİ 
1- Her bir konferans için 21 Türk Lirasını aşmamak üzere; 
a) 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim 

kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında, 
b) 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca harp akademilerinde 

ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp okulları, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, İstihbarat 
ve Dil Okulu, KBRN Okulu gibi), 

c) Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı 
ile,  
konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir. 

2- Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. 
III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: 
1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına 

yapılacak ödeme 1,54 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu 
maddesinin (a) bendi dâhil olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla 
belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)  

2- 657 sayılı Kanuna tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan 
kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında; 

a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 
90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,62 Türk 
Lirasıdır. 

b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar),  
Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral 
rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet 
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komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve 
daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan 
personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 
1,62 Türk Lirasıdır. 

c) Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel 
müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez 
teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına 
istinaden saat başına yapılacak ödeme 1,62 Türk Lirasıdır. 

ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile 
üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında 
kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek 
azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak 
üzere saat başına yapılacak ödeme 1,54 Türk Lirasıdır. 

d) Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan 
personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve 
yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında 
görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesinin talebi üzerine yıllık olarak Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi 
tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı 
paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 
yapılacak ödeme 2,65 Türk Lirasıdır. 

e) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 
kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı 
bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri 
içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak 
ödeme 1,54 Türk Lirasıdır.  

f) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik 
eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim 
kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı 
personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için 
ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 2,65 Türk Lirasıdır. 

g) 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare 
amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanuna tabi personelden fazla çalışma karşılığında 
kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yıllık olarak 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her 
bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 1,54 Türk Lirasıdır.   

3- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde 
döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara 
(3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati,  resmi ve dini bayram günleri haricindeki 
tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde 
günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için 
ödenecek fazla çalışma ücretleri 6,36 Türk Lirasını geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, 
personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.  

4- Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla çalışma yapmayanlara yukarıda yer 
alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni 
takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti bir katı fazlası ile birlikte geri alınır. Bu 
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tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai 
çizelgesini onaylayandan tahsil edilir. 

5- Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, yukarıdaki 
hükümlere göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. 

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:                    
1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda 

(iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve 
saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti 
yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak 
maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus 
sayımına göre belediye nüfusu;  

- 10.000’e kadar olanlar için 206 Türk Lirasını, 
- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221 Türk Lirasını, 
- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 245 Türk Lirasını, 
- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 276 Türk Lirasını, 
- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 329 Türk Lirasını, 
- 1.000.001’den fazla olanlar için 382 Türk Lirasını, 
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye 

sınırları içerisindekiler için 382 Türk Lirasını,  
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 508 Türk 

Lirasını,  
geçemez. 

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla 
çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri; 
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde 

tedavi süresince,  
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, 
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden 

dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, 
ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma 

durumlarında,  
ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak 
ödenir. 

IV. DİĞER ÖDEMELER           
1- 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinde yer alan  (400), (350) ve 

(300) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (586), (520) 
ve (455) olarak uygulanır.  

2- 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan (11.500) 
gösterge rakamı ile ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan (8.500) gösterge rakamı, 
1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (12.432) ve (9.189) olarak uygulanır. 

3- 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle 
Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan  (800), (700) ve (600) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki 
dönemde sırasıyla (1.172), (1.040) ve (910) olarak uygulanır. 

4- Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli 
kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel 
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sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 
sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri 
üyeliği veya raportörlüğü için 1.335 Türk Lirasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak kurumlarınca belirlenecek tutarda ücret ödenir. Bu personelden, 

- Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit 
edilen tutarın 1/2’si, 

- Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları 
danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen tutarın 1/4’ü, 

- Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine 
yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti, 

- Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen tutarın 1/5’i, 
ödenir. Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıda belirtilen kapsama 
girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel 
dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca 
yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve 
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. 
Ancak verilecek tutar, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz. 

5- Onuncu Kalkınma Planının Özel İhtisas Komisyonlarında raportör olarak fiilen görev 
yapanlara bu hizmetlerinin karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak üzere, diğer mevzuatta yer alan 
kısıtlamalara tabi tutulmaksızın (80.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
ödenir. 

6- 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; 
öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve 
başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden 
önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır.  

7- 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin; 
a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” 

ibaresi, (b) ve (c) bentlerinde yer alan “teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının” ibareleri ile (e) 
bendinde yer alan “teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi; 1/1/2014-31/12/2014 
tarihleri arasındaki dönemde “(1.632) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu 
bulunacak tutarın” şeklinde uygulanır. 

b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre 
hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer 
alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci 
kademe brüt aylığının” ibaresi, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde “(670) gösterge 
rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde uygulanır. 

8- 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (5.750) gösterge rakamı, 1/1/2014-
31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (6.503) olarak uygulanır. 

9- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun birinci maddesinde yer alan (1.620) gösterge rakamı, ikinci 
maddesinde yer alan (4.860) ve (3.240) gösterge rakamları ile geçici 2 nci maddesinde yer alan 
(7000), (8000) ve (9000) gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme 
dönemlerinde sırasıyla (1.751), (5.253), (3.502), (7.567), (8.648) ve (9.729) olarak uygulanır.  

10- 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge 
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rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez.  
11- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 32 nci maddesinde yer alan “en yüksek Devlet 

memuru aylığının birbuçuk katı” ibaresi “1.180 Türk Lirası” şeklinde uygulanır.  
12- 2547 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde yer alan (4.350) gösterge rakamı, 

1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde (4.702) olarak  uygulanır.  
13- 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 19, 21 ve 22 nci maddeleri, 4566 

sayılı Harp Okulları Kanununun 18, 19 ve 20 nci maddeleri ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek 
Okulları Kanununun 15, 16 ve 17 nci maddeleri gereğince oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve 
profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için (3.000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir 
kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu 
ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Milli Savunma 
Bakanlığınca belirlenir. 

14- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“uzman jandarma çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının net tutarında” ibaresi, 1/1/2014-
31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde “(638) gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır. 

15- 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 
10 uncu maddesinde yer alan (3000) gösterge rakamı, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki 
dönemde (3.243) olarak uygulanır. 

16- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan (6000) ve (2200) 
gösterge rakamları, 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde sırasıyla (6.026) ve (2.226) 
olarak uygulanır. 

17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2014-
31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. 

18- 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Devlet 
tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her 
toplantı için özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (her toplantı 
için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda altı toplantıyı aşmamak üzere) 93 Türk Lirasıdır. 

19- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca 
ödenecek ek tazminatın aylık tutarı erbaş ve erler için 224 Türk Lirasını geçemez. 

20- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
ödenecek ek tazminatın tavanı 106 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Bakanlar Kurulu bu tutarı 
%50’sine kadar artırmaya yetkilidir. 

21- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi uyarınca kurulan Yüksek 
Sağlık Şurasının tabii üyelerine her toplantı günü için (1.000), diğer üyelerine ise (2.000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yılda 12 toplantı gününü 
geçmemek üzere huzur hakkı ödenir.  

22- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri ile Koruma Kurulları hizmetlerinde çalışan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalıştıkları 
her gün için, ulaşım ve iaşe gideri olarak günlük 11,60 Türk Lirası ödenir. Tüm gönüllülere ödeme 
yapılabilecek yıllık toplam gün sayısı 150.000’dir.  

23- Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif kanunlarda yer alan 
gösterge rakamları 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde kendileri 
için (6.503), dul eşleri için (5.203), diğer yakınları için (3.619) olarak uygulanır.  
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11. 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 

 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı   : 59751066.12.39        20.02.14* 1571 
Konu : AHP/AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri 
 
 

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 4) 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6512 sayılı 2014 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe uygulama sürecine ilişkin usul ve 
esasları belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. 

Bu çerçevede, ödeneklerin etkin, verimli, mali disiplini gözeten ve finansman maliyetlerini 
düşüren bir anlayışla kullanılmasına yönelik olarak, ayrıntılı harcama programları (AHP) ve ayrıntılı 
finansman programlarının (AFP) uygulamasının yönlendirilmesine ve gerçekleştirilecek bütçe 
işlemlerine ilişkin aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir. 
 

I- Tanımlar 
1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 

idarelerin, tertip düzeyinde aylar itibarıyla yapabilecekleri harcamaları gösteren programı, 
2. Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı 

cetvellerde yer alan idarelerin, tertip düzeyinde aylar itibarıyla yapabilecekleri harcamaları, gelir 
gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren 
programı, 

3. Serbest bırakma işlemi: AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık 
harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek 
kullanımına izin veren işlemi, 

4. Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan 
kısmını, 

5. Kullanılabilir ödenek: Serbest ödeneklerin ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön 
ödeme yapılmamış ve harcanmamış olan kısmını, 

6. Revize işlemi: AHP ile AFP'nin gider, gelir ve net finansman bölümlerinde yıl içinde 
yapılacak her türlü değişiklik işlemini, 

7. Aktarma işlemleri: Belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı 
bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp mevcut veya yeni 
açılacak bir tertibe eklenmesi işlemlerini, 

8. Ekleme işlemleri: İlgili kanunları gereğince, gerektiğinde (B) veya (F) işaretli cetvellerle 
ilişkilendirmek suretiyle bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi 
işlemlerini, 

8.1. Gelirli ödenek kaydı işlemi: 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası veya 
diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince kaydedilecek gelirlerin yılı bütçesiyle ilişkisinin 
kurulması ve kullanımına imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak 
ödenek kaydı işlemlerini, 

8.2. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi: 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli 
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cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı 
olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini, 

8.3. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi: 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci 
fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununa bağlı (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman 
gerçekleşme karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemini, 

8.4. Şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi 
gereğince, kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilen tutarları 
karşılığı ilgili tertibine ödenek kaydedilmesi işlemini, 

8.5. Diğer ödenek kaydı işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ekleme işlemlerinin dışında 
kalan ekleme işlemlerini, 

9. Ödenek devri işlemleri: Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla 
hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına 
imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere eklenmesi işlemini, 

9.1. Akreditif artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi 
gereğince, önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili 
tertiplerine ödenek kaydı işlemini, 

9.2. Yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi 
gereğince, önceki yıllardan devredilen yüklenme artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek 
kaydı işlemini, 

9.3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi: 4749 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesi gereğince, önceki yıl içinde hak edişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin 
tamamlanamaması nedeniyle, dış proje kredilerinin harcanamayan miktarlarının yılı bütçesinin ilgili 
tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini, 

9.4. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, 
önceki yılda şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen veya devren ödenek kaydedilen 
tutarlardan harcanmamış kısımların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini, 

9.5. Diğer ödenek devri işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ödenek devri işlemlerinin 
dışında, 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ve diğer mevzuat gereğince 
yapılan devren ödenek kaydı işlemini, 

10. Ödenek iptal işlemi: Muhtelif kanunlarla verilmiş olan yetkilere istinaden bütçe 
ödeneklerinin iptal edilmesi işlemini, 

11. İptal işlemi: Yapılmış olan bütçe işlemini ortadan kaldıran işlemi, ifade etmektedir. 
 

II- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri 
1. İdareler, hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları 2014 yılı AHP ve AFP dahilinde 

gerçekleştireceklerdir. 
2. Vize edilen cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibarıyla 

kullanabilecekleri tutarlardır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar takip eden üçer aylık 
dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler, vize edilen 
AHP/AFP'de Bakanlığımızca değişiklik yapılmadığı sürece, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 70 inci maddesinin amir hükmü de dikkate alınarak süresinden önce kesinlikle 
kullanılmayacaktır. 

3. İdareler, hizmet ve faaliyetlerini AHP/AFP'lere uygun olarak planlayacak ve ödemelerini 
buna göre gerçekleştireceklerdir. Serbest ödeneklerin etkin kullanılması, AHP/AFP'de değişikliğe ve 
ilave finansman ihtiyacına neden olunmaması bakımından harcama yetkilileri ve mali hizmetler 
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birimleri gerekli tüm tedbirleri alacak ve bu amaçla merkez dışı birimleri de kapsayan bilgilendirme 
ve koordinasyonu sağlayacaklardır. 

4. İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu 
ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir. Ödeneklerin merkez dışı birimlere 
gönderilmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınacak ancak, serbest ödeneklerin tamamının 
merkez dışı birimlere gönderilmesi yerine, sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere 
makul bir kısmının kullanılabilir durumda tutulmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, merkez dışı 
birimlerin ödenek kullanımları, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimlerince takip edilecek, 
merkez dışı birimlerde ortaya çıkacak ödenek ihtiyacı AHP/AFP'de değişiklik yapılması yerine 
öncelikle ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak kullanılmayan ödeneklerin tenkis edilerek 
ödenek ihtiyacı bulunan muhasebe birimlerine gönderilmesi suretiyle karşılanacaktır. 

5. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, bilgiye abonelik ve internet erişimi gibi mal ve hizmet alım 
giderlerinin, serbest ödenek yetersizliği nedeniyle zamanında ödenmemesi suretiyle ek mali yük 
oluşturularak kamu zararına neden olunmaması bakımından, tertipler itibarıyla serbest ödenekler 
öncelikle bu giderlere ilişkin faturaların ödenmesinde kullanılacak, gerek aynı tertipte yer alan diğer 
gider türlerine ilişkin ihtiyaçların gerek bütçe içi ödenek aktarma suretiyle bütçenin diğer 
tertiplerindeki diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir şekilde 
kullanılmayacak, buna neden olabilecek bir taahhüde ve harcamaya girişilmeyecek, merkez dışı 
birimlere ödenek gönderilmesinde bu hususa öncelik verilecektir. 

6. İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate 
alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine 
yardımı alan özel bütçeli idarelerce hazırlanacak şartname ve sözleşmelere AHP/AFP'deki ödenek 
dağılımına göre ödeme yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır. 

7. İhtiyaç duyulması halinde AHP/AFP'lerde yapılacak revize işlemlerine ilişkin talepler genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce gerekçeleriyle 
birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir. Söz konusu idarelerin revize işlemleri 
Bakanlığımızca, diğer idarelerin revize işlemleri ise ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir. 

8. Hazine yardımı alan özel bütçeli diğer idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının 
kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları 
Bakanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu 
çerçevede, idareler ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi 
yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama (dış proje kredisi karşılığı proje özel 
hesaplarından yapılacaklar hariç) ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı 
revizesi taleplerini en geç ilgili ayın 5'ine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. Yükseköğretim 
kurumlarının AFP'lerinde aylara dağıtılan hazine yardımları aylık nakit ihtiyaçları değerlendirilerek 
tahakkuka bağlanacağından, söz konusu idareler de hazine yardımı taleplerini aynı esaslara göre 
Bakanlığımıza ileteceklerdir. 

9. Bloke tutulan ödenekler, idarelerin talepleri üzerine bütçe uygulamalarındaki gelişmeler 
de dikkate alınarak Bakanlığımızca değerlendirilerek kullandırılabilecektir. 
 

III- Aktarma İşlemleri 
1. İdareler, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 6512 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta 

yer alan aktarmaya ilişkin yetki ve sınırlamaları dikkate alarak ve her bir tertibin yılsonu harcama 
tahminini göz önünde bulundurarak aktarma işlemini gerçekleştirecek veya aktarma talebinde 
bulunacaklardır. 
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2. İlgili mevzuatta yer alan istisnalar dışında, aktarma suretiyle ödenek eklenen tertipten 
düşme yapılamayacağından idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma talebinde 
de bulunmayacaklardır. 

3. Her türlü ilave ödenek ihtiyacı, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma 
yapılmak suretiyle karşılanacaktır. 

4. 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak aktarma işlemlerinde 
aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır; 

a) Madde hükmü ile idarelere verilen aktarma yetkisinin hesaplanmasında aktarma işlemi 
ile ödenek eklenecek tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin yüzde 20'si esas alınacaktır. Bu itibarla, 
yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucu meydana gelen ödenek değişiklikleri söz 
konusu oranın hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yıl içinde yeni açılan tertiplerin başlangıç 
ödeneğinden söz edilemeyeceğinden idareler yeni açılan tertiplere ödenek aktarması 
yapamayacaklardır. 

b) İdareler, belirtilen oranı aşmamak üzere birden fazla aktarma işlemi 
gerçekleştirebileceklerdir. Ancak idarelerce aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin 
kesintili başlangıç ödeneğinin yüzde 20'sini geçmeyecektir. 

c) Bakanlığımıza iletilen bütçe içi aktarma taleplerinde, idarelere verilen aktarma yetkisinin 
kullanılıp kullanılmadığı hususu ayrıca değerlendirileceğinden, idareler öncelikle yüzde 20'lik 
yetkilerini kullanarak aktarma işlemlerini gerçekleştirecekler, söz konusu yetki kullanılmadan 
Bakanlığımızdan bütçe içi aktarma talebinde bulunmayacaklardır. 

5. Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlemin yapıldığı tarih itibarıyla 
kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. 

6. Bütçelerin, "03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ve "05- Cari Transferler" ekonomik 
kodlarında yer alan cari nitelikli ödenekler ile "06- Sermaye Giderleri" ve "07- Sermaye Transferleri" 
ekonomik kodlarında yer alan sermaye nitelikli ödenekler arasında aktarma yapılmaması esastır. 
Ancak zorunlu hallerde, idarelerin bu nitelikteki aktarma işlemlerinin tamamı ilgili mevzuat 
çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilecektir. 

7. 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun 
olarak 2014 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması 
halinde, bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı, 5018 
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın 
idarelerce yapılacaktır. 

8. Kurumlar arası aktarma işlemlerinden; 
a) 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince yapılacak 

aktarma işlemleri, bütçesinden ödenek aktarılan idare tarafından gerçekleştirilecektir. 
b) 6512 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 644 sayılı KHK 

kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
yaptırılacak işlere ilişkin ödenekler, ilgili idarelerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine 
aktarılacaktır. 

9. İdarelerce yapılacağı belirtilen aktarma işlemleri dışında kalan her türlü kurum içi ve 
kurumlar arası aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir. 
 

IV- Ekleme İşlemleri 
1. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde; devreden kullanılabilir likit olarak, idarelerin 

açılış bilançolarının "10- Hazır Değerler" ve "11- Menkul Kıymet ve Varlıklar" hesap gruplarında yer 
alan hesapların bakiyeleri toplamından proje özel hesapları, şartlı bağış ve yardımlar, emanetler 
(proje özel hesapları ve şartlı bağış ve yardımlara ilişkin emanetler hariç), alınan depozito ve 
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teminatlar, ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile fonlar veya diğer 
kamu idareleri adına yapılan tahsilat tutarları düşüldükten sonra kalan pozitif değer dikkate 
alınacaktır. 

2. İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net 
finansman tutarı arasındaki fark kadar likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. Ayrıca, (B) 
işaretli cetvellerinde yer alan öz gelir kodlarının dördüncü düzeyi itibarıyla tahmin edilen tutarları 
aşan miktarlar için gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. 

3. Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı 
tutarları için de likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. 

4. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerde, önceki yıldan devreden kullanılabilir nakit 
tutarların ve (B) işaretli cetvellerindeki tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirlerin, öncelikle 
aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılması, aylık nakit ihtiyacı karşılanmadan likit karşılığı 
ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaması esastır. 

5. Likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, idarenin nakit ihtiyacının göz önünde 
bulundurulması ve nakit yönetiminin sıkıntıya sokulmaması amacıyla, belli bir nakit değerin 
(kasa+banka) ödenek kaydedilmeyerek ihtiyat olarak hesaplarda tutulması gerekmektedir. 

6. Ekleme işlemlerinden; 
a) İlgili mevzuatında Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılacağı belirtilen gelirli ödenek kaydı 

işlemleri Bakanlığımızca, diğer gelirli ödenek kaydı işlemleri ise idareler tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız yetkisinde bulunan ekleme işlemlerine ilişkin talepler, 
gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir. 

b) Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı ödenek kaydı, şartlı bağış ve yardımların 
ödenek kaydı ve diğer ödenek kaydı işlemleri idareler tarafından gerçekleştirilecektir. 
 

