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YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:

SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER
VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, spor kulüpler� ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve

kayıtlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, Gençl�k ve Spor Bakanlığı �le spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak

amacıyla Bakanlığa tesc�l�n� yaptıran spor kulüpler�n� ve üst kuruluşları kapsar.
(2) Halka açık spor anon�m ş�rketler� sermaye p�yasası mevzuatına tab�d�r. Bu Yönetmel�kte 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.

(3) Bu Yönetmel�k M�ll� Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpler� hakkında
uygulanmaz.

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

Kanununun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına ve 12 nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) İl müdürlüğü: Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünü,
ç) Sezon: Spor federasyonları tarafından bel�rlenen tar�h aralığını,
d) Spor anon�m ş�rket�: B�r spor kulübünün bağlı ortaklığı veya �şt�rak� olarak ya da spor kulübünden bağımsız

şek�lde 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa göre kurulan ve spor faal�yet�nde bulunmak amacıyla
Bakanlığa tesc�l�n� yaptıran anon�m ş�rket�,

e) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,
f) 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,
g) 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 federasyonları,
ğ) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak amacıyla Bakanlığa tesc�l�n�

yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
h) 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�,

ı) Üst kuruluş: Spor kulüpler�n�n ve spor anon�m ş�rketler�n�n oluşturduğu tüzel k�ş�l�ğ� bulunan federasyonları
ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,

�) Yönet�m kurulu: Spor kulübü yönet�m kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpler� Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 5- (1) Spor kulüpler� �kt�sad� ve mal� durumunu, borç ve alacak �l�şk�ler�n� ve her hesap dönem�

�ç�nde elde ed�len net�celer� açıkça görüleb�l�r b�r şek�lde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü k�ş� uzmanlara,
makul b�r süre �ç�nde yapacakları �ncelemede spor kulüpler�n�n faal�yetler� ve f�nansal durumu hakkında f�k�r
vereb�lecek şek�lde tutulur. Spor kulüpler�n�n faal�yetler�n�n oluşumu ve gel�şmes� defterlerden �zleneb�lmel�d�r.

Defter tutma ve konsol�de f�nansal tablo hazırlama esasları
MADDE 6- (1) Spor kulüpler� 6102 sayılı Kanun uyarınca ve 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul

Kanununa uygun şek�lde �şletme hesabı esasına veya b�lanço esasına göre defter tutarlar. Ancak, bünyes�nde t�car�
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�şletme, �şt�rak, bağlı ortaklık veya spor anon�m ş�rket� bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan
spor kulüpler�n�n b�lanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

(2) Bünyes�nde t�car� �şletme, �şt�rak, bağlı ortaklık veya spor anon�m ş�rket� bulunduran spor kulüpler�n�n,
6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununda yer alan �lg�l� hükümler saklı kalmak kaydıyla spor
faal�yetler� �le �lg�l� her türlü gel�r ve g�derler�, Türk�ye Muhasebe Standartlarına ve aşağıdak� esaslara uygun şek�lde
hazırlanacak konsol�de f�nansal tablolarında raporlanır:

a) Konsol�dasyona tab� tutulacak spor kulübü, ortaklık ve ş�rketler�n konsol�de ed�lecek f�nansal tabloları
hazırlanırken, benzer koşullardak� benzer �şlemler ve olaylar �ç�n yeknesak muhasebe pol�t�kaları kullanılması gerek�r.
Konsol�de f�nansal tablolara dah�l olan spor kulübü, ortaklık veya ş�rketler�n f�nansal tablolarının, benzer �şlemler ve
benzer koşullardak� d�ğer olaylar �ç�n farklı muhasebe pol�t�kaları kullanılarak hazırlanmış olması durumunda, grubun
muhasebe pol�t�kalarıyla uyum sağlayab�lmek �ç�n konsol�de f�nansal tabloların hazırlanması sırasında gruba dah�l
olan söz konusu spor kulübü, ortaklık veya ş�rketler�n f�nansal tablolarında gerekl� düzeltmeler yapılır. 

