ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü

2009 Y
Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu
Temmuz-2009

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü

2009 Y

Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

SUNU
Orman Genel Müdürlü ü 1839 y na uzanan geçmi i ile ülkemizin en köklü kurulu lar ndan
biridir. Aradan geçen 170 y ll k süreç içerisinde ülkemiz ormanlar n korunmas , geli tirilmesi
ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak ekilde yönetilmesi görevlerini
ba ar yla ifa etmi tir.
Orman Genel Müdürlü ü hizmet özelli i nedeniyle yerinden yönetim esas na göre ve ‘kamu
tüzel ki ili ine haiz’ bir kamu idaresi olarak kurulmu tur. Bu özelli i ile Devlet Tüzel Ki ili inden
ayr bir iradeye, malvarl na ve bütçeye sahiptir. Kurulu undan itibaren ormanc n de ik
konular nda ihtisasla
ve tüm yurt sath na yay lan birimleri ile ülkemizin en ücra kö elerine
kadar geni bir alanda hizmet vermektedir.
2006 y nda özel bütçeli bir kurulu haline getirilen OGM, faaliyetlerini halen özel bütçe
sistemiyle sürdürmektedir. Bilindi i üzere Özel Bütçeli kurulu lar giderlerini kendi öz
gelirlerinden kar layan kurulu lard r. Biz de OGM olarak uzun dönemde kendi öz gelirlerimizle
giderlerimizi kar layan bir bütçe yap na kavu may arzulamaktay z. Bu hedef do rultusunda
öz gelirlerimizi art
her türlü önlemin al nmas büyük önem arz etmektedir.
Geçen bütçe uygulamalar na bak ld nda hedeflenen programlara büyük oranda ula ld ,
orman suçlar nda belirgin dü lerin ya and , orman yang nlar ile mücadelede kapasitesinin
güçlendirildi i, planlanan makine teçhizat al mlar n al nd , ba ta orman yollar olmak üzere
ormanc k altyap
n geli tirildi i ve kadastro çal malar nda önemli mesafelerin al nd
aç kça görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de planlanan hedefleri eksiksiz bir ekilde yerine
getirme amac nday z. 2009 y n birinci alt ayl k döneminde oldu u gibi ikinci alt ayl k
döneminde de büyük bir sorumluluk anlay içinde ormanc
za gereken önem ve a rl k
verilecek, ülkemizin içinde bulundu u genel ekonomik yap da dikkate al narak tasarruf
ilkelerine azami ölçüde riayet edilecektir.
Bütçe uygulamalar n kamuoyuna aç klanmas
hesap verilebilirlik ve saydaml k ilkeleri
bak ndan son derece önemsemekteyiz. Bu uygulama ile bir yandan kamuoyuna bütçe
uygulamalar hakk nda sa kl bilgiler sunulurken di er yandan kamuoyunun bu konulardaki
gözetim ve denetimine de imkan sa lanm olmaktad r.
Bu kapsamda haz rlanan “2009 Y
sunulmu tur.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ekte
Osman KAHVEC
Orman Genel Müdürü
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I. OCAK-HAZ RAN 2009 DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlü ümüzde 2009 y Özel Bütçe giderleri ekli tabloda
ekonomik s fland rman n ikinci düzeyinde olmak üzere ve 2008 y gerçekle meleri, 2009 y
bütçe ödene i, aylar itibar yla 2008 ve 2009 y harcamalar , 2008-2009 y oransal
kar la rmalar ile 2009 y sonu itibar yla gerçekle mesi beklenen harcama tutarlar eklinde
gösterilmi tir.
Buna göre 2009 y n Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk alt ay nda toplam harcama, 2008
n ayn dönemine göre % 20,94 art göstererek 343.789.231 TL. ye ula
r. lk alt ayl k
uygulamalar 2008 y n ayn dönemine göre; personel giderlerinde %15,44, sosyal güvenlik
kurumlar na devlet primi giderlerinde %34,37, mal ve hizmet al m giderlerinde %37,84, cari
transferlerde %61,3 ve sermaye giderlerinde %11,41 oran nda artm r.
daki grafikte 2008 ve 2009 y llar n ayl k giderleri kar la rmal olarak gösterilmi tir.
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Toplam bütçe harcamalar nda 2008 y na göre ya anan %20,94 oran ndaki art n en önemli
nedeni yetkili sendika tespitinde ya anan s nt lar ve yasal süreç çerçevesinde 2005 y ndan
bu tarafa imzalanamayan toplu i sözle mesinin 2005, 2006 ve 2007 y llar kapsayacak
ekilde imzalanmas ve o y llara ili kin fark ödemelerinin yap lmas olmu tur. Yine imzalanan
S ile 2008 ve 2009 y llar nda yap lacak ödemeler için de belli haklar getirilmi bu yük ile
birlikte de 2005-2009 dönemi için bütçede öngörülmeyen ek maliyet 33 milyon TL. olarak
hesaplanm r.
çilerimize geçmi y llardan kaynaklanan bu ödemeler a rl kl olarak Nisan ay nda olmak
üzere önemli oranda ödenmi tir. Do al olarak bu durum personel giderleri ile sosyal güvenlik
kurumlar na ödenen devlet primi giderlerini beklentilerin üzerinde art rm r. çilere geçmi
llara ili kin fark ödemesi yap lmam olsa 2008 y na göre 2009 y ndaki toplam gider art
%9 seviyesinde kalacakt .
Ayr ca orman yang nlar yla mücadele kapsam nda kullan lan hava araçlar , son y llarda
caklar n artmas na paralel olarak May s ay ndan ba layarak kiralanmakta, bu durum da mal
ve hizmet al m giderlerini art rmaktad r. 2008 y n ilk alt ay nda 5,6 milyon TL. olan kiralama
giderleri 2009 y n ayn döneminde gerek say n gerekse uçu saatlerinin art lmas na
paralel olarak 12,6 milyon TL. ye ula
r.
Cari transfer ödemelerinde ise ek kar klar n Nisan ay nda ve toplu olarak ödenmesi ilk alt
ayl k giderleri geçen y la göre önemli oranda art ran bir di er faktör olmu tur.
Genel Müdürlü ün ilk alt ayl k harcamas içerisinde en büyük pay %72,63 oran yla personel
giderleri olmu tur. Personel giderlerinin %47,72’ si memurlar için, %52,28’ i de i çiler için
kullan lm r. Memur ödemeleri geçen y n ayn dönemine göre %0,62 oran nda azal rken,
çilere yap lan ödemeler yukar da da belirtilen nedenlerden dolay %35,44 oran nda artm r.
lk alt ayl k dönemde sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinin toplam giderler
içerisindeki pay %13,6 olarak belirlenmi tir. Sosyal güvenlik kurumlar na ödenen prim
giderlerinin %38,59’ u memurlar için, %61,41’ de i çiler için kullan lm r. Memur prim
ödemeleri geçen y n ayn dönemine göre %10,44, i çi ödemeleri ise %55,55 oran nda art
göstermi tir.
lk alt ayl k dönemde toplam giderler içerisinde;
Mal ve hizmet al mlar n pay %9,31
Cari transfer giderlerinin pay %3,98
Sermaye giderlerinin pay da %0,48 olarak gerçekle mi tir.
Özellikle sermaye giderlerinin pay n dü ük kalmas gerçekle tirilen ihalelere ba
ödemelerin y n ikinci yar na sarkmas ndan kaynaklanmaktad r.
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daki grafikte 2009 y n ilk alt ayl k döneminde gerçekle tirilen harcamalar n gider
çe itleri itibar yla paylar gösterilmi tir.