V- Ödenek Devir İşlemleri 
1. 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre; açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi 

artıkları ile yüklenme artıkları, ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunmaktadır. Bu 
çerçevede, artık karşılıklarının ödenek kaydedilmesine ilişkin olarak; 

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ödenek devrine dayanak teşkil eden belgeleri 
ekleyerek, ödenek devir taleplerini Bakanlığımıza iletecekler ve Bakanlığımızca ödenek devri işlemi 
gerçekleştirilecektir. 

b) Diğer idareler ise akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, 5018 ve 
6512 sayılı Kanunların ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgisine göre "Akreditif Artığı Ekleme" veya 
"Yüklenme Artığı Ekleme" işlem türünü kullanarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile 
ilişkilendirmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Söz konusu işlemlere ilişkin formlar, gerçekleştirilen 
bütçe işlemine dayanak teşkil eden belgelerle birlikte Bakanlığımıza iletilecektir. 

2. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir. Devirden 
kaynaklanan ödenek kaydı işlemleri, "Şartlı Bağış ve Yardımların Devri" işlem türü kullanılarak, özel 
bütçeli idarelerde net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirilmek suretiyle 
gerçekleştirilecektir. 

3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi ile diğer ödenek devir işlemleri 
Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. 

4. İdarelerin, devren ödenek kaydedilecek tutarın sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için 
azami dikkat ve özeni göstermeleri, acil durumlar dışında kesin hesap verilerinin sonuçlanmasını 
beklemeleri gerekmektedir. 
 
 



148 

VI- Özel Gelir Karşılığı Tahsis Edilen Ödeneklere İlişkin İşlemler 
1. Muhtelif kanun hükümleri çerçevesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yıl 

içinde elde edileceği tahmin edilen özel gelirler dikkate alınarak bu idarelerin bütçelerine 2013 
yılında tefrik edilen ödeneklerden geliri gerçekleşenler ile devren kaydedilen ödenekler 
toplamından harcanmayan kısımlar, 2014 yılı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere 
Bakanlığımızca devren ödenek kaydedilecektir. 

2. Bütçelerin "6" finansman kodundaki ödeneklerden; 
a) Tefrik edildiği tertipte kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmesine göre 

kullanılacaktır. 
b) Tefrik edildiği tertipten hizmetin gerektirdiği ilgili tertiplere aktarılarak kullanılması 

öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre aktarma yapılmak suretiyle kullanılacaktır. 
 

VII- Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Hususlar 
1. Yükseköğretim kurumları yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak Yükseköğretim 

Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve 
Kullanılmasına ilişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen düzenlemelere de uyacaklardır. 

2. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekler ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman 
Programını değiştiren bütçe işlemleri; yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve 
AFP (Birim Detay)'a yansıtılacaktır. 

3. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman 
Programını değiştirmemek kaydıyla, ödenek dağılımında ve AFP (Birim Detay)'da yapılacak her 
türlü değişiklik üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilecektir. 

4. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliği 
işlemleri, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde ve 6512 sayılı Kanunda yer alan aktarmaya ilişkin 
sınırlamalara tabi olmaksızın gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, toplulaştırılmış tertiplerdeki 
ödenekleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliklerinde de ödeneğin kullanılabilir 
durumda olması gerekmektedir. 
 

VIII- Diğer Hususlar 
1. Yılı yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce "2014 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak gerekli 
program değişiklikleri tamamlanacaktır. 

2. Gelirli ödenek kaydı ve ödenek devrine ilişkin işlemler ile özel gelir karşılığı konulan 
ödeneklerin gelir gerçekleşmesine bağlı aktarmalar hariç olmak üzere, kuruşlu bütçe işlemi 
yapılmayacaktır. 

3. İlama bağlı borçlar ayrı bir tertipte bütçelenmediğinden, bundan kaynaklanan borçlar, 
borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertiplerden ödenecektir. 

4. İdare bütçelerinde açılması gereken yeni tertipler ile gelir ve finansman kodları, Analitik 
Bütçe Sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma ilke ve 
kriterleri bakımından, ilgili idare ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü arasında mutabakat 
sağlanarak açılacaktır. 

5. Şartlı bağış ve yardımlara ilişkin ödenek iptal işlemi; genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinde Bakanlığımızca, özel bütçeli idarelerde ise idarelerce gerçekleştirilecektir. Bunun 
dışındaki ödenek iptal işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. 

6. İdarelerce yapılan aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemlerine ilişkin 
formlar, sadece Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir. Bu işlemlere ilişkin verilerin paylaşımı ve 
bilgilendirme sürecinin elektronik ortamda yürütülmesi sebebiyle söz konusu işlemler, 
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Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Muhasebat Genel Müdürlüğüne) 
gönderilmeyecektir. Diğer taraftan, kurumlar arası aktarma işlemlerinde, bütçesine ödenek 
aktarılan idareye önceki yıllarda olduğu gibi bildirim yapılmaya devam edilecektir. 

7. Hatalı bütçe işlemi, iptal edilmek suretiyle düzeltilecektir. İptal işleminin yapılabilmesi için 
ilgili tertiplerdeki hatalı işleme konu olan ödeneğin, kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. 
İptal işlemi, iptale konu bütçe işlemini yapan idare tarafından "Bütçe İşlemi İptal Formu" 
kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, gerekçesiyle birlikte daha önce işlemle ilgili 
bildirim yapılmış olan idarelere gönderilecektir. 

8. İdareler, her türlü bütçe işlemlerini ve bütçe işlem taleplerini e-bütçe'de 
gerçekleştireceklerdir. 

9. Likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve kurum içi ödenek aktarma 
işlemlerinin gerçekleştirilmesinde; elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. zorunlu giderler, diğer mal ve 
hizmet alımları karşılığı gerçekleşmiş fatura ve hakediş tutarları, ilama bağlı borçlar, mahkeme 
harçları, geçmiş dönem borçları, mevzuatına uygun olarak gerçekleşmiş yurtdışı tedavi giderleri ve 
sözleşmeye bağlanmış iş ve hizmetler ile devam eden projelere ilişkin ödenek ihtiyacı öncelikle 
karşılanacak olup kamu harcamalarında ek mali yüklere ilişkin 16/7/2010 tarihli ve 11294 sayılı 
Bakanlığımız Genel Yazısında yer verilen hususlar da dikkate alınacaktır. Yedek ödenek ihtiyacı ve 
takip eden yılların bütçelerinde ilave ödenek ihtiyacına yol açacak şekilde hizmet alımlarında 
genişlemeye gidilmeyecek, söz konusu giderlere ilişkin ödenek ihtiyaçları karşılanmadan yeni 
hizmet, faaliyet ve projelere ödenek ayrılmayacak ve bu amaçla kurum içi ödenek aktarma, likit 
karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmayacaktır. 

10. İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı 
arasındaki bağlantıyı kuracaklar, "03.3.5- Yolluk Tazminatları" ve "06.9.2.05- Yolluk Tazminatları" 
kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen gösterecekler, vize 
edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapmayacaklardır. 

11. Hizmet alımı suretiyle eleman temin edilen işlerde bir önceki yılda çalıştırılan eleman 
sayısının 2014 yılında artırılmaması esastır. 

12. 6512 sayılı Kanuna ekli (E) İşaretli Cetvelin 33 sıra numaralı hükmü gereğince, Analitik 
Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehberin giderin ekonomik sınıflandırması bölümünde parasal 
tutarına bakılmaksızın “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden karşılanacağı belirtilen 
giderler hariç olmak üzere, ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın 
vergiler dahil her bir alım için; 

- Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını, 
- Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını, 
- Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını, 
- Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını, 

aşan tutarlar, “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez.  
Bu itibarla, yukarıdaki yer verilen parasal tutarları aşan ihtiyaçlar, Devlet Malzeme Ofisinden 

temin edilse dahi “(06) Sermaye Giderleri” tertiplerinden ödenecektir. Ayrıca, doğrudan temin 
usulüyle yapılacak alımlarda ilgili bütçe tertibinin belirlenmesinde de söz konusu parasal tutarlar 
esas alınacaktır. Bu hususlara bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de riayet edilecektir. 

Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve her 
türlü tedbiri almaya Bakanlığımız yetkilidir. 

Gereğini önemle arz/rica ederim. 
 

Mehmet ŞİMŞEK 
  Maliye Bakanı 
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12. KAMU İHALE TEBLİĞİ 

 
30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı :  28898 

TEBLİĞ 
Kamu İhale Kurumundan: 
 

KAMU İHALE TEBLİĞİ 
(TEBLİĞ NO: 2014/1) 

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine 
göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya 
Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim 
oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon 
yediyüzdoksanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin 
dokuzyüzkırk Türk Lirası). 

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 
1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası), 

868.486,- TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası). 
2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası), 

1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası). 
3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin 

yediyüzellibir Türk Lirası), 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası). 
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin; 
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk 

Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin 
yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası). 

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk 
Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin 
yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL 
(Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon 
beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası). 

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk 
Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon 
dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin 
üçyüzyirmiyedi Türk Lirası). 

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL (Yüzkırkyedibin 
altıyüzotuzüç Türk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası). 

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin 
ikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 14.755,- TL 
(Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası), 15.783,- TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası). 

e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin; 
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmişaltı 

Türk Lirası), 315.856,- TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası). 
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç Türk 

Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmışyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk 



151 

Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası), 1.339.009,- TL (Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin 
dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası), 2.675,- TL 
(İkibin altıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 2.861,- TL (İkibin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası), 4.013,- TL 
(Dörtbin onüç Türk Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin ikiyüzdoksaniki Türk Lirası), 13.390.106,- TL 
(Onüçmilyon üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin 
üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin ikiyüzoniki Türk 
Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası), 5.354,- TL 
(Beşbin üçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (Beşbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası). 

f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (Yüzaltmış üçbin 
sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası), 175.297,- TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası). 

(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal 
Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer 
almaktadır. 

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden 
önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur. 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. 
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EK-1 
4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM 

İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO 
 

31/1/2014 TARİHİNE KADAR UYGULANAN 
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL  

LİMİTLER VE TUTARLAR 

1/2/2014 – 31/1/2015 DÖNEMİNDE  
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE 
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR 

EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER 

MADDE 8 

TL TL 

811.897 868.486 

1.353.164 1.447.479 

29.769.751 31.844.702 

 PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR 

MADDE 3 (g) 

TL TL 

6.791.568 7.264.940 

MADDE 13 (b) 

88.578 94.751 

177.163 189.511 

1.476.421 1.579.327 

MADDE 21 (f) 

147.633 157.923 

MADDE 22 (d) 

44.287 47.373 

14.755 15.783 

MADDE 53 (j)/1 

295.276 315.856 

MADDE 53 (j)/2 

669.503 716.167 

1.336 1.429 

1.339.009 1.432.337 

2.675 2.861 

4.013 4.292 

13.390.106 14.323.396 

26.780.212 28.646.792 

5.354 5.727 

MADDE 62 (h) 

163.875 175.297 
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13. MAHKEME HARCI ve MASRAFLARI, İLAMA BAĞLI BORÇLAR 

 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğü 

 
Sayı  : B.07.0.BHM.0.06-431/900                                                          11.03.2005*    8600 
Konu: Mahkeme harcı ve masrafları, 
            İlama bağlı borçlar 
 
 ………………………BAKANLIĞINA 
 ……………………...MÜSTEŞARLIĞINA 
 ……………………...REKTÖRLÜĞÜNE 
 ……………………...GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 ……………………...BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 
 ……………………...SAYMANLIĞINA 
 
İlgi : 22/03/2004 tarihli ve B.07.0.BMK.0.06.012.390/5003  sayılı yazı. 
 

2004 Mali Yılında Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına geçilmiş olması nedeniyle, genel bütçeye 
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçları ile mahkeme harcı ve masraflarını 
kendi bütçelerinden ödemeleri sırasında uymaları gereken usul ve esaslara ilişkin açıklamalar, ilgi 
yazı ile karar altına alınmıştır. 

Ancak, konu ile ilgili olarak çeşitli dairelerce Bakanlığımıza iletilen uygulamaya yönelik 
sorunlar nedeniyle, ödemelerin gecikmeksizin ve doğru yapılması, yersiz ve fazla ödemelere 
meydan verilmemesi ve ödeme yapıldıktan sonra varsa yasal hakların kullanılması bakımından 
aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

A- Mahkeme Harcı ve Masrafları: 
1- Genel bütçeye dahil her dairenin idari davaları ile ilgili mahkeme harcı ve masrafları kendi 

bütçelerinden ödenir. 
2- Katma bütçeli idarelerin tüm davaları ile ilgili mahkeme harcı ve masrafları kendi 

bütçelerinden ödenir. 
3- Genel bütçe içindeki dairelere ait hukuk, ceza davaları ile her türlü icra takiplerinde bu 

daireleri temsil görevi, 4353 sayılı Yasanın 18 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı Hazine Avukatlarına ait olduğundan, bu 
dairelerin taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde ödenmesi gereken mahkeme harcı ve masrafları 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince bütçesinde yer 
alan 12.01.30.00-03.3.9.00-1-03.4 tertibindeki ödenekler kullanılmak suretiyle ödenir. 

4- Döner Sermayeli İşletmelerin taraf olduğu her türlü davayla ilgili mahkeme harcı ve 
masrafları ile yol tazminatları, Döner Sermaye İşletmeleri bütçesinden ödenir. 

5- Maliye Bakanlığının davaları ile ilgili mahkeme harcı ve masrafları Bakanlığımız (BAHUM) 
tarafından bütçelerinden ödenir. Ancak; 

-Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından takip edilmesi gereken 
davalarla ilgili mahkeme harcı ve masrafları, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü bütçesinin 12.01.30.00-03.3.9.00-1-03.4 tertibindeki ödenekler kullanılmak suretiyle 
Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Müdürlüklerince de ödenebilir. 
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-Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından takip edilmesi gereken idari 
davalarla ilgili mahkeme harcı ve masrafları, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü bütçesinin 12.01.30.00-03.3.9.00-1-03.4 tertibindeki ödenekler kullanılmak suretiyle 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından da ödenebilir. 

B- İlama Bağlı Borçlar: 
1- Genel bütçeye dahil dairelerin 26/03/2004 tarihine kadar ödenmek üzere Bakanlığımıza 

(BAHUM) intikal ettirmiş oldukları ilama bağlı borçları, Bakanlığımız (BAHUM) tarafından 50 sıra 
nolu İç Genelgeye uygun olarak ödenmiş olup, bu borçlarla ilgili bakiye doğarsa, bakiye borçların 
tamamı ödeninceye kadar ödemelere devam edilecektir. 

2- Genel bütçeye dahil dairelerin, 26/03/2004 tarihine kadar ödenmek üzere Bakanlığımıza 
(BAHUM) intikal ettirilmemiş olan ilama bağlı borçları, kendi kurum bütçelerinin borcun 
kaynaklandığı mevcut veya yeni açılacak ilgili hizmet tertiplerinden ödenecektir. 

Ancak; Genel bütçeye dahil dairelerin, 26/03/2004 tarihinden önce kesinleşmiş ve yukarıda 
açıklandığı şekilde kendi kurum bütçelerinden ödeyecekleri ilama bağlı borçlarını ödemeden önce 
yazılı olarak Bakanlığımıza (BAHUM) bildirmeleri ve bu ilamlarla ilgili olarak Bakanlığımızca 
“herhangi bir ödeme yapılmamıştır” yazılı cevabını aldıktan sonra ödeme yapmaları uygun 
olacaktır. 

3- Genel bütçeye dahil daireler adına kesinleşmiş ve ödenmesi gereken ilama bağlı borçlarla 
ilgili ödemeler ilgi yazıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ödenecek olup, aşağıda bu 
ödemelere ilişkin örnekler verilmiştir. 

Örnek 1- 
Davalı Maliye Bakanlığı, kararın hüküm kısmı; “Sivas Muhasebe Müdürlüğü Memuru iken 

Edirne’ye tayin olan memur A’ya ödenmeyen 1000 YTL. harcırah, 50 YTL. yargılama gideri ve 80 
YTL. avukatlık ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmiştir.” şeklinde, davacı memur A 
dilekçe vererek hüküm konusu meblağın kendisine ödenmesini talep etmiştir. (Faiz 
istenilmediğinden, kararda da faiz ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.) 

Bu durumda, avukatlık ücretinin de davacıya ödenmesine ilişkin serbest avukat B’nin yazılı 
rızası olmak kaydıyla, memur A’ya toplam alacağı olan 1130 YTL’sından 6 YTL. 88 YKR. damga 
vergisi, 14 YTL. 92 YKR. gelir vergisi tevkifatı kestikten sonra, 1108 YTL. 20 YKR, bağlı bulunduğu 
dairenin  bütçesinin harcırah ödemeleri ile ilgili hizmet tertibindeki ödenek kullanılmak suretiyle, 
bağlı bulunduğu dairece tahakkuk ettirilerek ödenecektir. 

Örnek 2- 
Davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kararın hüküm kısmı; “Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığına bir başka kurumdan geçici görevlendirilen şoför A’ya ödenmeyen 400 YTL. fazla mesai 
ücretinin 15/01/2005 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte, 30 YTL. yargılama 
giderinin ve 60 YTL. avukatlık ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmiştir.” şeklinde, 
davacı A vekili serbest avukat B, İcra Müdürlüğüne müracaat ederek icra yoluyla tüm alacaklarının 
ödenmesini talep etmiştir. 

Bu durumda bu ilam ile ilgili tüm kalemler (asıl alacak, faiz, yargılama gideri, avukatlık 
ücretleri, icra masrafları ve icra avukatlık ücreti dahil) toplamı şoför A’ya fazla mesai ücretini 
ödememiş olan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ücret ödemeleri ile ilgili hizmet tertibindeki 
ödenek kullanılmak suretiyle, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, “karardaki avukatlık 
ücretiyle icra avukatlık ücreti toplamından iç yüzde yöntemi uygulanmak suretiyle gelir vergisi 
tevkifatı kesilerek damga vergisi kesilmeden tahakkuk ettirilerek ödenecektir. 

Örnek 3- 
Davalı Erzincan Valiliği, kararın hüküm kısmı; “Çiftçi A’ya tarım destekleme fon alacağı olan 

150 YTL’nin ödenmemesi nedeniyle, 150 YTL. tazminat, ayrıca tarım destekleme fonu ödemesinin 
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yapılması gerektiği tarihten itibaren ödeme gününe kadar hesaplanacak yasal faiz, 5 YTL. yargılama 
gideri ve 10 YTL. avukatlık vekalet ücretinin davalı tarafından çiftçi A’ya ödenmesine karar 
verilmiştir.” şeklinde, davacı çiftçi A’nın vekili serbest avukat C, İcra Müdürlüğüne müracaat ederek 
icra yoluyla tüm alacaklarının ödenmesini talep etmiştir. 

Bu durumda bu ilam ile ilgili tüm kalemler İl Tarım Müdürlüğünün bütçesinin mevcut veya 
yeni açılacak tertiplerinin (03.4.2.90) ekonomik kodundan ödenek kullanılmak suretiyle İl Tarım 
Müdürlüğünce tahakkuk ettirilerek ödenecektir. 

4- Maliye Bakanlığı veya Gelirler Genel Müdürlüğü veya Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi 
Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü davalı ya da davacı olup, dava konusu da bütçe 
gelirlerinden yapılacak red ve iadeler ile ilgili olursa; bu tür red ve iadeler bir gider niteliğinde 
olmayıp ödemesi doğrudan gelir kaydedilmiş olan gelir tertiplerine borç yazılarak Saymanlık İşlem 
Fişi ve aynı kararda yer alan asıl alacak dışında ödenmesine hükmedilen faiz, kanuni gecikme faizi, 
yargılama giderleri, avukatlık vekalet ücreti ve ilam icra yoluyla tahsile konmuş ise, icra masrafları 
da Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından bütçelerinde yer alan 12.01.33.62-01.12.00-1-03.4 
tertibindeki ödenekler kullanılmak suretiyle Tahakkut Müzekkeresi ve Verile Emri düzenlenmek 
suretiyle ödenecektir. 

