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Enerji Bakanlığı ödeneklerine uluslararası tahkim borçları da eklendi…

İLK YARIDA TAHKİME 30 
MİLYON YTL AKTARILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 2007 yılı ilk yarısına ilişkin 
bütçe uygulamaları hakkında Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
kapsamında yaptığı duyuru, milyar-
larca dolar yatırım gelecek savıyla 
TBMM’den geçirilen uluslararası 
tahkimin enerji alanındaki fatura-
sının bakanlık bütçesine yansımaya 
başladığını ortaya koydu. 

“Uluslararası tahkim davalarına 
ilişkin öngörülemeyen ödemeler” 
yapıldığı, bu nedenle Maliye Bakan-
lığı yedek ödenek kaleminden ulus-
lararası tahkim davalarına 30 milyon 
YTL ödenek aktarıldığı açıklandı. 
Uluslararası tahkim davaları nede-
niyle yapılan ödemeler için aktarılan 
ödenek, mal ve hizmet alım gider-
leri içinde gösterilmektedir. Enerji 
Bakanlığı’nın mal ve hizmet alım 
giderleri için tahsis edilen 11 milyon 
569 bin YTL’lik ödeneği uluslarara-
sı tahkim davalarına yapılan ödemeler 
için aktarılan ek ödenekle 41 milyon 
569 bin YTL’ye ulaşırken, ilk 6 ayda 
33 milyon 136.4 bin YTL ile harcama 
oranı yüzde 79.7’ye ulaştı. Bu oran di-
ğer harcama kalemlerindeki ödenek-
lerin kullanımıyla karşılaştırıldığında 
oldukça yüksek kalmaktadır. Personel 
giderleri için ayrılan ödeneğin yüzde 
54.07’si, sosyal güvenlik prim ödeme-
lerine ayrılan ödeneğin yüzde 33.42’si 
yılın ilk 6 ayı itibariyle kullanılmış du-
rumda bulunuyor. 

Sermaye giderleri için 68 milyon 
100 bin YTL ödenek ayrılmışken, 
bu ödeneğin 64 milyon 13.2 bin 
YTL’lik bölümü Yamula ve Birecik 
barajları kamulaştırmaları için ilk 6 
ayda kullanıldı. Böylece sermaye gi-
derleri ödeneğinde kullanılma oranı 
yüzde 94’e ulaştı. Bakanlığın bağlı 

mak üzere toplam 45 milyon 333.7 bin 
YTL ek ödenek alındı. Böylece Enerji 
Bakanlığı’nın ödeneği 423 milyon 43 
bin YTL’ye yükseldi. Ek bina kapı, 
pencere ve çatı değişimi için 1 milyon 
400 bin YTL’lik ödeneğin Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı bütçesine aktarıl-
masıyla Enerji Bakanlığı’nın ödeneği 
421 milyon 643.7 bin YTL oldu. Bu 
ödeneğin yüzde 55.48’lik bölümü yılın 
ilk yarısında harcandı. 

Geçen yılda başlangıç ödeneği 12.5 
milyon YTL olan mal ve hizmet 
alım giderleri, uluslararası tahkim 
davaları nedeniyle yapılan ödemeler 
sonucunda ilk 6 ayda 131 milyon 349.7 
bin YTL’ye çıkarılmış, yılsonunda ise 
bu tutar 193 milyon 430.6 bin YTL’ye 
ulaşmıştı. 

kuruluşlarına yapılan Hazine yardı-
mı kapsamında ayrılan 162 milyon 
272 bin YTL’lik cari transfer ödene-
ğinin ilk 6 ayda 71 milyon 337.4 bin 
YTL ile yüzde 43.96’sı kullanılırken, 
toplam 99 milyon 300 bin YTL olan 
sermaye transferleri ödeneğinin de 
30 milyon 525 bin YTL ile ilk yarıda 
yüzde 30.74’ü harcandı. 

Enerji Bakanlığı’na 2007 yılı Büt-
çe Kanunu ile 377 milyon 710 bin 
YTL’lik ödenek tahsis edilmişken, 
Maliye Bakanlığı bütçesinden görev 
gideri olarak 30 milyon YTL, hane 
halkına yapılan transferler adı altında 
14 milyon 40 bin YTL, tedavi ve cena-
ze giderleri olarak 37.3 bin YTL, bağlı 
ve ilgili kuruluşlarına Hazine yardımı 
olarak da 1 milyon 256.4 bin YTL ol-


