
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 dâhil) 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 dâhil) 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 dâhil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit 
evrakın ciltlenmesine ilişkin ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir. 
 
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları: Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve 
büro malzemesi alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. 
 
03.2.2 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. 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 makineteçhizatın  
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 dâhil) 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 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. 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 ile (forma, şort, t-shirt, 
eşofman, ayakkabı gibi) bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü (top, raket, güreş 
minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve malzeme 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 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. 
 
03.2.6.02 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 dâhil) 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, 
- 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 dâhil 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 dâhil 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 dâhil) 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 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 sözkonusu 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, uluslar arası 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 dâhil diğer masraflara ait 
giderler ile diğer bölümlere dâhil edilemeyen güvenlik ve savunma hizmetlerinin gerçekleştirilmesine 
ilişkin diğer giderler bu bölüme gider 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, laboratuar, 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 ile bu bölüme gider 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 dâhil olmayacak 
gayrimenkullerin ister üçüncü şahıslara ihale edilmek, isterse mal ve malzeme alımı ve kurumun 
imkanlarından da faydalanmak suretiyle yapımı durumundaki tüm giderler bu bölüme gider 
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 dâhil olmayan gayrimenkullerin 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.  
 
03.2.7.31 NATO Altyapısına İlişkin Gayrimenkul Yapım Giderleri: NATO altyapısına yönelik olarak 
inşa edilen ve yatırım programına dâhil 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 dâhil 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 dâhil olmadığı gibi yukarıdaki bölümlere de dâhil 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 dâhil) 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 Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dâhil 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 Devlet Planlama Teşkilatı vizesine dâhil 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 dâhil 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 yurdunçeşitli bölgelerinde 
görevlendirilenler için bina kira bedeli, aydınlatma, ısıtma, döşeme,  demirbaş ve diğer giderleri ile 
resmi telefon konuşma bedelleri ve diğer ulaştırma giderleri, 
- 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 dâhil 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. 
 


