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Genel Amaç

Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında mevzuata
uygun olarak bütçe işlemlerini açıklayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Harcamalara ait işlemleri açıklayabileceksiniz.

2. Mal ve hizmet alımlarına ait işlemleri
açıklayabileceksiniz.
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GİRİŞ

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ceza infaz kurumları, Adalet Bakanlığı genel bütçesinden karşılanmak üzere ihtiyacı
olan mal ve hizmetler ile diğer harcamalar için bütçe planını hazırlar. İlgili makamlardan
gerekli onayı aldıktan sonra harcamalarını bu plana uygun gerçekleştirirler.

Bütçe, hayatımızın her alanına girmiştir. Devlet her yıl gelirleri ve giderleri ile ilgili
bütçe planı yapmaya giderken her aile de aylık gelir ve giderleriyle ilgili bütçesini yapar.

Bu modül ile mevzuata uygun harcamalara ait bilgileri ve mal ve hizmet alımlarına

ait konuları öğrenmiş olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda mevzuata uygun
olarak ceza infaz kurumlarındaki harcamalara ait işlemleri uygulayabileceksiniz.

Ceza infaz kurumlarında ödeneklerin kullanımına ait 01.01.2006’da yayımlanan 47
nu.lı Genelge bilgileri kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden araştırınız.

1. HARCAMALARA AİT İŞLEMLER

Ceza infaz kurumlarında bütçeye ait çeşitli harcama kalemleri vardır. Harcamalar ceza
infaz kurumlarının bütçesinde önemli bir yer teşkil eder.

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/01/2002 tarihli ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Kanun'ları gereğince, ceza infaz kurumlarında
bulunan hükümlü ve tutukluların tedavi ve ilaç bedellerinin karşılanması, genel bütçeye ait
ödenek talepleri ile gönderilen ödeneklerin harcanması, kurumlarda bulunan taşıtların ve
kamu kaynaklarının kullanımı ile iaşe tabelalarının hazırlanmasıyla ilgili usul ve esasları
göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları
gidermek amacıyla 01.01.2006 tarihinde 47 nu.lı bu Genelge hazırlanmıştır.

1.1. Harcama

Harcama, geri ödenmeyen 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. Harcamalar cari ve sermaye
harcamaları olarak ikiye ayrılır.

1.1.1. Cari Harcama

Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden personel
için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri
aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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giderleri “cari giderler”, cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla
yapılan ödemeler “cari transferler” her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler” olarak
ifade edilmektedir.

1.1.2. Sermaye Harcaması

Sermaye harcamaları; sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi
aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan ödemeleri kapsar.
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 dâhil olan
dayanıklı mal türleri; lojmanlar, lojmanlar dışındaki binalar 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 dâhildir. Ancak normal bakım ödemelerini
içermeyecektir (Normal bakım ödemeleri cari giderlere dâhil edilmelidir.).

Öte yandan, küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek parçalar,
normal ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük değerli alet ve edevat, sabit sermaye
aktifleri kapsamında yer almayacaktır. Sabit sermaye varlıkları için yapılan harcamanın
miktarı, bunların satın alınması durumunda devlet tarafından ödenen fiyattır.

Analitik bütçe sınıflandırmasında; 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 edilir.

Resim 1.1: Ceza infaz kurumlarından bir görüntü
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1.2. Hükümlü ve Tutukluların Tedavi ve İlaç Bedellerinin
Karşılanması

Suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sağlık durumlarının
belirlenmesi amacıyla sağlık muayenesi yaptırılacak kişiler ile ceza infaz kurumlarınca
muayene, tetkik ve tedavi için resmî sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin
muayene, tetkik kontrol ve tedavi bedellerinin Sağlık Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekle karşılanması, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22/09/2004
tarihli ve B.02.0.KKG/196/212/4439 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür. Bu itibarla, suçtan
dolayı soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sağlık durumlarının belirlenmesi
amacıyla sağlık muayenesi yaptırılacak kişiler ile ceza infaz kurumlarınca muayene, tetkik
ve tedavi için resmî sağlık kurumlarına sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin muayene, tetkik,
kontrol ve tedavi bedelleri, Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Ancak ilaç bedelleri
Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecektir.

Hükümlü ve tutukluların tedavileri için gerekli olan ve sadece ceza infaz
kurumlarındaki revir, doktorluk ve polikliniklerde kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme
bedelleri Genel Müdürlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanacaktır.

Hasta hükümlü ve tutukluların kurum hekimi tarafından öncelikle Sağlık Bakanlığına
bağlı hastane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Kısa süreli hürriyeti
bağlayıcı cezalardan dolayı ceza infaz kurumlarına alınan hükümlüler ile kısa zamanda
tahliye olabilecek suçlardan tutuklu bulunanların muayene ve tedavi talepleri dikkatle
değerlendirilerek ceza infaz kurumlarında bulunmayı fırsat kabul eden ve kötü niyete dayalı
durumlarda, yetersiz olan ödeneğin, yersiz olarak sarfına meydan verilmeyecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hükümlüler ile hak sahibi
olup da hükümlü olan yakınlarının, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak
çalışmaktayken meslek hastalığı, iş kazası ve görev malullüğü nedeniyle bedenî veya ruhi
arızaya uğramış olan ve daha sonra kurumlara giren hükümlüler ile hak sahibi olup da
hükümlü olan yakınlarının, sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden itibaren verilen süreler
içinde meydana gelen ve bu süre içinde kurumlara girmiş bulunan hükümlülerin, her türlü
teşhis ve tedavi giderleri ile sağlık yardımları hükümlülerin bağlı bulundukları sosyal
güvenlik kurumları tarafından karşılanır.

