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TEBLİĞ

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:
SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ,

ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, spor anon�m ş�rketler�n�n esas sözleşmes�n�n asgar� �çer�ğ�ne, ortaklık

yapısına, pay sah�pl�ğ�ne, sermayes�ne ve organlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, Gençl�k ve Spor Bakanlığı �le spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak

amacıyla başvuruda bulunan ve Bakanlığa tesc�l�n� yaptıran spor anon�m ş�rketler�n� kapsar.
(2) Halka açık spor anon�m ş�rketler� sermaye p�yasası mevzuatına tab�d�r. Bu Tebl�ğde halka açık spor anon�m

ş�rketler� �ç�n get�r�len hükümler, sermaye p�yasası mevzuatının halka açık ş�rketler �ç�n get�rd�ğ� düzenlemelerden
ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anon�m ş�rketler�ne
sermaye p�yasası mevzuatı hükümler� uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ, 22/4/2022 tar�hl� ve 7405 sayılı Spor Kulüpler� ve Spor Federasyonları Kanununun

17 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: Spor kulübünün paylarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ell�s�nden fazlasına veya

yönet�m kurulu üyeler�n�n en az salt çoğunluğunu seçme ya da aday gösterme hakkına sah�p olduğu spor anon�m
ş�rketler�n�,

b) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
ç) Bütçe: Bel�rl� b�r dönemdek� gel�r ve g�der tahm�nler� �le bunların uygulanmasına �l�şk�n hususları gösteren

ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgey�,
d) Denk bütçe: Gel�rler� g�derler�ne eş�t olan bütçey�,
e) Esas sözleşme: Spor anon�m ş�rket� esas sözleşmes�n�,
f) Hâk�m�yet: 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 195 �nc� maddes�nde düzenlenen

hâk�m�yet haller�n�,
g) Halka açık spor anon�m ş�rket�: 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 3 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� uyarınca k�tle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar har�ç olmak
üzere payları halka arz ed�lm�ş olan veya halka arz ed�lm�ş sayılan spor anon�m ş�rketler�n�,

ğ) İl Müdürlüğü: Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İşt�rak: Spor kulübünün bağlı ortaklıkları dışında kalan ve spor kulübünün pay sah�b� olduğu spor anon�m

ş�rketler�n�,
ı) Sezon: Spor federasyonları tarafından bel�rlenen tar�h aralığını,
�) Spor anon�m ş�rket�: B�r spor kulübünün bağlı ortaklığı veya �şt�rak� olarak ya da spor kulübünden bağımsız

şek�lde 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve spor faal�yet�nde bulunmak amacıyla Bakanlığa tesc�l�n� yaptıran anon�m
ş�rket�,

j) Spor anon�m ş�rket� yönet�c�s�: Spor anon�m ş�rket� yönet�m kurulunca spor anon�m ş�rket�n�n yönet�m� veya
tems�l� hususunda murahhas üye veya müdür olarak yetk�lend�r�len gerçek veya tüzel k�ş� �le bu tüzel k�ş� adına
hareket edecek gerçek k�ş� tems�lc�y�,

k) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,
l) Spor faal�yet�: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da �z�n ver�len spor müsabaka ve

yarışmaları �le bunların hazırlık ve eğ�t�m çalışmalarını,
m) Spor federasyonu: Spor dalı �le �lg�l� faal�yetler� yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı

kararnames�yle kurulan, organları seç�mle gelen ve �dar� ve mal� özerkl�ğe sah�p federasyonlarını,
n) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak amacıyla Bakanlığa tesc�l�n�

yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
o) Spor kulübü yönet�c�s�: Spor kulübü yönet�m kurulu üyeler� �le yönet�m kurulunca kend�s�ne spor

kulübünün yönet�m� veya tems�l� görev� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş� �le bu tüzel k�ş� adına hareket edecek gerçek
k�ş� tems�lc�y�,

�fade eder.
Esas sözleşmen�n asgar� �çer�ğ�
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MADDE 5- (1) 6102 sayılı Kanunun 339 uncu maddes� saklı kalmak kaydıyla spor anon�m ş�rketler�n�n esas
sözleşmeler�nde asgar� olarak aşağıdak� hususların bulunması zorunludur:

a) Ş�rket�n t�caret unvanında spor, sport�f veya bel�rl� b�r spor dalını tanımlayacak �barelerden b�r� ya da
b�rkaçı.

b) Spor faal�yetler�nde bulunulmasını �çerecek şek�lde esaslı noktaları bel�rt�lm�ş ve tanımlanmış b�r şek�lde
ş�rket�n �şletme konusu.

c) Spor anon�m ş�rket�n�n spor faal�yetler�nde kullanacağı renk, amblem ve benzer� d�ğer ayırıcı �şaretler�
tanımlayan �bareler.