b) Düzeltme yapılamayan farklılıklarla �lg�l� konsol�de f�nansal tablo d�pnotlarında açıklamalara yer ver�l�r.
Tutulacak defterler
MADDE 7- (1) Spor kulüpler� aşağıda yazılı defterler� tutarlar:
a) B�lanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdak� g�b�d�r:
1) Karar Defter�: Yönet�m kurulu kararları tar�h ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı

toplantıya katılan üyelerce �mzalanır.
2) Üye Kayıt Defter�: Spor kulübüne üye olanların k�ml�k b�lg�ler�, üyel�ğe g�r�ş ve çıkış tar�hler� bu deftere

�şlen�r. Üyeler�n öded�kler� g�r�ş ve yıllık a�dat m�ktarları bu deftere �şleneb�l�r.
3) Evrak Kayıt Defter�: Gelen ve g�den evrak, tar�h ve sıra numarası �le bu deftere kayded�l�r. Gelen evrakın

asılları ve g�den evrakın kopyaları dosyalanır. Elektron�k posta yoluyla gelen veya g�den evrak çıktısı alınmak
suret�yle saklanır, bu türdek� evraka da tar�h ve sıra numarası ver�l�r.

4) Yevm�ye Defter�, Büyük Defter ve Envanter Defter�: Bu defterler�n tutulma usulü �le kayıt �şlemler� 213
sayılı Kanun �le bu Kanunun Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk�ye �st�naden yayımlanan Muhasebe S�stem�
Uygulama Genel Tebl�ğler� esaslarına göre yürütülür.

5) Bu bentte sayılan defterlerden yevm�ye defter�, büyük defter ve envanter defter�, bu Yönetmel�k
hükümler�ne aykırı olmamak şartı �le elektron�k ortamda tutulmalarına �l�şk�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le T�caret
Bakanlığınca çıkarılan tebl�ğlerde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde, d�ğer defterler �se Bakanlıkça oluşturulan
veya �z�n ver�len yazılımlar kullanılarak elektron�k ortamda da tutulab�l�r.

b) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdak� g�b�d�r:
1) (a) bend�n�n (1), (2) ve (3) numaralı alt bentler�nde kayıtlı defterler� �şletme hesabı esasına göre defter tutan

spor kulüpler� de tutarlar.
2) İşletme Hesabı Defter�: Spor kulübü adına alınan gel�rler ve yapılan g�derler açık ve düzenl� olarak bu

deftere �şlen�r.
3) Dem�rbaş Defter�: Spor kulübünün dem�rbaş eşyası bu deftere alınış tar�hler� ve değerler� bel�rt�lerek yazılır.
4) Borç-Alacak Defter�: Borç ve alacakların doğduğunda ve sona erd�ğ�nde kayded�ld�ğ� defterd�r. Bu defter

Ek-1’de göster�len şek�lde borçlar ve alacaklar şekl�nde �k� kısımdan oluşur. Borç veya alacak doğduğunda defter�n
�lg�l� kısmının sol tarafına, sona erd�ğ�nde sağ tarafına kayıt yapılır.

(2) Bu maddede yer alan defterler Bakanlıkça oluşturulan veya �z�n ver�len yazılımlar kullanılarak elektron�k
ortamda da tutulab�l�r.

(3) Bu maddedek�ler�n dışında spor kulüpler� �ht�yaç duyacakları d�ğer defterler� kullanmaya başlamadan önce
�l müdürlüğüne tasd�k ett�rmek suret�yle tutab�l�rler.

Kayıt usulü
MADDE 8- (1) Defterler ve gerekl� d�ğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller

kullanıldığı takd�rde bunların anlamları açıkça bel�rt�l�r.
(2) Defterlere yazımlar ve d�ğer gerekl� kayıtlar, eks�ks�z, doğru, zamanında ve düzenl� olarak yapılır.
(3) B�r yazım veya kayıt, öncek� �çer�ğ� bel�rlenemeyecek şek�lde ç�z�lemez ve değ�şt�r�lemez. Kayıt sırasında

mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değ�ş�kl�kler yapılamaz.
(4) Defterler ve gerekl� d�ğer kayıtlar, olgu ve �şlemler� saptayan belgeler�n dosyalanması şekl�nde veya ver�

taşıyıcıları aracılığıyla tutulab�l�r. Defterler�n ve gerekl� d�ğer kayıtların elektron�k ortamda tutulması durumunda,
b�lg�ler�n saklanma süres�nce bunlara ulaşılmasının ve bu süre �ç�nde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının
tem�n ed�lm�ş olması şarttır. Elektron�k ortamda tutulma hâl�nde b�r�nc� �lâ üçüncü fıkra hükümler� kıyasen uygulanır.

