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YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ
TESCİL YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; spor kulüpler�n�n kuruluşu, organları; spor kulüpler� ve spor anon�m

ş�rketler�n�n Gençl�k ve Spor Bakanlığı tarafından tesc�l�, tesc�l�n şartları, tesc�l �ç�n gerekl� belgeler, spor kulübü
tüzüğü �le spor anon�m ş�rketler�n�n esas sözleşmes�n�n �çer�ğ�, spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n spor
faal�yetler�nde kullanacakları �s�m, renk, amblem ve d�ğer ayırıcı �şaretler� �le üst kuruluş oluşturulmasına �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� �le spor anon�m ş�rketler�n� ve bunların oluşturdukları üst
kuruluşları kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k; 8 �nc� ve 9 uncu maddeler har�ç olmak üzere M�llî 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 3 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası, 12 nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrası ve 14 üncü maddes�n�n altıncı
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Asker� spor kulübü: M�llî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan spor kulüpler�n�,
b) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
ç) İht�sas spor kulübü: En fazla �k� spor dalında faal�yet göstermek üzere kurulan ve seçt�kler� spor dalının

bütün kategor�ler�nde faal�yet gösteren spor kulüpler�n�,
d) İl müdürlüğü: Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünü,
e) İl müdürü: Gençl�k ve Spor İl Müdürünü,
f) Sezon: Spor federasyonları tarafından bel�rlenen tar�h aralığını,
g) 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�,

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

yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
j) Tal�mat: Spor federasyonu yönet�m kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayına �st�naden Bakanlığın

�nternet s�tes�nde yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenley�c� �şlem�,
k) Tüzük: Spor kulübü veya üst kuruluş tüzüğünü,
l) 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,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpler�n�n Kuruluşu, Tesc�l� ve Spor Kulüpler�ne Üye Olma

Kuruluş başvurusu
MADDE 5- (1) Spor kulüpler�, spor faal�yetler�ne katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yed� k�ş�

tarafından kurulur.
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(2) Spor kulübü kurucuları tarafından �mzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş b�ld�r�m� ve aşağıda bel�rt�len
belgelerle b�rl�kte spor kulübünün kurulacağı yer�n �l müdürlüğüne başvuruda bulunulur:

a) Kurucular tarafından her sayfası �mzalanmış spor kulübü tüzüğü. 
b) Spor kulübü kurucuları arasında tüzel k�ş�l�kler�n bulunması hal�nde, bu tüzel k�ş�ler�n unvanı ve merkez�n�

göster�r belge �le tüzel k�ş�l�kler�n yönet�m organları tarafından yetk�lend�r�len gerçek k�ş� de bel�rt�lmek kaydıyla bu
konuda alınmış kararın örneğ�.

c) Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması hal�nde bunların Türk�ye'de �kamet �zn� sah�b�
olduklarını göster�r belgeler.

ç) Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğ�t�m kurumları bünyes�nde kurulması durumunda �lg�l�
kurum veya kuruluştan alınan �z�n yazısı.

d) Kurucu üye b�lg�ler�.
Kuruluş b�ld�r�m� ve tüzüğün �ncelenmes�  
MADDE 6- (1) Kuruluş b�ld�r�m� ve belgeler�n doğruluğu �le tüzük �l müdürlüğü tarafından altmış gün �ç�nde

dosya üzer�nden �ncelen�r. Kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya
noksanlık tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bunların g�der�lmes� veya tamamlanması yazılı şek�lde derhâl kuruculardan �sten�r.
Bu �stem�n tebl�ğ�nden başlayarak en geç altmış gün �ç�nde bel�rt�len mevzuata aykırılık g�der�lmez veya noksanlık
tamamlanmazsa başvuru �l müdürlüğü tarafından redded�l�r.

(2) Kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve d�ğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu
aykırılık veya noksanlık süres�nde g�der�lm�ş bulunursa spor kulübü �l müdürlüğü tarafından spor kulüpler� s�c�l�ne
tesc�l ed�l�r ve bu tesc�lle tüzel k�ş�l�k kazanır.

Spor kulübü tüzüğü
MADDE 7- (1) Her spor kulübünün b�r tüzüğü bulunur. Tüzükte aşağıda göster�len hususların bel�rt�lmes�

zorunludur:
a) Spor kulübünün adı, merkez� ve kurucu üye l�stes�.
b) Spor kulübünün renk, amblem ve benzer� d�ğer ayırıcı �şaretler�.
c) Spor kulübünün amacı ve faal�yet alanları.
ç) Spor kulübüne üye olma, üyel�k başvurusunun redd� sebepler� ve üyel�kten çıkmanın şart ve şek�ller� �le

üyeler�n hak ve yükümlülükler�.
d) Spor kulübünün organları ve geç�c� yönet�m kurulu üye l�stes�.
e) Genel kurulun oluşumu, toplanma şekl�, usulü ve zamanı.
f) Genel kurulun görev ve yetk�ler�, oy kullanma ve karar alma usul ve şek�ller�.
g) Yönet�m ve denet�m kurullarının görev ve yetk�ler�, ne suretle seç�leceğ�, asıl ve yedek üye sayısı �le

�stenmes� hal�nde kurul üyeler�nde aranacak d�ğer n�tel�kler.
ğ) D�ğer kurulların oluşturulması hal�nde bu kurulların görev ve yetk�ler�, ne suretle seç�leceğ�, asıl ve yedek