5- Maliye Bakanlığı veya Gelirler Genel Müdürlüğü veya Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi 
Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü davalı ya da davacı olup, dava konusu bütçe gelirlerinden 
yapılacak red ve iadeler ile ilgili değil ise, bu durumda ödemelerin tamamı, Gelirler Genel 
Müdürlüğü merkez veya taşra birimlerince borcun kaynaklandığı mevcut veya yeni açılacak ilgili 
hizmet tertiplerinden yapılacaktır. 

Şayet ilama bağlı borç herhangi bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemiyor ise bu durumda 
ödemelerin tamamı Bakanlığımız (BAHUM) tarafından 50 sıra nolu İç Genelgeye uygun olarak 
yapılacaktır. 

6- İlamda davalı veya davacı genel bütçeli bir daire veya birkaç daire veya başka bütçeli 
idareler, karar kısmı “tüm ödemelerin davalılar veya davacılar tarafından ödenmesi” şeklinde ve 
davaya neden olan genel bütçeli daire veya daireler ise, bu durumda bu ilam ile ilgili tüm kalemler 
davaya neden olan dairenin bütçesindeki borcun kaynaklandığı mevcut veya yeni açılacak ilgili 
hizmet tertiplerindeki ödenekler kullanılmak suretiyle ödenir. Bir hizmet tertibi ile 
ilişkilendirilmeyenler ise davaya neden olan dairenin Hukuk Müşavirliği veya bu hizmetleri 
yürütmekle görevli diğer birimleri altında mevcut veya yeni açılacak tertiplerin (03.4.2.90) 
ekonomik kodundaki ödenekler kullanılmak suretiyle davaya neden olan dairece tahakkuk 
ettirilerek ödenebilir. 

7- İlamda davalı veya davacı Sağlık Bakanlığı ve A Hastanesi Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü, karar kısmı “tüm ödemelerin davalılar veya davacılar tarafından ödenmesi” şeklinde ve 
davaya neden olan A Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ise; bu durumda bu ilam ile ilgili 
tüm kalemler A Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesindeki ödenekler kullanılmak 
suretiyle tahakkuk ettirilerek ödenebilir. 

8- Cumhuriyet Üniversitesinde görevli A’ya sağlık gideri olarak 10 YTL. ödenmemiş ve kişi 
Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Üniversitesi aleyhine dava açmıştır. Kararın hüküm kısmı “kişiye 
ödenmeyen 10 YTL. sağlık giderine karşılık 10 YTL. tazminatın faizi ile birlikte, ayrıca yargılama 
giderlerinin de davalılardan alınması” şeklinde ise; bu durumda ödemelerin tamamı Cumhuriyet 
Üniversitesi bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerinin (03.4.2.90) ekonomik kodundan 
ödenek kullanılmak suretiyle Cumhuriyet Üniversitesince tahakkuk ettirilerek ödenebilir. 

9- Ankara İli Defterdarlığı Yeni Vergi Dairesi Müdürlüğünce, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun 67/4 ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 442 nci maddeleri uyarınca 
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ödenmesine karar verilen para cezası nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı adına ödeme emri 
düzenlenmiş ve tebliğ edilmiştir. 

Bu durumda, ilam ile ilgili ödeme Milli Savunma Bakanlığı tarafından kendi kurum 
bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerinin (03.4.2.90) ekonomik kodundan ödenek 
kullanmak suretiyle yapılacaktır. 

10- İlama bağlı borçlarla ilgili karşı tarafın serbest meslek erbabı avukatına yapılacak vekalet 
ücreti ödemelerinde, ödeme icra kanalıyla yapılmıyorsa, tahakkuk dairesi serbest meslek 
makbuzunu ödeme yapmadan önce talep edecek, ödeme icra kanalıyla yapılıyorsa, tahakkuk 
dairesi serbest meslek makbuzunu ödeme yapmadan önce talep etmeyecek, icra müdürlüğü 
ödemeyi yaparken serbest meslek makbuzunu talep edecektir. 

11- İlama bağlı borçlarla ilgili karşı tarafın işveren tarafından ücretlisi durumunda olan 
avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde, serbest meslek makbuzu talep edilmeyecektir. 

12- İlama bağlı borçlarla ilgili ödemeyi yapan Saymanlıklar, Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğüne veya Muhakemat Müdürlüklerine veya Hazine Avukatlarına veya 
Malmüdürlüklerine yazı ekinde ödemeye esas ilamların ve ödeme belgelerinin (banka dekontu 
veya banka hesap özeti v.b) tasdikli suretlerini, ödemeyi müteakip, en geç 10 gün içinde 
gönderecektir. 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikmen Cad. Maliye Sit. M Blok 06100  ANKARA                       Ayrıntılı Bilgi İçin M. POLAT D.Bşk. 
Telefon: (0312) 415 13 14   Faks: (0312) 417 46 12 
e-posta: Mehmetp@bahum.gov.tr      Elektronik Ağ: www.bahum.gov.tr 

mailto:Mehmetp@bahum.gov.tr
http://www.bahum.gov.tr/
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14. KAMU HARCAMALARINDA EK MALİ YÜKLER 
T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

 
Sayı   : B.07.0.BMK.0.06.12.390 
Konu : Kamu harcamalarında                                                                         26.07.2010    11294 
             ek mali yükler 
 

…………………………….. 
…………. BAKANLIĞINA 
…………. BAŞKANLIĞINA 
…………..MÜSTEŞARLIĞINA 
…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
…………. VALİLİĞİNE 
…………. REKTÖRLÜĞÜNE 

 
Bilindiği üzere, 20/11/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.06.12.390-18740 sayılı genel yazımızda; 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilgili mevzuatı ve/veya abonelik sözleşmesinde yer 
alan hükümlere göre gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi ve benzeri adlar altında tahakkuk 
ettirilen ödemeler ile Enerji Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre elektrik 
faturalarında yer verilen reaktif enerji bedellerini, anaparaları ile birlikte anaparanın ödeneceği bütçe 
tertiplerinden ödemeleri gerektiği belirtilmişti. 

Ancak, idarelerin bütçe uygulamalarının izlenmesi, muhasebe kayıtlarının ve kesin hesaplarının 
incelenmesi neticesinde, ödenek yetersizliği gerekçesiyle elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarını 
ödeyemeyen ya da bu faturaların geç ödenmesi nedeniyle gecikme zammı ya da gecikme faizi ödemek 
zorunda kalan bazı idarelerde; 

- Söz konusu giderlere ilişkin ödeneklerin tefrik edildiği amaçlar dışında aynı tertipte yer alan 
diğer ihtiyaçların temininde kullanıldığı ya da bütçelerinin diğer gider tertiplerine aktarılarak kullanıldığı, 

- Mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin ödeneklerden bir kısmının kullanılmayarak iptal edildiği, 
tespit edilmiştir. 

Bu tespitler ve konuya ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütler dikkate alınarak aşağıda yer 
alan esaslar belirlenmiş olup kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanılmasını 
sağlamak bakımından uygulama bu esaslar dahilinde yürütülecektir. 

Bu yazıda; elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarının zamanında ödenmemesi ve bazı 
yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili mevzuatı ve/veya abonelik sözleşmesine 
göre gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi ve benzeri adlar altında tahakkuk ettirilen tutarlar ile 
elektrik faturalarında yer verilen reaktif enerji bedellerinin tamamı birden ek mali yük olarak ifade 
edilecektir. 

I- Ek Mali Yüke Meydan Verilmemesi İçin Alınması Gereken Tedbirler 
İdareler, ek mali yükle karşılaşmamaları bakımından, ödemelerini ve yükümlülüklerini zamanında 

yerine getirecekler ve bunun için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır. Bu kapsamda idarelerce; 
1- Merkez ve merkez dışı birimlerin gerçek ihtiyaçlarının tespit edilerek, bütçe tekliflerine 

yansıtılmasını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, 
2- Bütçe teklifleri hazırlanırken, ödenek teklif tavanları dikkate alınarak, ek mali yükümlülük 

doğurabilecek ihtiyaçlara öncelik verilmesi, Bakanlığımızla yapılacak bütçe görüşmelerinde de ek mali 
yüke neden olabilecek ihtiyaçların gerekçeli olarak ve öncelikle gündeme getirilmesi, 
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3- Mevcut ödeneklerin merkez dışı birimlerin ihtiyaçları dikkate alınarak gönderilmesi; ödenek 
kullanımlarının takip edilerek, ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak, kullanılmayan ödeneklerin 
tenkis edilerek ödenek ihtiyacı bulunan muhasebe birimlerine gönderilmesi, 

4- Serbest ödeneklerin tamamının merkez dışı birimlere gönderilmesi yerine, makul bir 
miktarının sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere ihtiyaten tutulması, 

5- Mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra yıl sonu gerçekleşme tahminlerinin de dikkate alınarak, merkez 
dışı birimlerin ödenek ihtiyaçlarından merkez birimlerin anında bilgilenmesini sağlayacak imkanların 
oluşturulması, bu amaçla telefon ve faksın yanı sıra bilgi işlem teknolojilerinin ve elektronik ortamların 
etkin kullanımının sağlanması, 

6- Elektrik, doğalgaz, su ve telefon giderlerini karşılamak amacıyla ödeneklerin gerek aynı 
tertipte yer alan diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların gerek bütçe içi ödenek aktarma suretiyle 
bütçenin diğer tertiplerindeki diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir şekilde 
kullanılmaması ve buna neden olabilecek bir taahhüde ve harcamaya girişilmemesi, 

7- Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek yetersizliği nedeniyle ödenemeyen 
elektrik, doğalgaz ve su faturalarının ödeme emrine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal 
ettirilmesi ve muhasebe birimlerince bu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınması, bütçe 
imkanlarının kullanılmasında ve merkez dışı birimlere ödenek gönderilmesinde bütçeleştirilmiş borçlar 
hesabındaki bu tutarların öncelikle değerlendirilmesi, 

8- Mevcut ödeneklerin elektrik, doğalgaz, su ve telefon giderlerine ilişkin ihtiyaçları karşılayıp 
karşılamayacağı hususunun sürekli gözden geçirilmesi ve ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyacını 
karşılamaya yönelik tüm tedbirlerin alınması, 

9- Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyacının öncelikle bütçe imkanlarıyla karşılanmaya çalışılması bu 
kapsamda, bütçe içi aktarmanın yanı sıra özel bütçeli idarelerde likit ve gelir fazlası ödenek kaydı 
işlemleriyle ödeneğin temin edilmesi, 

10- Söz konusu mal ve hizmetlerin tüketiminde azami tasarrufu sağlayacak tedbirlerin alınması, 
11- Elektrik tüketimi ile ilgili olarak, ilave maliyete yol açan reaktif enerjiyi önlemek için 

kompanzasyon sistemlerinin kurulması ve etkin çalıştırılmasının sağlanması, 
12- Gerek merkez gerek merkez dışı birimlerde kamu kaynaklarının kullanımında ve ihtiyaçların 

karşılanmasında verimlilik ve etkinliğin temini ve önceliklendirme anlayışının yerleşmesini sağlayacak 
gerekli düzenleme ve bilgilendirmenin yapılması, 

gerekmektedir. 
Buna ilaveten, merkez dışı birimlerce ayrıca; 
1- Merkez dışı birimlerin ödenek ihtiyacının doğru tespit edilebilmesi bakımından bütçe imkanları 

da dikkate alınarak ihtiyaçların gerçekçi olarak belirlenmesi ve merkez birimlere bildirilmesi, 
2- Ödenek gönderme belgesiyle verilen harcama yetkisinin öncelikle elektrik, doğalgaz, su ve 

telefon giderlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması, söz konusu ihtiyaçlar karşılanmadan 
diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların temininde kullanılmaması, 

3- Ödenek gönderme belgesiyle verilen harcama yetkisinin elektrik, doğalgaz, su ve telefon 
giderlerine ilişkin ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı hususunun sürekli gözden geçirilmesi ve ortaya 
çıkabilecek ödenek ihtiyacının zamanında karşılanması amacıyla merkez birimlere bildirilmesi, 

4- Ödenek gönderme belgesiyle verilen harcama yetkisinin birimin ihtiyaçlarından fazla olması 
halinde, mevcut ödeneklerin etkin kullanımı bakımından, kullanılmayacak ödeneğin tenkis edilmesi 
amacıyla merkez birimlerin bilgilendirilmesi, 

gerekmektedir. 
II- Ek Mali Yükün Ödenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
1- İdarelerin kendilerinden talep edilen, her hangi bir ek mali yükü ödeyebilmeleri için öncelikle 

ek mali yükün; 
a) Yasal veya sözleşmeye bağlı hukuki bir dayanağının bulunması, 
b) Zamanaşımına uğramamış olması, 
c) Terkin, mahsup vb. sebeplerle ortadan kalkmamış olması, 
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d) Kanıtlayıcı belgesinin bulunması, 
gerekmektedir. 
2- Bu şartların tamamını birden sağlamayan ek mali yük ödenmeyecektir. 
3- Herhangi bir ek mali yükle ilgili olarak yukarıda belirtilen şartların bulunup bulunmadığının 

araştırılmasından harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur. 
4- Ek mali yükle ilgili ödeme emri belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hususunda, Merkezi 

Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki düzenlemeler esas alınacaktır. 
III- Ek Mali Yükün Muhasebeleştirilmesi 
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarının 

zamanında ödenmemesi ve bazı yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle ilgili 
mevzuatı ve/veya abonelik sözleşmesine göre gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi ve benzeri 
adlar altında ödenen tutarların muhasebeleştirilmesi işlemi, 06/4/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.46-
802/04684 sayılı genel yazımıza göre yapılacaktır. 

IV- İlgililerin Sorumluluğu 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesinde kamu zararına ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. Buna göre kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden 
kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya 
eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanarak; kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama 
veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili 
mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edileceği, kamu zararının, bu zarara 
neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usul ve esasların, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği 
hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye istinaden 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri, mali hizmetler birim yöneticileri ve iç denetçiler ile diğer 
kontrol, denetim ve incelemeye yetkili olanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 
uygun olarak elde edilmesi, yönetilmesi, kullanılması, korunması ve kötüye kullanılmamasına ilişkin 
olarak 5018 sayılı Kanunla verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ek mali yüke meydan 
verilmemesi bakımından bu yazıda yer verilen hususlara gerek merkez birimler gerek merkez dışı 
birimlerce uyulup uyulmadığını, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek, incelemek ve 
denetlemekle yükümlüdürler. Söz konusu kontrol, denetim ve incelemeler ile Sayıştayca kesin hükme 
bağlama ve mahkemelerce yargılama neticesinde, ek mali yük oluşması suretiyle kamu zararına neden 
olanlar hakkında, anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim. 
 

 
 
 
Not: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 
bütçeli idarelerin taşra teşkilatlarına ve muhasebe 
yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından 
ivedilikle yapılacaktır. 
(İnternet Adresi: www.bumko.gov.tr) 

http://www.bumko.gov.tr/
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15. TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ 

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 28/12/2006 No : 2006/11545 
 Dayandığı Kanunun Tarihi  : 10/12/2003 No : 5018 
 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 18/1/2007   No : 26407 
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5         Cilt : 46 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme 

yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile 
yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev 
yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine 
ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait 

taşınır malları kapsar. 
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), 

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınır mallarının kayda alınması ile 
bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. (1) 

(3) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim 
yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu 
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas 
ve usuller uygulanır. 

(4) Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir 
kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar hakkında özel 
mevzuatındaki hükümler uygulanır. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan 

iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri, 
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 
c) Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile 

taşıtlar ve demirbaşları, 
ç) Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın 

uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod 
Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları, 

d) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi 
bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi, 

e) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, 

                                                 
1 8/10/2012 tarihli ve 2012/3832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan 
“savunma ve güvenlik amaçlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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f) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki 
nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya 
ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan 
taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, 

g) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 
ğ) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 

hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri, 
h) Malî hizmetler: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri, 
ı) Rayiç bedel: Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini, 
i) Strateji geliştirme birimi: Strateji geliştirme başkanlıkları, strateji geliştirme daire 

başkanlıkları, strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri, mahalli 
idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimleri ve strateji 
geliştirme birimi kurulmayan idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimleri, 

j) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) 
bölümlerinde gösterilen taşınırları, 

k) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan 
sonra gelen iki haneli detay kodunu, 

l) Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay 
kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, 

m) Taşınır hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve 
taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu, 

n) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, 
kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve 
bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri, 

o) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci 
düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan kodu, 

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı 
harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve 
biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, 

p) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif 
cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 
hesap detayında gösterilen taşıtları, 

r) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda 
tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir 
daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 
150 hesap detayında yer alan malzemeleri, 

s) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu 
idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sorumluluk ve Görevliler 

Sorumluluk 
MADDE 5 – (1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun 

olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas 
ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını 
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ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi 
sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. 

(2) Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya 
kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

(3) Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak 
üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli 
bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve 
görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. 

(4) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına 
devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade 
edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez. 

(5) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin 
alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok 
olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal 
veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu 
tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle 
tahsil edilir. 

(7) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne 
uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. 

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri 
MADDE 6 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya 

çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule 
uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış 
temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır 
işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 
görevlendirilebilir. (Ek cümle: 8/10/2012-2012/3832 K.) Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması 
halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı 
tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülebilir. 

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 
verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ek ibare: 8/10/2012-2012/3832 
K.) (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf 
malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.) 

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri 
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 
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e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 
harcama yetkilisine bildirmek. 

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 
seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak. 

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. 
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 

sunmak. 
(3) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, 

kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. 
(4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim 

etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 
Taşınır konsolide görevlileri 
MADDE 7 – (1) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, 

ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek 
üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide 
görevlisi belirlenir. 

(2) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme 
birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden 
sorumlu yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların 
en üst yöneticileri tarafından belirlenir. 

(3) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve 
taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, 
idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına 
hazırlamakla yükümlüdür. 

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları 
MADDE 8 – (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. 

(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim 
Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek 
onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. 

(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır 
işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince 
hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama 
yetkilisine vermekle sınırlıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Defter ve Belgeler 

Defterler 
MADDE 9 – (1) Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır. 
a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde 

yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. 
b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer 

alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları 
ayrı yapılır. 
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c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere 
muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır. 

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler 
ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır. 

Belge ve cetveller 
MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller 

kullanılır. 
a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan 

taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların 
niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak 
üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A 
örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve 
her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan 
belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda 
düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır. Düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. İhtiyaç 
duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan 
ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. 

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, 
bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve 
onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit 
gaz (LPG) ve yağlar, 

3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz 
dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 

4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane 
materyalleri. 

5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam 
için alınan yiyecek ve içecekler. 

b) Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları 
ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı 
Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş 
makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. (Ek cümle: 
8/10/2012-2012/3832 K.) Sorumlu yönetici, kendisine zimmetlenen taşıt veya iş makinesi ile 
kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler.Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde 
ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. 

c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve 
talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır. 

ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde 
gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki 
nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer 
nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır. 

d) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9): Bu Alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan 
hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı 
teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için Taşınır İşlem 
Fişi düzenlenir ve bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası 
üzerine kaydedilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye 
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verilen Taşınır Geçici Alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri 
alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır. 

e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, 
çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi 
nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle 
kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki 
çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına 
esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek 
Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır. Bu Tutanak, bu bentte sayılan 
hallerin ortaya çıkması durumunda, bu durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi 
tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, gerektirmemesi halinde 
harcama yetkilisinin kararına, sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım 
kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki 
çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. 

f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri 
arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları 
itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan 
miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası 
devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır. 

g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12): Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey 
detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın 
sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek 
nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır. 

ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol 
yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen 
her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu 
düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında 
sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir. 

h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, harcama biriminin 
taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama 
birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve 
taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. 

ı) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, 
dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama 
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her 
bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde 
kaydedilir. 

i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, merkezdeki taşınır konsolide 
görevlisince kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide 
görevlilerinden alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda 
gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu 
düzeyinde kaydedilir. 

j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin 
hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için 
düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. 
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k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde 
bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma 
ve basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir. 