1.3. Genel Bütçe Ödeneklerinin Talebi ve Kullanımı

Adalet bakanlığının genel bütçesinden ödenekler için talepte bulunulur. Mevzuat
dâhilinde kullanımı gerçekleştirilir.

1.3.1. Cari Mali Yıl Ödenek Talepleri

Adalet bakanlığının adli ve idari yargı taşra teşkilatı ile ceza infaz kurumları,
denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve personel eğitim merkezlerinin ihtiyacı bulunan
ödenekler ayrı ayrı kurumsal ve fonksiyonel kodları bulunur. Bu nedenle, adli ve idari yargı
taşra teşkilatının ihtiyacı bulunan ödenekler, Adalet Bakanlığının İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı, ceza infaz kurumları ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli
eğitim merkezlerinin ödenek ihtiyacı ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından
karşılanmaktadır.
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Adli ve idari yargı taşra teşkilatına gönderilen ödeneklerin sarfları İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığınca ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve ceza
infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerine gönderilen ödeneklerin sarfları
da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir.

Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik şube müdürlükleri ve ceza infaz kurumları
ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin giderleri için Ekonomik Sınıflandırma
yapılmıştır. Bunlar:

 Personel giderleri
 Diğer personel (hükümlü ücretleri)
 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirim giderleri
 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları
 Yolluklar
 Görev giderleri
 Hizmet alımları
 Temsil ve tanıtma giderleri
 Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri
 Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri
 Tedavi ve cenaze giderleri
 Hane halkına yapılan transferler
 Mamul mal alımları
 Gayrimenkul alımları ve kamulaştırması
 Menkul malların büyük onarım giderleri

Gayrimenkul büyük onarım giderleri olan harcamalara ait ödenekleri, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden talep edilecektir.

Hiçbir surette İş Yurtları Kurumu Yüksek Kuruldan doğrudan ödenek talebinde
bulunulmaz. Tüm talepler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Ödenek talep yazısı gönderilmeden telefon ile ödenek talebinde bulunulamaz. Acil
olmayan işlere ait ödenek talepleri faks ile yapılamaz, faks ile yapılan taleplerin teyitleri
istenilmedikçe gönderilemez. Taleplerin zamanında ve varsa önceden gönderilen ödeneğin
sarf edildiği yerler açıklanır.

Hiçbir açıklama ve gerekçe gösterilmeden yapılan talepler işleme alınamaz. 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca ödeneği bulunmayan hiçbir iş için
ihaleye çıkılamaz, ödenek tahsis edilmeden mal ve hizmet alımı yapılamaz.

Bütçe ödeneklerinin analitik bütçe uygulamasına uygun olarak tahsisi ve harcanmasına
ilişkin esas ve usullere azami düzeyde riayet edilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfalarındaki
(www.bumko.gov.tr http://www.bumko.gov.tr/ ) düzenlemeler dikkatle takip edilir, ödenek
durum cetvellerinin tanzim edilmesi ve tahsis edilen ödeneklerin harcanması sırasında ilgili
muhasebe ve mal müdürlükleri ile koordineli bir çalışma sağlanır.
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1.3.2. Geçmiş Yıl Borçları

Zaman aşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler için borç
konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılır.

1.3.3. Personel Giderlerine Ait Ödenek Talepleri

Personel giderlerine ait ödenekler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden talep
edilir.

1.3.4. Matbu Evrak ve Basılı Defter İhtiyacı

Ceza infaz kurumlarında, genel bütçeye ait hizmetlerde kullanılmakta bulunan matbu
evrak ve basılı defter ihtiyacına ilişkin tüm talepler, örnek numaraları ve miktarları
açıklanarak Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

İş yurtları ile ilgili matbu evrak ihtiyacı, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğünden talep edilir ve bedeli talep eden iş yurdu bütçesinden karşılanır.

1.3.5. Refakatçi Jandarma Er ve Erbaşlarının Yollukları

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 2562 sayılı Kanun’la değişik 36’ncı maddesi ve
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.03.1985 tarihli ve 115528
- 36 - 235 / 4654-9 sayılı yazısı uyarınca; hükümlü, tutuklu veya gözetim altında
bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup oldukları il
sınırları dışına çıkan jandarma erbaş ve erlerine en düşük dereceli memur ve hizmetli
gündeliğinin 2/3'ü oranında gündelik ödenecektir.

Resim 1.2: Ceza infaz kurumu nakil aracı
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1.3.6. Taşıtların Bakım ve Onarımları:

Son yıllarda bazı ceza infaz kurumlarındaki genel bütçeye ait taşıtların sık sık ve
önemli ölçüde arızalandıkları, bir önceki yıl onarımı yapılan bazı araçların ise bir sonraki yıl
aynı arızayı tekrarladığı görülmektedir. Bu nedenle; taşıtların aylık periyodik bakım ve
onarımlarına azami özen gösterilerek ring seferlerine çıkacak araçlar her an sefere hazır
hâlde bulundurulacak, yola çıkmadan önce gerekli bakımları mutlaka yaptırılacak, zarara
sebebiyet verenler hakkında kanuni soruşturma başlatılacaktır.

Maliye Bakanlığınca ödenekler belli dönem ve oranlarda serbest bırakılmaktadır. Buna
göre, bütün ödenek taleplerinin bir dönem içinde karşılanması mümkün olmadığından,
hizmetin önemi ve aciliyeti ile azami tasarruf kurallarına da riayet edilerek ödenek talebinde
bulunulacak, talep yazılarında aracın markası, modeli ve plaka numarası belirtilerek
"yaklaşık maliyet cetveli"ne eklenecektir.