üye sayısı �le �stenmes� hal�nde kurul üyeler�nde aranacak d�ğer n�tel�kler.
h) Spor kulübünün gel�r kaynakları.
ı) Bütçen�n hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması usulü.
�) Spor kulübünün borçlanma usuller�.
j) Spor kulübünün �ç denet�m şek�ller�.
k) Tüzüğün ne şek�lde değ�şt�r�leceğ�.
l) Spor kulübünün fesh� prosedürü ve spor kulübünün fesh� hal�nde mal varlığının tasf�ye şekl�.
Spor kulüpler�n�n spor dalı tesc�l�
MADDE 8- (1) Spor kulüpler� �sted�kler� spor dalında faal�yet göstereb�l�rler. Spor kulüpler�n�n b�r spor

dalında faal�yetlere katılab�lmes�, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tesc�l ed�lmes�ne bağlıdır.
(2) Spor dalı tesc�ller� kapsamında;
a) Taahhüt ed�len spor dallarına �l�şk�n yönet�m kurulu kararının,
b) Taahhüt ed�len spor dallarında görevlend�r�lecek antrenörler �ç�n en az �k�nc� kademe, �ht�sas kulüpler� �ç�n

en az üçüncü kademe antrenörlük belges�n�n,
c) Spor kulübü �le antrenör arasında �mzalanan antrenörlük sözleşmes�n�n,
ç) Spor kulübü tarafından taahhüt ed�len spor dalı faal�yetler�n�n yürütüleceğ� tes�sler�n b�lg�ler�n�n,
d) Spor dalının özell�ğ�ne göre �lg�l� spor federasyonu tal�matlarında bel�rlenen d�ğer belgeler�n,
spor federasyonuna ver�lmes� zorunludur.
(3) Tes�ste yürütülmes� zorunlu olmayan spor dallarının tesc�l�nde �k�nc� fıkranın (ç) bend� aranmaz.
(4) Tesc�l başvurusunda bulunulan spor dalında aynı �l �çer�s�nde yeterl� sayıda �k�nc� kademe antrenör

bulunmaması hal�nde b�r�nc� kademe antrenörlük belges� de kabul ed�l�r.
(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları �le müsabakası yapılmayan her türlü rekreat�f amaçlı

f�z�ksel ve z�h�nsel egzers�zler� �çeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının
tal�matları uyarınca ver�lecek belgen�n spor dalı tesc�l� başvurularında sunulması zorunludur.
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(6) B�r antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategor�lerde en fazla beş spor kulübü veya
spor anon�m ş�rket� �le antrenörlük sözleşmes� �mzalayab�l�r. Spor dalının ve l�gler�n özell�ğ�ne göre �lg�l� spor
federasyonlarının tal�matlarında bu fıkrada bel�rt�len sayının altında bel�rleme yapılab�l�r.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe s�stemler� bulunan ve kuruluş kanunu olan spor
federasyonlarındak� kademeler�n hang� kademeye denk sayılacağı �lg�l� spor federasyonundan görüş alınmak suret�yle
Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(8) Spor kulübü �le antrenör arasında yapılan sözleşmen�n herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde bu durum
sona erme tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde spor kulübü tarafından �lg�l� spor federasyonuna b�ld�r�l�r.

(9) Spor dalı tesc�ller�, Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre spor federasyonları tarafından
Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılır.

(10) Spor kulüpler�n�n spor dalı tesc�l ücret�, spor dalı tesc�l�n�n yapılması, başvuru şekl� ve gerekl� belgelere
�l�şk�n d�ğer usul ve esaslar, �lg�l� spor federasyonunun tal�matları �le düzenlen�r.

Asker� spor kulüpler�
MADDE 9- (1) Asker� spor kulüpler�, Bakanlığa tesc�l başvurusunda bulunma şartına ve spor kulüpler�n�n

kuruluş �şlemler�ne bağlı olmaksızın M�llî Savunma Bakanlığı mevzuatında öngörülen usul ve esaslara göre
kurulab�l�r. Bu kapsamda kurulan asker� spor kulüpler�, kuruluş tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde asker� spor
kulübünün �sm�n� ve spor kulübü yetk�l�ler�n�n �s�m ve �let�ş�m b�lg�ler�n� merkezler�n�n bulunduğu �l müdürlüğüne
b�ld�r�r ve �l müdürlüğü tarafından spor kulüpler� s�c�l�ne kayded�l�r.

(2) Asker� spor kulüpler�n�n spor faal�yetler�ne katılab�lmes� �ç�n faal�yete katılacağı spor dalını bağlı
bulunduğu spor federasyonuna tesc�l ett�rmeler� zorunludur.

İht�sas spor kulüpler�
MADDE 10- (1) En fazla �k� spor dalında faal�yet gösteren ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len şartları sağlayan spor

kulüpler�, �ht�sas spor kulübü adını alırlar.
(2) İht�sas spor kulüpler�n�n;
a) Seçt�kler� spor dalının bütün kategor�ler�nde faal�yette bulunmaları,
b) Faal�yette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belges�ne sah�p sözleşmel� antrenör

çalıştırmaları,
c) Faal�yette bulunacakları spor dalıyla �lg�l� tapulu, tahs�sl� veya k�ralanmış tes�sler�n�n bulunması,
zorunludur.
(3) Tes�ste yürütülmes� zorunlu olmayan spor dallarının tesc�l�nde �k�nc� fıkranın (c) bend� aranmaz.
(4) İht�sas spor kulübü olma şartlarını kaybeden spor kulübüne, gerekl� şartları tamamlaması �ç�n durumun

tesp�t�nden �t�baren yazılı olarak b�r yıl süre ver�l�r. Ver�len süren�n sonunda gerekl� şartların tamamlanamaması
hal�nde spor kulübü �ht�sas statüsünü kaybeder.

Spor kulüpler�ne üye olma
MADDE 11- (1) F��l ehl�yet�ne sah�p k�ş�ler, spor kulüpler�ne üye olma hakkına sah�pt�r. Üyel�k başvurusu

yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönet�m kurulunca otuz gün �ç�nde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sah�b�ne yazılı
olarak b�ld�r�l�r. Başvurusu kabul ed�len üye, bu amaçla tutulacak deftere kayded�l�r.