(5) Elektron�k ortamda spor kulübü tüzel k�ş�l�ğ� adına teşekkül eden belgelerden er�ş�m yetk�s� çerçeves�nde
yararlanılır. Spor kulübü yönet�c�s�n�n �zn� alınmak kaydıyla er�ş�m yetk�s� bulunmayan belgelerden yararlanılab�l�r.
Ancak bu halde �z�n ver�len k�ş�n�n ve �z�n ver�lme gerekçes�n�n yazılı olması zorunludur.

(6) Karar defter�n�n sayfa sonunda �mza �ç�n bırakılan bölümü har�ç defterler�n satırları, ç�z�lmeks�z�n boş
bırakılamaz ve atlanamaz. C�ltl� defterlerde, defter sayfaları c�ltten koparılamaz. Tasd�kl� form veya sürekl� form
yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
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(7) Spor kulüpler�ne a�t belgeler, kayded�ld�kler� defterdek� kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve
dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı
MADDE 9- (1) İşlemler, defterlere günlük olarak kayded�l�r. Ancak;
a) İşlemler�n, �ş�n hacm�ne ve gerekler�ne uygun olarak muhasebe düzen� ve güvenl�ğ�n� bozmayacak b�r süre

�ç�nde kayded�lmes� şarttır. Bu g�b� kayıtlar on günden fazla gec�kt�r�lmez.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe f�şler� ve bordro g�b� yetk�l� am�rler�n �mza ve parafını taşıyan

belgelere dayanarak tutan spor kulüpler�nde, �şlemler�n bunlara kayded�lmes�, deftere �şlenmes� hükmünded�r. Ancak
bu kayıtlar, �şlemler�n esas defterlere kırk beş günden daha geç �nt�kal ett�r�lmes�ne �mkân vermez. Spor kulübü
defterler�n�n denet�m amacıyla �stenmes� hal�nde, kırk beş günlük süren�n dolması beklenmeden kayıtların �şlenmes�
zorunludur.

Hesap dönem�
MADDE 10- (1) Spor kulüpler�nde hesap dönem� kural olarak b�r takv�m yılıdır. Hesap dönem� 1 Ocakta

başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yen� kurulan spor kulüpler�nde hesap dönem� kuruluş tar�h�nde başlar ve 31 Aralıkta
sona erer.

(2) Konsol�dasyonun gerekl� olduğu hâllerde spor kulübü bünyes�nde konsol�de olanlardan en yüksek
harcamaya sah�p olanın hesap dönem� spor kulübünün de hesap dönem� olarak kabul ed�l�r.

(3) Spor kulübüne bağlı b�r veya daha fazla spor anon�m ş�rket� varsa konsol�dasyon spor kulübü b�lançosunda
yapılır. Bu durumda hesap dönem� olarak spor anon�m ş�rket�n�n hesap dönem� spor kulübüne de uygulanır. Spor
kulübüne bağlı b�rden fazla spor anon�m ş�rket� bulunması hâl�nde, spor kulübü b�lançosunda en yüksek harcamaya
sah�p spor dalında faal�yet gösteren spor anon�m ş�rket�n�n hesap dönem� spor kulübüne de uygulanır.

(4) Talepte bulunmaları hal�nde, spor kulüpler�n�n verg� kanunları uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan
�kt�sad� �şletmeler� har�ç olmak üzere farklı tar�hler� kapsayan hesap dönem�n� kullanmalarına Bakanlıkça �z�n
ver�leb�l�r.

Defterler�n tasd�k�
MADDE 11- (1) Spor kulüpler� bu Yönetmel�kte geçen t�car� defterler�n�, 213 sayılı Kanun �le 6102 sayılı

Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre tasd�k ett�r�rler.
(2) Elektron�k ortamda tutulacak defterler har�ç olmak üzere, bu Yönetmel�kte yazılı d�ğer defterler �se

kullanılmaya başlanmadan önce �l müdürlüğüne veya notere tasd�k ett�r�l�r. Bu defterler�n kullanılmasına sayfaları
b�tene kadar devam ed�l�r ve defterler�n ara tasd�k� yapılmaz.