Kamu idarelerince yapılabilecek düzenlemeler ile defter ve belgelerin elektronik ortamda 
tutulması 

MADDE 11 – (1) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve 
cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. 
(2) Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun 
görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan 
defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Taşınır İşlemleri 

Taşınırların kaydı 
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına 

alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas 
olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. (2) 

(2) Bu çerçevede; 
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde 

edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, 
b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, 
c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,  
miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir. 
Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu 
MADDE 13 – (1) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere 

teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine 
devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale 
geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma 
hallerinde çıkış kaydedilir. 

(2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında; 
a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli, 
b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı 

değeri, 
c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat 

edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca 
belirlenen değer,  

esas alınır. 
(3) Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin 

ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, 
sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın 
alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. 

(4) Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim 
Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca 
gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak 
paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir. 

                                                 
2 8/10/2012 tarihli ve 2012/3832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan 
“Taşınır kayıtları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “harcama birimleri itibarıyla” ibaresi eklenmiştir. 
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Dayanıklı taşınırlarda değer artışı 
MADDE 14 – (1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım 

harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet 
kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı 
harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir. 

(2) Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar 
itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir. 

Satın alınan taşınırların giriş işlemleri 
MADDE 15 – (1) Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki 

hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. 
(2) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime 

doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici 
Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya 
dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer 
birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı 
yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer 
birimler adına çıkış kaydedilir. 

(3) Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki 
taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için 
düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci 
nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, 
muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, 
sıralı olarak dosyalanır. 

(4) Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır 
İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra Taşınır 
İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. 

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi 
MADDE 16 – (1) Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım 

olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir. 

Sayım fazlası taşınırların girişi 
MADDE 17 – (1) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi 

düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla 
aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit 
komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır. 

İade edilen taşınırların girişi 
MADDE 18 – (1) Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade 

edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını 
belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. 
Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir. 

(2) Yönetmelik eki taşınır kod listesinde tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan 
taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar 
kullanılması mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur. Bu 
şekilde iade edilen taşınırlar hakkında birinci fıkraya göre işlem yapılır. 

(3) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle 
ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma 
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verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen 
kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır. 

Devir alınan taşınırların girişi 
MADDE 19 – (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir 

alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak 
düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir ve Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden 
idarenin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin 
yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez. 

(2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen 
taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve 
kontrol yetkilisine verilir. 

(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır 
İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez. 

Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi 
MADDE 20 – (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 178 inci maddesi gereğince yürürlüğe konulan tasfiye işlemlerine ilişkin 
yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenir ve giriş kaydı yapılır. Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim eden ilgili idare yetkilisine 
verilir. 

İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri 
MADDE 21 – (1) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri 

taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenerek giriş kaydedilir. 

(2) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik 
değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Tüketim suretiyle çıkış 
MADDE 22 – (1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır 

İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. 
(2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların 

üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
(3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz. 
(4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate 

alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. 
Kullanım suretiyle çıkış 
MADDE 23 – (1) Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi 

düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi 
düzenlenerek kullanıma verilir. 

(2) Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu 
görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. 

(3) Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine 
ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir. 

(4) Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin 
birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. 

(5) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında 
kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak 
kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. 
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Devir suretiyle çıkış 
MADDE 24 – (1) Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak 

devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın 
devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan Fiş, düzenlenen Fişin ekine bağlanır. 

(2) Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen 
taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin 
taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. 

(3) Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi 
düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez. 

Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı 
MADDE 25 – (1) Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili 

makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır. 
Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır. 

Satış suretiyle çıkış 
MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek 

çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır. 
Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış 
MADDE 27 – (1) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında 

meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, 
kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle 
kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay 
Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. 

(2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı 
Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak 
Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri 
gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup 
olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve 5 inci madde hükmüne göre işlem 
yapılır. 

(4) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile 
değiştirilmek üzere yüklenicisine iade edilen taşınırlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına 
dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır. 

(5) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Kamu idaresi ile yüklenici arasında imzalanan mal alımına 
ilişkin sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; 
kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan taşınırlardan daha uzun miadlı olanlarla 
değiştirilenler, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem 
Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır. 

Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış 
MADDE 28 – (1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve 

fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya 
özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama 
yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. 

(2) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen 
taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. 

(3) Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay 
Tutanağı düzenlenir. 



170 

(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek 
tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst 
yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. 

(5) Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik 
değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart 
olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya 
komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı 
düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır. 

(6) Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan 
çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. 

Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak 
işlemler 

MADDE 29 – (1) Kamu idarelerinin yeniden yapılanmaları sonucu teşkilat yapılarında 
meydana gelen değişiklikler nedeniyle bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilen 
harcama birimlerine ait taşınırlar; 

a) Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, 
bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş, 

b) Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, 
bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş, 

c) Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi 
kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş,  
kaydedilir. 

(2) Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, 
muhasebe birimine gönderilir. 

Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi 
MADDE 30 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe 

kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle 
edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir 
nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen 
taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen 
Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her 
durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. (Ek cümle: 
8/10/2012-2012/3832 K.) Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri 
arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi 
muhasebe birimine gönderilmez. 

(2) Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim 
malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. 
Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer 
idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış 
tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç 
ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. 

(3) Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen 
Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara 
kaydeder. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi (3) 

Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis (4)  (5) 

MADDE 31 – (1) Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece 
kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz 
devredilebilir. 

(2) Ancak devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle 
ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar devredilemez. 

(3) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) Aşağıda sayılan taşınırların diğer kamu idarelerine 
bedelsiz devrinde beş yıl şartı aranmaz: 

a) Kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen 
araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar. 

b) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde 
edinilerek sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar. 

c) Uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi için alınan taşınırlar. 
ç) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin 

edilen taşınırlar. 
d) Devredilmediği takdirde kullanım imkânı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle 

devredilmesi gereken tüketim malzemeleri. 
(4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş 

makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere 
geçici olarak tahsis edebilir. 

(5) (Ek: 14/2/2012-2012/2842 K.) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince 
Başbakanlığa yapılacak devir ve tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. (5) 

(6) (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik 
kullanılacağı veya görev ve yetki alanları itibarıyla devirlerinin daha faydalı olacağı anlaşılan 
taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye 
Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir. (6) 

(7) (Ek: 4/5/2010-2010/504 K.) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile 
tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. (6) 

ALTINCI BÖLÜM 
Sayım ve Devir İşlemleri 

Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler(5) 
MADDE 32 – (1) Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin 

görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve 
zamanlarda sayımı yapılır. 

(2) Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin 
başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım 
kurulu tarafından yapılır. 

                                                 
3Bu bölüm başlığı “Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri” iken, 4/5/2010 tarihli ve 2010/504 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
4 Bu madde başlığı “Kamu idareleri arasında bedelsiz devir” iken, 4/5/2010 tarihli ve 2010/504 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
5 Bu maddeye, 14/2/2012 tarihli ve 2012/2842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle beşinci 
fıkra eklenmiş, mevcut beşinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. 
6 8/10/2012 tarihli ve 2012/3832 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle beşinci fıkradan sonra gelmek üzere altıncı fıkra 
eklenmiş ve mevcut altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 
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(3) Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için gerekli 
tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine harcama 
yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin alınması, sayım kurulunun görev ve 
sorumluluğu altındadır. 

(4) Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya 
ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin 
işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, 
defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan 
miktarlar Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir. 

(5) Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, 
garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve 
bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım 
Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım 
yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler 
dikkate alınır. 

(6) Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında 
farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" 
veya "Noksan" sütununa kaydedilir. 

(7) Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit 
edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun 
tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla 
uygunluğu sağlanır. 

(8) Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için 
muhasebe birimine gönderilir. 

(9) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından 
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 
tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve 
çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur. 

Devir işlemleri 
MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda 

bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden 
görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu 
kayıt ve belgeleri aramak ve almak zorundadır. 

(2) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen 
veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve 
kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı 
ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir. Devir kurulu, harcama yetkilisi 
tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en 
az üç kişiden oluşur. 

(3) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır. 
(4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında 

bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak 
sayılmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir. 

(5) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük 
süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde 
harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı 

Taşınır yönetim hesabı 
MADDE 34 – (1) (Değişik: 8/10/2012-20123832 K.) Kanunun kaynakların kullanılması ve 

yönetilmesi konusunda harcama birimi ve harcama yetkililerine yüklediği sorumluluğun gereği 
olarak taşınır yönetim hesabı, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla 
hazırlanır. Taşınır yönetim hesabında; önceki yıldan devredilen, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla 
devredilen taşınırlar ile yıl sonu sayımında bulunan fazla ve noksanlar gösterilir. 

(2) Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur: 
a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, 
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 
c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, 
ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. 
(3) Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır (…) (7): 
a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve 

Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre iki nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 
Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde 
tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz 
konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler. (7) 

b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir 
ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm 
Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. 

c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp 
uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. 

ç) (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) Taşınır yönetim hesabı; yetkili mercilerce 
istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının taşınır 
yönetim hesabı ise merkez teşkilatında muhafaza edilir. 

Taşınır kesin hesabı 
MADDE 35 – (Değişik: 8/10/2012-2012/3832 K.) (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı 

merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama 
Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince 
hazırlanır. 

(2) Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın ilgili mevzuatında belirlenen süre içinde 
Sayıştay Başkanlığına gönderilir. 

(3) Ayrıca, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile 
Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak 
üzere Nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkla mutabakat sağlanan ve ilgili bakan 
ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal 
Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Bakanlığa 
gönderilir. 

(4) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır 
Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba 
bağlayacak mercilere gönderirler. 

                                                 
7 8/10/2012 tarihli ve 2012/3832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve 
ilgili yerlere gönderilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde 
değiştirilmiştir. 



174 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Numaralandırma ve Kod Sistemi 

Dayanıklı taşınırların numaralanması 
MADDE 36 – (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi 

tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma 
suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle 
numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz. 

(2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar 
Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş 
kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından 
oluşur. 

Taşınır kodları ve detaylı hesap planı 
MADDE 37 – (1) Taşınırın Bakanlıkça belirlenen düzey detay kodundan sonraki detay 

kodları, kamu idarelerince ölçü birimi esas alınarak belirlenir. 
(2) Kapsamdaki kamu idarelerinin muhasebe detaylı hesap planları, Yönetmelik ekindeki 

Taşınır Kod Listesine uygun olarak belirlenir. 
Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve Sayıştaya bildirilmesi 
MADDE 38 – (1) Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı 

ambarlara aşağıdaki esaslara göre birer kod numarası verilir. 
a) Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci grup 

(00.00.00.00) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal 
sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge 
veya merkezdeki harcama birimi sayısını gösterir. Bakanlık saymanlık otomasyon sistemini 
(say2000i) kullanan idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır. 

b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve 
iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. 
Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır. 

(2) Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan 
taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır. 

(3) Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı 
ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, 
soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştaya göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan 
değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Yetki 
MADDE 39 – (1) Bakanlık; 
a) Yönetmelik ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi ile defter, belge ve cetvellerde değişiklik 

yapmaya, 
b) Taşınır II nci düzey detay kodundan sonraki detay kodları belirlemeye, 
c) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkod sistemini uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye, 
ç) Taşınır kesin hesabının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, 
d) Bakanlık birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, 

uygulama sonuçlarına göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden 
yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye, 
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e) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, tüketim malzemelerinin çıkışına esas 
olmak üzere taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı listelerin muhasebe birimine 
gönderilmesinde uygulanacak sürelerde değişiklik yapmaya, 

f) Harcama yetkililerinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için tutar belirlemeye, 
yetkilidir. 

Kayıt hatalarının düzeltilmesi 
EK MADDE 1 – (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) (1) Taşınırın kodunda, birim maliyet 

bedelinde veya miktarında hata yapılması durumunda, harcama yetkilisinin onayı üzerine 
düzenlenecek yeni Taşınır İşlem Fişiyle hatalı kaydın çıkış işlemi yapılır. Daha sonra düzenlenecek 
Taşınır İşlem Fişiyle de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle hata düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını 
etkileyen düzeltmelere ilişkin Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. 

(2) Mahsup dönemi sonuna kadar tespit edilen kayıt hataları, ilgili olduğu yılın hesaplarına; 
daha sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari yıl hesaplarına mâledilerek düzeltilir. 

Kodların bildirimi 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idareleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 

ay içinde bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların 
kod numaralarını tespit ederek Sayıştaya bildirmek zorundadırlar. 

Envanteri yapılan taşınırların muhasebe birimine bildirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında 

izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu 
taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından 
belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. 
Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir. 

(2) Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş 
olan değerler 30/6/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, 
ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde 
gösterilen taşınırlar 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla 
uygunluğu sağlanır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde 
belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir. 

Önceki mevzuata göre sonuçlandırılmış işlemler 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kamu idareleri tarafından 1/1/2006 tarihinden bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ayniyat Talimatnamesi veya Ayniyat Talimatnamesine dayanılarak 
çıkarılmış özel yönetmeliklerinin hükümlerine göre sonuçlandırılmış olan taşınır işlemleri, 
mevzuatına uygun olarak yapılmış kabul edilir. 

(2) Diğer düzenleyici mevzuatta Ayniyat Talimatnamesine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe 
yapılmış sayılır. 

Geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar 
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: 4/5/2010-2010/504 K.) (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 

kamu idarelerince, geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar (taşıt ve iş makineleri dahil) 
hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 40 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin; 
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (g) bentleri, 13 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrası, 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 31 inci, 36 ncı , 37 nci maddeleri ve geçici 
1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 

b) 34 üncü ve 35 inci maddeleri 31/12/2007 tarihinde, 
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c) Diğer maddeleri 1/7/2007 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 
 
 

28/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11545 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE 
KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE 
 

Ek ve Değişiklik 
Getiren Yönetmeliği 
Yürürlüğe Koyan 
Kararnamenin Tarihi 

Ek ve Değişiklik 
Getiren Yönetmeliği 
Yürürlüğe Koyan 
Kararnamenin 
Numarası 

2006/11545 sayılı 
Kararnamenin Eki 
Yönetmeliğin 
Değişen Maddeleri 

Yürürlüğe 
Giriş Tarihi 

4/5/2010 
 
 
14/2/2012 
8/10/2012 

2010/504 
 
 
2012/2842 
2012/3832 

1, Beşinci Bölüm 
Başlığı, 31, Geçici 
Madde 4 
31 
2, 6, 10, 12, 15, 20, 27, 
30, 31, 34, 35, Ek 
Madde 1 

 
 
19/6/2010 
22/3/2012 
 
 
8/11/2012 
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TAŞINIR KOD LİSTESİ 
Hesap  I. Düzey   II. Düzey 
Kodu  Kodu    Kodu 
   A- TÜKETİM MALZEMELERİ 
150    İlk Madde ve Malzemeler 
150  01   Kırtasiye Malzemeleri Grubu 
150  01  01  Yazı Araçları 
150  01  02  Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 
150  01  03  Kağıt Ürünler 
150  01  04  Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 
150  01  05  Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 
150  01  06  Yazı Düzelticiler 
150  01 07  Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 
150  01  08  Bilişim Malzemeleri 
150  02   Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 
150  02  01  Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 
150  02  02  Servis ve Saklama Kapları 
150  02  03  Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 
150  02  04  İçecek Servis Takımları 
150  02  05  Mutfak Araç ve Gereçleri 
150  03   Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu 
150  03  01  İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 
150  03  02  Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar 
150  03  03  Medikal Malzemeler 
150  03  04  Laboratuar Malzemeleri 
150  04   Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 
150  04  01  Katı Yakıtlar 
150  04  02  Sıvı Yakıtlar 
150  04  03  Gaz Yakıtlar 
150  04  04  Yağlar ve Katkı Yağlar 
150  04  05  Kimyevi Maddeler 
150  05   Temizleme Ekipmanları Grubu 
150  05  01  Temizlik Malzemeleri 
150  05  02  Temizlik Araç ve Gereçleri 
150  05  03  Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 
150  06   Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 
150  06  01  Giyecekler 
150  06  02  Mefruşat Ürünleri 
150  06  03  Tuhafiye Malzemeleri 
150  07   Yiyecek Grubu 
150  07  01  Bakliyat 
150  07  02  Yağlar 
150  07  03  Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 
150  07  04  Un ve Unlu Gıdalar 
150  07  05  Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar 
150  07  06  Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 
150  07  07  Etler ve Et Ürünleri 
150  07  08  Deniz Ürünleri 
150  08   İçecek Grubu 
150  08  01  Alkolsüz İçecekler 
150  08  02  Alkollü İçecekler 
150  09   Canlı Hayvanlar Grubu 
150  09  01  Çiftlik Hayvanları 
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Hesap  I. Düzey   II. Düzey 
Kodu  Kodu    Kodu 
   A- TÜKETİM MALZEMELERİ 
150  09  02  Hizmet Amaçlı Hayvanlar 
150  09  03  Gösteri Amaçlı Hayvanlar 
150  09  04  Deney Amaçlı Hayvanlar 
150  09  05  Koruma Altına Alınan Hayvanlar 
150  10   Zirai Maddeler Grubu 
150  10  01  Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları 
150  10  02  Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 
150  10  03  Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 
150  10  04  Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler 
150  10  05  Ağaç, Fundalık ve Çiçekler 
150  11   Yem Grubu 
150  11  01  Çiftlik Hayvan Yemleri 
150  11  02  Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri 
150  11  03  Balık Yemleri 
150  11  04  Köpek ve Kedi Yemleri 
150  11  05  Kemirgen Hayvan Yemleri 
150  11  06  Sürüngen Yemleri 
150  11  99  Diğer Hayvan Yemleri 
150  12   Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 
150  12  01  Küçük El Aletleri ve Gereçleri 
150  12  02  Tutturucular 
150  12  03  Kaplayıcılar 
150  12  04  Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 
150  12  05  Ağaç Ürünleri 
150  12  06  Metal Ürünler 
150  12  07  Cam Ürünler 
150  13   Yedek Parçalar Grubu 
150  13  01  Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 
150  13  02  Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları 
150  13  03  Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 
150  13  04  Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 
150  13  05  Su Tesisatı Yedek Parçaları 
150  13  99  Diğer Yedek Parçalar 
150  14   Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 
150  14  01  Otomobil Lastikleri 
150  14  02  Minibüs, Kamyonet Lastikleri 
150  14  03  Kamyon, Otobüs Lastikleri 
150  14  04  Traktör ve İş Makinesi Lastikleri 
150  14  05  Bisiklet Lastikleri 
150  15   Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 
150  15  01  Basılı Yayınlar 
150  16   Spor Malzemeleri Grubu 
150  16  01  Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 
150  16  02  Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 
150  16  03  Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri 
150  16  99  Diğer Spor Malzemeleri 
150  99   Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 
150  99  01  Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 
150  99  02  Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar 
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Hesap  I. Düzey   II. Düzey 
Kodu  Kodu    Kodu 
   B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR 
253    Tesis, Makine ve Cihazlar 
253  01   Tesisler Grubu 
253  01   Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. 
   Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır. 
253  02   Makineler ve Aletler Grubu 
253  02  01  Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 
253  02  02  İnşaat Makineleri ve Aletleri 
253  02  03  Atölye Makineleri ve Aletleri 
253  02  04  İş Makineleri ve Aletleri 
253  02  05  Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 
253  02  06  Posta Makineleri 
253  02  07  Paketleme Makineleri 
253  02  08  Etiketleme Makineleri 
253  02  09  Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 
253  02  10  Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 
253  03   Cihazlar ve Aletler Grubu 
253  03  01  Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 
253  03  02  Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 
253  03  03  Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 
253  03  04  Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 
253  03  05  Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 
253  03  06  Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri 
253  03  07  Müzik Aletleri ve Aksesuarları 
253  03  08  Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 
254    Taşıtlar Grubu 
254  01   Karayolu Taşıtları Grubu 
254  01  01  Otomobiller 
254  01  02  Yolcu Taşıma Araçları 
254  01  03  Yük Taşıma Araçları 
254  01  04  Arazi Taşıtları 
254  01  05  Özel Amaçlı Taşıtlar 
254  01  06  Mopet ve Motosikletler 
254  01  07  Motorsuz Kara Araçları 
254  02   Su ve Deniz Taşıtları Grubu 
254  02  01  Gemiler 
254  02  02  Tankerler 
254  02  03  Deniz Altılar 
254  02  04  Römorkörler ve İtici Gemiler 
254  02  05  Yüzer Yapılar 
254  02  06  Tekneler 
254  02  07  Botlar 
254  02  08  Yelkenliler 
254  02  09  Kanolar ve Kayıklar 
254  02  10  Yatlar ve Kotralar 
254  02  11  Sandallar ve Sallar 
254  03   Hava Taşıtları Grubu 
254  03  01  Motorlu Hava Taşıtları 
254  03  02  Motorsuz Hava Taşıtları 
254  03  03  Uzay Araçları 
254  04   Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu 
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Hesap  I. Düzey   II. Düzey 
Kodu  Kodu    Kodu 
   B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR 
254  04  01  Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler 
254  04  02  Demiryolu ve Tramvay Araçları 
255    Demirbaşlar Grubu 
255  01   Döşeme ve Mefruşat Grubu 
255  01  01  Döşeme Demirbaşları 
255  01  02  Temsil ve Tören Demirbaşları 
255  01  03  Koruyucu Giysi ve Malzemeler 
255  01  04  Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 
255  01  05  Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 
255  02   Büro Makineleri Grubu 
255  02  01  Bilgisayarlar ve Sunucular 
255  02  02  Bilgisayar Çevre Birimleri 
255  02  03  Teksir ve Çoğaltma Makineleri 
255  02  04  Haberleşme Cihazları 
255  02  05  Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 
255  02  06  Aydınlatma Cihazları 
255  02  99  Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu 
255  03   Mobilyalar Grubu 
255  03  01  Büro Mobilyaları 
255  03  02  Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 
255  03  03  Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 
255  03  04  Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 
255  03  05  Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 
255  04   Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 
255  04  01  Yemek Hazırlama Ekipmanları 
255  05   Canlı Demirbaşlar Grubu 
255  05  01  Çiftlik Hayvanları 
255  05  02  Hizmet Amaçlı Hayvanlar 
255  05  03  Gösteri Amaçlı Hayvanlar 
255  05  04  Koruma Altına Alınan Hayvanlar 
255  06   Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 
255  06  01  Etnografik Eserler 
255  06  02  Arkeolojik Eserler 
255  06  03  Geleneksel Türk Süslemeleri 
255  06  04  Güzel Sanat Eserleri 
255  06  05  Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler 
255  06  06  Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar 
255  06  07  Tabletler 
255  06  08  Mühür ve Mühür Baskıları 
255  06  09  Arşiv Vesikaları 
255  06  10  Fosiller 
255  07   Kütüphane Demirbaşları Grubu 
255  07  01  Kütüphane Mobilyaları 
255  07  02  Basılı Yayınlar 
255  07  03  Görsel ve İşitsel Kaynaklar 
255  07  04  Bilgi Saklama Üniteleri 
255  08   Eğitim Demirbaşları Grubu 
255  08  01  Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 
255  08  02  Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 
255  08  03  Derslik Süslemeleri 
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Hesap  I. Düzey   II. Düzey 
Kodu  Kodu    Kodu 
   B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR 
255  08  04  Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 
255  09   Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 
255  09  01  Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 
255  09  02  Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 
255  09  03  Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 
255  09  99  Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 
255  10   Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 
255  10  01  Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 
255  10  02  Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 
255  10  03  Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 
255  11   Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 
255  11  01  Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları 
255  11  02  Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 
255  11  03  Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları 
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16. KAMU ZARARI GENELGE (2011/1) 
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17. FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
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18. YOLLUK ÖDENEĞİ PLANLAMASI 
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Ek-1 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 
 