(2) Üyel�k �ç�n �lg�l� mevzuat veya tüzükte aranan n�tel�kler� sonradan kaybedenler�n üyel�ğ� kend�l�ğ�nden
sona erer.

(3) Üyel�k başvurusu, tüzükte göster�len sebepler dışında ancak haklı sebeple redded�leb�l�r.
(4) Üyel�ğe kabul ve üyel�ğ�n sona ermes�ne �l�şk�n değ�ş�kl�kler otuz gün �çer�s�nde spor kulübünün

merkez�n�n bulunduğu �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve b�ld�r�len değ�ş�kl�kler �l müdürlüğü tarafından s�c�le kayded�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Spor Kulüpler�n�n Organları

Spor kulüpler�n�n organları
MADDE 12- (1) Spor kulüpler�n�n zorunlu organları; genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kuruludur.
(2) Spor kulüpler�; d�s�pl�n, d�van, b�l�m ve sağlık, eğ�t�m, mal�, s�c�l, basın ve halkla �l�şk�ler ve benzer�

amaçlarına uygun başka organlar oluşturab�l�r. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetk� ve sorumlulukları
devred�lemez.

(3) Spor kulüpler�, genel kurulca yapılan seç�m� �zleyen otuz gün �ç�nde yönet�m kurulu, denet�m kurulu ve
varsa spor kulübünün d�ğer organlarına seç�len asıl ve yedek üyeler�ne �l�şk�n b�lg� ve buna �l�şk�n genel kurul
tutanakları �le d�ğer dayanak belgeler� EK-2’de yer alan genel kurul sonuç b�ld�r�m formu �le b�rl�kte �l müdürlüğüne
b�ld�rmekle yükümlüdür.

(4) Spor kulüpler�n�n zorunlu ve d�ğer organlarında meydana gelen değ�ş�kl�kler�n b�ld�r�m� üçüncü fıkrada
öngörülen usule tab�d�r.

Spor kulüpler�n�n organlarında görev alamayacaklar 
MADDE 13- (1) 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,
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�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
ayırımcılık, 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 kulüpler�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.

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

(3) 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 kulübü, 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.

(4) B�r�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�ld�ğ� şek�lde mahkûm olanlar veya hak mahrum�yet� cezası alanlar, spor
kulüpler�n�n genel kurulu dışındak� organlarında görev alamaz.

(5) Spor kulüpler�n�n yönet�m, denet�m veya d�ğer kurul üyeler�nde aranacak d�ğer n�tel�kler spor kulüpler�n�n
tüzüğünde bel�rleneb�l�r.

(6) 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.

(7) Spor kulübü 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.

Genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetk�ler�, tutulacak
defterler �le kararları

MADDE 14- (1) Genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetk�ler�,
tutulacak defterler �le kararları hakkında 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tar�hl� ve
5253 sayılı Dernekler Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanır.

Spor kulüpler�n�n �dar� yapısı
MADDE 15- (1) Spor kulüpler�n�n zorunlu organları dışında kalan kulüp �dar� yapısının oluşturulması ve �dar�

yapıda yer alan personel �le bunların görev, yetk� ve sorumlulukları, spor federasyonlarının mevzuatı göz önünde
bulundurulmak suret�yle spor kulübü yönet�m kurulu tarafından bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Anon�m Ş�rketler�n�n Tesc�l� 

Spor anon�m ş�rket�n�n tesc�l�
MADDE 16- (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel k�ş�l�k kazanan anon�m ş�rketler, �l müdürlüğü

tarafından tesc�l ed�lmeler� �le spor anon�m ş�rket� vasfını kazanır.
(2) Anon�m ş�rket� tems�le yetk�l� k�ş�ler tarafından �mzalanmış EK-3’te yer alan tesc�l taleb� ve aşağıda

bel�rt�len belgelerle b�rl�kte anon�m ş�rket�n merkez�n�n bulunduğu �l müdürlüğüne başvuruda bulunulur:
a) Yönet�m kurulu kararı.
b) Spor dalına �l�şk�n her türlü faal�yette bulunma hak ve yetk�s�n� �çeren esas sözleşme.
c) Anon�m ş�rket pay sah�pler� arasında tüzel k�ş�l�kler�n bulunması hal�nde bu tüzel k�ş�ler�n unvanını ve

merkez�n� göster�r belge. 
ç) Anon�m ş�rket�n kamu kurum ve kuruluşları veya eğ�t�m kurumları bünyes�nde yer alması durumunda �lg�l�

kurum veya kuruluşun vereceğ� �z�n yazısı.
d) Mevcut pay sah�b� b�lg�ler�ne �l�şk�n defter ve benzer� kayıtların örneğ�.
(3) İk�nc� fıkra uyarınca yapılacak tesc�l başvurusunda anon�m ş�rket�n paylarının borsaya kote olması

durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara �l�şk�n pay sah�pl�ğ� ve d�ğer b�lg�lere yer ver�lmez.
Tesc�l başvurusu ve esas sözleşmen�n �ncelenmes�  
MADDE 17- (1) Spor anon�m ş�rketler�n�n tesc�l başvurusu �l müdürlüğü tarafından otuz gün �ç�nde karara

bağlanır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması hâl�nde bu hususun otuz gün �ç�nde g�der�lmes�
yazılı olarak �sten�r. Bu süre �ç�nde bu aykırılık veya noksanlığın g�der�lmemes� hâl�nde başvuru redded�l�r. Başvuruda
mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık g�der�lm�ş olursa ş�rket spor anon�m
ş�rket� s�c�l�ne tesc�l ed�l�r.

