
 

 

 

 
 

 

 

LÜTFEN PROJENİZİN BÜTÇE TERTİBİNİ HAZIRLAMADAN ÖNCE  

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. 
 

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri 2004 yılından itibaren T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya sokulan Analitik Bütçe Sınıflamasına tabi 

olmuştur. Analitik bütçe uygulamasına göre projelerde kullanabileceğiniz harcama kalemlerinin 

açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

 

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. 

 

03.2.1.05   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. 

 

03.2.3         Enerji Alımları 

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. 

 

03.2.4         Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları  

 

03.2.4.03   Yem Alımları : Hayvanların beslenmesine yönelik olarak alınan mal ve madde bedelleri bu bölüme 

gider kaydedilecektir. 

 

03.2.6         Özel Malzeme Alımları 

03.2.6.01  Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları : Laboratuarlarda kullanılan 

sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları ile yangın tüplerinin dolumu için 

yapılacak ödemeler 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,  

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. 

 

03.2.9         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, 

Not : Arazi çalışmaları sırasında kullanılacak olan özel araçlar (Personele ait ve Personel tarafından 

kullanılan) için rayiç karşılığı yapılacak ödemeler, 

 

bu bölüme gider kaydedilecektir. 

 

03.5          HİZMET ALIMLARI 

 

03.5.1        Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 

03.5.1.01   Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri :  

-  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),  

- Laboratuar tahlil giderleri 

 

bu bölüme kaydedilecektir. 

 

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. 

 

03.5.5          Kiralar  

 

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. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

03.5.9.90    Diğer Hizmet Alımları :  

- 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. 

 

03.7     MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM  

            GİDERLERİ  

 

03.7.1     Menkul Mal  Alım Giderleri 

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. 

 

03.7.1.90    Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 

- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve diğer ekonomik kodlara dâhil 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 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. 

 

 

03.7.2.90   Diğer Gayri Maddi Hak Alımları : Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer gayri maddi hak 

alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 

 

 

 

   
 