Kurumsal 
Açıklama 

I II III IV 

30 
   

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

 
00 

  
  

  
00 

 
  

   
02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

   
20 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 

 
01 

  
MÜSTEŞARLIK 

  
00 

 
  

   
04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   
05 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

   
07 EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   
10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

   
23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

   
24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

   
25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 

   
62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 

   
63 DIŞ TEMSİLCİLİK 

  
30 

  

   
00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
31 

  

   
00 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
32 

  

   
00 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
33 

  

   
00 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
34 

  

   
00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
35 

  

   
00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
36 

  

   
00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Ek-2 
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

 

I II III IV AÇIKLAMA 

01       GENEL KAMU HİZMETLERİ 

  1     Yasama ve Yürütme Organları,  Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 

    1   Yasama ve yürütme organları hizmetleri 

      00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 

  3     Genel Hizmetler 

    1   Genel personel hizmetleri 

      00 Genel personel hizmetleri 

    2   Genel planlama ve istatistik hizmetleri 

      00 Genel planlama ve istatistik hizmetleri 

    9   Diğer genel hizmetler 

      00 Diğer genel hizmetler 

03       KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ 

  1     Güvenlik Hizmetleri 

    4   Kurumsal güvenlik hizmetleri 

      00 Kurumsal güvenlik hizmetleri 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 

  1     Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 

    1   Genel Ekonomik ve Ticari  İşler ve Hizmetler 

      02 Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yapım işleri 

   
10 İç Denetim Hizmetleri 

  2     Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 

    1   Tarım hizmetleri 

      00 Tarım hizmetleri 

      01 Doğrudan Gelir Desteği ve  Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri 

      03 Hayvancılık Destekleme Hizmetleri 

      10 Mera Hizmetleri 

      12 Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 

      13 Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Tarımsal Destekleme Hizmetleri 

      19 Kırsal Kalkınma Amaçlı Projeler 

      22 Diğer Tarımsal Amaçlı Destekleme Hizmetleri 

      23 Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri 

      24 Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 

  8     Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 

    2   Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizmetleri 

      00 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizmetleri 

05       ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 

  8     Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 

    8   Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri 

      00 Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri 
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Ek-2 Devamı 
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

 

I II III IV AÇIKLAMA 

07       SAĞLIK HİZMETLERİ 

  4     Halk sağlığı hizmetleri 

    0   Halk sağlığı hizmetleri 

      00 Halk sağlığı hizmetleri 

09       EĞİTİM HİZMETLERİ 

  5     Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 

    0   Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri 

      00 Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri 

10       SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 

  9     Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

    9   Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 

      00 Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 
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Ek-3 
2014 YILI YATIRIM (06-SERMAYE) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 
I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

TOPLAM BAKANLIK YATIRIM (06-SERMAYE ) ÖDENEĞİ 714.290.000 
04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER       536.140.000 
  2     Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri       536.140.000 
    1   Tarım hizmetleri       536.140.000 
      00 Tarım hizmetleri       536.140.000 
        MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. DHDB, SGB, BİD TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 1986A020020 64.300.000 
             Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj (BİD) BİD     9.500.000 
             Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj (BİD-Bütçe) SGB     1.500.000 
             Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj (Çevre Şeh. Bak) DHDB     7.000.000 
             Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj (Destek Hiz) DHDB     22.000.000 
             Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj (SGB-Bütçe) SGB     24.300.000 
        LOJMAN ONARIMI DHDB KONUT 2014G000190 4.240.000 
        TARIMSAL YAY. EĞİTİM VE YAYINI GELİŞTİRME PRJ EYYDB TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020060 9.500.000 
        TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PRJ EYYDB     3.000.000 
        KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ EYYDB     1.500.000 
        ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ EYYDB     2.000.000 
        TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ EYYDB     2.500.000 
             Yayım Personelinin Altyapısının Dest Prj EYYDB     500.000 
        BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020060 7.500.000 
             Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi BÜGEM     4.000.000 
             Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi BÜGEM     2.500.000 
             Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi BÜGEM     1.000.000 
        ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020110 2.800.000 
        GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 1993A020020 600.000 
        SÜRDÜRÜLEBİLİR BİTK.ÜRT.TEKN.YAY.VE KONT.PRJ. BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020070 4.400.000 
        ORGANİK TARIMIN YAYG. VE KONT. PROJESİ BÜGEM     3.100.000 
        İYİ TARIM UYG. YAYG. VE KONT. PROJESİ BÜGEM     1.300.000 
        ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PRJ. BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020040 500.000 
        TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020050 750.000 
        HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ HAYGEM TARIM - HAYVANCILIK 2010A030010 6.000.000 
        HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HAYGEM TARIM - HAYVANCILIK 2012A030010 500.000 
    ARAZİ DAĞITIM PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020090 800.000 
    TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020130 5.000.000 
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Ek-3 Devamı 
2014 YILI YATIRIM (06-SERMAYE) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 

I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

04   2  1  00 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BSGM TARIM - SU ÜRÜNLERİ 2014A040030 2.500.000 

             Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi BSGM     2.300.000 

             Yapay Resifleri İzleme Prj BSGM     200.000 

        SU ÜRÜN. SEKT. KAYN.YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ. BSGM, TRGM TARIM - SU ÜRÜNLERİ 2010A040050 7.700.000 

        KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BSGM     2.500.000 

        İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BSGM     5.000.000 

        KONTROL TEKNESİ ALIM PROJESİ BSGM     50.000 

        SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE GEL.PRJ TRGM     150.000 

        ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2011A020030 5.000.000 

        ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020070 3.600.000 

        ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2007A020040 1.450.000 

        ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2011A020040 350.000 

        TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020050 8.500.000 

        SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ TRGM     5.500.000 

        TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TRGM     1.500.000 

        TARIMSAL PAZARL BİLGİ ALTYAP KUR PRJ TRGM     400.000 

        TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN GEL. PRJ TRGM     1.100.000 

        İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020080 700.000 

        DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2011A020070 24.000.000 

        DEVAM EDEN İŞLER TRGM     22.500.000 

        YENİ BAŞLAYACAK İŞLER TRGM     1.500.000 

        DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ. TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2006A020400 6.600.000 

        GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020110 200.000.000 

        KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020050 3.000.000 

        KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020110 63.000.000 

        BİRİNCİ MERHALE İŞLER TRGM     37.000.000 

        İKİNCİ MERHALE İŞLER TRGM     26.000.000 

        KÖY İMAR PLANLARI TRGM DKH-SOS.-KIRSAL AL. PLAN. 2000K070140 1.000.000 

        MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020120 14.000.000 

        BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2014A020060 350.000 

        DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020120 2.800.000 

        HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TRGM TARIM - HAYVANCILIK 2014A030030 500.000 
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Ek-3 Devamı 
2014 YILI YATIRIM (06-SERMAYE) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 
I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

 04 2  1  00 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020100 70.000.000 
        DEVAM EDEN İŞLER TRGM     55.000.000 
        YENİ BAŞLAYACAK İŞLER TRGM     15.000.000 

        ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PRJ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2014A020050 4.000.000 
        AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ DHDB TARIM - HAYVANCILIK 2014A030020 400.000 
        DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ PRJ BSGM TARIM - SU ÜRÜNLERİ 2014A040020 500.000 
        KIRSAL KALKINMA PROJE ETÜTLERİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2014A020030 100.000 

             Göksu - Taşeli Havzası Kalkınma Projesi TRGM     50.000 
             Rize,Bayburt,Gümüşhane Kalkınma Projesi TRGM     50.000 

        GÜNEY-GÜNEY ULUSL. İŞB. KAP. GEL. PROJESİ TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2014A020040 1.000.000 
        TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB UYGULAMA PROJESİ TRGM KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK 2014K110100 500.000 
        YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIR. VE UYGULAN. KAP. GEL.PRJ TRGM DKH-SOS.-KIR. AL. PLAN. 2014K070010 500.000 
        TAŞIT ALIM PROJESİ DHDB TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2014A020070 7.000.000 
        KAMULAŞTIRMA DHDB TARIM - KAMULAŞTIRMA   200.000 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER       83.900.000 
  8     Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri       83.900.000 
    2   Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizm.       83.900.000 
      00 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizm.       83.900.000 
        ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ TAGEM TARIM - HAYVANCILIK 2001A030010 3.000.000 
        BİTKİSEL ÜRET.VE BİTK.HAST.ARAŞ.KAP.DEST.PRJ. TAGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020080 21.200.000 
        BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PRJ (GAP Devam Eden İnşaat) TAGEM     1.500.000 
                    Bahçe Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi TAGEM     3.500.000 
             Genetik Kaynakların Ex-Situ Korunması Projesi TAGEM     1.000.000 
             Türkiye Geofit Bahçesi Projesi TAGEM     1.000.000 
             Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Araştırmaları Projesi TAGEM     3.800.000 
             Alata Tarımsal Biyoteknoloji Merkezi Projesi TAGEM     300.000 
             Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi Projesi TAGEM     600.000 
             Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi Prj TAGEM     1.000.000 
             Dünya Zeytin Koleksiyonunun Kurulması, Korunması Ve Yönetimi TAGEM     1.000.000 
             Meyvecilik Araştırma İstasyonu Eğitim Merkezi TAGEM     1.000.000 
             Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi TAGEM     3.500.000 
             Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Mer. Altyapı Gel.Prj TAGEM     1.500.000 
             Ülkesel Serin İklim Tahıllarında Soğuğa Dayanık. Test Mer. Kur. TAGEM     1.500.000 
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Ek-3 Devamı 
2014 YILI YATIRIM (06-SERMAYE) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 
I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

 04  8 2   00 HAYVANSAL ÜRETİM VE HAYVAN HASTALIKLARI ARAŞ. KAP.DEST. PRJ. TAGEM TARIM - HAYVANCILIK 2012A030030 7.000.000 
             Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele  Araş. Projesi TAGEM     1.200.000 
             Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi TAGEM     4.300.000 
             Bandırma Biyoteknoloji Merkezinin Kurulması Projesi TAGEM     1.500.000 
        MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ TAGEM DKH-SOSYAL – TEKNO. ARAŞ. 2010K120290 2.000.000 
        MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ TAGEM DKH-SOSYAL – TEKNO. ARAŞ. 2011K120170 24.000.000 
        SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TAGEM TARIM - SU ÜRÜNLERİ 2012A040010 3.800.000 
        TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ TAGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020100 2.500.000 
        TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ TAGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020090 9.500.000 
             Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi TAGEM     7.000.000 
             Tagem Araş. Enstitülerinin Sulama Alt Yapı.İyileş.ve Mod.Prj TAGEM     2.500.000 
        TÜRKİYE PATENTLİ BÜYÜK EBEVEYN VE EBEVEYN GELİŞTİRME PRJ. TAGEM TARIM - HAYVANCILIK 2001A030020 4.000.000 
             Etçi Damızlık Geliştirme Projesi TAGEM     2.500.000 
             Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi TAGEM     1.500.000 
        ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TAGEM DKH-SOSYAL – TEKNO. ARAŞ. 2007K120380 1.900.000 
        ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI TAGEM İMALAT - GIDA 2014C010040 4.000.000 
        ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI TAGEM TARIM - SU ÜRÜNLERİ 2014A040010 1.000.000 

05       ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ       3.250.000 
  8     Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri       3.250.000 
    8   Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri       3.250.000 
      00 Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri       3.250.000 
        NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PRJ. TRGM DKH-SOSYAL - ÇEVRE 2012K100140 2.350.000 
        BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ TAGEM DKH-SOSYAL - ÇEVRE 2001K100090 450.000 
        BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ TAGEM DKH-SOSYAL - ÇEVRE 2001K100100 450.000 

07       SAĞLIK HİZMETLERİ       87.600.000 
  4     Halk sağlığı hizmetleri       87.600.000 
    0   Halk sağlığı hizmetleri       87.600.000 
      00 Halk sağlığı hizmetleri       87.600.000 
        BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ GKGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2010A020040 20.000.000 
             Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi GKGM     19.400.000 
             Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değ. Prj GKGM     600.000 
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Ek-3 Devamı 
2014 YILI YATIRIM (06-SERMAYE) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 
I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

07  4   0  00 HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ GKGM TARIM - HAYVANCILIK 2003A030020 43.500.000 
             Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi GKGM     43.219.000 
             Hayv. Yan Ürün Stratejisi Etüdü GKGM     31.000 
             Veteriner Stratejisi Etüdü GKGM     250.000 
        KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PROJESİ GKGM TARIM - HAYVANCILIK 2014A030060 5.000.000 
        TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ GKGM TARIM - HAYVANCILIK 2011A030010 50.000 
        ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ GKGM TARIM - HAYVANCILIK 2011A030020 50.000 
        GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ GKGM İMALAT - GIDA 2009C010050 19.000.000 
        GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇ. (Diğerleri) GKGM     14.950.000 
             Gıda denetim hizmetleri GKGM     1.500.000 
             İl Kontrol Lab. Altyapısının  Gel. GKGM     10.450.000 
             Ulusal Ref. Lab. GKGM     3.000.000 
        ANKARA İL KONTROL LABORATUVARI GKGM     3.000.000 
        RİZE İL KONTROL LABORATUVARI GKGM     50.000 
        ADANA İL KONTROL LABORATUVARI GKGM     1.000.000 

09       EĞİTİM HİZMETLERİ       3.400.000 
  5     Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri       3.400.000 
    0   Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri       3.400.000 
      00 Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri       3.400.000 
        MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) EYYDB EĞİTİM - MES. VE TEK. EĞİTİM 2014H020050 3.400.000 
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Ek-4 
2014 YILI YATIRIM (07-SERMAYE TRANSFERİ) PROJELERİNİN TOPLAM ÖDENEK MİKTARLARI 

 
FONKSİYONEL AÇIKLAMA PROJE BİLGİLERİ 

I II III IV PROJE ADI KURULUŞ SEKTÖR PROJE KODU ÖDENEK (TL) 

TOPLAM BAKANLIK YATIRIM (07-SERMAYE TRANSFERİ) ÖDENEĞİ 197.000.000 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER       197.000.000 

  2     Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri       197.000.000 

    1   Tarım hizmetleri       197.000.000 

      00 Tarım hizmetleri       63.000.000 

        ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) (Sermaye Transferi)  BÜGEM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020040 1.900.000 

        TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Sermaye Transferi)  TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2012A020130 58.000.000 

        ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ (Sermaye Transferi) TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2011A020040 3.100.000 

      03 Hayvancılık Destekleme Hizmetleri       60.000.000 

        HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (Bölgesel Projeler) HAYGEM TARIM - HAYVANCILIK 2012A030010 60.000.000 

      19 Kırsal Kalkınma Amaçlı Projeler       5.000.000 

        TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJESİ (TKDK) TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020050 5.000.000 

      23 Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri       69.000.000 

        KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME (GAP) (Sermaye Transferi)  TRGM TARIM - BİTKİSEL ÜRETİM 2009A020050 69.000.000 
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Ek-5 
2014 YILI CARİ, CARİ TRANSFER VE BORÇ VERME ÖDENEKLERİNİN  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 

I II III IV FAALİYET/PROJE ADI KURULUŞ ÖDENEK TİPİ ÖDENEK (TL) 

01       GENEL KAMU HİZMETLERİ       

  1     Yasama ve Yürütme Organları,  Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri       

    1   Yasama ve yürütme organları hizmetleri       

      00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri       

        BASIN CARİ BASIN CARİ 731.830 

  3     Genel Hizmetler       

    1   Genel personel hizmetleri       

      00 Genel personel hizmetleri       

        PERSONEL CARİ PERGEM CARİ 11.177.830 

        PERGEM KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb) PERGEM TRANSFER 560.000 

    2   Genel planlama ve istatistik hizmetleri       

      00 Genel planlama ve istatistik hizmetleri       

        SGB CARİ SGB CARİ 14.204.300 

        SGB KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb) SGB TRANSFER 66.000 

    9   Diğer genel hizmetler       

      00 Diğer genel hizmetler       

        BİLGİ İŞLEM CARİ BİDB CARİ 5.271.030 

        DESTEK HİZMETLERİ CARİ DHDB CARİ 87.208.610 

        HUKUK CARİ HUKUK CARİ 3.588.830 

        YAYIN CARİ EYYDB CARİ 11.510.560 

        YEMEKHANE HİZMET ALIM GİDERLERİ DHDB CARİ 200.000 

        ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (DHDB) DHDB TRANSFER 812.000 