(3) Tasd�k ed�len her defter �ç�n ayrı b�r tasd�k numarası ver�l�r. Spor kulübünün adı, s�c�l numarası, yerleş�m
yer�, defter�n türü, defter�n kaç sayfadan �baret olduğu, tasd�k tar�h�, tasd�k numarası, tasd�k� yapan makamın resm�
mühür ve �mzasını �çeren ve şekl� Ek-2’de bel�rt�len elektron�k ortamda tutulan Tasd�k Şerh� Formu doldurulup
defter�n �lk sayfasına yapıştırılarak köşeler� tasd�k� yapan makam tarafından mühürlen�r. Defter�n son sayfası, defter�n
kaç sayfadan �baret olduğu, tasd�k tar�h� ve numarası bel�rt�lerek tasd�k makamı tarafından mühürlen�r ve �mzalanır.

(4) Defterler�n her sayfası sıra numarasıyla teselsül ed�p etmed�ğ� kontrol ed�lerek mühürlen�r.
(5) İl müdürlüğü, tasd�k�n� yaptığı defterlere �l�şk�n b�lg�ler� elektron�k ortamda tutulan Ek-3’te yer alan Tasd�k

Defter�ne kaydeder.
Gel�r ve g�der belgeler�
MADDE 12- (1) Spor kulüpler�n�n gel�rler�, alındı belges� �le tahs�l ed�l�r. Spor kulübü gel�rler�n�n bankalar

aracılığı �le tahs�l� hal�nde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özet� g�b� belgeler alındı belges� yer�ne
geçer.

(2) Spor kulübü g�derler� �se fatura, perakende satış f�ş�, serbest meslek makbuzu g�b� harcama belgeler� �le
yapılır. Ancak 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes� kapsamında bulunan
ödemeler �ç�n 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre g�der pusulası düzenlen�r. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler
�ç�n Ek-4’te yer alan G�der Makbuzu veya banka dekontu g�b� belgeler harcama belges� olarak kullanılır.

(3) Spor kulüpler� tarafından k�ş�, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedels�z mal ve h�zmet tesl�mler� Ek-5/A
veya Ek-5/B’de yer alan Ayn� Yardım Tesl�m Belges� �le yapılır. K�ş�, kurum veya kuruluşlar tarafından spor
kulüpler�ne yapılacak bedels�z mal ve h�zmet tesl�mler� �se Ek-6’da yer alan Ayn� Bağış Alındı Belges� �le kabul ed�l�r.

(4) Bu maddede belgeler; Ek-4, Ek-5/A, Ek-5/B ve Ek-6’da göster�len b�ç�m ve ebatta, mütesels�l ser� ve sıra
numarası taşıyan, kend�nden karbonlu ell� asıl ve ell� koçan yaprağından meydana gelen c�ltler veya elektron�k
s�stemler ve yazı mak�neler� aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekl� form şekl�nde, spor kulüpler� tarafından
bastırılır. Form veya sürekl� form şekl�nde bastırılacak belgeler�n, bel�rt�len n�tel�kte olması zorunludur. Ayn� bağış
alındı belgeler� Ek-6’da bel�rt�len b�lg�ler� �çermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya �z�n ver�len yazılımlar
kullanılarak elektron�k ortamda da düzenleneb�l�r. Düzenlenen bu belgeler Bakanlık b�l�ş�m s�stem�nde muhafaza
ed�l�r.

(5) Bastırılan belgeler�n aded� �le ser� ve sıra numaralarının, on beş gün �ç�nde basımevler� tarafından spor
kulübünün bulunduğu �l müdürlüğüne b�ld�r�lmes� zorunludur. Bu b�ld�r�m Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden
elektron�k ortamda da yapılab�l�r.
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Saklama süres�
MADDE 13- (1) Karar ve üye kayıt defterler�, ödüller, beratlar, madalya b�lg�ler� ve benzer� devamlı n�tel�ğ�

ha�z kayıtları devamlı surette; spor kulüpler� tarafından tutulması ve saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel
kanunlarda bel�rt�len süreler saklı kalmak üzere, d�ğer kayıt ve belgeler �se kayded�ld�kler� defterlerdek� sayı ve tar�h
düzen�ne uygun olarak on yıl süreyle saklanır.

