ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN
30. MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU
Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığımıza Bütçe Kanunu ile 2007 yılında 377.710.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca, yıl
içerisinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden 30.000.000 YTL (Görev Giderleri), 14.040.000 YTL (Hane
Halkına Yapılan Transferler), 37.319 YTL (Tedavi ve Cenaze Giderlerine) ve Bağlı ve ilgili
kuruluşlarımıza hazine yardımı olarak 1.256.414 YTL olmak üzere toplam 45.333.733 YTL ek ödenek
alınmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine İdame ve yenileme projesi kapsamında ek
binamızın kapı pencere ve çatı değişimi için 1.400.000 YTL ödenek aktarılarak 1 inci 6 aylık bütçe
ödeneğimiz 421.643.733 YTL olmuştur. Bu ödeneğin 233.939.273 YTL lik kısmı harcanmış olup
harcama oranı %55,48 dir.
I-OCAK- HAZİRAN 2007 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI
BÜTÇE GİDERLERİ
5565 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 23.02.2007 tarih ve B.07.0.BMK.0.09.020.310–3301 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine
uygun olarak vize edilmiş harcama limitlerinin bu oranlar dâhilinde, ödeneklerin kullanımında 2007 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 54,07’si, Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devlet Primi giderlerinin de yüzde 33,42’si harcanmıştır. Uluslararası Tahkim Davalarına
ilişkin öngörülemeyen ödemelerin yapılması nedeniyle başlangıç ödeneği 11.569.000 YTL olan Mal
ve Hizmet Alım Giderleri ilk altı ayda Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden Uluslararası Tahkim
Davalarına 30.000.000 YTL ödenek aktarılmış olup ödenek 41.569.000 YTL ye ulaşmıştır bu
ödeneğin 33.136.443 YTL’ si harcanmıştır. Harcama oranı %79,7 dir. Bütçe kanunu ile Sermaye
Giderleri için 68.100.00YTL verilmiş olup, Yamula ve Birecik Barajlarının Kamulaştırma ödeneklerinin
tamamı için ilk altı ayda 64.013.174 YTL ödendiğinden sermaye giderleri ödeneğinin gerçekleşme
oranı ilk 6 ayda yüzde 94’e ulaşmıştır.
Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına yapılan hazine yardımlarından; Başlangıç ödeneği 162.272.000 YTL
olan cari transfer ödeneğinin ilk altı ayda yüzde 43,96 si olan 71.337.428 YTL harcanmıştır. Başlangıç
ödeneği 99.300.000 YTL olan sermaye transferleri ödeneğinin 30.524.965 YTL’ ilk altı ayda
harcanmış olup, bu ödeneğin gerçekleşme oranı ilk 6 ayda yüzde 30,74’e ulaşmıştır.
II-TEMMUZ–ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Cari ve Transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2007
yılı bütçe uygulama tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf
genelgelerine uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.
III- TEMMUZ–ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Kamu hizmetlerinin ortak bir yapıda tek bir ön yüzden (PORTAL) elektronik ortamda, hızlı ve güvenli,
vatandaşların ayağına self servis (aracısız) uygulamalar sunmak amacıyla hayata geçirilmeye
çalışılan, e- Devlet uygulamasında, ETKB olarak birimler arasında iş güvenliği, verimliliği ve
performans artışını sağlayarak yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla “ENEBİS” (Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi) Projesi gerçekleştirilmek amacıyla 31.08.2007
tarihinde yazılım ihalesi yapılacaktır.