Genel Müdürlü ün 2008 y Haziran ay sonunda yapt harcama y lsonu harcamas n
%38,23’ ü seviyesinde iken, 2009 Haziran sonu harcamas y lsonu harcama tahmininin yakla k
olarak %37,33’ü civar nda olacakt r.
B)Bütçe Gelirleri: Genel Müdürlü ümüzce 2009 y nda toplam 859.744.000 TL. gelir edilece i,
ayr ca 7.000.000 TL. nin de net finansmandan kar lanaca planlanm r. Planlanan gelirlerin
%72,55’ ini hazine yard , kalan %27,45’ ini de öz gelirler olu turmaktad r. Toplam
236.000.000 TL. olarak tahmin edilen öz gelirler içerisinde en önemli gelir kalemleri %86,9
oran ile orman arazilerinden verilen izin ve kullan m bedelleri ile %8,1 oran yla döner
sermayeden aktar lacak pay te kil etmektedir.
2009 y n ilk alt ay içerisinde tahsil edilen toplam gelir 352.773.853 TL. olarak
gerçekle mi tir. Bu miktar 2009 y toplam gelirinin %41,03’ ünün ilk alt ayl k sürede tahsil
edildi ini ifade etmektedir.
Tahsil edilen toplam gelirlerin en büyük kalemini %61,65 oran ile hazine yard olu tururken,
%36,04’ ünü Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve %2,31’ ini de di er gelirler olu turmu tur.
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Bütçe ile öngörülen gelirler dikkate al nd nda ilk alt ayl k uygulama sonuçlar ;
623.744.000 TL. olarak tespit edilen hazine yard
217.494.000 TL. (gerçekle me oran
%34,87), 205.00.000 TL. olarak öngörülen orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri
122.565.961 TL. (gerçekle me oran %59,79), 19.000.000 TL. olarak öngörülen döner sermaye
pay 2.077.211 TL. (gerçekle me oran %10,93) ve 12.000.000 TL. olarak öngörülen di er gelir
kalemleri de 10.636.681 TL. (gerçekle me oran %88,64) olarak gerçekle mi tir.
lk alt ay içerisinde gerçekle en gelir kalemleri incelendi inde tahsil edilen hazine yard
tutar n dü ük kald , buna kar k elde edilen öz gelirlerin beklentilerin üstüne ç kt
görülmektedir. Özellikle orman arazilerinin tahsisi sonucunda elde edilen gelirlerden yap lan
tahsilatlar ile 2008 y ndan devreden nakit tutarlar 2009 y giderlerinin kar lanmas nda
kullan lm , böylece ilk alt ayl k dönemde tahsil edilen hazine yard
miktar son derece
dü ük kalm r.
daki grafikte 2008-2009 y llar aylar itibar yla gelir gerçekle meleri kar la rmal olarak
gösterilmi tir.
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daki grafikte gelirlerin çe itleri itibar yla ayl k gerçekle meleri gösterilmi tir.