Belgeler�n korunması
MADDE 14- (1) Spor kulübü yönet�c�ler�;
a) Eller�nde bulundurdukları her türlü belgen�n yangın, hırsızlık, rutubet, sıcaklık, su baskını, toz ve her türlü

hayvan ve haşeratın tahr�batına karşı korunmasından ve mevcut asl� düzenler� �çer�s�nde muhafaza ed�lmes�nden,
b) Elektron�k ortamda teşekkül eden ve/veya depolanan belgeler �ç�n her türlü afet, s�ber saldırı, yazılım veya

donanım kaynaklı veya olası d�ğer tehd�t ve r�sklere karşı gerekl� güvenl�k önlemler�n�n alınması ve olası belge
kayıplarının engellenmes� amacıyla felaket kurtarma planlaması yapılması ve yürütülmes� �le yedekleme ün�teler�n�n
tes�s ed�lmes�nden,

sorumludur.
Defterler�n kaybolması
MADDE 15- (1) Spor kulüpler� tarafından tutulan defter veya belgeler�n kaybolması, çalınması,

okunamayacak duruma gelmes� veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı g�b� b�r afet neden�yle ve kanun� saklama süres�
�ç�nde zıyaa uğraması durumunda, spor kulübü yönet�c�s� zıyaın öğren�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde zay�
belges� almak �ç�n spor kulübü merkez�n�n bulunduğu yer yetk�l� mahkemes�ne başvuru yapar ve net�ces�nden �l
müdürlüğü yazılı şek�lde b�lg�lend�r�l�r.

İşletme hesabı tablosu
MADDE 16- (1) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan spor kulüpler� tarafından, gel�r ve g�der �şlemler�n�

tasn�f etmek amacıyla başta �şletme hesabı defter� olmak üzere d�ğer defter ve kayıtlarıyla uyumlu şek�lde
yılsonlarında (31 Aralık) Ek-7’de göster�len b�ç�mde İşletme Hesabı Tablosu düzenlen�r.

B�lanço esasına göre raporlama
MADDE 17- (1) B�lanço esasına göre defter tutan spor kulüpler�n�n Türk�ye Muhasebe Standartları (TMS)

Uygulama Kapsamına İl�şk�n Kurul Kararı (Kurul Kararı)’nın 3 üncü maddes�ne göre:
a) Kurul Kararında yer alan ekl� l�stede yer almaları hal�nde f�nansal tablolarının hazırlanmasında Türk�ye

F�nansal Raporlama Standartları (TFRS), 
b) Bağımsız denet�me tab� olup, ekl� l�stede yer almaması hal�nde �se f�nansal tablolarının hazırlanmasında

�steğe bağlı olarak TFRS’n�n esas alınab�lmes� saklı kalmakla b�rl�kte Büyük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler İç�n
F�nansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS), 

esas alınır.
(2) Kurul Kararı uyarınca TMS uygulama kapsamına dah�l olmayan spor kulüpler�n�n f�nansal tablolarının

hazırlanmasında Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğler� esas
alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alındı Belgeler�

Alındı belgeler�n�n b�ç�m�
MADDE 18- (1) Spor kulübü gel�rler�n�n tahs�l�nde kullanılacak alındı belgeler� Ek- 8’de göster�len b�ç�m ve

ebatta yönet�m kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeler�, mütesels�l ser� ve sıra numarası taşıyan kend�nden karbonlu
ell� asıl ve ell� koçan yaprağından meydana gelen c�ltler veya elektron�k s�stemler ve yazı mak�neler� aracılığıyla
yazdırılan form veya sürekl� kayıt formu şekl�nde tert�p ed�l�r. Form veya sürekl� form şekl�nde bastırılacak alındı
belgeler�n�n, bel�rt�len n�tel�kte olması zorunludur. Alındı belges� c�ltler�n�n koçan kısmı �k� suret olarak bastırılab�l�r.
Ancak koçan yaprağının b�r suret�n�n c�lt koçanında, d�ğer�n�n �se muhasebe evrakı arasında düzenl� olarak saklanması
zorunludur.