1.3.7. Taşıtların Akaryakıt İhtiyacı

Akaryakıt tüketiminde savurganlığın önlenmesi ve hizmetin daha sağlıklı
yürütülebilmesi için özellikle hükümlü, tutuklu nakli yapan ring araçları mecbur kalmadıkça
yol güzergâhındaki ceza infaz kurumlarından akaryakıt istemeyecektir. Zamanında ve gerçek
ihtiyaçtan fazla ödenek talebinde bulunulmayacak ve borçlanmamaya özen gösterilecektir.

1.3.8. Aynı Mahalde Birden Fazla Ceza İnfaz Kurumu Bulunması

Aynı Cumhuriyet Başsavcılığı idari denetimine bağlı birden fazla ceza infaz kurumu
bulunan mahallere gönderilen ödeneklere ait ödeme emirleri, aynı muhasebe ya da mal
müdürlüklerinde birleştiğinden ve aynı programı içerdiğinden, bir ceza infaz kurumu için
gönderilen ödeneğin diğer ceza infaz kurumu tarafından da kullanılması mümkün
bulunmakla beraber, böyle bir durum, ödenek gönderilen ceza infaz kurumundaki hizmetin
aksamasına neden olacağından Genel Müdürlükçe hangi kuruma ne miktar ödenek
gönderilmişse o miktarı aşmamak suretiyle harcama yapılacak, diğer kuruma gönderilen
ödenek kesinlikle kullanılmayacaktır.

1.3.9. Hibe Talepleri

Ceza infaz kurumlarımıza yapılan hibe talepleri Bakanlıktan izin (uygun görüş)
alınmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilecektir. Ceza infaz kurumunun söz
konusu eşyaya ihtiyacı bulunsa bile hükümlü, tutuklu veya bunların yakınları tarafından
yapılmak istenen ya da belli şartlara bağlanmış hibe talepleri kabul edilmeyecektir. Ceza
infaz kurumunun ihtiyacı bulunmayan, alınmasında fayda görülmeyen hibe talepleri
Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedilecektir. Bakanlıkça hibe talebinin uygun görülmesi
hâlinde özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi içine ceza infaz kurumuna
girmesi yasak olan cisimlerin saklanabileceği mümkün olduğundan, eşyanın detaylı araması
yapılacaktır.
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Kabulü uygun görülen emtianın ceza infaz kurumuna girişini müteakip ilgisine göre
ambar ya da demirbaş defterine kaydı yapılacak, hibe işlemi ile ilgili bütün bilgi ve belgeler
teftiş ve denetimlerde incelenmek üzere özel bir dosyada muhafaza edilecektir.

1.3.10. Yangın Tüplerinin Dolum ve Alım Giderleri

Ceza infaz kurumlarında, genel bütçeye kayıtlı olan yangın söndürme cihazlarının
sadece dolum bedelleri ait olduğu, her türlü yangın malzemelerinin alım bedelleri ise ilgili
harcama kaleminden karşılanacaktır.

1.3.11. Ödenek Durum Cetveli

(1) Ödenek talepleri, Ek – 1’de bulunan "Ödenek Durum Cetveli" doldurulmak suretiyle
yapılacak, buna uymayan talepler işleme alınmayacaktır.

1.3.12. Telefon ve Faks Ücretleri

Ceza infaz kurumlarındaki görev; güvenlik ve asayişi yakından ilgilendirdiğinden bu
kurumlarda sadece ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı ile ceza infaz kurum
müdürünün odasındaki telefon, şehirler arası görüşmelere açık tutulacaktır. Şehirler arası
otomatik görüşmelere açık olan telefonların faturalarının dokümanlı olarak tanzim ettirilmesi
sağlanacak, özel görüşmeler ilgililerinden tahsil edilecektir.

Faks cihazı kullanımına özen gösterilerek gecikmesinde sakınca bulunmayan yazılar
faks ile gönderilmeyecektir.

1.3.13. Elektrik ve Su Harcamaları

Savurganlığın önlenmesine ve ödeneklerin yerinde harcanmasına özen gösterilecek,
ihtiyacın önemine göre su ve elektrik kullanımı sağlanacaktır. Vana ve musluklar sık sık
kontrol ettirilecek, arızalı olanlar zamanında onarılacaktır. Elektrik kaçağı bulunup
bulunmadığı incelettirilerek varsa kaçaklar önlenecek, gereksiz lambaların yakılmamasına
özen gösterilecek ve tüm personel bu hususta uyarılacaktır.

Su giderleri ile elektrik giderleri ise ilgili harcama kaleminden karşılanacaktır.

1.3.14. Kurumların Isıtılması

Kurumların soba ihtiyacı kış aylarına girilmeden karşılanacak, yaz aylarında tamiri
gereken soba ve kaloriferlerin onarımları ve baca bakımları yaptırılacaktır.

1.3.15.Tasarruf Tedbirleri

Bütçe Kanunu ile alınan ödeneklerin çok kısıtlı bulunması sebebiyle harcamalarda
azami tasarruf kurallarına uyulacak, gereksiz harcamalardan kesinlikle kaçınılacak, ödenek
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tahsis edilmeden hiçbir mal ve hizmet alımı yapılmayacak, ihtiyaç fazlası ödenek bulunması
hâlinde, derhâl tenkis ettirilerek tenkis ilmühaberi Bakanlığımız Bütçe Dairesi Başkanlığına
gönderilerek sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilecektir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yayımlanan tasarruf
tedbirleri hakkındaki genelgeler takip edilecek ve belirtilen hususlara titizlikle uyulacaktır.