(2) Spor anon�m ş�rketler�n�n esas sözleşmes�n�n asgar� �çer�ğ�, ortaklık yapısı, pay sah�pl�ğ�, sermayes� ve
organlarına �l�şk�n usul ve esaslar �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak
tebl�ğ �le bel�rlen�r.
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Spor anon�m ş�rketler�n�n spor dalı tesc�l�
MADDE 18- (1) Spor anon�m ş�rketler� �sted�kler� spor dalında faal�yet göstereb�l�rler. Spor anon�m ş�rketler�,

faal�yette bulunacakları spor dalını �lg�l� spor federasyonuna tesc�l ett�rmek zorundadır.
(2) Spor dalı tesc�ller� kapsamında;
a) Taahhüt ed�len spor dallarında görevlend�r�lecek antrenörler �ç�n en az �k�nc� kademe antrenörlük belges�n�n,
b) Spor anon�m ş�rket� �le antrenör arasında �mzalanan antrenörlük sözleşmes�n�n,
c) Spor anon�m ş�rket� tarafından taahhüt ed�len spor dalı faal�yetler�n�n yürütüleceğ� tes�sler�n b�lg�ler�n�n,
ç) Spor dalının özell�ğ�ne göre �lg�l� spor federasyonu tal�matlarında bel�rlenen d�ğer belgeler�n,
spor federasyonuna ver�lmes� zorunludur.
(3) Tes�ste yürütülmes� zorunlu olmayan spor dallarının tesc�l�nde �k�nc� fıkranın (c) bend� aranmaz.
(4) Tesc�l başvurusunda bulunulan spor dalında aynı �l �çer�s�nde yeterl� sayıda �k�nc� kademe antrenör

bulunmaması hal�nde b�r�nc� kademe antrenörlük belges� de kabul ed�l�r.
(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları �le müsabakası yapılmayan her türlü rekreat�f amaçlı

f�z�ksel ve z�h�nsel egzers�zler� �çeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının
tal�matları uyarınca ver�lecek belgen�n spor dalı tesc�l� başvurularında sunulması zorunludur.

(6) B�r antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategor�lerde en fazla beş spor kulübü veya
spor anon�m ş�rket� �le antrenörlük sözleşmes� �mzalayab�l�r. Spor dalının ve l�gler�n özell�ğ�ne göre �lg�l� spor
federasyonlarının tal�matlarında bu fıkrada bel�rt�len sayının altında bel�rleme yapılab�l�r.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe s�stemler� bulunan ve kuruluş kanunu olan spor
federasyonlarındak� kademeler�n hang� kademeye denk sayılacağı �lg�l� spor federasyonundan görüş alınmak suret�yle
Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(8) Spor kulübü �le antrenör arasında yapılan sözleşmen�n herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde bu durum
sona erme tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde spor anon�m ş�rket� tarafından �lg�l� spor federasyonuna b�ld�r�l�r.

(9) Spor dalı tesc�ller�, spor federasyonları tarafından Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslara göre
Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yapılır.

(10) Spor anon�m ş�rketler�n�n spor dalı tesc�l ücret�, spor dalı tesc�l�n�n yapılması, başvuru şekl� ve gerekl�
belgelere �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar, �lg�l� spor federasyonunun tal�matları �le düzenlen�r.

Spor anon�m ş�rketler�n�n organlarında görev alamayacaklar 
MADDE 19- (1) 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
ayırımcılık, 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.

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

(3) 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.

(4) B�r�nc� ve üçüncü fıkralarda 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.

(5) Spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m, denet�m veya d�ğer kurul üyeler�nde aranacak d�ğer n�tel�kler spor
anon�m ş�rketler�n�n esas sözleşmes�nde bel�rleneb�l�r.

(6) 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.

(7) 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpler� ve Spor Anon�m Ş�rketler�n�n İs�m, Unvan, Renk, Amblem ve D�ğer

Ayırıcı İşaretler� �le Tüzük ve Esas Sözleşme Değ�ş�kl�kler�
Spor kulüpler�n�n �s�mler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n unvanları



16.01.2023 14:54 8 Temmuz 2022 CUMA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/07/20220708-17.htm 6/10

MADDE 20- (1) Spor kulüpler�; kanunun emred�c� hükümler�ne, ahlaka, kamu düzen�ne ve k�ş�l�k haklarına
aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla �sted�kler� �s�mler� alab�l�r. Kamu kurumlarının bünyes�nde yer
alan spor kulüpler� bulundukları yer �le kurumun �sm�n� alab�l�rler.

(2) Spor kulübünün �sm�, başka spor kulüpler� tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Spor kulüpler�n�n �s�mler�,
d�ğer spor kulüpler� �le aynı veya ayırt ed�lemeyecek kadar benzer şek�lde bel�rlenemez.

(3) Spor kulüpler� �s�mler�n� Bakanlık �zn� �le değ�şt�reb�l�r. Bakanlık tarafından spor kulüpler�n�n �s�m
değ�ş�kl�ğ� talepler�ne �l�şk�n olarak �lg�l� spor federasyonundan görüş alınır. Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�
tesc�l ed�ld�kler� veya �s�m ve unvan değ�ş�kl�ğ� yaptırdıkları tar�hten �t�baren b�r yıllık süre geçmeden yen�den �s�m ve
unvan değ�ş�kl�ğ� yapamazlar.

(4) Herhang� b�r sebeple sona eren, feshed�len veya Bakanlık nezd�ndek� tesc�l� �ptal ed�len spor kulüpler�n�n
�s�mler� Bakanlık �zn�yle d�ğer spor kulüpler� tarafından kullanılab�l�r.

