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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER  

RAPORU 

(Temmuz 2012) 

 

GİRİŞ 

 Küreselleşmenin getirdiği yeni ekonomik düzen ve giderek azalan kaynaklara karşılık 

genel nüfus artışı ülke kaynaklarının özellikle kamu kaynaklarının kullanımını çok önemli hale 

getirmiş ve kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanımı konusunda yeni 

arayışları, yeni uygulamaları ortaya çıkarmıştır. 

  

 Etkili, ekonomik, verimli ve aynı zamanda denetlenebilir bir kamu mali yönetim 

sisteminin oluşturulması ihtiyacı, bu durumun bir sonucudur. 

  

 Ülkemizde de yeni kamu yönetimi anlayışı ile, stratejik yönetim ve performans 

yönetimi sistemine geçilmiş, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında idarelerin, ilk altı aylık 

bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini 

Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve 

mahalli idarelerin, her yıl temmuz ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 

Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir. 

  

 Bu kapsamda, Kurumumuz “2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” 

bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
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I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 
A-BÜTÇE GİDERLERİ 
 

 
 
 
 
 

 
2011 GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 
2012 BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

2012 YILSONU 
GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ 
2011 2012 

    BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI  
1.167.131.016 731.341.000 369.733.843 381.661.285 1.386.778.900    

01   PERSONEL GİDERLERİ 
27.611.102 31.079.000 14.020.017 16.844.951 37.072.350    

02   
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ 

4.900.236 5.301.000 2.503.308 2.806.751 7.096.550    

03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 
26.220.579 25.530.000 10.312.333 3.711.917 26.775.000    

05   CARİ TRANSFERLER 
732.777.261 337.166.000 263.725.154 270.154.487 684.835.000    

06   SERMAYE GİDERLERİ 
225.721.839 331.000.000 55.778.031 61.718.180 481.000.000    

07   SERMAYE TRANSFERLERİ 
149.900.000 1.265.000 23.395.000 26.425.000 150.000.000    
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B-BÜTÇE GELİRLERİ 
 
 

  

 

2011 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2012 BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN                               
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

2012 YILSONU 
GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ 

  

2011 2012 

    BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI  
987.154.841 731.341.000 420.881.325 569.349.725 1.131.656.450    

03   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 
2.078.375 1.375.000 954.876 2.699.864 3.175.000    

04   Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 
647.386.589 708.341.000 266.609.275 337.884.000 708.341.000    

05   Diğer Gelirler 
337.689.876 21.625.000 153.317.173 228.765.861 420.140.450    

06   Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 

09   Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 
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II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 
II.1. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ 

 

a. Vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden 

eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek,  

b. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor 

faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, 

yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, 

c. Okul dışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve 

gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri 

yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

d. Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 

e. Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları 

tayin ve tespit etmek, 

f. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, 

yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak, 

g. Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, 

işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve 

yaptırmak, 

h. Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını 

sağlamak, 

i. Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, 

faaliyetlerde bulunmak, 

j. Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, 

k. Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan 

teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, 

l. Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını 

sağlamak, ödüllendirmek, 

m. Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor 

tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları 

ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları 

yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, 

n. İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak. 
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II. 2.OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

 

a. Mersin 2013 Akdeniz Oyunlarının düzenlenmesine yönelik olarak çalışmalar bütün hızıyla 

devam etmektedir. Bu tür organizasyonlarda hazırlık döneminin gerek tesis gerekse 

tanıtım anlamında büyük önem taşıması nedeniyle çalışmalar aralıksız olarak devam 

etmektedir. Bu süreçte Mersin iline yapılacak olan tesislerin yapım ihaleleri 

tamamlanmıştır. 

b. İngiltere’de Temmuz ayında başlayacak olan Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarına yönelik 

olarak, sporcuların yetiştirilmesi çalışmaları son aşamaya gelmiştir. 

c. 19 Mayıs Uluslararası Gençlik Haftası organizasyonu, 40 dan fazla ülkeden  gelen 

gençlerin katılımını Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  ve 

Genel Müdürlüğümüze bağlı  Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüklerince  sağlanmıştır.  

d. Bu önemli organizasyonların yanında Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren tüm 

konularda faaliyetlerimiz devam etmiştir. 

  

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 

          

 İkinci altı aylık dönemde,  Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı 2012 yılı 

bütçesiyle tahsis edilen ödenekler dâhilinde kalmak suretiyle bu raporda belirtilen görevlerini 

etkin, verimli, ekonomik, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir.   

 Genel olarak ifade etmek gerekirse;  “01-Personel Giderleri” ile  “02- Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için, mevcut ödeneklerin yıl sonuna kadar yeterli 

olmayacağı, “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için mevcut ödeneğin yeterli olacağı, “05-Cari 

Transferler”, “06-Sermaye Giderleri” ve “07-Sermaye Transferleri’’ ödeneklerine ilişkin olarak 

kurum gelirlerinden ek ödenek kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.  

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

a. Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarına katılım sağlanacaktır. 

b. İl müdürlüklerinin gençlik değişim programları aracılığıyla gerek ülkemizin tanıtımına 

gerekse gençlerimizin ufkunun açılmasına yönelik faaliyetleri devam edecektir. 

c. Mersin 2013 Akdeniz Oyunlarının düzenlenmesine yönelik özellikle spor tesislerinin 

yapımı ve mevcut tesislerin onarımı çalışmaları devam edecektir. 

d. Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren tüm konularda faaliyetlerimiz sürdürülecektir. 