C)Finansman: Genel Müdürlü ümüz 2009 y n ilk alt ayl k döneminde finansman aç ndan
her hangi bir s nt ya amam ve giderlerini zaman nda kar lam r.
Özellikle 2007 y nda ba lanan Özel Bütçe uygulamas na nakitsiz girilmi olmas na kar k,
Maliye Bakanl nca verilen önemli destekler ile yine 2008 y nda elde edilen öz gelirler
sonucunda 2009 y na nakit devri olmu tur.
2008 y nda elde edilen toplam 734.072.137 TL. gelire kar k yap lan gider 743.498.779 TL.
olmu tur. Ancak 2007 y ndan 2008 y na nakit devredilmesi sonucunda gelir-gider aras nda
negatif olarak görülen tutar 2009 y aç bilançosuna pozitif de er olarak yans
r. Bu
çerçevede 2009 y Aç Bilançosunun 10-Haz r De erler hesap grubunda yer alan hesaplar n
bakiye tutarlar ndan ödenmesi gereken tutarlar dü üldükten sonra kalan tutar 73.426.609 TL.
olmu tur.
2009 y n ilk alt ayl k döneminde ise; bütçe gideri toplam 343.789.231 TL. bütçe geliri
toplam da 352.773.853 TL. olarak gerçekle mi tir. Tahsil edilen hazine yard tutar n
217.494.000 TL. oldu u dikkate al nd nda harcamalar n yakla k olarak %36,74’ ünün öz
gelirlerimizden veya mevcut likit kaynaklar zdan kar land görülmektedir. Bütçe
öngörüsüne göre %72,55 olan hazine yard
kullan
ise %63,26 seviyesinde kalm r.
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lk alt ayl k dönemde; orman yang nlar yla havadan mücadele amac yla 5 y ll k süre ile
kiralanan helikopterlere ilaveten yeni helikopter kiralamas için 9.000.000 TL., mahkeme harç
ve giderleri, seyyar görev tazminat ödemeleri ve di er baz cari giderler için de 8.878.000 TL.
olmak üzere toplam 17.878.000 TL. ödenek “Likit Kar
Ödenek Kayd ” yap larak bütçeye
eklenmi tir.
Böylece zorunlu giderler için bütçeden ek kaynak talep edilmemi , mevcut likit imkanlarla
ödenek ihtiyaçlar kar lanm r.

II. OCAK-HAZ RAN 2009 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER
Genel Müdürlükçe yürütülen orman yang nlar yla havadan mücadele faaliyetleri kapsam nda
2009 y nda; 12 adet helikopterin 5 y l süreli ve 4 adet amfibik uça n da 7 y l süreli ihaleleri
yap lm r. Bu durum her y l yap lan ancak bazen yeteri say da bulunamayan veya yüksek fiyat
talep edilen hava araçlar n temini i inde büyük bir rahatlama sa lam r. Ayr ca yap lan
ödenek eklemesi ile a s cak Temmuz-Eylül döneminde çal
lmak üzere 7 adet
helikopterin ihalesi de tamamlanm r.
Böylece Özel Bütçeden kiralanan helikopter say 19 adede ula
r. Bu helikopterlerin 8
adedi May s ay ba nda, 4 adedi Haziran ay ba nda, 7 adedi de Temmuz ay ba nda
uçu lar na ba lam r. Helikopterler de ik sürelerle kiralanm olup, en uzun süreli olan 6
adedi Ekim sonuna kadar kiralanm r. Helikopterlerin toplam 4585 saat uçacaklar
planlanm r.
Kiralanan 4 adet amfibik uça n 2 adedi May s ay ba nda, 2 adedi de Haziran ay ba nda
uçu a ba lam r. Amfibik uçaklar Eylül ay sonuna kadar görevlerine devam edeceklerdir.
Uçaklar n toplam 825 saat uçmalar planlanm r.
2009 y nda hava araçlar na ödenecek kiralama bedeli ise planlamas yap lan uçu saatleri
çerçevesinde, ödeme yap lacak tarihlerdeki döviz kurlar na ba olarak de kenlik
gösterebilece i hususu ayr ca de erlendirilmek üzere, 19 adet helikopter için 67.000.000 TL. 4
adet amfibik uçak için de 16.500.000 TL. olmak üzere toplam 83.500.000 TL. civar nda olaca
tahmin edilmektedir.
Orman koruma ve yang nla mücadele projesi kapsam nda olmak üzere, Genel Müdürlü ümüze
ait helikopterlerin sakland Türkku u tesislerindeki hangar büyük onar i i ihale edilmi tir.
Proje kapsam ndaki di er bina ve tesis in aat faaliyetlerimiz yap lan planlama dahilinde
yürütülmektedir. lk alt ayl k dönemde büyük ço unlu unun ihale i lemleri gerçekle tirilmi tir.
aatlar n yap mlar na ba lanm ancak, ödemeler genellikle y n ikinci yar na sarkt ndan
ilk alt ayl k harcama miktarlar dü ük oranda kalm r.
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Ta t Al m Projesi kapsam nda; 40 adedi hibe olmak üzere toplam 50 adet motosiklet ile 2 adet
hibe minibüsün yer almakta olup, bunlardan hibe olan 40 adet motosiklet ile yine hibe olan 1
adet minibüsün al mlar n gerçekle tirilmesi amac yla Bakanlar Kurulundan gerekli izin
al nm r. Bunlardan 5 adet hibe motosikletin al gerçekle tirilmi tir.
Orman yang nlar yla karadan yap lacak mücadele çal malar nda kullan lmak üzere 2009 y
Özel Bütçe yat m program nda yer alan makine-teçhizat ve ta tlardan;
54 adet arazöz al m ihalesi toplam 15.197.220 TL. bedelle gerçekle tirilmi olup,
teslimatlar Temmuz 2009 ay ndan ba layarak y l sonuna kadar devam edecektir.
105 adet su tankeri al m ihalesi toplam 43.352.610 TL. bedelle gerçekle tirilmi tir.
149 adet ilk müdahale arazözü (4x4 pick-up eklinde üstünde su ve köpük atabilen
donan m mevcut) al m ihalesi toplam 10.248.372 TL. bedelle gerçekle tirilmi tir.
7 adet görüntülü kamera sistemi al m ihalesi 384.090 TL. bedelle gerçekle tirilmi tir.
11 adet treyler al m ihalesi toplam 3.017.071 TL. bedelle gerçekle tirilmi tir.
5 adet dozerin 2.945.422 TL. bedelle Devlet Malzeme Ofisinden temin edilmesinde son
amaya gelinmi tir.
Orman kadastrosu; 3402 say Kadastro Kanunu ile 6831 say Orman Kanunu kapsam nda
2009 y nda toplam 2 milyon hektar alanda orman kadastrosu yap lmas planlanm r. Bu
çerçevede 3402 say Kanunun 5304 say kanunla de ik 4 üncü maddesi gere ince Orman
Kadastro Komisyonlar n ba kan ve ormanc üyelerinden orman mühendisleri kadastro
ekiplerinde görevlendirilmi tir.
lk alt ayl k sürede; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünce yap lan çal malara ait ilgili
Kurumdan bir bilgi al namam (kesinle en bilgiler y lsonunda al nacakt r) 1.212 hektar alanda
6831 say Kanunun 2/B maddesi uygulamas yap lm r.
3116 ve 6831 say Orman Kanunlar kapsam nda daha önce çal p ilan edilerek kesinle en,
ancak teknik sebeplerden dolay tescilleri sa lanamayan orman tahdit ve kadastro
çal malar n tescile haz r hale getirilmesi için 5831 say Kanun kapsam nda Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlü ü ile mü terek çal malara devam edilmi tir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEM NE
HEDEFLER