(2) Alındı belgeler� Ek-8’de bel�rt�len b�lg�ler� �çermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya �z�n ver�len
yazılımlar kullanılarak elektron�k ortamda da düzenleneb�l�r. Düzenlenen bu belgeler Bakanlığın elektron�k s�stem�nde
muhafaza ed�l�r.

Alındı belgeler�n�n bastırılması ve kontrolü
MADDE 19- (1) Bastırılan alındı belgeler�n�n ser� ve sıra numaraları �le d�ğer baskı �şler�nde kusur bulunup

bulunmadığı, spor kulübü yönet�c�s� tarafından kontrol ed�l�r. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan c�lt veya formlar
ger� ver�lerek aynı m�ktarda yen�s� bastırılır. Alındı belgeler�, matbaadan spor kulübü yönet�c�s� tarafından b�r tutanak
�le tesl�m alınır.

(2) Bastırılan alındı belges� c�ltler� veya elektron�k s�stemler ve yazı mak�neler� aracılığıyla yazdırılması �ç�n
bastırılan formların aded� �le ser� ve sıra numaralarının, on beş gün �ç�nde basımevler� tarafından �l müdürlüğüne
b�ld�r�lmes� zorunludur. Bu b�ld�r�m Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden elektron�k ortamda da yapılab�l�r.
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(3) İl müdürlükler�, basımevler� tarafından b�ld�r�len alındı belgeler� �le �lg�l� b�lg�ler� kontrol eder ve �lg�l� spor
kulübü ve basımev�n�n adını, alındı belges� c�ltler�n�n aded�n�, başlangıç ve b�t�ş numaraları �le ser� numaralarını Ek-
9’dak� Alındı Belges� C�ltler� Tak�p Defter�n�n b�r satırına kaydeder.

(4) Form veya sürekl� form şekl�nde bastırılan alındı belgeler� de başlangıç ve b�t�ş numaraları ell� asıl ve ell�
koçan yaprağını �ht�va edecek şek�lde gruplandırılarak bu maddede bel�rt�len usule göre kayded�l�r ve kullanılır.

(5) Alındı Belges� C�ltler� Tak�p Defter� elektron�k ortamda da tutulab�l�r.
Alındı belgeler�n�n saklanması
MADDE 20- (1) Spor kulüp yönet�c�s� alındı belgeler�n�n spor kulübü adına para toplamaya yetk�l� k�ş�lere

tesl�m�nden, boş ve kullanılmış alındı belgeler�n�n usulüne uygun şek�lde saklanması �ç�n gerekl� tedb�rler�n
alınmasından sorumludur. Alındı belgeler�n�n görevl�ler arasında dev�r tesl�m� tutanakla yapılır.

(2) Tamamı kullanılmadığı halde herhang� b�r nedenle �ade ed�len alındı belgeler�n�n kullanılmayan yaprakları
tesp�t ed�lerek spor kulübü adına para toplamaya yetk�l� k�ş�ler ve spor kulübü yönet�c�s� tarafından tutanak altına
alınır.  Bu şek�lde �ade ed�len alındı belges� c�ltler�, gel�r tahs�l edecek başka b�r k�ş�ye ver�leb�l�r veya yaprakları
üzer�ne büyük harflerle ve görüneb�lecek şek�lde İPTAL yazılarak b�r daha kullanılmaz.

Alındı belgeler�n�n kullanımı
MADDE 21- (1) Alındı belgeler�, gel�r tahs�l etme görev ve yetk�s�ne sah�p bulunanlara �mza karşılığı ver�l�r

ve kullanıldıktan sonra �mza karşılığı ger� alınır.
(2) Alındı belgeler�, sab�t boyalı sert veya s�vr� uçlu tükenmez kalemle okunaklı b�r b�ç�mde s�l�nt�s�z ve

kazıntısız şek�lde doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak ver�l�r, koçan kısmı c�ltte bırakılır.
Düzenleme sırasında hata yapılırsa hatalı belge yaprağı, ödemede bulunana ver�lmez. Asıl ve koçan yaprakların
üzer�ne İPTAL �bares� yazılıp her �k�s� koparılmadan c�ltte bırakılır.