ç) Spor faal�yetler�nde bulunulması taahhüt ed�len spor dalları ve bu spor dallarında faal�yette bulunma hak ve
yetk�s�n� �çeren hüküm.

d) Faal�yette bulunduğu en yüksek harcamaya sah�p spor dalındak� müsabakaların yapıldığı döneme göre
ş�rket�n hesap dönem�.

e) Yönet�m kurulu üyeler�nde 7405 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� kapsamı dışında �stenmes�
hal�nde aranacak d�ğer n�tel�kler.

f) Zorunlu kurullar dışındak� d�ğer kurulların oluşturulması hal�nde, bu kurul üyeler�nde 7405 sayılı Kanunun
kapsamı dışında �stenmes� hal�nde aranacak d�ğer n�tel�kler.

g) Bütçen�n hazırlanması, yürürlüğe konulması ve uygulanması usulü.
ğ) Öngörülmes� hal�nde spor anon�m ş�rket�nde doğrudan veya dolaylı hâk�m�yet� bulunan spor kulübü leh�ne

düzenlenecek �mt�yazlar.
h) B�r spor kulübü �le bağlantılı olan spor anon�m ş�rketler�nde, pay sah�pler�ne dağıtılacak kâr payları ve kâr

payından yapılacak bedels�z sermaye artırımları har�ç olmak üzere ş�rket kârından kuruculara, yönet�m kurulu
üyeler�ne ve d�ğer k�mselere herhang� b�r menfaat sağlanamayacağına da�r hüküm.

Ortaklık yapısı ve pay sah�pl�ğ�
MADDE 6- (1) Spor anon�m ş�rketler�, b�r spor kulübünün bağlı ortaklığı veya �şt�rak� olarak kurulab�leceğ�

g�b� spor kulübünden bağımsız olarak da kurulab�l�r.
(2) Spor anon�m ş�rketler�n�n payları ham�l�ne veya nama yazılı olab�l�r. Ancak, sermaye p�yasası mevzuatına

göre borsada �şlem görenler har�ç olmak üzere, b�r spor kulübü �le bağlantılı olan spor anon�m ş�rketler�n�n paylarının
nama yazılı olması zorunludur.

(3) Gerçek veya tüzel k�ş�ler�n aynı l�gde yer alan b�rden fazla spor kulübünde veya spor anon�m ş�rket�nde
doğrudan veya dolaylı olarak hâk�m�yet� bulunamaz. Hâk�m�yet�n bel�rlenmes�nde 7 nc� madde uygulanır.

(4) B�r gerçek veya tüzel k�ş�n�n, spor anon�m ş�rket� sermayes�n�n yüzde onunu veya daha fazlasını, halka
açık spor anon�m ş�rketler�nde �se yüzde beş veya daha fazlasını tems�l eden payları ed�nmes� veya spor anon�m
ş�rket�n�n hâk�m�yet�n�n el değ�şt�rmes� sonucunu doğuran pay dev�rler�, dev�r tar�h�nden �t�baren on beş gün �çer�s�nde
Bakanlığa b�ld�r�l�r.

Hâk�m�yet
MADDE 7- (1) Spor kulüpler�, bel�rl� b�r spor dalına �l�şk�n akt�f ve pas�f varlıklarını b�r bütün olarak, b�r spor

anon�m ş�rket�ne sermaye olarak koyab�l�r veya devredeb�l�r. B�r spor anon�m ş�rket� �le bu şek�lde mal varlığı ya da
sözleşme, ortaklık, yönet�m veya benzer� b�r bağlantısı olan spor kulübünün, �lg�l� spor anon�m ş�rket�nde 6102 sayılı
Kanunun 195 �nc� maddes� kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâk�m�yet� bulunmalıdır. Bu şek�lde doğrudan veya
dolaylı hâk�m�yet� bulunan spor kulübü leh�ne düzenlenecek �mt�yazlar har�ç olmak üzere spor anon�m ş�rketler�nde;
d�ğer paylara, bel�rl� b�r grup oluşturan pay sah�pler�ne, bel�rl� pay gruplarına ve azlığa 6102 sayılı Kanunda
düzenlenen herhang� b�r �mt�yaz tes�s ed�lemez.