N BEKLENT LER VE

A)Bütçe Giderleri: Genel Müdürlü ün y lsonu harcama tutar 920.993.769 TL. olarak tahmin
edilmi tir. Bu miktar gerçekle ti inde bütçe ile tahsis edilen ödenek durumuna göre y lsonu
itibar yla toplam 39.267.366 TL. ek ödene e ihtiyaç olaca tahmin edilmektedir.
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htiyaç duyulacak ek ödeneklerin büyük bir bölümünü (yakla k olarak 27.013.188 TL.)
personel giderleri olu tururken, di erlerini de; sosyal güvenlik kurumlar na ödenecek devlet
prim giderleri (yakla k olarak 8.431.178 TL. ), yolluklar, tedavi ve ilaç giderleri ile mahkeme
harç ve giderlerinin (yakla k olarak 3.823.000 TL.) olu turmas beklenmektedir.
Bu çerçevede y lsonu harcama tutarlar n 2008 y sonu harcamas na göre %23,9 oran nda
art gösterece i tahmin edilmekte olup, bu art oran n; Personel giderlerinde %17,2, Sosyal
güvenlik kurumlar na devlet primi giderlerinde %22,2, Mal ve hizmet al m giderlerinde %50,5,
Cari transferlerde %9,9 ve Sermaye giderlerinde de %44,1 olaca tahmin edilmektedir.
Burada mal ve hizmet al mlar ile sermaye giderlerinde dikkat çeken yüksek orandaki art lar n
temel nedenini ise; Mal ve hizmet al mlar nda orman yang nlar yla mücadele amac yla
kiralanan hava araçlar için kullan lacak ödenek miktar n ki tahminen 83.500.000 TL.
civar nda olmas beklenmektedir, geçen y la (geçti imiz y l toplam harcama miktar 32.393.541
TL. olmu tur) oranla %157 oran nda artmas ; Sermaye giderlerinde ise orman koruma ve
yang nla mücadele projesi kapsam nda al nacak; arazöz, su tankeri, dozer, treyler vb. makineteçhizat ödeneklerinin %42 oran nda artmas olu turmu tur. Di er harcama çe itlerinde
görülen art lar ise y l içi uygulamalar ndan kaynaklanmakta olup, personel say
n artmas na
ba olarak yükselme göstermi lerdir.
daki grafikte gider çe itleri itibar yla bütçe ve y lsonu gerçekle me tahminleri
gösterilmi tir.
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daki grafikte gider çe itleri itibar yla 2008 y lsonu gerçekle meleri ile 2009 y lsonu
tahminleri kar la rmal olarak gösterilmi tir.