(3) Form şekl�nde bastırılan alındı belgeler�, elektron�k s�stemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı
ödemede bulunana ver�l�r, suret� dosyasında muhafaza ed�l�r.

(4) Bu Yönetmel�kte öngörülen alındı ve harcama belgeler�, eklerdek� örnekler�nde göster�len belgelerdek� tüm
b�lg�ler�n eks�ks�z doldurulması ve �lg�l� k�ş�lerce �mzalanması suret�yle düzenlen�r.

Yetk� belges�
MADDE 22- (1) Spor kulübü adına gel�r tahs�l edecek k�ş� veya k�ş�ler, yetk� süres� de bel�rt�lmek suret�yle

yönet�m kurulu kararı �le tesp�t ed�l�r. Gel�r tahs�l edecek k�ş�ler�n açık k�ml�ğ�, �mzası ve fotoğraflarını �ht�va eden ve
Ek-10’da yer alan Yetk� Belges� spor kulübü tarafından �k� nüsha düzenlenerek, spor kulübü başkanı tarafından
onaylanır.

(2) Yetk� belgeler�n�n süres� yönet�m kurulu tarafından en çok yönet�m kurulu görev süres� �le sınırlı olarak
bel�rlen�r. Süres� b�ten yetk� belgeler� b�r�nc� fıkraya göre yen�len�r. Yetk� belges�n�n süres�n�n b�tmes� veya adına yetk�
belges� düzenlenen k�ş�n�n görev�nden ayrılması, ölümü, �ş�ne veya bu görev�ne son ver�lmes�, spor kulübünün
kend�l�ğ�nden sona erd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� veya feshed�lmes� g�b� hallerde, ver�lm�ş olan yetk� belgeler�n�n spor
kulübü yönet�m kuruluna b�r hafta �ç�nde tesl�m� zorunludur.

(3) Gel�r toplama yetk�s� yönet�m kurulu kararı �le her zaman �ptal ed�leb�l�r.
Gel�rler�n tesl�m ed�lmes�
MADDE 23- (1) Spor kulübü adına gel�r tahs�l etmekle yetk�l� olan k�ş�ler, tahs�l ett�kler� parayı on beş �ş

günü �çer�s�nde spor kulübünün banka hesabına yatırırlar. Ancak tahs�l ed�len paranın 213 sayılı Kanunun �lg�l�
hükümler� uyarınca bankalar �le f�nansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığıyla
yapılması zorunlu ödeme tutarını geçmes� hal�nde bu paranın en geç �k� �ş günü �ç�nde spor kulübünün banka hesabına
yatırılması zorunludur.

(2) Spor kulübünün kasasında bulundurulab�lecek para m�ktarı güncel �ht�yaçlar d�kkate alınarak yönet�m
kurulunca bel�rleneb�l�r.

Ödeme ve tahs�latın banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu
MADDE 24- (1) Spor kulüpler� adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahs�latın 19/10/2005 tar�hl� ve 5411

sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındak� bankalar �le f�nansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket�
aracılığı �le yapılması zorunludur. Bu konuda  213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2)
numaralı bend�ndek� yetk�ye dayanılarak Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar dâh�l�ndek� parasal
sınırlar uygulanır.

(2) 213 sayılı Kanunun �dar� para cezalarına �l�şk�n hükümler� saklıdır.
(3) Bu maddede bel�rt�len şek�lde yapılmayan ödeme ve tahs�latın varlığı veya başka b�r şek�lde yapıldığı

�spatlanamaz.
(4) Spor kulüpler� adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahs�latın spor kulüpler�n�n defter ve

kayıtlarında göster�lmes� zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Üst kuruluşlar
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MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�k hükümler� üst kuruluşlar hakkında kıyasen uygulanır.
Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler
MADDE 26- (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �le �lg�l� tereddütler� g�dermeye, uygulamayı

düzenlemeye ve bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemey� yapmaya yetk�l�d�r.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� hususlara �l�şk�n �ş ve �şlemler Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılab�l�r.
(3) Bakanlık bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler� val�l�kler ve �l müdürlükler� aracılığıyla yürüteb�l�r.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce spor kulüpler� tarafından kullanılan

tasd�ke tab� defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları b�t�nceye kadar kullanılmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.
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