(2) B�r spor anon�m ş�rket�nde mal varlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönet�m veya benzer� b�r bağlantısı olan
spor kulübünün;

a) Oy haklarının çoğunluğuna sah�p olması,
b) Esas sözleşme uyarınca, yönet�m organında karar alab�lecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyen�n seç�m�n�

veya aday gösterme hakkına sah�p olması,
c) Kend� oy hakları yanında, b�r sözleşmeye dayanarak, tek başına veya d�ğer pay sah�pler� ya da ortaklarla

b�rl�kte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturması,
ç) Spor anon�m ş�rket�n� b�r sözleşme gereğ�nce veya başka b�r yolla hâk�m�yet� altında tutab�lmes�,
d) Hâk�m bulunduğu b�r veya daha fazla ş�rket aracılığıyla spor anon�m ş�rket�ne dolaylı olarak hâk�m

olab�lmes�,
haller�nde spor anon�m ş�rket�n�n üzer�nde hâk�m�yet�n�n bulunduğu kabul ed�l�r.
(3) İk�nc� fıkrada öngörülen hâller dışında, spor kulübünün spor anon�m ş�rket�n�n paylarının çoğunluğuna

veya onu yöneteb�lecek kararları alab�lecek m�ktarda paylarına sah�p bulunması, spor kulübünün hâk�m�yet�n�n
varlığına kar�ned�r.

Spor anon�m ş�rket�n�n sermayes�
MADDE 8- (1) Spor anon�m ş�rketler�n�n asgar� sermayes� b�r m�lyon Türk L�rasından az olamaz.
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(2) Spor federasyonları, bel�rl� l�glerde yer alab�lmek �ç�n spor anon�m ş�rket� statüsünde olma yükümlülüğü ve
bu ş�rketler �ç�n ödenm�ş sermayes� b�r m�lyon Türk l�rasından az olmamak üzere asgar� sermaye zorunluluğu
get�reb�l�r.

(3) Spor kulüpler�, bel�rl� b�r spor dalına �l�şk�n akt�f ve pas�f varlıklarını b�r bütün olarak, b�r spor anon�m
ş�rket�ne sermaye olarak koyab�l�r.

Spor anon�m ş�rket�n�n organları ve organlarda görev alamayacaklar
MADDE 9- (1) Spor anon�m ş�rket�n�n zorunlu organları genel kurul ve yönet�m kuruludur.
(2) Spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m kurulu, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seç�lm�ş

b�r veya daha fazla k�ş�den oluşur.
(3) Zorunlu organlara �l�şk�n olarak 7405 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun �le halka açık spor anon�m ş�rketler�

�ç�n ayrıca 6362 sayılı Kanun hükümler� �le bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler�n �lg�l� hükümler�
uygulanır.

(4) Kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le;
Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terör�zm�n f�nansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık,
c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret�, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, ş�ke veya teşv�k pr�m�, kanuna aykırı olarak spor
müsabakalarına dayalı bah�s ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve �mkân sağlama, reklamını yapma veya
para nakl�ne aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�ne muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor
anon�m ş�rketler�ndek� yönet�m, denet�m, d�s�pl�n ve �ht�yar� d�ğer kurul üyel�kler�, haklarındak� mahkeme kararının
kes�nleşt�ğ� tar�hte, başkaca h�çb�r �şlem yahut karara gerek olmaksızın kend�l�ğ�nden sona erer.

(5) Yasaklanmış hakların ger� ver�lmes� kararı ver�ld�ğ� takd�rde dördüncü fıkranın ceza mahkûm�yet�ne �l�şk�n
hükümler� uygulanmaz.

(6) Tahk�m kurulları, Bakanlık d�s�pl�n kurulları, spor federasyonlarının ceza veya d�s�pl�n kurulları ya da spor
federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl �ç�nde b�r defada b�r yıl veya toplam �k�
yıl hak mahrum�yet� cezası almış olanların spor anon�m ş�rket�, spor anon�m ş�rket� statüsündek� bağlı ortaklığı ve
�şt�rakler�ndek� yönet�m, denet�m, d�s�pl�n ve d�ğer kurul üyel�kler� haklarındak� kurul kararının kes�nleşt�ğ� tar�hte,
başkaca h�çb�r �şlem yahut karara gerek olmaksızın kend�l�ğ�nden sona erer.

(7) Bu madden�n dördüncü ve altıncı fıkralarında bel�rt�ld�ğ� şek�lde mahkûm olanlar veya hak mahrum�yet�
cezası alanlar, spor anon�m ş�rketler�n�n genel kurulu dışındak� organlarında görev alamaz.

(8) Spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� yönet�m�nde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı l�gde faal�yet
gösteren başka b�r spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n yönet�m�nde aynı anda görev alamazlar.

(9) Spor anon�m ş�rket�n�n faal�yette bulunduğu spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının
organlarında görev alanlar veya bu federasyonlarda her ne surette olursa olsun çalışanlar, spor anon�m ş�rketler�n�n
genel kurulu dışındak� organlarında aynı anda görev alamazlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- (1) Bu Tebl�ğde hüküm bulunmayan hallerde 7405 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun �le halka

açık spor anon�m ş�rketler� �ç�n ayrıca 6362 sayılı Kanun hükümler� �le bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
düzenlemeler�n �lg�l� hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