1.4. Taşıtların Kullanımı

Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanımı esası çerçevesinde, hizmetin
ekonomik şekilde yürütülebilmesi için birden çok ceza infaz kurumu bulunan mahallerde,
kurum bünyesindeki araçlar (servis, ring, ambulans vb.), Cumhuriyet Başsavcısının
koordinasyonunda ihtiyaçlar ölçüsünde ortak kullanılacaktır.

Aynı mahalde bulunan cezaevi servis araçlarından, tüm infaz kurumlarının
yararlanabilmesi için vardiya saatleri birbirinden bağımsız olarak belirlenerek tüm personelin
faydalanması sağlanacaktır.

1.5. Kamu Harcamalarında Sorumluluk

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8’inci maddesinde; "Her
türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması
için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek
zorundadır." hükmü yer alır. Harcamaların mevzuata uygun gerçekleşmesi hususunda azami
dikkat ve özen gösterilir.

1.6. İaşenin Hazırlanması

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 72’nci maddesinde;
hükümlü ve tutuklulara Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecek kalori esasına göre
besin verileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla
bir kişi için günlük ortalama kalori değeri 2300 kalori olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı
mahalli teşkilatı ve varsa kurum tabipliğiyle de gerekli görüşmelerde bulunularak yemek
tabelalarına kalori değerlerinin yazılması sağlanacaktır.

Hükümlü ve tutuklu anaların yanında kalan çocuklarına, günlük iaşe bedeli tutarında;
süt emziren analara da iaşe miktarının yarısı oranında, ilave yapılmak suretiyle durumlarına
uygun besinler verilecek ve günlük iaşe tabelalarında gösterilecektir.

Çocuk hükümlü ve tutuklular için mümkün oldukça sabahları çay yerine süt verilmesi
sağlanacaktır.



1

1.7. Personel Giderleri

Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan
veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak yapılan
ödemeleri kapsayacaktır.

Tedavi ödemeleri ve 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 dâhil 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.
Dördüncü düzeyde ise hizmet sınıfları esas alınarak bir sınıflandırma yapılmış ancak
uygulamanın ilk yılı olan 2004’te bütçe hazırlığı ve uygulamasında çalışanlara bu konuda
gerekli hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için personel giderleri için bu düzeyin
uygulanmayacağı belirtilmiş ve bütçeler bu esasa göre hazırlanmıştır.

1.8. Memurlar

Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam edilenlerin kadroları
için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme gider kaydedilir. Ayrıca, mevzuatı gereğince
Emekli Sandığına ödenmek üzere memurun ücretinden kesilecek prim ve kesenekler de
buraya dâhil edilir.

1.9. Temel Maaşlar

Temel maaşlar bölümünde aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurulur.

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

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

 Yabancı ülkelerde çalışanların aylıkları,

 Vekâlet ve ikinci görev aylıkları,

 Aylıkların “asgari ücret” seviyesine yükseltilmesinden doğan farklar,

 Görevden uzaklaştırılanların, kadrosuzluk nedeniyle açıkta kalanların aylıkları bu
bölüme gider kaydedilir.
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1.10. Zamlar ve Tazminatlar

İlgili mevzuata göre iş riski, iş güçlüğü, teminindeki 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 hâkimlik tazminatı, yabancı dil
tazminatı, ek tazminat, uçuş tazminatı, atlayış tazminatı ve dalış tazminatı gibi değişik adlar
altında yapılan tazminat ödemeleri bu bölüme kaydedilir.

Kurumsal olarak tazminat, ek ödeme ve ek ücret gibi değişik adlar altında yapılan
düzenli ödemelerde bu bölüme gider kaydedilir.

1.11. Sosyal Haklar

İlgili mevzuat gereğince nakden ödenen diğer sosyal haklar ve yardımlar (aile
yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, nakdi giyecek yardımı, tayın bedeli, lojman
tazminatı gibi) bu bölüme gider kaydedilecektir. Ancak doğrudan giyecek verilmesi suretiyle
yapılan ayni nitelikteki yardımlar mal ve hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir.

1.12. Ek Çalışma Karşılıkları

Ek çalışma karşılıklarında aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurularak bu bölüme
gerekli kayıtlar yapılır.

 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 kaydedilir.

1.13. Ücret ve Diğer Ödemeler

Ceza infaz kurumlarında iç hizmetlerde çalıştırılan hükümlülere ödenen ücretler bu
bölüme gider kaydedilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Harcamalara ait işlemleri
uygulayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

Harcamaya ait işlemleri açıklayınız.
 Harcama kalemlerinde dikkat
edilmesi gereken ayrıntıları bir ceza
infaz kurumu bütçe planı taslağı
hazırlayarak uygulayınız.

Personel giderlerine ait işlemlerini
açıklayınız.

 Personel giderlerini rakamsal
ifadelerle liste hâline getirerek
sıralayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Doğru Yanlış

1 Harcama, geri ödenen devlet ödemeleridir.

2
Normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet
alımları ve faiz giderleri cari giderleri kapsar.

3
Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı
amacıyla yapılan ödemeler cari transferleri kapsar.

4

Hükümlü ve tutukluların tedavileri için gerekli olan ve sadece
ceza infaz kurumlarındaki revir, doktorluk ve polikliniklerde
kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri Genel Müdürlük
bütçesinin harcama kaleminden karşılanacaktır.

5
Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı
amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “sermaye transferleri”
olarak sınıflandırılır.

6
Nakden ödenen diğer sosyal haklar ve yardımlar (aile yardımı,
doğum yardımı, ölüm yardımı, nakdi giyecek yardımı, tayın
bedeli, lojman tazminatı gibi) gider kaydedilir.