B)Bütçe Gelirleri: Gelir kalemlerinde özellikle öz gelirlerimizin en büyük bölümünü olu turan
orman arazilerinde verilen izin ve kullanma bedelleri gelirlerinin %100 ‘ ün üzerinde tahsil
edilece i, di er gelirlerin tahsilinde de öngörülen tutarlara ula laca , hazine yard
n ise
ba lang ç bütçesinde öngörülen tutarla sonuçlanaca tahmin edilmektedir.
Bu çerçevede; Orman alanlar nda verilen izinlerle ilgili olarak ilk alt ayda 122.565.961 TL.
tahsil edilmi olup, bu miktar n y l sonunda 240.000.000 TL. olmas beklenmektedir. Bu gelir
türünden 2008 y nda yap lan toplam tahsilat miktar ise 240.697.698 TL. olarak
gerçekle mi ti. 2009 y nda ya anan ekonomik geli meler çerçevesinde geçen y la göre bir
art beklenmemektedir. Di er bir önemli öz gelir kalemi döner sermaye pay nda ise ilk alt
ayda gerçekle en 2.077.071 TL. y l sonu itibar yla 19.000.000 TL. olacakt r. Geçen y l yap lan
fazla üretime ba olarak elde edilen 26.689.755 TL. tahsilata ula lamayacak, ancak 2009 y
için planlanan hedef %100 gerçekle ecektir.
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Buna göre 2009 y sonunda bütçe tahminlerine göre; Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %16,4
oran nda bir fazla ile 249.053.000 TL. ve Di er Gelirlerin de %34,8 oran nda bir fazla ile
29.592.100 TL. civar nda gerçekle ece i tahmin edilmektedir. Al nan Ba ve Yard mlar ile
Özel Gelirlerin ve Sermaye Gelirlerinin en fazla planlanan gelir düzeyinde kalaca tahmin
edilmektedir. Sonuç itibar yla genel toplamda planlanan bütçeye göre %5 oran nda bir fazla
olaca ve toplam y lsonu gelirinin 902.429.100 TL. olarak gerçekle ece i tahmin edilmektedir.
Bu çerçevede bütçede öngörülen ve y lsonunda gerçekle ece i tahmin edilen gelirler a
grafikte gösterilmi tir.
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daki grafikte gelir çe itleri itibar yla 2008 y lsonu gerçekle meleri ile 2009 y lsonu
tahminleri kar la rmal olarak gösterilmi tir.

C)Finansman: Genel Müdürlü ümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut
likit kaynaklarla kar lanmaktad r. Hazine yard ise likit imkan n olmad aylarda talep
edilmektedir. Bu çerçevede Ocak 2009 ve Nisan 2009 aylar nda hazine yard
al nmam
ve mevcut likit kaynaklar kullan lm r. Ancak toplam 28 adet saymanl bulunan Genel
Müdürlü ün her saymanl nda ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakiti
sürekli olarak bulundurmas acil giderlerini kar lamas aç ndan önemli görülmektedir.
Genel Müdürlü ün öz gelirlerinin halen kurulu durumda olan 28 adet muhasebe birimi
taraf ndan tahsil edilmektedir. Bu durum dengeli nakit da
n harcama birimleri aras nda
da zaman nda yap lmas gerektirmektedir. Muhasebe birimlerimizin henüz 2007 y ba nda
kuruldu u da dikkate al nd nda önümüzdeki dönemlerde daha dengeli bir nakit ak
sa lanacakt r.
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2009 y sonunda gerçekle ecek giderlerin büyük bir bölümü yine hazine yard
al narak
kar lanm olacakt r. Ancak öz gelir ve net finansman miktarlar n bütçe öngörüsüne göre
daha yüksek oranda gerçekle ece i, özellikle 2008 y ndan devredilen nakitin kullan lmas ile
bütçede 7.000.000 TL. olarak öngörülmü olan net finansman miktar n 57.134.366 TL.
civar nda gerçekle ece i tahmin edilmektedir.
Böylece 2009 y bütçesinde %0,8 olarak öngörülen net finansman, y lsonu itibar yla %6,2
olarak gerçekle ecektir.
Böylece Genel Müdürlü ün y lsonu harcama tutar olarak tahmin edilen 920.993.769 TL.
giderin;
%67,7’ si hazine yard

yla,

%26,1’ i öz gelirlerle,
%6,2’ si de net finansmanla kar lanm olacakt r.
Beklentilerin gerçekle mesi halinde 2010 y na 54 milyon TL. civar nda nakit devri olacakt r. Bu
tutar n da Ocak 2010 ay nda yap lmas zorunlu giderlerin kar lanmas nda, hazine yard
tahsilat n gecikmeli olabilece i dikkate al nd nda, büyük önem ta
aç kt r.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER
Genel Müdürlü ümüz ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünce 6831 say Orman Kanunu ile
3402 say Kadastro Kanununun 5304 say Kanunla de ik hükümleri gere ince 2009 y
sonunda yap lacak orman kadastrosu miktar n toplam 2.000.000 Hektar civar nda olaca
tahmin edilmektedir.
Ayr ca 3116 ve 6831 say Orman Kanunlar kapsam nda daha önce çal p ilan edilerek
kesinle en, ancak teknik sebeplerden dolay tescilleri sa lanamayan 184.000 ha. orman tahdit
ve kadastro çal malar n tescile haz r hale getirilmesi planlanm r.
Orman koruma ve yang nla mücadele faaliyetleri kapsam nda yat m program nda yer alan
makine-teçhizat ve ta tlardan;
650 adet araç ve el telsizinin al m ihalesi gerçekle tirilecektir.
5 adet dozer DMO’ den teslim al nacakt r.
50 adet su tank al

n bölge müdürlükleri vas tas yla al mlar yap lacakt r.