(5) Spor kulüpler�n�n Bakanlık nezd�ndek� tesc�ll� �s�mler�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılmaması kaydıyla
bunların üçüncü k�ş�lerle �mzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleşmeler� çerçeves�nde l�g ve benzer� müsabakalara
katılım �s�mler�n�n değ�şt�r�lmes�nde �lg�l� spor federasyonunun mevzuatı uygulanır. Spor federasyonu tarafından �z�n
ver�lmes� hal�nde sponsorluk veya reklam sözleşmes�nde bel�rt�len sponsorluk veya reklam �sm�, başvuran spor
kulübünün müsabakalara katılım �sm�ne eklen�r. Bu kapsamda spor kulüpler� her b�r spor dalı �ç�n farklı b�r l�g ve
benzer� müsabakalara katılım �sm� kullanab�l�r. Gerçek veya tüzel k�ş�ler aynı spor dalında ve aynı l�gde yer alan
b�rden fazla spor kulübü veya spor anon�m ş�rket� �le sponsorluk veya reklam sözleşmes� �mzalayamaz.

(6) Bu madde hükümler�, 6102 sayılı Kanun hükümler� saklı kalmak kaydıyla ve n�tel�ğ�ne uygun düştüğü
ölçüde spor anon�m ş�rketler�n�n unvanlarına �l�şk�n olarak kıyasen uygulanır.

Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n renk, amblem ve d�ğer ayırıcı �şaretler�
MADDE 21- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, �sted�kler� renk, amblem ve d�ğer ayırıcı �şaretler�

seçeb�l�rler ve bunları spor faal�yetler�nde kullanab�l�rler.
(2) Spor kulüpler� tüzükler�nde, spor anon�m ş�rketler� esas sözleşmeler�nde yazılı olan ve Bakanlığa b�ld�rm�ş

oldukları renk ve amblem� kullanmak zorundadır.
(3) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� başka spor kulüpler� veya spor anon�m ş�rketler� tarafından tesc�l

ett�r�lm�ş amblem ve d�ğer ayırıcı �şaretler� kullanamazlar.
(4)  Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, bağlı ortaklıkları ve �şt�rakler� har�ç olmak üzere, b�rb�r�yle �lt�bas

oluşturacak şek�lde benzer amblem ve d�ğer ayırt ed�c� �şaretler� kullanamaz ve herhang� b�r suretle yarışma hakkının
devr� �zlen�m� uyandıran değ�ş�kl�klerde bulunamazlar.

(5) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� m�ll� takımların ayırıcı �şaret� olan ay-yıldızı kullanamaz.
(6) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n renk, amblem ve d�ğer ayırıcı �şaretler�n�n değ�ş�kl�ğ�

talepler�ne �l�şk�n olarak Bakanlık tarafından �lg�l� spor federasyonundan görüş alınır.
(7) Uluslararası federasyonların bu konuya �l�şk�n kuralları saklıdır.
Tüzük değ�ş�kl�kler�
MADDE 22- (1) Tüzük değ�ş�kl�ğ� yapan spor kulüpler�, aşağıda bel�rt�len belgeler� hazırlayarak �l

müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Değ�ş�kl�ğe �l�şk�n genel kurul kararı.
b) Spor kulübü tüzüğünün değ�şt�r�lm�ş şekl�.
(2) Başvurular �l müdürlüğü tarafından �ncelen�r ve 6 ncı maddede bel�rt�len �şlemler ve süreler kıyasen

uygulanır.
Esas sözleşme değ�ş�kl�kler�
MADDE 23- (1) Spor anon�m ş�rketler�n�n esas sözleşmeler�n�n t�caret unvanı, �şletme konusu, ş�rket�n

merkez�, spor faal�yetler�nde kullanacağı renk, amblem ve benzer� d�ğer ayırıcı �şaretler� tanımlayan maddes� �le spor
faal�yetler�nde bulunulması taahhüt ed�len spor dallarına �l�şk�n değ�ş�kl�kler� �l müdürlüğünün �zn�ne tab�d�r.

(2) İl müdürlüğüne yapılacak �z�n başvurusunda aşağıdak� belgeler�n sunulması zorunludur:
a) Esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n yönet�m kurulu kararının noter tasd�kl� suret�.
b) Esas sözleşmen�n değ�şt�r�lecek maddeler�n�n mevcut ve yen� hal�.
(3) Bu madde kapsamında yapılan esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�n�n t�caret s�c�l�ne tesc�l�nden �t�baren otuz gün

�çer�s�nde tesc�le �l�şk�n Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�n�n örneğ� �le b�rl�kte �l müdürlüğüne b�lg� ver�l�r.
Spor kulübünün ve spor anon�m ş�rket�n�n yer değ�şt�rmes�
MADDE 24- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� aşağıda bel�rt�len haller dışında �l değ�şt�remezler:
a) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n bulunduğu �lçe, belde veya köyün başka b�r �le bağlanması veya

�lçen�n �l olması hal�nde, spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n esk� �ldek� spor faal�yetler� �le �lg�ler� sezonun
b�t�m�ne kadar devam eder. Bunların nak�ller� sezon sonunda yapılır.

b) Kurum, kuruluş ve ş�rketler�n bünyes�nde kurularak �l müdürlüğü tarafından tesc�l ed�len spor kulüpler� ve
spor anon�m ş�rketler�n�n bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezler�n�n başka b�r �le nakled�lmes� hal�nde,
tüzükler�nde gerekl� değ�ş�kl�kler yapılmak suret�yle yerleş�m yer�, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun
merkezler�n�n bulunduğu yen� �le nakled�leb�l�r.
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(2) Yerleş�m yer� değ�ş�kl�kler� �l müdürlüğü tarafından �lg�l� spor federasyonlarına b�ld�r�l�r.
S�yas� faal�yette bulunma yasağı
MADDE 25- (1) Spor kulüpler�, spor anon�m ş�rketler� ve üst kuruluşlar; toplantılarında ve tes�sler�nde s�yas�

faal�yette bulunamazlar, s�yas� part�lerden madd� veya ayn� yardım alamazlar ve s�yas� part�lere madd� yardımda
bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Sona Erme, Faal�yetten Yasaklama, Tesc�l�n İptal� ve Spor Kulüpler�n�n Tasf�yes�

Spor kulüpler�n�n sona ermes�, faal�yet�n�n yasaklanması ve tesc�l�n�n �ptal�
MADDE 26- (1) Spor kulüpler� aşağıdak� hâllerde kend�l�ğ�nden sona erer: 
a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış

olması.
b) Tüzük gereğ�nce yönet�m kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmes�.
c) Olağan genel kurul toplantısının �k� defa üst üste yapılamaması.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len hâllerden en az b�r�n�n gerçekleşmes� hâl�nde Bakanlık veya spor kulübünün

herhang� b�r üyes� spor kulübünün sona erd�ğ�n�n tesp�t�n� mahkemeden �steyeb�l�r.
(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün fesh�ne karar vereb�l�r.
(4) Bakanlık;
a) Tesc�le �l�şk�n şartları kaybeden,
b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı �htara rağmen bu

aykırılıkları �htar tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde g�dermeyen,
c) Taahhüt ett�ğ� h�çb�r spor faal�yet�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl katılmayan,
spor kulüpler�n�n spor faal�yetler�ne katılmasını yasaklayab�l�r. Ayrıca yukarıda sayılan hâllerde, Bakanlık veya

spor kulübünün herhang� b�r üyes�n�n �stem� üzer�ne mahkeme; spor kulübünün fesh�ne karar ver�r ve dava sırasında
faal�yetten alıkoyma dâh�l gerekl� bütün önlemler� alır.

(5) Spor kulübünün kend�l�ğ�nden sona ermes�, genel kurul veya mahkeme tarafından spor kulübünün fesh�ne
karar ver�lmes� hâller�nde, spor kulübünün Bakanlık nezd�ndek� tesc�l� �ptal ed�l�r.

(6) Taahhüt ett�ğ� spor dalı faal�yetler�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl katılmayan spor
kulüpler�n�n bu spor dallarına �l�şk�n tesc�ller� �lg�l� spor federasyonu tarafından Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden
�ptal ed�l�r.

Spor anon�m ş�rketler�n�n tesc�l�n�n �ptal�
MADDE 27- (1) Bakanlık;
a) Tesc�le �l�şk�n şartları kaybeden,
b) Organlarını 7405 sayılı Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı �htara rağmen

bu aykırılıkları �htar tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde g�dermeyen,
c) Taahhüt ett�ğ� h�çb�r spor faal�yet�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl katılmayan,
spor anon�m ş�rketler�n�n Bakanlık nezd�ndek� tesc�ller�n� �ptal eder.
(2) Taahhüt ett�ğ� spor dalı faal�yetler�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anon�m

ş�rketler�n�n bu spor dallarına �l�şk�n tesc�ller� �lg�l� spor federasyonu tarafından Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden
�ptal ed�l�r.

Spor kulüpler�n�n tasf�yes�
MADDE 28- (1) Genel kurul kararı �le feshed�len veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve

�k�nc� fıkraları uyarınca kend�l�ğ�nden sona erd�ğ� mahkeme tarafından tesp�t ed�len spor kulübünün para, mal ve
haklarının tasf�yes�, tüzüğünde göster�len esaslara göre yapılır. Bunların para, mal ve haklarının devr�, son yönet�m
kurulu üyeler�nden oluşan tasf�ye kurulunca yapılır. Bu �şlemlere, feshe �l�şk�n genel kurul kararının alındığı veya
kend�l�ğ�nden sona erme hal�n�n tesp�t�ne �l�şk�n mahkeme kararının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren başlanır. Tasf�ye
süres� �ç�nde bütün �şlemlerde spor kulübünün adında “tasf�ye hal�nde … spor kulübü” �bares� kullanılır.

(2) Tasf�ye kurulu, önce spor kulübünün hesaplarını �nceler. İnceleme esnasında spor kulübüne a�t defterler,
alındı belgeler�, harcama belgeler�, tapu ve banka kayıtları �le d�ğer belgeler�n�n tesp�t� yapılarak varlık ve
yükümlülükler� b�r tutanağa bağlanır. Tasf�ye �şlemler� sırasında spor kulübünün borçlu olduğu tesp�t ed�len
alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevr�lerek alacaklılara öden�r. Spor kulübünün alacaklı olması
durumunda borçlulardan alacaklar tahs�l ed�l�r. Alacakların tahs�l ed�lmes� ve borçların ödenmes�nden sonra kalan para
ve mallar tüzükte bel�rt�ld�ğ� şek�lde devred�l�r.

(3) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasf�ye ve �nt�kal �şlemler�n�n tamamlanmasını müteak�p tasf�ye
kurulu tarafından durumun yed� gün �ç�nde b�r yazı �le spor kulübü yerleş�m yer�n�n bulunduğu yer�n �l müdürlüğüne
b�ld�r�lmes� ve bu yazıya tasf�ye tutanağının da eklenmes� zorunludur.

(4) Tasf�yeye �l�şk�n tüm �şlemler tasf�ye tutanağında göster�l�r ve tasf�ye �şlemler�, �l müdürlükler�nce haklı b�r
nedene dayanılarak ver�len ek süreler har�ç üç ay �ç�nde tamamlanır.
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(5) Bu şek�lde tasf�ye ed�len spor kulübüne a�t defter ve belgeler�n� tasf�ye kurulu sıfatıyla son yönet�m kurulu
üyeler� saklamakla görevl�d�r. Bu görev, b�r yönet�m kurulu üyes�ne de ver�leb�l�r. Bu defter ve belgeler�n saklanma
süres� beş yıldır.

