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EM ENERJİENERJİ

DİYANET’E ENERJİ’NİN DİYANET’E ENERJİ’NİN 
44 KATI KATI BÜTÇE BÜTÇE

2007 yılı bütçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 377.7 
milyon YTL’lik ödenek ayrıldı. Böylece Enerji Bakanlığı’nın 2006 
yılına göre bütçe ödeneği yüzde 34.8 oranında artırılmakla birlikte, 
Diyanet İșleri Bașkanlığı’na Enerji Bakanlığı’na ayrılan ödeneğin 4.3 
katı tutarında kaynak tahsis edildi. Bakanlığın genel bütçe toplamı 
içindeki payı ise yüzde 0.18 düzeyinde kaldı. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’ndan sonra en düșük bütçeye sahip üçüncü 
bakanlık oldu. 

Genel bütçe kapsamı içerisinde Petrol İșleri Genel Müdürlüğü’ne 
yüzde 17.5 artıșla 4.6 milyon YTL, Devlet Su İșleri Genel Mü-
dürlüğü’ne de yüzde 4.4 artıșla 3 milyar 958 milyon YTL kaynak 
ayrıldı. 

Özel bütçeli idareler içerisinde Elektrik İșleri Etüt İdaresi’ne yüzde 
3 artıșla 32.3 milyon YTL kaynak ayrılırken, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu’nun ödeneği yüzde 30 artırılarak, 65 milyon 75 bin YTL’ye 
çıkarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bütçesi ise yüzde 
31 artıșla 95.1 milyon YTL’ye yükseltildi. 

Kamunun yatırım programına bakıldığında, 2007 yılında 1 milyar 
319 milyon YTL merkezi yönetim bütçesinden, 737 milyon YTL’si 
KİT kapsamında, 493 milyon YTL’si de özelleștirme kapsamın-
daki kurulușlarda gerçekleștirilmek üzere toplam 2 milyar 549 
milyon YTL’lik yatırım yapılması öngörülüyor. Bu tutar kamu sabit 
sermaye yatırımlarının yüzde 14.9’una ulașıyor. Aynı oran, 2005 
yılında yüzde 17.5 düzeyinde bulunuyordu. 2006 yılında ise enerji 
yatırımlarının kamu sabit sermaye yatırımları içerisindeki payının 
yüzde 16.2 oranında gerçekleșeceği tahmin ediliyor.

Mahalli idarelerin enerji alanındaki yatırımlarında ise 2007 yılı 
için yapılan yüksek artıș dikkat çekiyor. 2006 yılında 268 milyon 
YTL, 2005 yılında 248 milyon YTL olan mahalli idarelerin enerji 
alanındaki yatırım tutarı, bu yıl 926 milyon YTL’ye çıkarıldı. Kamu 
yatırımlarına mahalli idareler de dahil edildiğinde enerjinin kamunun 
yatırımları içindeki payının 2007 yılında yüzde 12 olması planlandı. 
2005 yılında yüzde 12.4 düzeyinde gerçekleșen bu oranın 2006 
yılında da yüzde 10.7 olacağı tahmin edildi.

Özel ve kamu dahil olmak üzere toplam sabit sermaye yatırımlarına 
bakıldığında ise enerjinin payının 2005 yılında yüzde 4.7, 2006 yılın-
da yüzde 4.6 olurken, 2007 yılında ise yüzde 4.9 olması öngörüldü. 
Özel sektörün yatırımları içinde enerjinin payının 2006 yılında ol-
duğu gibi 2007 yılında da yüzde 2.8 olacağı tahmin edildi.

2006 yılında 2 bin 348 kilovatsaat 
olarak tahmin edilen kiși bașına 
elektrik tüketiminin 2007 yılında 
2 bin 513 kilovatsaate yükselmesi 
beklenmektedir. 

- 2007 yılında elektrik santralları 
toplam kurulu gücü, kamuya ait 
Borçka ve Alpaslan I hidroelekt-
rik santralları ile özel kesime ait 
otoprodüktör santralların devreye 
giriși neticesi yüzde 2.6 oranında 
bir artıșla 40 bin 640 megavata 
ulașacaktır. 

- Elektrik üretiminin yüzde 6.9 artıșla 
185 milyar kilovatsaate ulașaca-
ğı tahmin edilmektedir. Elektrik 
üretiminde doğalgaz yakıtlı 
santralların yüzde 45.4, hidrolik 
santralların yüzde 23.9 ve linyit 
yakıtlı santralların yüzde 18.9’luk 
paylarla ilk sıraları alması bek-
lenmektedir.”

Raporda 2007 yılına ilișkin temel 
amaç ve hedefler içerisinde nükleer 
santral konusuna da yer verilirken, 
“Nükleer atıkların saklanması, tasfi -
yesi ve kamuoyunun bilgilendirilme-
si hususlarına yönelik detaylı plan ve 
programlar yapılacaktır” denildi. 

Petrolde 1 Dolarlık Artıșın Petrolde 1 Dolarlık Artıșın 
Maliyeti 170 Milyon DolarMaliyeti 170 Milyon Dolar
Türkiye ekonomisi için büyük risk 
olușturan cari açık üzerinde enerji 
ithalatının belirleyici etkisi 2007 
yıllık raporunda da dikkat çekiyor. 
Raporda, șöyle deniliyor: 

“Artan enerji fi yatları cari açığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ham 
petrol fi yatlarında her bir dolarlık 
artıș, yıllık ham petrol ithalatı için 
ödediğimiz tutarı yaklașık 170 mil-
yon ABD Doları artırmaktadır. Ham 
petrol fi yatının artıșı sonucu diğer 
enerji ürünlerinde gerçekleșen fi yat 
hareketleri de dikkate alındığında, 
varil fiyatında bir dolarlık artıș 
toplam enerji maliyetimize yaklașık 
455 milyon ABD Doları ilave yük 
getirmektedir. 2005 yılında ham 
petrolün bir varilinin ortalama 
50.1 ABD Doları olan maliyetinin, 
2006 yılında ortalama 60.5 ABD 
Doları olarak gerçekleșmesi, enerji 
ithalatımıza yaklașık 4.7 milyar ABD 
Doları ilave yük getirecektir.”