n ilk alt ay nda ihaleleri gerçekle tirilen makine-teçhizatlardan henüz teslim al nmam
olan; 54 adet arazöz, 105 adet su tankeri, 7 adet görüntülü kamera sistemi, 149 adet ilk
müdahale arazözü, 11 adet treylerin teslim al nma i lemleri gerçekle tirilecektir.
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Antalya’ da yap lmas planlanan Yang n E itim Merkezinin ihalesi Temmuz ay içerisinde
yap lacakt r.
11 adet ilk müdahale ekip binas büyük onar
binas in aatlar tamamlanacakt r.
Tesis in aatlar n yap lan program de
sa lanacakt r.

in aat ile 2 adet yeni ilk müdahale ekip

iklikleri kapsam nda %100 oran nda gerçekle mesi

Hibe olarak programda yer alan 35 adet motosiklet al mlar gerçekle tirilecektir.
Hibe olarak yer alan 1 adet minibüs al

gerçekle tirilecektir.

Yukar da belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde y n ilk yar nda oldu u gibi ikinci yar nda da
önemli bir sorun ya anmayaca tahmin edilmektedir. Genel Müdürlü ümüzün ilk alt ayl k
sürede ula
ve y lsonu itibar yla da ula may hedefledi i gelir ve gider durumlar gösteren
cetveller ekte sunulmu tur.

EKLER:
Bütçe Gelirlerinin Geli imi
Bütçe Giderlerinin Geli imi

Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl

-Temmuz 2009

15

BÜTÇE G DERLER
Bütçe Y
Kurum Kod

N GEL

: 2009
: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü
2008 GERÇEKLE ME
TOPLAMI

2009
BA LANGIÇ
ÖDENE

(TL.)
UBAT GERÇEKLE ME

OCAK GERÇEKLE ME

2008

2009

2008

MART GERÇEKLE ME

2009

2008

2009

SAN GERÇEKLE ME

2008

MAYIS GERÇEKLE ME

2009

2008

HAZ RAN GERÇEKLE ME

2009

2008

2009

OCAK-HAZ RAN
GERÇEKLE ME TOPLAMI

2008

ARTI
ORANI *
(%)

2009

OCAK-HAZ RAN
GRÇ. ORANI (%)

2008

BÜTÇE G DERLER TOPLAMI

743.498.779 866.744.000 37.590.450 44.286.051 47.614.954 42.469.833 43.176.519 45.078.955 43.225.490 78.062.015 48.306.632 57.179.843 64.356.495 76.712.535 284.270.540 343.789.231

20,94

38,23

01 - PERSONEL G DERLER

479.980.946 536.191.000 31.804.405 37.042.482 39.352.173 31.867.861 31.807.661 33.986.223 33.788.187 53.015.110 33.144.467 41.516.837 46.396.977 52.268.577 216.293.870 249.697.090

