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Sunulan Hizmetler 
  
 
  

a) Hukuk Müşavirliği hizmetlerini 3289 Sayılı kurum Kanunumuz ve buna dayalı olarak 
çıkarılan "Görev, Yetki ve Sorumluluklar" yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir. Burada 
bahsedilenler ve bunun dışında verilen birtakım hizmetler aşağıda belirtilmiştir. Bu hizmetlere 
ilişkin birtakım istatistiki veriler ise üçüncü bölümdeki "performans bilgileri" başlığı altında 
verilmiştir. 

-Genel Müdürlüğümüzün taraf olduğu davalarda Genel Müdür adına Kurumumuz temsil 
edilmektedir. 

-Diğer birimlerin ve il müdürlüklerinin görüş sormuş olduğu konularda gerekli hukuksal 

mütalaalar verilmektedir. 

-Kanun, tüzük ve yönetmelik gibi mevzuat çalışmaları Müşavirliğimiz bünyesinde veya 
koordinatörlüğünde yapılmaktadır. 

-Federasyonların özerkleşme sürecinde ilk genel kurullarını yaptıktan sonraki dönemde 
hukuksal açıdan her türlü destekleyici hizmet verilmiştir. Federasyonların Ana Statüleri, çıkarmış 
oldukları talimat, yönerge ve yönetmeliklerle ilgili birçok konuda gerekli incelemeler ve 
düzeltmeler yapılmıştır. Özerklik sonrası süreçte federasyonlara hukuksal bütünlüğün sağlaması 
açısından gerekli destek verilmektedir. 

-Kanun çalışmaları ile diğer mevzuat değişikliklerinde Meclis komisyonlarında yada 
Başbakanlıktaki çalışmalarda başta Birinci Hukuk Müşaviri olmak üzere diğer hukuk müşavirleri ve 
avukatlarımız kurumumuzu temsilen hazır bulunmuş, çalışmalara iştirak etmiştir. 

-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bakanlıkların hazırladıkları kanun taslakları hakkında 
Genel Müdürlüğümüz veya Bakanlık görüşüne temel teşkil edecek çalışmalar yapılmaktadır. 

-Hukuk Müşavirliği ve Merkez Danışma Kurulu büro personeli bütün bu hizmetler 
yapılırken yazışma, gelen ve giden evrak için gerekli dosyalama, arşivleme ve teslimat işini 
yapmıştır. 

b) Birimimize bağlı Merkez Danışma Kurulu Raportörlüğünün vermiş olduğu hizmetler 

aşağıda belirtilmiştir. 



-Federasyonlar ve Genel Müdürlük tarafından plan ve program ve benzeri çalışmalar 
incelenmektedir. 

-Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda yönetmelikler hazırlanmaktadır. 

-Sportif amaçlı tesis ve malzemeler hakkında temel kriterler ve prensipler 
belirlenmektedir 

-Federasyonların kurulması ve bağlı olacak spor dalları hakkında Genel Müdürlük teklifi ve 
Başbakanlığın onayına sunulmadan önce görüş bildirilmektedir. 

-Genel Müdürlük tarafından havale edilen diğer bazı işler için görüş bildirmektedir. 

-Merkez Danışma Kurulu 3289 Sayılı Kanunun 10.Maddesinde maddeler halinde sayılan 
görevlerini yerine getirirken, gerekli tüm ön hazırlıklar, çalışmalar, raporlama, dosyalama ve 
yazışmalar Müşavirliğimize bağlı MDK Raportörlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

  

  

   
 