03       KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ       

  1     Güvenlik Hizmetleri       

    4   Kurumsal güvenlik hizmetleri       

      00 Özel Güvenlik Hizmet Alımı       

        ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI SGB CARİ 4.000.000 
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Ek-5 Devamı 
2014 YILI CARİ, CARİ TRANSFER VE BORÇ VERME ÖDENEKLERİNİN  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 

I II III IV FAALİYET/PROJE ADI KURULUŞ ÖDENEK TİPİ ÖDENEK (TL) 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER       

  1     Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler       

    1   Genel ekonomik ve ticari  işler ve hizmetler       

      02 Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yapım işleri       

        TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (Diğer) TRGM BORÇ VERME 11.700.000 

        TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (GAP) TRGM BORÇ VERME 5.000.000 

        TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (DAP) TRGM BORÇ VERME 3.000.000 

        TDİ OSB KAMULAŞTIRMA PROJESİ TRGM BORÇ VERME 300.000 

      10 İç Denetim Hizmetleri       

        İÇ DENETİM CARİ İÇ DENETİM CARİ 2.244.000 

  2     Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri       

    1   Tarım hizmetleri       

      00 Tarım hizmetleri       

        ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ EYYDB CARİ 1.909.300 

        ARAÇ MUAYENE VE SİGORTA GİDERLERİ SGB CARİ 1.015.000 

        AVRUPA BİRLİĞİ CARİ ABDGM CARİ 13.256.830 

        BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ BİDB CARİ 500.000 

        BİTKİSEL ÜRETİM CARİ BÜGEM CARİ 11.683.930  

        DIŞ TEMSİLCİLİK CARİ ABDGM CARİ 1.189.000 

        EĞİTİM MERKEZLERİ KURSLARI EYYDB CARİ 2.500.000  

        GIDA KONTROL CARİ GKGM CARİ 20.311.340  

        GİYİM YARDIMI SGB CARİ 3.000.000 

        HAYVANCILIK CARİ HAYGEM CARİ 7.255.670 

        İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ SGB CARİ 2.545.100.040 

        İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SGB CARİ 1.000.000 

        İŞÇİLER-FAZLA MESAİ SGB CARİ 1.300.000 

        KİRALAR DHDB CARİ 2.700.000 

        KÜÇÜK ONARIM DHDB CARİ 1.680.000 

        ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri) DHDB TRANSFER 4.437.000 

        ÖZEL KALEM CARİ ÖZEL KALEM CARİ 20.409.830 
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Ek-5 Devamı 
2014 YILI CARİ, CARİ TRANSFER VE BORÇ VERME ÖDENEKLERİNİN  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 

I II III IV FAALİYET/PROJE ADI KURULUŞ ÖDENEK TİPİ ÖDENEK (TL) 

 04  2  1  00 DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ DHDB CARİ 400.000 

        PERSONEL EĞİTİMLERİ PERGEM CARİ 1.000.000 

        REFORM CARİ TRGM CARİ 27.698.780 

        REFORM CARİ (Kontrolörler) TRGM CARİ 470.000 

        SEYYAR GÖREV YOLLUKLARI SGB CARİ 7.420.000 

        STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ SGB CARİ 150.000 

        SU ÜRÜNLERİ CARİ BSGM CARİ 7.749.830 

        SUNİ TOHUMLAMA PRİMLERİ HAYGEM CARİ 12.000 

        SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI SGB CARİ 5.660.000 

        TEFTİŞ CARİ REH. TEFTİŞ CARİ 29.337.830 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (ABDGM) ABDGM TRANSFER 19.500.000 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BSGM) BSGM TRANSFER 1.150.000 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BÜGEM) BÜGEM TRANSFER 130.000 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (GKGM) GKGM TRANSFER 500.000 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TRGM) TRGM TRANSFER 950.000 

        YASAL GİDERLER SGB CARİ 647.000 

        YURT DIŞI ÖĞRENİM ÖZEL KALEM CARİ 1.135.000 

      01 Doğrudan Gelir Desteği ve  Alan Bazlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (BÜGEM) BÜGEM TRANSFER 2.494.000.000 

      03 Hayvancılık Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (HAYGEM)- OKUL SÜTÜ PROGRAMI HAYGEM CARİ 195.700.000 

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (BSGM) BSGM TRANSFER 170.000.000 

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (BÜGEM) BÜGEM TRANSFER 320.000.000 
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Ek-5 Devamı 
2014 YILI CARİ, CARİ TRANSFER VE BORÇ VERME ÖDENEKLERİNİN  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 

 
I II III IV FAALİYET/PROJE ADI KURULUŞ ÖDENEK TİPİ ÖDENEK (TL) 

04  2 1 03 DESTEKLEME ÖDEMELERİ (GKGM) GKGM TRANSFER 141.000.000 

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (HAYGEM) HAYGEM TRANSFER 1.986.845.000 

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (TAGEM) TAGEM TRANSFER 75.000.000 

      10 Mera Hizmetleri       

        MERA HİZMETLERİ BÜGEM CARİ 23.360.000 

      12 Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLERİ ÖDEMELERİ (TRGM) TRGM TRANSFER 335.655.000 

      13 Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Tarımsal Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (BÜGEM)  BÜGEM TRANSFER 125.000.000 

04  2 1 19 Kırsal Kalkınma Amaçlı Projeler       

        BORÇ VERME (MALİYE) TRGM BORÇ VERME 63.500.000 

        SERACILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME TRGM BORÇ VERME 10.000.000 

    HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME TRGM BORÇ VERME 97.000.000 

              MERKEZİ SAĞIM ÜN DAM SIĞ YET KOOP PRJ TRGM BORÇ VERME 32.000.000 

              DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP PRJ TRGM BORÇ VERME 13.000.000 

              DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP PRJ TRGM BORÇ VERME 52.000.000 

      22 Diğer Tarımsal Amaçlı Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLERİ ÖDEMELERİ (EYYDB) EYYDB TRANSFER 50.000.000 

        DESTEKLERİ ÖDEMELERİ (BÜGEM) BÜGEM TRANSFER 208.000.000 

        DESTEKLERİ ÖDEMELERİ (TRGM) TRGM TRANSFER 500.000 

        DESTEKLERİ ÖDEMELERİ (TAGEM) TAGEM TRANSFER 9.000.000 

      23 Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (TRGM) TRGM TRANSFER 434.000.000 

        REFORM CARİ KIRSAL KALKINMA TANITIM TRGM CARİ 410.000 

        TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA (Cari Giderler) TRGM TRANSFER 260.000.000 

      24 Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri       

        DESTEKLEME ÖDEMELERİ (BÜGEM) BÜGEM TRANSFER 3.321.000.000 
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Ek-5 Devamı 
2014 YILI CARİ, CARİ TRANSFER VE BORÇ VERME ÖDENEKLERİNİN  FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI 

I II III IV FAALİYET/PROJE ADI KURULUŞ ÖDENEK TİPİ ÖDENEK (TL) 

04       EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER       

  8     Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri       

    2   Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizmetleri       

      00 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve  avcılık araştırma ve geliştirme hizmetleri       

        ARAŞTIRMALAR CARİ TAGEM CARİ 8.748.000 

        TAGEM CARİ TAGEM CARİ 12.858.730 

        ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TAGEM) TAGEM TRANSFER 1.770.000 

07       SAĞLIK HİZMETLERİ       

  4     Halk sağlığı hizmetleri       

    0   Halk sağlığı hizmetleri       

      00 Halk sağlığı hizmetleri       

        GIDA HİZMETLERİ CARİ GKGM CARİ 18.500.000 

09       EĞİTİM HİZMETLERİ       

  5     Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri       

    0   Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri       

      00 Seviyeye göre sınıflandırılamayan eğitim hizmetleri       

        EL SANATLARI CARİ EYYDB CARİ 39.069.900 

        İŞÇİLER-FAZLA MESAİ (EĞİTİM MERKEZLERİ) EYYDB CARİ 300.000 

        ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri) DHDB TRANSFER 48.000 

10       SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ       

  9     Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri       

    9   Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri       

      00 Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri       

        AFET ÖDEMELERİ TRGM TRANSFER 13.117.000 
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Ek-6 
FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA 

 

FİNANSMAN KODU AÇIKLAMA 

1 GENEL BÜTÇELİ İDARELER 

2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 

3 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 

4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 

5 MAHALLİ İDARELER 

6 ÖZEL ÖDENEKLER 

7 DIŞ PROJE KREDİLERİ 

8 ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 
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Ek-7 
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 

 
KODU GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ÖDENEK (TL)  

Eko I Eko II   14.230.405.000 

01   PERSONEL GİDERLERİ 2.378.139.000 

  1 MEMURLAR 1.768.384.000 

  2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 43.830.000 

  3 İŞÇİLER 530.619.000 

  4 GEÇİCİ PERSONEL 34.306.000 

  5 DİĞER PERSONEL 1.000.000 

02   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 417.498.000 

  1 MEMURLAR 301.630.000 

  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.177.000 

  3 İŞÇİLER 99.344.000 

  4 GEÇİCİ PERSONEL 6.347.000 

03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 359.938.000 

  1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.604.000 

  2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 249.908.000 

  3 YOLLUKLAR 30.686.000 

  4 GÖREV GİDERLERİ 1.510.000 

  5 HİZMET ALIMLARI 52.551.000 

  6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.425.000 

  7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 14.210.000 

  8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.044.000 

05   CARİ TRANSFERLER 9.973.040.000 

  2 HAZİNE YARDIMLARI 260.000.000 

  3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 5.923.000 

  4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 9.683.117.000 

  6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 24.000.000 

06   SERMAYE GİDERLERİ 714.290.000 

  1 MAMUL MAL ALIMLARI 63.471.000 

  2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 67.835.000 

  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 8.659.000 

  4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 200.000 

  5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 466.557.000 

  6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 23.427.000 

  7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 44.046.000 

  8 STOK ALIMLARI 1.440.000 

  9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 38.655.000 

07   SERMAYE TRANSFERLERİ 197.000.000 

  1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 197.000.000 

08   BORÇ VERME 190.500.000 

  1 YURTİÇİ BORÇ VERME 190.500.000 
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Ek-8 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
ÖZEL KALEM 

ÖZEL KALEM CARİ 

30.00.00.02-04.2.1.00-1-01.1 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-01.4 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-02.1 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.2 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.3 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.5 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.6 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.7 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.8 
ÖZEL KALEM 

YURT DIŞI ÖĞRENİM 
30.00.00.02-04.2.1.00-1-01.5 

ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.2.1.00-1-03.5 
ÖZEL KALEM 

İÇ DENETİM CARİ 

30.00.00.02-04.1.1.10-1-01.1 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.1.1.10-1-02.1 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.1.1.10-1-03.2 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.1.1.10-1-03.3 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.1.1.10-1-03.5 
ÖZEL KALEM 30.00.00.02-04.1.1.10-1-03.7 
DHDB 

DESTEK HİZMETLERİ CARİ 

30.01.00.04-01.3.9.00-1-01.1 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-01.3 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-01.4 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-02.1 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-02.2 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-02.3 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.2 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.3 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.4 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.6 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.7 
DHDB 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.8 
DHDB KİRALAR 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.5 
DHDB KÜÇÜK ONARIM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.8 
DHDB YEMEKHANE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5 
DHDB DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
DHDB KAMULAŞTIRMA 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.4 
DHDB 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODER.PRJ. (Destek Hiz.)  
30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.5 

DHDB 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.7 
DHDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
DHDB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODER. PRJ. (Çevre Şeh. Bak.)  30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
DHDB 

LOJMAN ONARIMI 
30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.7 

DHDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
DHDB TAŞIT ALIMI PRJ-MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MOD.PRJ. 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 
DHDB TAŞIT ALIMI PRJ-BİTKİSEL ÜRET.VE BİTK.HAST.ARAŞ. KAP.DEST.PRJ 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 
DHDB 

TAŞIT ALIMI PRJ-ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ 
30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 

DHDB 30.01.00.04-04.2.1.00-7-06.1 
DHDB TAŞIT ALIMI PRJ-GÖKÇEADA VE BOZCAADA TAR.KAL. VE İSKAN PRJ 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 
DHDB TAŞIT ALIMI PRJ-TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZ. DEST. PRJ 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 
DHDB TAŞIT ALIMI PRJ-MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODER.PRJ (BİD) 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.1 
DHDB TAŞIT ALIMI-MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) 30.01.00.04-09.5.0.00-1-06.1 
DHDB AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 30.01.00.04-04.2.1.00-1-06.5 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 

DHDB 
ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri) 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-05.3 
DHDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-05.3 

DHDB ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (DHDB) 30.01.00.04-01.3.9.00-1-05.3 

PERGEM 

PERSONEL CARİ 

30.01.00.05-01.3.1.00-1-01.1 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-01.4 
PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-02.1 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.2 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.3 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.5 
PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.6 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.7 

PERGEM 30.01.00.05-01.3.1.00-1-03.8 

PERGEM PERSONEL EĞİTİMLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
PERGEM PERGEM KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 30.01.00.05-01.3.1.00-1-05.3 

EYYDB 

YAYIN CARİ 

30.01.00.07-01.3.9.00-1-01.1 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-01.2 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-01.4 
EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-02.1 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-02.2 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.1 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.2 
EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.3 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.4 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.5 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.6 
EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.7 

EYYDB 30.01.00.07-01.3.9.00-1-03.8 

EYYDB 

EL SANATLARI CARİ 

30.01.00.62-09.5.0.00-1-01.1 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-01.3 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-01.4 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-02.1 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-02.3 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-02.4 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.1 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.2 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.3 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.4 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.5 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.7 

EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-03.8 

EYYDB İŞÇİLER-FAZLA MESAİ (EĞİTİM MERKEZLERİ) 30.01.00.62-09.5.0.00-1-01.3 
EYYDB EĞİTİM MERKEZLERİ KURSLARI 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 

EYYDB ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.4 

EYYDB 

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN  
DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.1 

EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.3 

EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.5 

EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.6 

EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.7 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.9 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
EYYDB 

KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ 

30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 

TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.1 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 

ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ. 

30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.1 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.3 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.6 
EYYDB 30.01.00.07-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 

YAYIM PERSONELİNİN ALTYAPISININ DEST.PRJ. 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
EYYDB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
EYYDB 

MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) 

30.01.00.62-09.5.0.00-1-06.1 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-06.2 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-06.3 
EYYDB 30.01.00.62-09.5.0.00-1-06.7 
EYYDB TARIM DANIŞMANLIĞI 30.01.00.07-04.2.1.22-1-05.4 
BİDB 

BİLGİ İŞLEM CARİ 

30.01.00.10-01.3.9.00-1-01.1 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-01.2 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-01.4 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-02.1 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-02.2 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.2 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.3 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.5 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.6 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.7 
BİDB 30.01.00.10-01.3.9.00-1-03.8 
BİDB BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
BİDB 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (BİD) 

30.01.00.10-04.2.1.00-1-06.1 
BİDB 30.01.00.10-04.2.1.00-1-06.2 
BİDB 30.01.00.10-04.2.1.00-1-06.3 
BİDB 30.01.00.10-04.2.1.00-1-06.5 
BİDB 30.01.00.10-04.2.1.00-1-06.9 
REH. TEFTİŞ 

TEFTİŞ CARİ 

30.00.00.20-04.2.1.00-1-01.1 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-01.4 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-02.1 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.2 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.3 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.5 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.6 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.7 
REH. TEFTİŞ 30.00.00.20-04.2.1.00-1-03.8 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
SGB 

İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.1 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.2 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.3 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.4 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-02.1 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-02.2 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-02.3 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-02.4 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.1 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.2 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.5 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.7 
SGB SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
SGB SEYYAR GÖREV YOLLUKLARI 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
SGB GİYİM YARDIMI 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.2 
SGB STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.3 
SGB İŞÇİLER-FAZLA MESAİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-01.3 
SGB ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 30.01.00.62-03.1.4.00-1-03.5 
SGB 

SGB CARİ 

30.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-01.2 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-01.4 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-02.1 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-02.2 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.2 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.3 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.5 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.6 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.7 
SGB 30.01.00.23-01.3.2.00-1-03.8 
SGB YASAL GİDERLER 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.4 
SGB 

ARAÇ MUAYENE VE SİGORTA GİDERLERİ 
30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.4 

SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.5 
SGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.5 
SGB 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. 
(SGB-Bütçe)  

30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.1 
SGB 30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.2 
SGB 30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.9 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.3 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
SGB 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
SGB 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ.  
(BİD-Bütçe)  

30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.1 
SGB 30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.2 
SGB 30.01.00.23-04.2.1.00-1-06.3 
SGB SGB KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 30.01.00.23-01.3.2.00-1-05.3 
HUKUK 

HUKUK CARİ 
30.01.00.24-01.3.9.00-1-01.1 

HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-01.4 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-02.1 
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HUKUK 

HUKUK CARİ 

30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.2 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.3 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.5 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.6 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.7 
HUKUK 30.01.00.24-01.3.9.00-1-03.8 
BASIN 

BASIN CARİ 

30.01.00.25-01.1.1.00-1-01.1 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-01.4 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-02.1 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.2 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.3 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.5 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.6 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.7 
BASIN 30.01.00.25-01.1.1.00-1-03.8 
GKGM 

GIDA HİZMETLERİ CARİ 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-03.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-03.3 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-03.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-03.7 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-03.8 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-03.3 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-03.5 
GKGM 

GIDA KONTROL CARİ 

30.01.30.00-04.2.1.00-1-01.1 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-01.4 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-02.1 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.2 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.3 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.5 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.6 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.7 
GKGM 30.01.30.00-04.2.1.00-1-03.8 
GKGM 

BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. –  
Bitkisel üretim karantina hizmetleri 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.6 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 

BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. –  
Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 

RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK  
ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PRJ. 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.6 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.9 
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GKGM RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK  

ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PRJ. 
30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.6 

GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 

GIDA DENETİM HİZMETLERİ 
30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 

GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 

İL KONTROL LAB. ALTYAPISININ  GEL. 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.6 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.7 
GKGM 

ULUSAL REFERANS LAB. 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.6 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.7 
GKGM ANKARA İL KONTROL LABORATUVARI 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM RİZE İL KONTROL LABORATUVARI 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM ADANA İL KONTROL LABORATUVARI 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 

30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.6 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.7 
GKGM 30.01.00.62-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.1 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.2 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.5 
GKGM 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM Veteriner Strateji Belgesi Projesi 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM Hayv. Yan Ürün. Strateji  Belgesi 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 
GKGM TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 

GKGM KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PRJ 30.01.30.00-07.4.0.00-1-06.9 

GKGM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (GKGM) 30.01.30.00-04.2.1.00-1-05.6 
GKGM HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4 
GKGM AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4 
GKGM BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ 

ÖDEMELERİ 
30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4 

GKGM BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4 
BÜGEM 

BİTKİSEL ÜRETİM CARİ 

30.01.31.00-04.2.1.00-1-01.1 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-01.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-01.4 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-02.1 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-02.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.3 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.5 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.6 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.7 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-03.8 
BÜGEM 

MERA HİZMETLERİ 
30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.1 

BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.3 
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BÜGEM 

MERA HİZMETLERİ 

30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.7 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.10-1-03.8 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.10-1-03.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.10-1-03.3 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.10-1-03.5 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.10-1-03.7 
BÜGEM 

BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.3 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 

BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 

İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI  
VE KONTROLÜ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 
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BÜGEM 
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BÜGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 

BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 

BÜGEM 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 

BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.1 
BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.2 

BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.3 

BÜGEM 30.01.31.00-04.2.1.00-1-06.9 

BÜGEM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BÜGEM) 30.01.31.00-04.2.1.00-1-05.6 
BÜGEM MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM KÜTLÜ PAMUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 
BÜGEM SOYA FASÜLYESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM KANOLA DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 
BÜGEM ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM BUĞDAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM ÇELTİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 
BÜGEM DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM DİĞER FARK ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 

BÜGEM YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.03-1-05.4 

BÜGEM ÇEVRE AMAÇLI TARIM. ALAN.KOR.DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4 
BÜGEM ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.13-1-05.4 

BÜGEM ÇAY BUDAMA MASRAFLARI ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.13-1-05.4 

BÜGEM SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4 

BÜGEM SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4 
BÜGEM TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM BAKLİYAT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4 
BÜGEM SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM  DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4 