MEMURLAR

2009

2009 YILSONU
GERÇEKLE ME
TAHM

39,66

920.993.769

15,44

45,06

46,57

562.603.387

218.583.959

235.494.000

24.885.330

25.669.419

20.033.375

16.764.409

18.170.915

20.402.484

19.793.399

19.108.285

18.983.525

18.733.456

18.044.999

18.487.061

119.911.543

119.165.113

-0,62

54,86

50,60

236.308.387

261.392.276

300.414.000

6.916.190

11.373.063

19.318.798

15.103.453

13.634.921

13.583.739

13.994.788

33.906.785

14.160.942

22.783.181

28.351.979

33.781.403

96.377.617

130.531.624

35,44

36,87

43,45

326.294.000

0,15

1.000

SÖZLE MEL PERSONEL
LER
GEÇ

PERSONEL

233.000

ER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR

G DERLER

MEMURLAR

40

200

113

1.825

353

4.710

50.000

2.885

4.710

82.675.868

92.689.000

4.881.996

6.425.336

5.745.894

5.858.861

5.223.886

6.132.630

5.423.201

7.858.586

34.804.564

46.767.134

34,37

42,10

50,46

101.041.044

30.720.704

34.600.000

3.476.042

3.869.917

2.809.891

2.522.757

2.521.857

3.138.780

2.514.216

2.819.854

2.507.010

2.862.383

2.511.729

2.832.652

16.340.745

18.046.344

10,44

53,19

52,16

35.996.044

51.955.163

58.043.000

1.405.954

2.555.418

2.936.003

3.336.104

2.702.030

2.993.850

2.897.477

7.388.396

2.916.191

4.996.203

5.606.164

7.450.818

18.463.819

28.720.790

55,55

35,54

49,48

65.045.000

7.326.706 13.270.581

23.216.983

32.002.025

37,84

26,03

28,45

134.199.338

499.801

704.641

40,98

21,12

29,82

4.962.796

10,16

42,73

49,18

16.456.000

33.993

5.001.000

16,96

83.803.000

5.411.694 10.208.250

8.117.894 10.283.470

100,00

SÖZLE MEL PERSONEL
LER
GEÇ

PERSONEL

46.000

ER PERSONEL
03 - MAL VE H ZMET ALIM G DERLER

89.183.929 112.504.000

880.386

818.144

2.467.368

2.785.369

3.437.806

3.945.606

3.612.024

3.849.231

5.492.693

7.333.093

2.366.493

2.363.000

22.982

14.819

50.802

88.679

76.982

101.240

38.258

47.852

142.840

198.735

ÜRET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI

167.937

253.315

YOLLUKLAR

13.477.543

12.900.000

342.278

148.755

499.684

461.820

1.169.374

1.615.955

1.596.663

1.439.318

1.152.924

1.375.629

997.782

1.302.592

5.758.706

6.344.069

GÖREV G DERLER

19.741.581

7.000

91.397

154.628

291.551

325.668

395.695

339.010

428.686

580.495

692.940

464.056

394.495

515.646

2.294.765

2.379.503

3,69

11,62

ZMET ALIMLARI

32.653.484

74.728.000

657

1.612

4.666

8.966

12.840

11.255

9.397

5.459

1.531.401

3.408.713

4.044.482

9.238.707

5.603.442

12.674.711

126,20

17,16

2.120

6.000

146.749

175.000

53.502

25.000

20.742.457

22.300.000

423.072

26.205.466

28.800.000

23.170

24.900.954

27.500.000

1.304.512

1.300.000

23.170

65.452.570

96.560.000

493

58.725.667

83.556.000

46.460

267.000

TEMS L VE TANITMA G DERLER
MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G D.
GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER
TEDAV VE CENAZE G DERLER

540
389

3.835

11.389

1.075
3.874

7.091

1.615
3.835

23.873

10.386

4.444
497.941

1.616.829

1.888.308

1.779.041

1.869.980

1.535.185

48.304

1.957.722

2.507.236

722.042

1.762.602

2.390.143

647.714

11.528

10.508.740

3.674.234

48.304

195.120

117.092

74.328

100.330

210.363

172.134

1.216

19

199.930

292.454

301.728

270.321

6.876

6.875

19.679

5.781

14.111

5.329

140

31.990

46.636

27.259

103.490

279,66

31.990

4.584

-85,67

26,91

6.000

18,57

59,14

265.542

59,79

18,34

85.000

1.747.790

1.962.202

1.871.708

1.684.691

1.913.685

9.001.021

9.789.412

8,76

43,39

43,90

23.620.000

111.857 10.719.102

3.846.369

60.953

1.946.483

223.576

8.483.419

13.683.396

61,30

32,37

47,51

28.800.000

1.892.601

206.554

7.968.506

13.125.610

64,72

32,00

47,73

27.500.000

60.953

53.882

17.023

514.912

557.786

8,33

39,47

42,91

1.300.000

399.903

410.374

568.434

666.331

1.471.704

1.639.587

11,41

2,25

1,70

94.350.000

92.112

1.750

85.901

13.985

204.568

28.391

-86,12

0,35

0,03

83.250.000

0,06

200.000

04 - FA Z G DERLER
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN Ç BORÇ FA Z G DERLER
ER Ç BORÇ FA Z G DERLER
DI BORÇ FA Z G DERLER
SKONTO G DERLER
KISA VADEL NAK T

LEMLERE A T FA Z G DERLER

05 - CAR TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZ NE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL GÜVENL K KUR. HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELER

YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER
GEL RDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE G DERLER
MAMUL MAL ALIMLARI

89

MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER
GAYR MADD HAK ALIMLARI

160

160

GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI
GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER

3.175.761

7.127.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER

256.180

400.000

GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER

654.961

1.070.000

2.593.541

4.140.000

493

89

607

19

65.124

41.290

86.074

64.971

87.768

156.631

185.108

8.628

24.435

20.136

17.797

27.288

24.996

23.560

312.040

425.175

32.254

79.611

30.000

575.040

35,25

13,39

8,07

99.483

24,96

31,08

24,87

300.000

2,80

1.050.000

21,90

3.200.000

30.000

6.350.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DI INDA)
ER SERMAYE G DERLER
07 - SERMAYE TRANSFERLER
YURT

SERMAYE TRANSFERLER

YURTDI I SERMAYE TRANSFERLER
08 - BORÇ VERME
YURT

BORÇ VERME

YURTDI I BORÇ VERME
09 - YEDEK ÖDENEKLER

609

119.302

219.854

175.839

181.772

192.735

226.997

273.865

277.891

762.350

906.513

18,91

29,39

BÜTÇE GEL RLER
Bütçe Y
Kurum Kod

N GEL

: 2009
: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü
2008
GERÇEKLE ME
TOPLAMI

2009 BA LANGIÇ
ÖDENE

2008
BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI

(TL.)
UBAT GERÇEKLE ME

OCAK GERÇEKLE ME

2009

2008

2009

MART GERÇEKLE ME

2008

SAN GERÇEKLE ME

2009

2008

2009

MAYIS GERÇEKLE ME

2008

2009

HAZ RAN GERÇEKLE ME

2008

2009

OCAK-HAZ RAN
GERÇEKLE ME TOPLAMI

2008

ARTI
ORANI *
(%)

2009

OCAK-HAZ RAN
GERÇEK. ORANI
** (%)