(6) Tüzükte tasf�yen�n ne şek�lde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından
b�r karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ya da son yönet�m kuruluna yapılan tebl�gata rağmen tasf�ye
�şlemler� yapılmamışsa veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca mahkemece spor
kulübünün fesh�ne karar ver�lmes� haller�nde spor kulübünün bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla 4721
sayılı Kanunun 54 üncü maddes� hükümler�ne göre spor kulübünün merkez�n�n bulunduğu �l müdürlüğüne, �l
düzey�ndek� spor faal�yetler�ne tahs�s ed�lmek üzere devred�l�r. Bu spor kulüpler�n�n para, mal ve haklarının tasf�yes�
mahkeme kararında bel�rt�len esaslara göre yapılır ve tasf�yen�n tamamlanmasını müteak�p durum Bakanlığa b�ld�r�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Üst Kuruluşlar

Üst kuruluşun oluşumu
MADDE 29- (1) Amatör spor faal�yetler�nde bulunan spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, �l sınırları

�çer�s�nde en az on beş spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n b�r araya gelmes�yle federasyon, en az on beş
federasyonun b�r araya gelmes�yle de konfederasyon kurab�l�rler.

Kuruluş �şlemler�
MADDE 30- (1) Federasyon kurucuları tarafından �mzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş b�ld�r�m� ve aşağıda

bel�rt�len belgelerle b�rl�kte federasyonun kurulacağı yer�n �l müdürlüğüne başvuruda bulunulur:
a) Kurucu spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� tems�lc�ler� tarafından her sayfası �mzalanmış spor kulüpler�

federasyonu tüzüğü.
b) Spor kulüpler� federasyonu kurulması yönünde spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�nce alınmış genel

kurul karar örnekler�.
c) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n �sm�, unvanı ve merkez�n� göster�r belgeler� �le bunların yönet�m

organları tarafından yetk�lend�r�len gerçek k�ş� de bel�rt�lmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneğ�.
ç) Geç�c� yönet�m kurulu üyeler� �le yazışma ve tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n adı, soyadı, yerleş�m

yerler�n� ve �mzalarını bel�rten l�ste veya yazı.
(2) Spor kulüpler� federasyonları hakkında bu Yönetmel�ğ�n spor kulüpler�ne �l�şk�n hükümler� kıyasen

uygulanır.
(3) Konfederasyon kurucuları tarafından �mzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş b�ld�r�m� ve aşağıda bel�rt�len

belgelerle b�rl�kte konfederasyonun kurulacağı yer�n �l müdürlüğüne başvuruda bulunulur:
a) Kurucu spor kulüpler� federasyonu tems�lc�ler� tarafından her sayfası �mzalanmış spor kulüpler�

konfederasyonu tüzüğü.
b) Spor kulüpler� konfederasyonu kurulması yönünde spor kulüpler� federasyonlarınca alınmış genel kurul

karar örnekler�.
c) Spor kulüpler� federasyonlarının �sm�, unvanı ve yerleş�m yer�n� göster�r belgeler� �le bunların yönet�m

organları tarafından yetk�lend�r�len gerçek k�ş� de bel�rt�lmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneğ�.
ç) Geç�c� yönet�m kurulu üyeler� �le yazışma ve tebl�gatı almaya yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n adı, soyadı, yerleş�m

yerler�n� ve �mzalarını bel�rten l�ste veya yazı.
(4) Spor kulüpler� konfederasyonları hakkında bu Yönetmel�ğ�n spor kulüpler�ne �l�şk�n hükümler� kıyasen

uygulanır.
Kuruluş b�ld�r�m� ve tüzüğün �ncelenmes�  
MADDE 31- (1) Üst kuruluşların kuruluş b�ld�r�m� ve belgeler�n doğruluğu �le üst kuruluş tüzüğü �l

müdürlüğü tarafından altmış gün �ç�nde dosya üzer�nden �ncelen�r. Kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve kurucuların hukukî
durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bunların g�der�lmes� veya tamamlanması
yazılı şek�lde derhâl kuruculardan �sten�r. Bu �stem�n tebl�ğ�nden başlayarak en geç altmış gün �ç�nde bel�rt�len
mevzuata aykırılık g�der�lmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru �l müdürlüğü tarafından redded�l�r.

(2) Kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve d�ğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu
aykırılık veya noksanlık süres�nde g�der�lm�ş bulunursa üst kuruluş �l müdürlüğü tarafından üst kuruluş s�c�l�ne tesc�l
ed�l�r ve bu tesc�lle özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� kazanır.

Üst kuruluş tüzüğü
MADDE 32- (1) Her üst kuruluşun b�r tüzüğü bulunur. Üst kuruluşların tüzükler�nde bel�rt�lmes� zorunlu

hususlar hakkında 7 nc� madde hükümler� kıyasen uygulanır.
Üst kuruluşların organları
MADDE 33- (1) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kuruludur.
(2) Üst kuruluşlar; d�s�pl�n, d�van, b�l�m ve sağlık, eğ�t�m, mal�, s�c�l, basın ve halkla �l�şk�ler ve benzer�

amaçlarına uygun başka organlar oluşturab�l�r. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetk� ve sorumlulukları
devred�lemez.
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(3) Üst kuruluşlar, genel kurulca yapılan seç�m� �zleyen otuz gün �ç�nde yönet�m kurulu, denet�m kurulu ve
varsa d�ğer organlarına seç�len asıl ve yedek üyeler�ne �l�şk�n b�lg� ve buna �l�şk�n dayanak belgeler� EK-2’de yer alan
genel kurul sonuç b�ld�r�m formu �le b�rl�kte �l müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür.

(4) Genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetk�ler�, tutulacak
defterler �le kararları hakkında 4721 sayılı Kanun ve 5253 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� uygulanır.