BÜGEM FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM FINDIK ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ 30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4 

BÜGEM 
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI  
(ÇATAK) (Sermaye Transferi)  

30.01.31.00-04.2.1.00-1-07.1 

HAYGEM 

HAYVANCILIK CARİ 

30.01.32.00-04.2.1.00-1-01.1 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-01.4 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-02.1 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.2 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.3 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.5 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.6 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.7 

HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-03.8 
HAYGEM SUNİ TOHUMLAMA PRİMLERİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-03.4 

HAYGEM OKUL SÜTÜ PROGRAMI 30.01.32.00-04.2.1.03-1-03.2 
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BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
HAYGEM 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
HAYGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
HAYGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
HAYGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
HAYGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.8 
HAYGEM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.1 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.2 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.9 
HAYGEM 

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.1 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.2 
HAYGEM 30.01.32.00-04.2.1.00-1-06.9 
HAYGEM ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM ISLAH AMAÇLI KÜÇÜK BAŞ HAYV.YET. BİR.DESTEĞİ ÖD. 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM İPEK BÖCEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM BAMBUS ARISI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM SÜT REGÜLASYONU DESTEĞİ  ÖDEMELERİ (SÜT TOZU) 30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4 
HAYGEM HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ (GAP VE DAP) 30.01.32.00-04.2.1.03-1-07.1 
BSGM 

SU ÜRÜNLERİ CARİ 

30.01.33.00-04.2.1.00-1-01.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-01.4 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-02.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.2 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.3 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.5 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.6 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.7 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-03.8 
BSGM 

İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.2 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.6 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 

KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM KONTROL TEKNESİ ALIM PROJESİ 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 

DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ PRJ. 
30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 

BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
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BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
BSGM 

DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ PRJ. 
30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 

BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.3 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 

YAPAY RESİFLERİ İZLEME PRJ. 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
BSGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.1 
BSGM 30.01.33.00-04.2.1.00-1-06.9 
BSGM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BSGM) 30.01.33.00-04.2.1.00-1-05.6 
BSGM SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 30.01.33.00-04.2.1.03-1-05.4 
TRGM 

REFORM CARİ 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-01.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-01.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-01.4 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-02.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-02.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.6 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.7 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.8 
TRGM REFORM CARİ (Kontrolörler) 30.01.34.00-04.2.1.00-1-03.3 
TRGM 

REFORM CARİ KIRSAL KALKINMA TANITIM 

30.01.34.00-04.2.1.23-1-03.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.23-1-03.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.23-1-03.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.23-1-03.6 
TRGM ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ  30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 

ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.7 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-7-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-7-06.7 
TRGM 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ  

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ 
30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 

TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
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BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
TRGM 

ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ 
30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 

TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-7-06.2 
TRGM 

SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

TARIMSAL PAZARL. BİLGİ ALTYAP.KUR.PRJ. 
30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 

TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN  
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.7 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ  
30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 

TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 

ARAZİ DAĞITIM PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PRJ. 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - DEVAM EDEN İŞLER 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - YENİ BAŞLAYACAK İŞLER 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 

DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PRJ-YENİ BAŞLAYACAK İŞLER 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 

DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ. 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.7 
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TRGM 

DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ. 
30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 

TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-7-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-7-06.7 
TRGM 

GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - BİRİNCİ 
MERHALE İŞLER 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞ. VE TİGH PRJ - İKİNCİ MERHALE İŞLER 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 

KÖY İMAR PLANLARI 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PRJ. 

30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-05.8.8.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-05.8.8.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-05.8.8.00-1-06.9 
TRGM 

BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.6 
TRGM 30.01.00.62-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ  

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
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TRGM 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE 
GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.1 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.3 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.5 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI VE 

UYGULANMASI 
İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 
TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM 

GÜNEY-GÜNEY ULUSL. İŞB.KAP. GEL. PROJESİ 
30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.2 

TRGM 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM GÖKSU - TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM RİZE,BAYBURT,GÜMÜŞHANE KALKINMA PROJESİ 30.01.34.00-04.2.1.00-1-06.9 
TRGM AFET ÖDEMELERİ 30.01.00.62-10.9.9.00-1-05.4 
TRGM TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA (Cari 

Giderler) 
30.01.34.00-04.2.1.23-1-05.2 

TRGM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TRGM) 30.01.34.00-04.2.1.00-1-05.6 
TRGM KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.23-1-05.4 
TRGM BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM SÜT SIĞIRI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM SERA SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM HASAR FAZLASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM DİĞER TARIM SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ  30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) KATILIM PRİMİ 30.01.34.00-04.2.1.22-1-05.4 
TRGM SU ÜRÜNLERİ  SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4 
TRGM IPARD ULUSAL EŞ FİNANSMAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ 30.01.34.00-04.2.1.23-1-05.4 
TRGM KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME (GAP) (Sermaye Transferi)  30.01.34.00-04.2.1.23-1-07.1 
TRGM TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJESİ (TKDK) 30.01.34.00-04.2.1.19-1-07.1 
TRGM ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ (Sermaye 

Transferi) 
30.01.34.00-04.2.1.00-1-07.1 

TRGM TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Sermaye Transferi)  30.01.34.00-04.2.1.00-1-07.1 
TRGM BORÇ VERME (MALİYE) 30.01.34.00-04.2.1.19-1-08.1 
TRGM SERACILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME 30.01.34.00-04.2.1.19-1-08.1 
TRGM MERKEZİ SAĞIM ÜN. DAM. SIĞ. YET. KOOP. PRJ 30.01.34.00-04.2.1.19-1-08.1 
TRGM DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 30.01.34.00-04.2.1.19-1-08.1 
TRGM DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 30.01.34.00-04.2.1.19-1-08.1 
TRGM TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (Diğer) 30.01.34.00-04.1.1.02-1-08.1 
TRGM TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (GAP) 30.01.34.00-04.1.1.02-1-08.1 
TRGM TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (DAP) 30.01.34.00-04.1.1.02-1-08.1 
TRGM TDİ OSB KAMULAŞTIRMA PROJESİ 30.01.34.00-04.1.1.02-1-08.1 
TAGEM 

ARAŞTIRMALAR CARİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.3 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-03.8 
TAGEM 

TAGEM CARİ 

30.01.35.00-04.8.2.00-1-01.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-01.4 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-02.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.2 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.3 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.5 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
TAGEM 

TAGEM CARİ 
30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.6 

TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-03.8 
TAGEM 

ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PRJ. (GAP Devam Eden İnşaat)  30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 

GENETİK KAYNAKLARIN EX-SİTU KORUNMASI PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

TÜRKİYE GEOFİT BAHÇESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 

BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE  
ARAŞTIRMALARI PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM MODERN BİTKİ ISLAHI VE GENERASYON ATLATMA MERKEZİ  

ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARINDA SOĞUĞA DAYANIKLILIK  

TEST MERKEZİ KURULMASI 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 

ALATA TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 

BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
TAGEM BİYOTEKNİK MÜCADELE VE PESTİSİT UYGULAMA TEKNİKLERİ  

MERKEZİ PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU EĞİTİM MERKEZİ 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYONUNUN KURULMASI,  

KORUNMASI VE YÖNETİMİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 

BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ 

30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-05.8.8.00-1-06.9 
TAGEM 

BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-05.8.8.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-05.8.8.00-1-06.9 
TAGEM 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE   
ARAŞTIRMALARI PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.3 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM BANDIRMA BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİNİN KURULMASI PRJ 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 

MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 

MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN  
DESTEKLENMESİ PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.3 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.3 
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Ek-8 Devamı 
BİRİMLERİN FAALİYET/PROJE VE TERTİPLERİ 

BİRİM FAALİYET/PROJE ADI TERTİP 
TAGEM 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.3 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.6 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM TAGEM ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ VE MODERNİZASYONU PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 

YUMURTACI DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.7 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 

ETÇİ DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ 
30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 

TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 

ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRM. PROG. 

30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.1 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.2 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM 30.01.35.00-04.8.2.00-1-06.9 
TAGEM ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 30.01.00.62-04.8.2.00-1-06.5 
TAGEM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TAGEM) 30.01.35.00-04.8.2.00-1-05.6 
TAGEM HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.01.35.00-04.2.1.03-1-05.4 
TAGEM AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 30.01.35.00-04.2.1.22-1-05.4 
ABDGM 

AVRUPA BİRLİĞİ CARİ 

30.01.36.00-04.2.1.00-1-01.1 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-01.4 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-02.1 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.2 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.3 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.5 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.6 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.7 
ABDGM 30.01.36.00-04.2.1.00-1-03.8 
ABDGM 

DIŞ TEMSİLCİLİK CARİ 

30.01.00.63-04.2.1.00-1-01.1 
ABDGM 30.01.00.63-04.2.1.00-1-02.1 
ABDGM 30.01.00.63-04.2.1.00-1-03.2 
ABDGM 30.01.00.63-04.2.1.00-1-03.3 
ABDGM 30.01.00.63-04.2.1.00-1-03.5 
ABDGM 30.01.00.63-04.2.1.00-1-03.7 
ABDGM ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (ABDGM) 30.01.36.00-04.2.1.00-1-05.6 
ABDGM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (SGB-Bütçe)  30.01.36.00-04.2.1.00-1-06.1 
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Ek-9  
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE FAALİYET LİSTESİ 

KOD   AÇIKLAMA  
02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
02.00 CARİ GİDERLER 
02.00.00 ÖZEL KALEM CARİ 
02.00.00.00 ÖZEL KALEM CARİ 
02.00.01 YURT DIŞI ÖĞRENİM 
02.00.01.00 YURT DIŞI ÖĞRENİM 
02.00.02 İÇ DENETİM CARİ 
02.00.02.00 İÇ DENETİM CARİ 
04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
04.00 CARİ GİDERLER 
04.00.00 DESTEK HİZMETLERİ CARİ 
04.00.00.00 DESTEK HİZMETLERİ CARİ 
04.00.02 KİRALAR 
04.00.02.00 KİRALAR 
04.00.03 KÜÇÜK ONARIM 
04.00.03.00 KÜÇÜK ONARIM 
04.00.05 YEMEKHANE HİZMET ALIM GİDERLERİ 
04.00.05.00 YEMEKHANE HİZMET ALIM GİDERLERİ 
04.00.06 DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ 
04.00.06.00 DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİMLERİ 
04.01 SERMAYE GİDERLERİ 
04.01.00 KAMULAŞTIRMA 
04.01.00.00 KAMULAŞTIRMA 
04.01.01 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. 
04.01.01.00 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (Destek Hiz.)  
04.01.01.01 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (Çevre Şehircilik Bak.)  
04.01.03 LOJMAN ONARIMI 
04.01.03.00 LOJMAN ONARIMI 
04.01.05 TAŞIT ALIMI PROJESİ 
04.01.05.00 TAŞIT ALIMI PROJESİ-MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MOD.PRJ. 
04.01.05.01 TAŞIT ALIMI PROJESİ-BİTKİSEL ÜRET.VE BİTK.HAST.ARAŞ. KAP.DEST.PRJ 
04.01.05.02 TAŞIT ALIMI PROJESİ-ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ 
04.01.05.04 TAŞIT ALIMI PROJESİ-GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ 
04.01.05.05 TAŞIT ALIMI PROJESİ-TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
04.01.05.06 TAŞIT ALIMI PROJESİ-MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ (BİD) 
04.01.07 AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 
04.01.07.00 AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 
04.02 CARİ TRANSFERLER 
04.02.00 ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri) 
04.02.00.00 ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (İl Müdürlükleri) 
04.02.01 ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (DHDB) 
04.02.01.00 ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM (DHDB) 
05 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
05.00 CARİ GİDERLER 
05.00.00 PERSONEL CARİ 
05.00.00.00 PERSONEL CARİ 
05.00.01 PERSONEL EĞİTİMLERİ 
05.00.01.00 PERSONEL EĞİTİMLERİ 
05.02 CARİ TRANSFERLER 
05.02.00 PERGEM KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 
05.02.00.00 PERGEM KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 
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07 EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
07.00 CARİ GİDERLER 
07.00.00 YAYIN CARİ 
07.00.00.00 YAYIN CARİ 
07.00.02 EL SANATLARI CARİ 
07.00.02.00 EL SANATLARI CARİ 
07.00.02.01 İŞÇİLER-FAZLA MESAİ (EĞİTİM MERKEZLERİ) 
07.00.03 EĞİTİM MERKEZLERİ KURSLARI 
07.00.03.00 EĞİTİM MERKEZLERİ KURSLARI 
07.00.04 ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ 
07.00.04.00 ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ 
07.01 SERMAYE GİDERLERİ 
07.01.01 TARIMSAL YAY.EĞİTİM VE YAYINI GEL.PRJ. 
07.01.01.00 TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
07.01.01.01 KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ 
07.01.01.02 TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
07.01.01.03 ELEKTRONİK YAYINCILIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PRJ. 
07.01.01.04 YAYIM PERSONELİNİN ALTYAPISININ DEST.PRJ. 
07.01.05 MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) 
07.01.05.00 MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) 
07.01.05.77 TAŞIT ALIMI-MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM MERKEZLERİ) 
07.02 CARİ TRANSFERLER 
07.02.55 TARIM DANIŞMANLIĞI (YAYIN) 
07.02.55.75 TARIM DANIŞMANLIĞI 
10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
10.00 CARİ GİDERLER 
10.00.00 BİLGİ İŞLEM CARİ 
10.00.00.00 BİLGİ İŞLEM CARİ 
10.00.01 BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ 
10.00.01.00 BİLGİ İŞLEM EĞİTİMLERİ 
10.01 SERMAYE GİDERLERİ 
10.01.03 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. 
10.01.03.00 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (BİD) 
20 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
20.00 CARİ GİDERLER 
20.00.00 TEFTİŞ CARİ 
20.00.00.00 TEFTİŞ CARİ 
23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
23.00 CARİ GİDERLER 
23.00.00 İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ 
23.00.00.00 İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ 
23.00.00.01 SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI 
23.00.00.02 SEYYAR GÖREV YOLLUKLARI 
23.00.00.03 GİYİM YARDIMI 
23.00.00.04 STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ 
23.00.00.06 İŞÇİLER-FAZLA MESAİ 
23.00.02 ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 
23.00.02.00 ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI 
23.00.03 SGB CARİ 
23.00.03.00 SGB CARİ 
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23.00.04 YASAL GİDERLER 
23.00.04.00 YASAL GİDERLER 
23.00.05 ARAÇ MUAYENE VE SİGORTA GİDERLERİ 
23.00.05.00 ARAÇ MUAYENE VE SİGORTA GİDERLERİ 
23.00.06 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
23.00.06.00 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 
23.01 SERMAYE GİDERLERİ 
23.01.02 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. 
23.01.02.00 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (SGB-Bütçe)  
23.01.02.01 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PRJ. (BİD-Bütçe)  
23.02 CARİ TRANSFERLER 
23.02.01 SGB KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 
23.02.01.00 SGB KURULUŞLARA YARDIM (Dernek, Birlik vb.) 
24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
24.00 CARİ GİDERLER 
24.00.00 HUKUK CARİ 
24.00.00.00 HUKUK CARİ 
25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
25.00 CARİ GİDERLER 
25.00.00 BASIN CARİ 
25.00.00.00 BASIN CARİ 
30 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.00 CARİ GİDERLER 
30.00.00 GIDA HİZMETLERİ CARİ 
30.00.00.00 GIDA HİZMETLERİ CARİ 
30.00.02 GIDA KONTROL CARİ 
30.00.02.00 GIDA KONTROL CARİ 
30.01 SERMAYE GİDERLERİ 
30.01.00 BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ 
30.01.00.00 BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitkisel üretim karantina hizmetleri 
30.01.00.01 BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. - Bitki sağlığı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 
30.01.00.02 RUHSATLI PESTİSİTLERİN BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PRJ. 
30.01.01 GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROL SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
30.01.01.00 GIDA DENETİM HİZMETLERİ 
30.01.01.01 İL KONTROL LAB. ALTYAPISININ  GEL. 
30.01.01.02 ULUSAL REFERANS LAB. 
30.01.01.03 ANKARA İL KONTROL LABORATUVARI 
30.01.01.04 RİZE İL KONTROL LABORATUVARI 
30.01.01.05 ADANA İL KONTROL LABORATUVARI 
30.01.03 HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
30.01.03.00 HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ 
30.01.03.01 Veteriner Strateji Belgesi Projesi 
30.01.03.02 Hayv. Yan Ürün. Strateji  Belgesi 
30.01.06 ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ 
30.01.06.00 ŞAP HASTALIĞININ KONTROLU PROJESİ 
30.01.07 TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ 
30.01.07.00 TÜRKİYEDE KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA PROJESİ 
30.01.09 KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PROJESİ 
30.01.09.00 KOYUN-KEÇİLERİN ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYDI PROJESİ 
30.02 CARİ TRANSFERLER 
30.02.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (GKGM) 
30.02.00.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (GKGM) 
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30.02.55 DESTEKLEMELER (GKGM) 
30.02.55.32 HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
30.02.55.33 AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
30.02.55.43 BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
30.02.55.84 BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
31.00 CARİ GİDERLER 
31.00.00 BİTKİSEL ÜRETİM CARİ 
31.00.00.00 BİTKİSEL ÜRETİM CARİ 
31.00.01 MERA HİZMETLERİ 
31.00.01.00 MERA HİZMETLERİ 
31.01 Sermaye Giderleri 
31.01.00 BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 
31.01.00.00 BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
31.01.00.01 TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
31.01.00.02 ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
31.01.01 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
31.01.01.00 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
31.01.02 GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ 
31.01.02.00 GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA VE İSKAN PROJESİ 
31.01.03 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİTK.ÜRT.TEKN.YAY.VE KONT.PRJ. 
31.01.03.00 ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
31.01.03.01 İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ 
31.01.05 ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) 
31.01.05.00 ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) 
31.01.08 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ 
31.01.08.00 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ 
31.02 Cari Transferler 
31.02.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BÜGEM) 
31.02.00.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BÜGEM) 
31.02.55 DESTEKLEMELER (BÜGEM) 
31.02.55.08 MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.09 GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.11 KÜTLÜ PAMUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.12 YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.13 SOYA FASÜLYESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.14 KANOLA DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.15 DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.16 ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.17 ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.18 ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.19 BUĞDAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.20 ÇELTİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.21 DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.22 DİĞER FARK ÖDEMELERİ 
31.02.55.23 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 
31.02.55.45 ÇEVRE AMAÇLI TARIM. ALAN.KOR.DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.57 ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.58 ÇAY BUDAMA MASRAFLARI ÖDEMELERİ 
31.02.55.61 SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.62 SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.67 TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
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31.02.55.68 ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.69 İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.70 BAKLİYAT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.74 SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM  DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
31.02.55.77 FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ 
31.02.55.78 FINDIK ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ 
31.03 Sermaye Transferleri 
31.03.00 ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) (Sermaye Transferi)  
31.03.00.00 ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI (ÇATAK) (Sermaye Transferi)  
32 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
32.00 CARİ GİDERLER 
32.00.00 HAYVANCILIK CARİ 
32.00.00.00 HAYVANCILIK CARİ 
32.00.02 SUNİ TOHUMLAMA PRİMLERİ 
32.00.02.00 SUNİ TOHUMLAMA PRİMLERİ 
32.00.03 OKUL SÜTÜ PROGRAMI 
32.00.03.00 OKUL SÜTÜ PROGRAMI 
32.01 SERMAYE GİDERLERİ 
32.01.00 HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
32.01.00.00 HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ 
32.01.01 HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
32.01.01.00 HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
32.02 CARİ TRANSFERLER 
32.02.55 DESTEKLEMELER (HAYGEM) 
32.02.55.28 ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.30 BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.31 ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.36 ISLAH AMAÇLI KÜÇÜK BAŞ HAYV.YET. BİR.DESTEĞİ ÖD. 
32.02.55.38 TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 
32.02.55.39 İPEK BÖCEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.71 BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.76 BAMBUS ARISI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.81 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
32.02.55.83 SÜT REGÜLASYONU DESTEĞİ  ÖDEMELERİ (SÜT TOZU) 
32.03 SERMAYE TRANSFERLERİ 
32.03.03 HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ (GAP VE DAP) 
32.03.03.00 HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ (GAP VE DAP) 
33 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
33.00 CARİ GİDERLER 
33.00.00 SU ÜRÜNLERİ CARİ 
33.00.00.00 SU ÜRÜNLERİ CARİ 
33.01 SERMAYE GİDERLERİ 
33.01.00 SU ÜRÜN. SEKT. KAYN.YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
33.01.00.00 İDARİ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
33.01.00.01 KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
33.01.00.02 KONTROL TEKNESİ ALIM PROJESİ 
33.01.00.03 DENİZLERİN TERKEDİLMİŞ AV ARAÇLARINDAN TEMİZLENMESİ PRJ. 
33.01.04 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
33.01.04.00 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 
33.01.04.01 YAPAY RESİFLERİ İZLEME PRJ. 
33.02 CARİ TRANSFERLER 
33.02.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BSGM) 
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33.02.00.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (BSGM) 
33.02.55 DESTEKLEMELER (Su Ürünleri ve Balıkçılık) 
33.02.55.34 SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 
34 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
34.00 CARİ GİDERLER 
34.00.00 REFORM CARİ 
34.00.00.00 REFORM CARİ 
34.00.00.01 REFORM CARİ (Kontrolörler) 
34.00.02 REFORM CARİ KIRSAL KALKINMA TANITIM 
34.00.02.00 REFORM CARİ KIRSAL KALKINMA TANITIM 
34.01 SERMAYE GİDERLERİ 
34.01.02 ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.02.00 ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.03 ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ 
34.01.03.00 ARDAHAN - KARS - ARTVİN KALKINMA PROJESİ 
34.01.05 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.05.00 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.06 ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ 
34.01.06.00 ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ 
34.01.07 TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
34.01.07.01 SORUNLU TARIM ALANLARININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 
34.01.07.03 TARIMSAL PAZARL. BİLGİ ALTYAP.KUR.PRJ. 
34.01.07.04 TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
34.01.07.05 TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
34.01.08 İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ  
34.01.08.00 İSTATİSTİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ  
34.01.12 ARAZİ DAĞITIM PROJESİ 
34.01.12.00 ARAZİ DAĞITIM PROJESİ 
34.01.13 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PRJ. 
34.01.13.00 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PRJ. 
34.01.14 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 
34.01.14.00 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - DEVAM EDEN İŞLER 
34.01.14.01 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - YENİ BAŞLAYACAK İŞLER 
34.01.17 DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 
34.01.17.00 DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-DEVAM EDEN İŞLER 
34.01.17.01 DAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ-YENİ BAŞLAYACAK İŞLER 
34.01.18 DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ. 
34.01.18.00 DİYARBAKIR-BATMAN-SİİRT KALKINMA PRJ. 
34.01.19 GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 
34.01.19.00 GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 
34.01.21 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.21.00 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.22 KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 
34.01.22.00 KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - BİRİNCİ MERHALE İŞLER 
34.01.22.01 KOP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - İKİNCİ MERHALE İŞLER 
34.01.23 KÖY İMAR PLANLARI 
34.01.23.00 KÖY İMAR PLANLARI 
34.01.24 MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 
34.01.24.00 MERZİFON VE SULUOVA ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 
34.01.25 NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PRJ. 
34.01.25.00 NİTRAT DİREKTİFİNİN UYGULANMASI PRJ. 
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Ek-9 Devamı 
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE FAALİYET LİSTESİ 

