
DAĞITIM YERLERİNE
 
 

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun "Merkez
teşkilatı" başlıklı 4 üncü maddesinde düzenlenen hüküm gereği, Hukuk Müşavirliği Danışma ve
Denetim birimleri arasında yer almaktadır.
 

                        02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
Kanun Hükmünde Kararname'nin 4/3-a) maddesinde;
 

"Hukuk birimlerinin hukuk danışmanlığı kapsamında; İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer
kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri  tarafından
hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile
üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer
işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek" görevini yürüteceği hüküm altına alınmıştır.
 

Uygulamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince, Genel Müdürlüğümüz merkez
teşkilatındaki ana hizmet birimi olarak görev yapan icracı birimlerin bilgisi dışında doğrudan Hukuk
Müşavirliğinden değişik konulara ilişkin görüşler istenilmekte, Hukuk Müşavirliğince de değişik İl
Müdürlüklerine, aynı veya benzer konulara ilişkin çok sayıda görüş yazısı gönderilmektedir.

 
Genel Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerinin daha etkin ve süratli yürütülebilmesi,

uygulamada birliğin sağlanması ve çok yoğun iş yükü altında görev yapan Hukuk Mülşavirliğinin
gereksiz yazışmalarla meşgul edilmesinin önüne geçilmesi bakımından;

 
1- İl Müdürlüklerince uygulamada tereddüde düşülen konularda öncelikle Genel

Müdürlüğümüzde konuyla ilgili görevi yürüten icracı birimden uygulamaya ilişkin bilgi istenmesi ve
icracı birimlere iletilen konularda gereken açıklamaların ilgili birim tarafından yapılması, icracı birimce
sorulan konu hakkında tereddüde düşüldüğü takdirde ise, önceki   uygulamalar ve kendi kanaati de
belirtilmek suretiyle; konusu, sebebi ve ilgili mevzuatı ve hangi konuda tereddüde düşüldüğü hususu
açıklanarak Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmesi ve alınan görüş doğrultusunda İl Müdürlüklerinin
bilgilendirilmesi,
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2- Mevzuatta açıkça düzenlenmiş konulara ilişkin görüş sorulmaması ve Hukuk Müşavirliğinin

görüş bildirdiği hususlarda tekraren görüş sorulmamasına özen gösterilmesi,
 
3- Sözleşme, şartname ve protokol taslaklarının öncelikle ilgili icracı birime gönderilmesi,

taslakların icracı birimce ön inceleme yapılarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Makam Onayı ile
birlikte incelenmek üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi,

 
4- a) Genel Müdürlüğümüze birim adı belirtilerek tebliğ edilen haciz ihbarnameleri ve haciz

müzekkerelerinin, tebliğ alan birim tarafından haciz konusu ile ilgili bilgi ve belgelerle birlikte aynı gün
ya da en geç ertesi gün gerekli işlemler yapılmak üzere Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmesi,

 
b) İl Müdürlüklerine tebliğ edilen haciz ihbarnameleri ve haciz müzekkerelerinden, konusu İl

Müdürlüğünün iş ve işlemlerinden kaynaklananlarla ilgili olarak; borçlunun İl Müdürlüğü nezdinde
alacağı var ise haczin tebliğ tarihi itibariyle sıraya alınması, İcra  Müdürlüğüne süresi içerisinde yapılan
işlemin ya da borçlunun İl Müdürlüğü nezdinde alacağı bulunmadığının yazı ile bildirilmesi,

 
5- Bağımsız Spor Federasyonlarının İl Müdürlüklerine olan kamp ve sair borçlarının Genel

Müdürlüğümüzce federasyonlara yapılan yardımlardan kesilerek tahsil edilmesi için yazılan yazıların İl
Müdürlüklerince doğrudan Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

 
6- Bağımsız Spor Federasyonları tarafından hazırlanan talimat taslaklarının öncelikle

federasyonların varsa hukuk kurullarına incelettirilmesi ve buna göre gerekli düzetmeler yapıldıktan
sonra nihai metnin incelenmek ve görüş alınmak üzere Hukuk Müşavirliğine intikal  ettirilmesi, Hukuk
Müşavirliğinden görüş alındıktan sonra bu görüş ve Yönetim Kurulu kararı ile birlikte yayımlanmak
üzere Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

 
7- Bağımsız Spor Federasyonlarınca tereddüde düşülen hususlarda, hukuk kurulu   bulunan

federasyonların öncelikle kendi hukuk kurullarından görüş alarak sorunun çözüme kavuşturulması, bu
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Mehmet BAYKAN
Genel Müdür V.

mümkün olmadığı takdirde federasyonun tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri,
konusu, sebebi, önceki uygulamalar ile kendi kanaatleri de belirtilmek ve hangi konuda tereddüde
düşüldüğü hususu açıklanmak suretiyle Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması, 

 
Hususlarında gereğini rica ederim. 

 

 
 
 

Dağıtım:

-SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ
BİRİMLERİNE
-GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL
MÜDÜRLÜKLERİNE
-TÜM FEDERASYONLARA
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