Faal�yet alanı
MADDE 34- (1) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faal�yette bulunamazlar.
(2) Üst kuruluşlar, spor federasyonlarının �zn� olmaksızın bunların görev ve yetk�ler�n� doğrudan veya dolaylı

olarak kullanamazlar.
Üst kuruluşların sona ermes�
MADDE 35- (1) Üst kuruluşlar aşağıdak� hâllerde kend�l�ğ�nden sona erer: 
a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış

olması.
b) Tüzük gereğ�nce yönet�m kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmes�.
c) Olağan genel kurul toplantısının �k� defa üst üste yapılamaması.
(2) Üst kuruluşların üye sayısının 7405 sayılı Kanunda öngörülen sayının altına düşmes� hâl�nde, bu

kuruluşlara, gerekl� olan sayının tamamlanması �ç�n altı aylık süre tanınır. Bu süre �ç�nde tamamlama �şlem�
yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kend�l�ğ�nden sona erer.

(3) Bakanlık;
a) Tesc�le �l�şk�n şartları kaybeden,
b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı �htara rağmen bu

aykırılıkları �htar tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde g�dermeyen,
üst kuruluşların tesc�ller�n� �ptal eder.
Üst kuruluşların tasf�yes�
MADDE 36- (1) Üst kuruluşların tasf�yes�nde spor kulüpler�n�n tasf�yes�ne �l�şk�n hükümler kıyasen

uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

S�c�l Kayıtlarının Tutulması
S�c�l kayıtları
MADDE 37- (1) Bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca yapılan tesc�l �ş ve �şlemler� sonrasında spor kulüpler�,

spor anon�m ş�rketler� ve üst kuruluşların kayıtları aşağıda göster�len s�c�llerde tutulur:
a) Spor kulüpler�n�n kayıtları �ç�n spor kulüpler� s�c�l�.
b) Spor anon�m ş�rketler�n�n kayıtları �ç�n spor anon�m ş�rketler� s�c�l�.
c) Üst kuruluşların kayıtları �ç�n üst kuruluş s�c�l�.
(2) S�c�ller Bakanlık b�l�ş�m s�stem� aracılığıyla tutulur.
S�c�l numarası
MADDE 38- (1) Her spor kulübü, spor anon�m ş�rket� ve üst kuruluşa b�r s�c�l numarası ver�l�r.
(2) Spor kulübü, spor anon�m ş�rket� ve üst kuruluşa ver�len s�c�l numarası başka b�r spor kulübü, spor anon�m

ş�rket� ve üst kuruluşa ver�lemez.
(3) Spor kulübü, spor anon�m ş�rket� ve üst kuruluşlar, 37 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında göster�len s�c�llere

ayrı olarak ve tesc�l tar�h�ne göre sırayla kayded�l�r.
(4) Spor kulübünün veya spor anon�m ş�rket�n�n bağlı ortaklığı veya �şt�rak� olan spor anon�m ş�rket�n�n spor

kulübü veya spor anon�m ş�rket� �le olan bağlantısı b�rb�rler�n�n s�c�l kayıtlarında ayrıca göster�l�r.
Numaralandırma �lkeler�
MADDE 39- (1) Spor kulübü, spor anon�m ş�rket� ve üst kuruluşlara ver�len s�c�l numaraları üç kısımdan

oluşur. Bunlar sırasıyla;
a) İlk �k� rakam, s�c�l kaydının yapıldığı �l�n traf�k numarasını,
b) Spor kulüpler� �ç�n (01), spor anon�m ş�rketler� �ç�n (02) ve üst kuruluşlar �ç�n (03) şekl�ndek� sonrak� �k�

rakam, s�c�le kayded�len tüzel k�ş�l�ğ�n yapısını,
c) (00001)’den başlayan sonrak� rakamlar, kaydı yapılan tüzel k�ş�l�ğ�n o �ldek� tesc�l tar�h�ne göre sıra

numarasını,
göster�r.
S�c�l dosyası
MADDE 40- (1) S�c�l dosyası kayıtları �l müdürlükler�nce Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden tutulur.
(2) Her spor kulübü, spor anon�m ş�rket� ve üst kuruluş �ç�n tesc�l ed�ld�kler� �l müdürlükler�n�n �lg�l� b�r�m�nde

elektron�k ortamda s�c�l dosyası açılır. Bunların �ş ve �şlemler� �le �lg�l� tüm belgeler bu dosyada saklanır.
S�c�lden s�lme
MADDE 41- (1) Spor kulübünün kend�l�ğ�nden sona ermes� veya mahkemece fesh�ne karar ver�lmes� ya da

üst kuruluşların tesc�ller�n�n �ptal� hal�nde, para, mal ve haklarının tasf�ye ve �nt�kal �şlemler�n�n tamamlanmasını
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müteak�p tasf�ye sonucunun b�ld�r�lmes� üzer�ne, bunların s�c�l kayıtları �l müdürlüğü tarafından s�l�n�r.
(2) Spor anon�m ş�rketler�n�n tesc�le �l�şk�n şartları kaybetmes� hal�nde bunların s�c�l kayıtları �l müdürlüğü

tarafından s�l�n�r.
(3) S�c�lden s�l�nen kayıtlar, �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Bakanlık d�j�tal arş�v�nde saklanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler
MADDE 42- (1) Bakanlık, 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) Spor federasyonlarınca spor dalı tesc�l �şlemler� Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden yürütülür.
(4) Bakanlık bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler� val�l�kler veya �l müdürlükler� aracılığıyla

yürüteb�l�r.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce dernek statüsünde kurulmuş olan

spor kulüpler� ve üst kuruluşlar �le spor faal�yet�nde bulunmak üzere kurulmuş olan anon�m ş�rketlere 39 uncu
madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� hükmü, bunların kuruluş tar�hler� esas alınarak uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.
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