KOD   AÇIKLAMA  
34.01.29 BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.29.00 BİTKİSEL ÜRETİM KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.34 DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 
34.01.34.00 DOKAP İLLERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJESİ 
34.01.35 HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.35.00 HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
34.01.38 TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.38.00 TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ  
34.01.39 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 
34.01.39.00 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 
34.01.40 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB 
34.01.40.00 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB 
34.01.41 YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PRJ 
34.01.41.00 YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PRJ 
34.01.45 GÜNEY-GÜNEY ULUSL. İŞB.KAP. GEL. PROJESİ 
34.01.45.00 GÜNEY-GÜNEY ULUSL. İŞB.KAP. GEL. PROJESİ 
34.01.47 KIRSAL KALKINMA PROJE ETÜTLERİ 
34.01.47.01 GÖKSU - TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 
34.01.47.02 RİZE,BAYBURT,GÜMÜŞHANE KALKINMA PROJESİ 
34.02 CARİ TRANSFERLER 
34.02.00 AFET ÖDEMELERİ 
34.02.00.00 AFET ÖDEMELERİ 
34.02.02 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA (Cari Giderler) 
34.02.02.00 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNA (Cari Giderler) 
34.02.03 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TRGM) 
34.02.03.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TRGM) 
34.02.55 DESTEKLEMELER (TRGM) 
34.02.55.49 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.50 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.51 SÜT SIĞIRI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.52 SERA SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.53 KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.54 HASAR FAZLASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.55 DİĞER TARIM SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ  
34.02.55.65 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) KATILIM PRİMİ 
34.02.55.73 SU ÜRÜNLERİ  SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
34.02.55.85 IPARD ULUSAL EŞ FİNANSMAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ 
34.03 SERMAYE TRANSFERLERİ 
34.03.00 KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME (GAP) (Sermaye Transferi)  
34.03.00.00 KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME (GAP) (Sermaye Transferi)  
34.03.01 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJESİ (TKDK) 
34.03.01.00 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME PROJESİ (TKDK) 
34.03.02 ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ (Sermaye Transferi) 
34.03.02.00 ÇORUH NEHRİ HAVZA REHABİLİTASYON PROJESİ (Sermaye Transferi) 
34.03.05 TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Sermaye Transferi)  
34.03.05.00 TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (Sermaye Transferi)  
34.04 BORÇ VERME 
34.04.00 BORÇ VERME (MALİYE) 
34.04.00.00 BORÇ VERME (MALİYE) 
34.04.01 SERACILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME 
34.04.01.00 SERACILIK KOOPERATİFLERİNE BORÇ VERME 
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KOD   AÇIKLAMA  
34.04.03 MERKEZİ SAĞIM ÜN. DAM. SIĞ. YET. KOOP. PRJ 
34.04.03.00 MERKEZİ SAĞIM ÜN. DAM. SIĞ. YET. KOOP. PRJ 
34.04.05 DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 
34.04.05.00 DAMIZLIK KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 
34.04.07 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 
34.04.07.00 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ KOOP. PRJ. 
34.04.09 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB 
34.04.09.00 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (Diğer) 
34.04.09.01 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (GAP) 
34.04.09.02 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (DAP) 
34.04.10 TDİ OSB KAMULAŞTIRMA PROJESİ 
34.04.10.00 TDİ OSB KAMULAŞTIRMA PROJESİ 
35 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
35.00 CARİ GİDERLER 
35.00.00 ARAŞTIRMALAR CARİ 
35.00.00.00 ARAŞTIRMALAR CARİ 
35.00.02 TAGEM CARİ 
35.00.02.00 TAGEM CARİ 
35.01 SERMAYE GİDERLERİ 
35.01.00 ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.00.00 ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.01 BİTKİSEL ÜRET.VE BİTK.HAST.ARAŞ. KAP.DEST.PRJ 
35.01.01.01 BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PRJ. (GAP Devam Eden İnşaat)  
35.01.01.02 GENETİK KAYNAKLARIN EX-SİTU KORUNMASI PROJESİ 
35.01.01.03 TÜRKİYE GEOFİT BAHÇESİ PROJESİ 
35.01.01.04 BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE ARAŞTIRMALARI PROJESİ 
35.01.01.05 MODERN BİTKİ ISLAHI VE GENERASYON ATLATMA MERKEZİ ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.01.06 ÜLKESEL SERİN İKLİM TAHILLARINDA SOĞUĞA DAYANIKLILIK TEST MERKEZİ KURULMASI 
35.01.01.07 ALATA TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ PROJESİ 
35.01.01.08 BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ 
35.01.01.09 BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ 
35.01.01.10 TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ 
35.01.01.11 BİYOTEKNİK MÜCADELE VE PESTİSİT UYGULAMA TEKNİKLERİ MERKEZİ PROJESİ 
35.01.01.12 MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU EĞİTİM MERKEZİ 
35.01.01.13 DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYONUNUN KURULMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ 
35.01.02 BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ 
35.01.02.00 BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI PROJESİ 
35.01.04 BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.04.00 BİYOGÜVENLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.07 HAYVANSAL ÜRET.VE HAY.HAST.ARAŞ.KAP.DEST.PRJ. 
35.01.07.00 HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE  ARAŞTIRMALARI PROJESİ 
35.01.07.01 HAYVANSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ 
35.01.07.02 BANDIRMA BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİNİN KURULMASI PROJESİ 
35.01.09 MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ 
35.01.09.00 MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE MERKEZİ 
35.01.10 MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 
35.01.10.00 MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 
35.01.11 SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
35.01.11.00 SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 
35.01.13 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 
35.01.13.00 TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 

 



227 

Ek-9 Devamı 
PERFORMANS ESASLI BÜTÇE FAALİYET LİSTESİ 

KOD   AÇIKLAMA  
35.01.16 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
35.01.16.00 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 
35.01.16.01 TAGEM ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN SULAMA ALT YAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE MODERNİZAS PRJ 
35.01.18 TÜRKİYE PATENTLİ BÜY.EBEVEYN VE EBEVEYN GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.18.01 YUMURTACI DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.18.02 ETÇİ DAMIZLIK GELİŞTİRME PROJESİ 
35.01.19 ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRM. PROG. 
35.01.19.00 ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRM. PROG. 
35.01.20 ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 
35.01.20.00 ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 
35.01.21 ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 
35.01.21.00 ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 
35.02 CARİ TRANSFERLER 
35.02.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TAGEM) 
35.02.00.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (TAGEM) 
35.02.55 DESTEKLEMELER (TAGEM) 
35.02.55.37 HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 
35.02.55.60 AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 
36 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
36.00 CARİ GİDERLER 
36.00.00 AVRUPA BİRLİĞİ CARİ 
36.00.00.00 AVRUPA BİRLİĞİ CARİ 
36.00.01 DIŞ TEMSİLCİLİK CARİ 
36.00.01.00 DIŞ TEMSİLCİLİK CARİ 
36.02 CARİ TRANSFERLER 
36.02.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (ABDGM) 
36.02.00.00 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÖDEMELER (ABDGM) 
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Ek-10 
TARIMSAL DESTEKLEMELERDEN SORUMLU BİRİMLER 

 

 

TERTİP AÇIKLAMA ÖDENEK (TL) 

ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEME HİZMETLERİ 2.494.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  2.494.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.08-31.02.55.08 MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 660.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.09-31.02.55.09 GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 800.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.67-31.02.55.67 TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 105.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.68-31.02.55.68 ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 80.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.69-31.02.55.69 İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 17.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.77-31.02.55.77 FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ 830.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.01-1-05.4.6.78-31.02.55.78 FINDIK ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ 2.000.000 

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 2.692.845.000 

GIDA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  141.000.000 

30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4.6.32-30.02.55.32 HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ 50.000.000 

30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4.6.33-30.02.55.33 AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 8.000.000 

30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4.6.43-30.02.55.43 
BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI  
DESTEĞİ ÖDEMELERİ 

73.000.000 

30.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4.6.84-30.02.55.84 BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ 10.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  320.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.03-1-05.4.6.23-31.02.55.23 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 320.000.000 

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  1.986.845.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.28-32.02.55.28 ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 670.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.83-32.02.55.83 SÜT REGÜLASYONU DESTEĞİ  ÖDEMELERİ (SÜT TOZU) 50.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.30-32.02.55.30 BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 100.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.31-32.02.55.31 ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ 45.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.36-32.02.55.36 ISLAH AMAÇLI KÜÇÜK BAŞ HAYVYET BİRDESTEĞİ ÖD 420.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.38-32.02.55.38 TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 3.300.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.39-32.02.55.39 İPEK BÖCEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 4.245.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.71-32.02.55.71 BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ 619.000.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.76-32.02.55.76 BAMBUS ARISI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 5.300.000 

30.01.32.00-04.2.1.03-1-05.4.6.81-32.02.55.81 BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 70.000.000 

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  170.000.000 

30.01.33.00-04.2.1.03-1-05.4.6.34-33.02.55.34 SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİ  ÖDEMELERİ 170.000.000 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  75.000.000 

30.01.35.00-04.2.1.03-1-05.4.6.37-35.02.55.37 HAYVAN GEN KAYNAKLARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 75.000.000 

TARIMSAL SİGORTA DESTEĞİ 335.655.000 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 335.655.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.50-34.02.55.50 BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 200.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.51-34.02.55.51 SÜT SIĞIRI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 105.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.52-34.02.55.52 SERA SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 5.655.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.53-34.02.55.53 KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 5.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.54-34.02.55.54 HASAR FAZLASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 5.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.55-34.02.55.55 DİĞER TARIM SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ  6.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.12-1-05.4.6.73-34.02.55.73 SU ÜRÜNLERİ  SİGORTASI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 9.000.000 
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Ek-10 Devamı 
TARIMSAL DESTEKLEMELERDEN SORUMLU BİRİMLER 

 
TERTİP AÇIKLAMA ÖDENEK (TL) 

TELAFİ EDİCİ ÖDEME KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLEMELER 125.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  125.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.13-1-05.4.6.57-31.02.55.57 ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 100.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.13-1-05.4.6.58-31.02.55.58 ÇAY BUDAMA MASRAFLARI ÖDEMELERİ 25.000.000 

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLEMELER 267.500.000 

EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI  50.000.000 

30.01.00.07-04.2.1.22-1-05.4.6.75-07.02.55.75 TARIM DANIŞMANLIĞI 50.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  208.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4.6.45-31.02.55.45 ÇEVRE AMAÇLI TARIM ALANKORDESTEĞİ ÖDEMELERİ 50.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4.6.61-31.02.55.61 SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 78.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4.6.62-31.02.55.62 SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ 40.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.22-1-05.4.6.74-31.02.55.74 SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM  DESTEĞİ ÖDEMELERİ 40.000.000 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 500.000 

30.01.34.00-04.2.1.22-1-05.4.6.65-34.02.55.65 ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) KATILIM PRİMİ 500.000 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  9.000.000 

30.01.35.00-04.2.1.22-1-05.4.6.60-35.02.55.60 AR-GE DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 9.000.000 

KIRSAL ALANDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 434.000.000 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 434.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.23-1-05.4.6.49-34.02.55.49 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 280.000.000 

30.01.34.00-04.2.1.23-1-05.4.6.85-34.02.55.85 IPARD ULUSAL EŞ FİNANSMAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ 154.000.000 

TARIMSAL ÜRÜN DESTEĞİ (PRİM) - FARK ÖDEMESİ 3.321.000.000 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  3.321.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.11-31.02.55.11 KÜTLÜ PAMUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 1.200.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.12-31.02.55.12 YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 360.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.13-31.02.55.13 SOYA FASÜLYESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ 30.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.14-31.02.55.14 KANOLA DESTEĞİ ÖDEMELERİ 22.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.15-31.02.55.15 DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 200.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.16-31.02.55.16 ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ 81.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.17-31.02.55.17 ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ 8.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.18-31.02.55.18 ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 150.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.19-31.02.55.19 BUĞDAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ 950.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.20-31.02.55.20 ÇELTİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ 60.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.21-31.02.55.21 DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ 100.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.22-31.02.55.22 DİĞER FARK ÖDEMELERİ 100.000.000 

30.01.31.00-04.2.1.24-1-05.4.6.70-31.02.55.70 BAKLİYAT DESTEĞİ ÖDEMELERİ 60.000.000 
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Ek-11 
ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ (TALEP) 

 

YIL   TARİH     
 
ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ NO 

 

GÖNDEREN KURUM   

GÖNDERİLEN 
MUHASEBE 
BİRİMİNİN 

ADI   

KODU   

GÖNDERİLEN DAİRE   
 

Ne için verildiği: 

Aşağıda belirtilen tertiplerden karşılarındaki tutarla sınırlı olarak toplam  ………. TL tutarında harcama yetkisi verilmiştir.  

       TARİH 

       
Kontrol edilerek onaylanmıştır./ Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlara 

alınmıştır. 
        
        
        
        
       Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi/Muhasebe Yetkilisi 
       Adı, Soyadı 
       Unvanı 

 

B Ü T Ç E    T E R T İ B İ T U T A R I 

KURUMSAL KOD FONKSİYONEL KOD FİNANS KOD EKONOMİK KOD TL 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

G  E  N  E  L       T  O  P  L  A  M   

NOT: Bu belge SGB.net Sisteminden alınacaktır.     
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Ek-12 
PROJE REVİZYON TABLOSU 

 
SEKTÖRÜ : 

                   PROJE SAHİBİ KURULUŞ : 
                   PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : 
                   

                        

                     

(Bin TL) 

PROJE 
NO 

PROJE  
ADI 

2014 YILI PROGRAMI AKTARMA 2014 YILI REVİZE PROGRAMI 

BAŞLAMA 
BİTİŞ YILI 

PROJE TUTARI 

2013 SONUNA KADAR 
TAHMİNİ KÜMÜLATİF 

HARCAMA 2014 YATIRIMI DÜŞÜLEN EKLENEN  

BAŞLA.  
BİTİŞ 
YILI 

PROJE 
TUTARI 

2013 SONUNA KADAR 
TAHMİNİ KÜMÜLATİF 

HARCAMA 2014 YATIRIMI 

DIŞ TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM DIŞ TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM 

DIŞ 

TOPLAM KREDİ ÖZKAY. KREDİ ÖZKAY. KREDİ ÖZKAY. KREDİ ÖZKAY. KREDİ ÖZKAY. KREDİ ÖZKAY. 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                          
NOT: Bu tablo, ek ödenek talebinde bulunulacak ise "Revize Tablosu", aktarma talebinde bulunulacak ise "Ödenek Aktarma Tablosu" olarak adlandırılacaktır. 
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Ek-13 
 

AKTARMA İŞLEMLERİ GÖRÜŞ FORMU 
 
 

Aktarma işlemi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 21 inci  
maddesinin üçüncü fıkrasındaki sınırlamalara ve Yılı Bütçe Kanununun ilgili maddesine tabidir.  

Buna göre …….………………………… Projesinin ortak kullanılan 30.01………………….. 
tertibine/tertiplerine yapılacak aktarma işlemine ilişkin görüşümüz aşağıda yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
…..……………..………… Projesi 
                                            Uygundur.  
 
                                            Uygun değildir. 

 
Daire Başkanı 

Adı Soyadı 
Tarih /İmza 

  

  

 
…..……………..………… Projesi 
                                            Uygundur.  
 
                                            Uygun değildir. 

 
Daire Başkanı 

Adı Soyadı 
Tarih /İmza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT : Aktarma yapılacak tertip başka bir Genel Müdürlüğü/Başkanlığı ilgilendiriyor ise, bu yazı 
ilgili yere üst yazı ekinde gönderilecek ve uygun görüşü alınacaktır. 
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Ek-14 
2014 YILI TAŞIT KİRALAMA TALEP LİSTESİ 

 

BİRİMİ                                                                                               :     
PROJE ADI                                         :     
TOPLAM TAŞIT KİRALAMA ÖDENEĞİ    :     
BÜTÇE TERTİBİ (EKONOMİK 4. DÜZEYE KADAR)                                 :     
       

SIRA NO (1) İL/KURULUŞ ADI (2) 

2013 YILI ve ÖNCEKİ YILLARDA  
ALINAN TAŞIT KİRALAMA  

İZİN SAYISI  
(3) 

2013 YILI ve ÖNCEKİ YILLARDA 
YAPILAN KİRALAMALARDAN  

2014 YILINDA DEVAM EDENLER 
(4) 

2014 YILINDA TALEP EDİLEN  
TAŞIT KİRALAMA İZİN SAYISI (5) 

(4 nolu sütunda geçerli olanlar  haricindeki  
ek talepler yazılacaktır.) 

Binek/Station- 
Wagon (Adet)  

Diğer Taşıtlar  
(Adet-Cinsi) 

Binek/Station- 
Wagon (Adet)  

Binek/Station-  
Wagon (Adet)  

Diğer Taşıtlar  
(Adet-Cinsi) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  TOPLAM           

  DÜZENLEYEN   BİRİM AMİRİ  
  Adı ve Soyadı    Adı ve Soyadı   
  Ünvanı    Ünvanı   
  İmza/Tarih    İmza/Tarih   

 