7
Personel kanunlarına göre bir kadroya dayalı olarak istihdam
edilenlerin kadroları için öngörülen aylık ödemeleri bu bölüme
gider olarak kaydedilmez.

8

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri,
gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için
yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan ödemeleri
kapsar.

9

Küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek
parçalar, normal ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük
değerli alet ve edevat, sabit sermaye aktifleri kapsamında yer
alırlar.

10
Temel maaşlar bölümünde yabancı ülkelerde çalışanların
aylıkları göz önünde bulundurulmaz.

DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da
cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, mal ve hizmet
alımlarına ait işlemleri açıklayabileceksiniz.

 Bütçedeki mal ve hizmet alımları konusunu kütüphaneden ve
internet sitelerinden araştırınız.

2. MAL VE HİZMET ALIMLARI

Faturalı olarak veya mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal
ve hizmet bedellerini kapsar. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet
almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışındadır.

2.1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bu bölüm; büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik, parasal limitlere
bakılmaksızın rutin bakım ve onarım, telefon vb. haberleşme giderleri, düşük değerli
veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanları kapsar.

2.2. Yolluklar

Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuat 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 alır.

2.2.1. Yurt İçi Geçici Görev Yollukları

 Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline
bakılmaksızın kamu personeline yapılacak ödemeler,

 Mahkûm veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı
olduğu il sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler bu bölüme
gider kaydedilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2.2. Yurt İçi Tedavi Yollukları

Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan
yurt içi tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilir.

2.2.3. Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları

Geçici ve daimi personele yurt içi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu
yapılacak ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları, bu
bölüme gider kaydedilir.

2.2.4. Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları

Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda
yapılacak olan ödemelerdir (yüksek lisans amacıyla yapılan görevlendirmelerde
ödenecek yolluklar ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri,
çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi
ödemeler dâhil).

2.3. Görev Giderleri

Vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri ve diğer vergi resim ve harç ve benzeri
giderler bu bölümde incelenir.

2.3.1. 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
harçlardır.

2.3.2. İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler

Taşıtlar ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin (muayene harcı, ruhsat harçları
gibi) resim ve harçlardır.

2.3.3. Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler

Noter harcı, belediyelere ödenen altyapı tesislerine katılma payı, eğitime
katkı payı ödemeleri gibi yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer vergi, resim ve
harçlar ile benzeri giderlerdir.

2.4. Hizmet Alımları

Ceza infaz kurumlarındaki hizmete esas her türlü giderleri kapsar.
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2.4.1. Haberleşme Giderleri

Haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, kiralar ve
hizmet alımlarını kapsar.

 Posta ve telgraf giderleri

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

ilişkin giderlerdir.

 Telefon abonelik ve kullanım ücretleri: Sabit veya mobil telefonların
abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleridir.

 Bilgiye abonelik giderleri (internet abonelik ücretleri dâhil): Haber
alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına
ödenecek ücretler, Resmî Gazete’ye vb. dokümana elektronik ortamda
abonelik bedelleri gibi bilgiye abonelik karşılığı ödenecek ücretler ile
internet servis sağlayıcılara ödenen ücretlerdir.

 Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri: Telefon kullanım
bedelleri dışında kalan telsiz gibi haberleşme cihazları için ödenecek
ruhsat ve kullanım bedelleridir.

 Hat kira giderleri: Turpak hattı ve Telekom gibi servis sağlayıcılarından
alınan özel devrelere ilişkin hatların tesis ve kira bedelleridir.

2.4.2. Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler

 Geçiş ücretleri: Yolcu veya yük taşımasına ilişkin olarak ödenecek olan
otoyol, köprü gibi geçiş ücretleri ile uçakların uluslararası geçiş
ücretleridir.

 İlan giderleri: Mahkeme ilan bedelleri de dâhil olmak üzere her türlü ilan
ve reklam giderleridir.

 Sigorta giderleri: Diğer harcama kalemlerinin esas giderlerine ilişkin
olarak ödenen sigorta giderleri dışında devlet mallarının sigorta edilmemesi
esastır. Ancak aşağıdaki hususlarda sigorta edilmesi gerekir.

 Yanıcı ve patlayıcı maddelerin, ilaçların, gemilerin, uçakların ve bunlara ait
depolama yerlerinin sigorta giderleri,
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 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
hâllerde 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 giderleridir.

 Kiralar
Kiralamaya esas her türlü giderleri kapsar.

 Taşıt kiralaması giderleri: Binek veya taşıma amaçlı olduğuna
bakılmaksızın 237 sayılı Kanun’a tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile
sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler.

 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,

 Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda yerel geleneklere
göre devir, tazminat ve garanti bedeli gibi ödemelerdir.

2.5. Temsil ve Tanıtma Giderleri

Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma, organizasyon giderleri bu bölümde
incelenir.
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2.5.1. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon giderleri

 Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle
görevle ilgili temsilin 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 gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve
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,
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 Yurt dışından 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.

2.5.2. Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri

 Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın,
radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki
ağırlama, konutlama 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 vb. araç ve malzeme giderleri,

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

 Ülkemizin yatırım imkânlarının 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 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 imkânlarının artırılması amacıyla halkla
ilişkiler ve pazarlama firmalarına, uzmanlarına ve bu işlerle uğraşan
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kuruluşlara verecekleri hizmetler karşılığı yapılacak ödemelerle, bu
konularda yaptırılacak araştırma giderleridir.

Yukarıda sayılanların dışında kalan tanıtma, ağırlama, tören, fuar,
organizasyon giderleri bu bölüme kaydedilecektir.

2.6. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri

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.

