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Bakanlığımız mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesisleri ile Bakanlığımız
mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya
bedelsiz olarak devredilen gençlik ve spor tesislerinin adlarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemler
30/6/2011 tarihli ve 27980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Spor Genel Müdürlüğü
Tesislere Ad Verme Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir.
Söz konusu yönetmeliğin;
"Gençlik ve spor tesislerine verilebilecek adlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (d)
bendinde;
"Genel Müdürlük mülkiyetinde olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan,
sınırlı ayni hak tesis edilen tesislerin ilgili kulüp, kurum ve kuruluşlarca üstlenilen bakım ve
onarımlarının yapılması veya faaliyetlerinin yürütülmesine ayni veya nakdi sponsorluk yapılması"
hallerinde teklif edilen isimler tesislere verilebilir.",
"Tesis adının değiştirilmesi veya yeni ad ilave edilmesi" başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci
fıkrasında;
"Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere belirli süreli kiralanan,
sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devir edilen tesislerin adları, Genel Müdürlüğün
muvafakati alınmadan değiştirilemez. Bu şekilde devredilen tesislerin adlarının, reklam karşılığı veya
sponsorluk kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin isim, marka, logo ve benzerleri ile değiştirilmek veya
tesis adlarına ilave edilmek istenmesi halinde;
a) Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak,
b) Kira, sınırlı ayni hak tesisi veya bedelsiz olarak devir süresini aşmamak,
c) Elde edilen reklam ve/veya sponsorluk gelirinin %25'inin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir
kaydedilmesi şartıyla, isim değişikliğine muvafakat verilebilir,"
"Tesislere ad verme veya değiştirilme usulü" başlıklı 9 uncu maddesinde;
"Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel
Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen,
kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları Genel Müdürün teklifi ve
Bakanın onayı ile (Değişik ibare:RG-15/7/2015-29417) verilebilir ve değiştirilebilir."
hükümleri yer almaktadır.
Ayrıca, Mülga Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 05/06/2015 tarihli ve
28425751/664-001356 sayılı yazısı ve 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporunda;
"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin kullanımında bulunan bazı tesis adlarının,
yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde (örneğin; Valilik Oluru, Belediye Meclis Kararı, Kulüp Kararı,
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Protokol, onaysız ve benzeri) verildiği ve bu isimlerle anıldığı" belirtilerek tesis adlarının verilmesi veya
değiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin tenkit konusu yapıldığı görülmüştür.
Buna istinaden, 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu ve 2015 yılı Mülga Spor Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen hususların düzeltilmesi için Mülga Spor Genel
Müdürlüğü tarafından tüm il müdürlüklerine 4/8/2015 tarihli ve 43673262-000/14950 sayılı
yazının gönderildiği ve söz konusu yazıda aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesinin istendiği tespit
edilmiştir:
"1) Tesislere ad verilmesi ile ilgili iş ve işlemler, İl Müdürlüklerinde İşletmeler Şubesi
Müdürlüğü/İşletmeler Şubesi bulunmayan illerde Tesisler Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülecek,
tesislere verilen adların takibinden ilgili Şube Müdürü ve İl Müdürü sorumlu olacaktır.
2) Tesise verilmesi veya değiştirilmesi talep edilen isim ve tesisle ilgili detaylı bilgi, belge,
özgeçmiş ve sair hususlar Vali imzalı yazı ile Genel Müdürlük Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına
gönderilecektir.
3) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak onay belgesi, Genel Müdürün
teklifi ile Bakan onayına sunulacaktır. Bakanın onayını müteakip, onayın aslı ilgili Dairesinde, bir sureti
ise ilgili İl Müdürlüğüne gönderilerek İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir."
Yukarıda belirtilen; ilgili birimin önceki tarihli yazısı ve Sayıştay raporunda belirtilen hususlara
rağmen Genel Müdürlüğümüze intikal eden "tesislere ad verilmesi, tesisin adının değiştirilmesi veya yeni
ad ilave edilmesine ilişkin" bir takım sözleşme taslaklarında daha önce belirtilen eksiklerin devam
ettiği görülmektedir.
Bakanlığımız tarafından spor kulüplerine kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz
olarak devredilen gençlik ve spor tesislerine "ad verilmesi, tesisin adının değiştirilmesi veya yeni ad ilave
edilmesi" ile ilgili iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri, Sayıştay Denetim Raporu ve
Mülga Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının bahsi geçen yazısında belirtilen hususlara
göre yapılması gerekmektedir.
Mevzuata ve usul şartlarına uygun şekilde düzenlenmeyen taslakların yürürlük kazanması ve
Bakanlığımız tarafından ad verilmesi, adın değiştirilmesi veya yeni ad eklenmesi işlemlerine
onay/muvafakat verilmesi mümkün görülmemektedir.
Konuyla ilgili bilgi edinilmesini ve ilinizde/bünyenizde bulunan tüm spor kulüplerine iş bu
yazımızın gönderilmesini rica ederim.
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine
Tüm Federasyonlara
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BAŞKANLIĞINA
TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONUNA
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