5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN
30. MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU
Bilindiği üzere, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2005 tarih
ve 26040 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımıza Bütçe Kanunu ile 2006 yılında 280.254.000 YTL ödenek
tahsis edilmiştir. Ayrıca, yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden 131.617.000 YTL
(Görev Giderleri), 1.173.365 YTL (Sermaye Transferleri) ve 16.000.000 YTL (Hane Halkına
Yapılan Transferler) olmak üzere toplam 148.790.365 YTL ek ödenek alınarak 1 inci 6 aylık
bütçe ödeneğimiz 429.044.365 YTL olmuştur.
I-OCAK- HAZİRAN 2006 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI
BÜTÇE GİDERLERİ
5437 sayılı kanun ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin 12 aylık
harcama programı 5018 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarih ve B.07.0.BMK.0.20.310 sayılı
yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiş harcama limitlerinin bu oranlar
dâhilinde, ödeneklerin kullanımında 2006 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve
usuller ile Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama
yapılmaktadır.
Buna göre, ilk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinin yüzde 56’sı, Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet Primi giderlerinin de yüzde 54’ü harcanmıştır. Uluslararası Tahkim
Davalarına ilişkin öngörülemeyen ödemelerin yapılması nedeniyle başlangıç ödeneği
12.514.000 YTL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı ayda 131.349.728 YTL’ye
ulaşmıştır.Yamula ve Birecik Barajlarının Kamulaştırma ödeneklerinin tamamı ilk altı ayda
ödendiğinden sermaye giderleri ödeneğinin gerçekleşme oranı ilk 6 ayda yüzde 95’e
ulaşmıştır.
Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına yapılan hazine yardımlarından; Başlangıç ödeneği
150.342.000 YTL olan cari transfer ödeneğinin ilk altı ayda yüzde 52 si, başlangıç ödeneği
51.050.000 YTL olan sermaye transferleri ödeneğine ilave 1.173.365 YTL ödenek ile toplam
52.223.365 YTL’ ödeneğe ulaşılmış olup, bu ödeneğin ilk 6 ayda yüzde 23’ü harcanmıştır.
II-TEMMUZ–ARALIK 2006 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Cari ve Transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne
alınarak 2006 yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlıkça
yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam
edilecektir.
II- TEMMUZ–ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bu dönemde kamu hizmet kalitesini daha da yükseltilmesi yönünden Bakanlığımız hizmet
binasının temizliği de ilk defa hizmet alımı yöntemiyle yaptırılacaktır. Personel taşıma işi ilk
defa hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup ayrıca Bilgisayar ağı ve kurumsal altyapı
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