2.6.1. Büro ve İş Yeri Mal ve Malzeme Alımları

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl
bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve hizmet, çalışma ve iş yerinin
donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin
gerektirdiği büro masası, döner koltuk, sandalye, sehpa, etejer, kütüphane, dosya
dolabı, karteks dolabı, misafir koltuğu, bilgisayar masası, okul sırası, çelik kasa,
perde, masa kalemi, çöp kutusu, mühür gibi her türlü büro malzemesi alımlarıdır.

2.6.2. Büro ve İş Yeri Makine ve Teçhizat Alımları

Büro hizmetlerinde kullanılacak olan malzeme araç ve gereç için aşağıdaki
alımlar yapılır.

 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 aparatları alımları gibi çalışmaya
ilişkin makine ve teçhizat alımlarıdır.
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Resim 2.1: Ceza infaz kurumlarında
alımlar sonucu oluşturulan kütüphane

2.6.3. 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 giderlerdir.

2.6.4. Yangından Korunma Malzemeleri Alımları

Yangın tüplerinin dolum giderleri hariç olmak üzere; yangın söndürme tüpü,
yangın söndürme cihazı, itfaiye eri elbisesi ve müştemilatı, yangınla mücadele
sistemi alımı; yangın ikaz sistemi kurulması vb. yangından korunmanın gerektirdiği
mal ve malzeme alımları ve her türlü giderlerdir.

2.6.5. 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) alımlarıdır.
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 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.

 Tefrişat bakım ve onarım giderleri: Çalışma masası, çalışma koltuğu,
sandalye, etajer, sehpa, kütüphane ve dolap gibi tefrişatın bakım ve
onarımlarına ait (yedek parça alımları dâhil) giderlerdir.

 Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri: 237 sayılı Kanun’a tabi
taşıtlar ile iş makinelerinin dışında kalan;

 Her bir 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 alım giderleri,

 Bedeline bakılmaksızın gerektiğinde sözleşme ile teknik
müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile
bunlara ilişkin diğer giderlerdir.

 Taşıt bakım ve onarım giderleri: İş makineleri dışında kalan ve 237
sayılı Kanun’a tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik
ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik
alımları dâhil) ile ilgili giderlerdir.

 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 giderleridir.

2.7. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

Taşınmaz mallarla ilgili olarak bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini
artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım ve onarımlar dışında kalan ve doğrudan
işletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal
limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe
kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu
bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım ve onarımlar
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“sermaye” bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taşınmaz malın kullanım
amacına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılır.

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 giderleridir.

2.8. Tedavi ve Cenaze Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırmasını program bütçe sınıflandırmasından ayıran
unsurlardan biri de bu tür harcamalardır. Artık bu tür harcamalar personel giderlerine
değil mal ve hizmet alım giderlerine dâhil edileceklerdir. Benzer şekilde daha önce
başka harcama kalemlerinin altında yer alan bu nitelikteki bazı harcamalar da bu
bölümde toplanmıştır.

2.9. Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri

 Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri: Kamu personelinin
ve bakmakla yükümlü olduklarının tedavisi için tedavi kurumlarına yapılan
ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin
giderlerdir.

 Kamu personeli ilaç giderleri
Kamu personelinin ve bakmakla yükümlü olduklarının kullandıkları ilaçlar

için anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemelerdir.

 Cenaze giderleri
Cenaze giderlerine yapılacak ödemelerdir.

 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 giderleri bu bölümde yer alır.

 Tutuklu ve hükümlülerin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri: Tutuklu
ve hükümlülerin tedavileri için tedavi kurumlarına yapılan ödemeler ile
tedavide kullanılan sağlık malzemelerinin alımına ilişkin giderlerdir.

 Diğer ilaç giderleri

Tutuklu ve hükümlülerin ilaç giderleri, tutuklu ve hükümlülerin kullandıkları
ilaçlar için ödemelerdir.



2

2.10. Mamul Mal Alımları

Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değişime
uğrayarak yarı mamul veya mamul mal hâline 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 ve 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 ilgili
bölümlere gider kaydedilecektir.

2.10.1. Büro ve İş Yeri Mefruşatı Alımları

Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri
taşıyan ve hizmet, çalışma ve iş yerlerinin, 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.

2.10.2. Büro ve İş Yeri Makine Teçhizat Alımları

Sermaye giderleri kapsamına girebilmesi için yukarıda belirtilen nitelikleri
taşıyan büro ve iş yeri makine teçhizat alımları bu bölüme kaydedilir.

 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 iş yeri 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,
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 Büro makineleri alımları,

 Bilgisayar alımları,

 Tıbbi cihaz alımları,

 Laboratuvar cihazı alımları,

 İş yeri makine teçhizat alımları,

 Diğer makine teçhizat alımlarıdır.

2.10.3. 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 edavat ve gereçler ile bunlara ait olan ve
yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleri bu bölümde sınıflandırılır.

 Tamir bakım aleti alımları
 Atölye gereçleri alımları
 Tıbbi gereçler alımları
 Laboratuvar gereçleri alımları
 Diğer avadanlık alımları

2.10.4. Taşıt Alımları

237 sayılı Taşıt Kanunu’na göre daire hizmetlerinde kullanılan taşıtlar ve 237
sayılı Taşıt Kanunu’na tabi olmayan diğer çeşit taşıtların alım giderleri (iş makineleri
hariç) ile bu taşıtlarla birlikte alımı mutat ekipman giderleri, şase hâlinde alınan
taşıtların kullanılabilir hâle getirilmesinin gerektirdiği giderler ile bu taşıtlara ait olan
ve yukarıda belirtilen amaçlarla alınan yedek parça bedelleridir.

2.11. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

 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 giderlerdir.