2008

734.072.137

859.744.000

43.582.337

17.000.550

60.265.769

83.786.560

51.805.484

73.322.620

20.555.478

27.518.049

24.477.166

72.706.482

16.507.447

78.439.592

217.204.472

352.773.853

62,42 29,59

249.813.303

214.000.000

12.882.362

16.646.500

16.632.451

19.753.766

11.091.070

17.671.479

19.375.054

21.669.819

20.694.720

26.836.988

16.156.790

24.561.973

96.843.237

127.140.526

315.890

300.000

2.604

10.750

25.794

16.389

10.813

64.119

12.363

14.428

16.067

24.284

13.763

143.364

78.801

249.497.412

213.700.000

12.879.758

16.621.701

19.727.972

11.074.681

17.660.665

19.310.935

21.657.456

20.680.292

26.820.921

16.132.506

24.548.210

96.699.872

127.061.725

31,40 38,76

2009 YILSONU
GERÇEKLE ME
TAHM

2009

41,03

902.398.220

31,28 38,77

59,41

249.053.000

-45,03 45,38

26,27

131.000

59,46

248.922.000

01 - Vergi Gelirleri
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Al nan Vergiler
01.2 Mülkiyet Üzerinden Al nan Vergiler
01.3 Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri
01.4 Uluslararas Ticaret ve Muamelelerden Al nan Vergiler
01.5 Damga Vergisi
01.6 Harçlar
01.9 Ba ka Yerde S

fland lmayan Vergiler

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
02.1 Genel Bütçeli darelerden
02.2 Özel Bütçeli darelerden
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlar ndan
02.5 Mahalli darelerden
02.6 Di er

verenlerden

02.7 Çal anlardan
02.8 Kendi i ine sahip olanlardan veya çal mayanlardan
02.9 Ay

yap lamayan di er sosyal güvenlik paylar

03. Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 Mal ve Hizmet Sat

Gelirleri

03.2 Mallar n kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
03.3 K T ve Kamu Bankalar Gelirleri
03.4 Kurumlar Has lat
03.5 Kurumlar Karlar
03.6 Kira Gelirleri

16.646.500

03.9 Di er Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Al nan Ba
04.1 Yurt D

ve Yard mlar ile Özel Gelirler

ndan Al nan Ba

450.524.214

623.744.000

30.000.000

40.500.000

63.252.695

40.007.006

52.506.954

503.420

4.744.000

3.195.010

47.002.153

-639.500

50.000.000

113.565.936

217.505.802

91,52 25,21

34,87

623.756.100

450.416.822

623.744.000

30.000.000

40.500.000

63.250.000

40.000.000

52.500.000

500.000

4.744.000

3.186.000

47.000.000

-639.500

50.000.000

113.546.500

217.494.000

91,55 25,21

34,87

623.744.000

2.695

7.006

6.954

3.420

9.010

2.153

19.436

11.802

-39,28 18,10

ve Yard mlar

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil d. Al nan Ba

04.3 Di er darelerden Al nan Ba

ve Yard mlar

ve Yard mlar

04.4 Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba

lar

107.392

12.100

04.5 Proje Yard mlar
04.6 Özel Gelirler
05. Di er Gelirler

33.734.621

21.960.000

699.976

354.050

3.133.318

780.099

707.408

3.144.187

677.004

1.104.230

581.776

-1.132.659

984.527

3.871.106

6.784.009

8.121.013

19,71 20,11

36,98

05.1 Faiz Gelirleri

4.066.266

855.000

661.050

250.000

39.826

594.200

539.326

672.265

613.801

677.642

456.730

380.898

184.279

516.735

2.495.011

3.091.741

23,92 61,36

361,61

4.100.000

3.012.686

49.410

12.135

86.279

1.362

91.789

1.662

68.713

64.863

2.122.751

3.102.368

2.422.442

-21,92 11,62

12,75

22.500.000

89,27

1.515.000

209,54

1.465.000

16,28

9.120

32,56

9.120

26.689.755

19.000.000

9.659

3.500

05.3 Para Cezalar

1.887.663

1.500.000

6.853

550

22.757

14.622

99.674

912

34.329

2.547

61.969

188.066

698.361

05.9 Di er Çe itli Gelirler

1.090.937

605.000

22.414

100.000

58.049

121.868

56.273

2.384.730

27.512

332.252

61.415

-1.770.336

05.2 Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar

1.132.404

923.943

1.339.101

44,93 48,95

37.024

99.215

262.687

1.267.729

382,60 24,08

06. Sermaye Gelirleri

40.000

5.660

5.630

6.512

11.290

6.512

06.1 Ta nmaz Sat

20.000

5.660

5.630

06.2 Ta

r Sat

Gelirleri

20.000

Gelirleri

06.3 Menkul K ymet ve Varl k Sat
06.9 Di er Sermaye Sat

Gelirleri

Gelirleri

08. Alacaklardan Tahsilat
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
08.2 Yurtd

Alacaklardan Tahsilat

09. Red ve adeler (-)
09.1 Vergi Gelirleri
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
09.3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
09.4 Al nan Ba

ve Yard mlar ile Özel Gelirler

09.5 Di er Gelirler
09.6 Sermaye Gelirleri

-42,32

29.580.000

11.290
6.512

6.512