Bu giderler sınıflandırmanın III. düzeyinde kamulaştırılan veya satın alınan
gayrimenkulün cinsine göre IV. düzeyde ise kullanım amacına göre ayrımlara tabi
tutulmuş olup bu düzeylerin açılımı aşağıdaki gibidir.

2.11.1. Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri

Güvenlik ve savunma arazi alım ve kamulaştırması giderleri, diğer gayrimenkul alım
ve kamulaştırması giderleridir.

2.11.2. Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri
Hizmet binası, lojman, sosyal tesis, güvenlik ve savunma için arsa alımı ve

diğer arsa alım ve kamulaştırma işlemleri giderleridir.

2.11.3. Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri

Hizmet binası, lojman, sosyal tesis için arsa alımı ve diğer bina alım ve
kamulaştırma giderleridir.

2.11.4. Gemi Alımları

Yolcu gemisi, yük gemisi, araştırma gemisi, feribot, tanker alımlarıdır.

2.12. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun
ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve
kurum personelinin teknik bilgisinden ve iş gücünden, kurumun iş makinelerinin
kapasitesinden faydalanmak suretiyle inşa edilmesi durumunda üretim sürecinde
kullanılan ham maddeler, 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
ödemelerdir.
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2.12.1. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Gayrimenkulün kurum tarafından üretilebilmesi için gerekli olan proje,
müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılmıştır.

 Proje giderleri

 Müşavirlik giderleri

 Kontrol giderleri

2.12.2. Müteahhitlik Giderleri

Gayrimenkul üretiminin üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılması durumunda
bu yapımlar karşılığında müteahhitlere ödenecek hak edişler bu bölümde
sınıflandırılır.

 Hizmet binası

 Diğerleri

2.13. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Menkul malların sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım ve
onarımının kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin
edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve iş gücünden vb. kapasiteden
faydalanmak suretiyle yapılması hâlinde; bakım ve onarım sürecinde kullanılan
yedek parçalar, ham maddeler, 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 ve onarımının üçüncü şahıslara ihalesi suretiyle bu işler için
müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde sınıflandırılır.

2.13.1. Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Menkul malların bakım ve onarımının kurum tarafından yapılabilmesi için gerekli olan
proje, müşavirlik, kontrollük vb. giderler bu bölümde sınıflandırılır.

 Proje giderleri

 Müşavirlik giderleri

 Kontrol giderleri

 Diğer giderler
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2.13.2. Malzeme Giderleri

Menkul malların kurum tarafından bakım ve onarımında münferiden bu işlerle ilgili
olarak kullanılan yedek parça ve diğer malzemelerin bedelleri bu bölümde sınıflandırılmıştır.

2.13.3. Kiralar

Menkul malların kurum tarafından yapılacak bakım ve onarımında münferiden bu işlerle
ilgili olarak kullanılan taşıtın, malzemenin ve makine-teçhizatın vb. mal ve malzemenin
kiralanmasına ilişkin bedeller bu bölümde sınıflandırılır.

 Dayanıklı mal ve malzeme kiralaması giderleri

 Taşıt kiralaması giderleri

 İş makinesi kiralaması giderleri

 Bina kiralaması giderleri

 Yüzer taşıt kiralaması giderleri

 Diğer kiralamalardır.

2.13.4. Müteahhitlik Hizmetleri

Menkul malların kurum tarafından bakım ve onarımının üçüncü şahıslara ihale
yoluyla yaptırılması durumunda bu iş ve hizmetler karşılığında müteahhitlere ödenecek hak
edişler bu bölümde sınıflandırılır.

2.13.5. Diğer Giderler

Menkul malların bakım ve onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara
girmeyen diğer harcamalar bu bölümde sınıflandırılır.

2.14. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım ve onarımının
kurumun bizzat kendisi tarafından, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum
personelinin teknik bilgisinden ve iş gücünden vb. kapasiteden faydalanmak suretiyle
(örneğin hizmet binasının çatısının bakım ve onarımının) yapılması durumunda; üretim
sürecinde kullanılan ham maddeler, 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 ve onarımının
(gayrimenkulün mütemmimi olan asansörlerin büyük bakım ve onarımları dâhil) üçüncü
şahıslara ihale edilerek yaptırılması hâlinde müteahhide yapılacak ödemeler bu bölümde yer
alır.
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2.14.1. Müteahhitlik Giderleri

Gayrimenkullerin sermaye bölümüne dâhil olacak nitelikteki bakım ve onarımının
kurum tarafından değil ihale suretiyle üçüncü şahıslara yaptırılması durumunda (örneğin
hizmet binasının çatısının yenilemesinin veya binada yapılacak büyük bakım ve onarımının
ihale suretiyle müteahhide yaptırılması) bu işler karşılığında müteahhide yapılacak ödemeler
bu bölümde sınıflandırılır. Bunlar;

 Hizmet binası
 Hizmet tesisleri
 Lojmanlar
 Sosyal tesisler
 Gemiler
 Yüzer tersanelerdir.

2.14.2. Diğer Giderler

Gayrimenkullerin bakım ve onarımı ile ilgili olarak yukarıda sayılan gruplara
girmeyen diğer harcamalardır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Mal ve hizmet alımlarını
açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Mal ve hizmet alım giderleri açıklayınız.
 Mal ve hizmet alım giderlerini
internetten ve kütüphaneden araştırınız.

 Yollukları açıklayınız.
 Yollukları internetten ve
kütüphaneden araştırınız.

 Görev giderlerini açıklayınız.
 Görev giderlerini internetten ve

kütüphaneden araştırınız.

 Hizmet alımlarını açıklayınız.  Hizmet alımlarını internetten ve
kütüphaneden araştırınız.

 Temsil ve tanıtma giderlerini açıklayınız.
 Temsil ve tanıtma giderlerini

internetten ve kütüphaneden araştırınız.

 Menkul mal, gayri maddi hak alım,
bakım ve onarım giderlerini açıklayınız.

 Menkul mal, gayri maddi hak alım,
bakım ve onarım giderlerini internetten
ve kütüphaneden araştırınız.

 Gayrimenkul mal bakım ve onarım
giderlerini açıklayınız.

 Gayrimenkul mal bakım ve onarım
giderlerini internetten ve kütüphaneden
araştırınız.

 Tedavi ve cenaze giderlerini açıklayınız.
 Tedavi ve cenaze giderlerini internetten

ve kütüphaneden araştırınız.

 Kamu personeli tedavi ve sağlık
malzemesi giderlerini açıklayınız.

 kamu personeli tedavi ve sağlık
malzemesi giderlerini internetten ve
kütüphaneden araştırınız.

 Mamul mal alımını açıklayınız.
 Mamul mal alımlarını internetten ve

kütüphaneden araştırınız.

 Gayrimenkul alımını ve
kamulaştırılmasını açıklayınız.

 Gayrimenkul alımı ve
kamulaştırılmasını internetten ve
kütüphaneden araştırınız.

 Gayrimenkul sermaye üretim giderlerini
açıklayınız.

 Gayrimenkul sermaye üretim
giderlerini internetten ve kütüphaneden
araştırınız.

 Menkul malların büyük onarım
giderlerini açıklayınız.

 Menkul malların büyük onarım
giderlerini internetten ve kütüphaneden
araştırınız.

 Gayrimenkul büyük onarım giderlerini
açıklayınız.

 Gayrimenkul büyük onarım giderlerini
internetten ve kütüphaneden araştırınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki
kutucuklara (X) işareti koyarak değerlendiriniz. Doğru Yanlış

1
Görev giderleri; vergi ödemeleri, işletme ruhsatı ödemeleri ve
diğer vergi resim ve harç ve benzeri giderleri kapsamaz.

2
Haberleşme giderleri, taşıma giderleri, tarifeye bağlı
ödemeler, kiralar ve hizmet alımlarını kapsar

3
Temsil ve tanıtma giderleri; temsil, ağırlama, tören, fuar,
tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleridir.

4
Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düşük değerli ve
basit büro makinesi alımları gider olarak kaydedilmez.

5
Kamu personeli ilaç giderleri; kamu personelinin ve
bakmakla yükümlü olduklarının kullandıkları ilaçlar için
anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemelerdir.

6
Kamulaştırma; satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin
giderler ile geçici işgalin gerektirdiği giderlerdir.

7

Müteahhide yapılacak ödemeler; hizmet binası, hizmet
tesisleri, lojmanlar, sosyal tesisler, gemiler, yüzer
tersanelerdir.

8 Cenaze işlemlerine ait giderler gider kaydedilmez.

9

Arsa alım ve kamulaştırması giderleri; hizmet binası, lojman,
sosyal tesis, güvenlik ve savunma için arsa alımı, diğer arsa
alım ve kamulaştırması giderleridir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki
kutucuklara (X) işareti koyarak değerlendiriniz.

Doğru Yanlış

1
Ceza infaz kurumlarımıza yapılan hibe talepleri Bakanlıktan
izin (uygun görüş) alınmak suretiyle Cumhuriyet
Başsavcılığınca kabul edilir.

2
Gecikmesinde sakınca bulunmayan yazılar faks ile
gönderilir.

3
Çocuk hükümlü ve tutuklular için mümkün oldukça
sabahları çay yerine süt verilmesi sağlanır.

4

Taşıtların aylık periyodik bakım ve onarımlarına azami özen
gösterilir, ring seferlerine çıkacak araçlar her an sefere hazır
hâlde bulundurulur, yola çıkmadan önce gerekli bakımları
mutlaka yaptırılır. Zarara sebebiyet verenler hakkında
kanuni soruşturma yapılmaz.

5
İş yurtları ile ilgili matbu evrak ihtiyacı, Ankara Açık Ceza
İnfaz Kurumu Müdürlüğünden talep edilir ve bedeli talep
eden iş yurdu bütçesinden karşılanır.

6
Tutuklu ve hükümlülerin tedavileri için tedavi kurumlarına
yapılan ödemeler ile tedavide kullanılan sağlık
malzemelerinin alımına ilişkin harcamalar gider değildir.

7
Kamu personeli ilaç giderleri, kamu personelinin ve
bakmakla yükümlü olduklarının kullandıkları ilaçlar için
anlaşma yapılan eczanelere yapılacak ödemelerdir.

8
Müteahhide yapılacak ödemeler; hizmet binası, hizmet
tesisleri, lojmanlar, sosyal tesisler, gemiler, yüzer tersaneler
içindir.

9
Kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin
giderler ile geçici işgalin gerektirdiği giderler, gider
kaydedilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1
CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2
CEVAP ANAHTARI

MODÜL DEĞERLENDİRME
CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

1 Y
2 D
3 D
4 D
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 Y

Sorular Cevaplar

1 Y
2 D
3 D
4 Y
5 D
6 D
7 D
8 Y
9 D

Sorular Cevaplar

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 D
6 Y
7 D
8 D
9 D
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KAYNAKÇA

 Ceza İnfaz Kurumlarının Bütçe Uygulamalarına Ait 01.01.2006’da Yayımlanan
47 nu.lı Genelge

 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 http://www.cte.adalet.gov.tr

 http://www.adalet.gov.tr

KAYNAKÇA


