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14 Eylül 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31953

YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:
SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL

VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, spor kulüpler�n�n b�rleşmes� �le faal�yet gösterd�kler� spor dallarından

b�r veya b�rkaçını akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak başka b�r spor kulübüne veya spor anon�m ş�rket�ne
devr�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, Gençl�k ve Spor Bakanlığı nezd�nde tesc�ll� spor kulüpler� arasında

gerçekleşen b�rleşmeler �le spor kulüpler� tarafından spor kulüpler�ne veya spor anon�m ş�rketler�ne yapılan mal varlığı
dev�rler�n� kapsar.

(2) 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 8 �nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
b) B�rleşme: B�r spor kulübünün başka b�r spor kulübünü devralmasını,
c) İl müdürlüğü: Gençl�k ve spor �l müdürlüğünü,
ç) Mal varlığının devr�: B�r spor kulübünün faal�yet gösterd�ğ� spor dallarından b�r veya b�rkaçını akt�f ve pas�f

varlıklarıyla b�r bütün olarak başka b�r spor kulübüne veya spor anon�m ş�rket�ne devr�n�,
d) Sezon: İlg�l� spor federasyonu tarafından bel�rlenen ve b�rleşme veya mal varlığının devr�ne konu spor

dalına �l�şk�n �lk resm� spor müsabakası �le son resm� müsabakanın oynandığı tar�hler arasındak� sürey�,
e) 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�,

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

yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
ı) Yarışma hakkı: Spor kulüpler� veya spor anon�m ş�rketler�n�n yarışmak suret�yle bulundukları l�g, kupa ve

benzer� spor organ�zasyonlarındak� müsabakalara �şt�rak edeb�lme hakkını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpler�n�n B�rleşmes�

B�rleşme
MADDE 5- (1) Spor kulüpler�, yalnızca b�r başka spor kulübünü devralmak suret�yle b�rleşeb�l�r.
(2) Spor kulüpler� genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında,

toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu �le alınacak kararla başka b�r spor kulübü �le b�rleşeb�l�r.
(3) B�rleşme sadece aynı �lde bulunan spor kulüpler� arasında gerçekleşeb�l�r.
B�rleşme başvurusu ve gerekl� belgeler
MADDE 6- (1) B�rleşmek �steyen spor kulüpler� tarafından aşağıda bel�rt�len belgelerle b�rl�kte Bakanlığa

başvuruda bulunulur:
a) B�rleşme taleb�ne �l�şk�n spor kulüpler�ne a�t başvuru d�lekçeler�.
b) B�rleşmeye �l�şk�n spor kulüpler�ne a�t yönet�m kurulu kararları.
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c) Taraflar arasında �mzalanan b�rleşme sözleşmes�.
ç) B�rleşme sözleşmes�n�n onaylandığına �l�şk�n spor kulüpler�n�n genel kurul kararları.
d) Spor kulüpler�n�n akt�f ve pas�fler�n�n yer aldığı son b�lançoları.
e) B�rleşme raporu.
f) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğler�ne göre

defter tutan spor kulüpler�nde b�rleşmeye esas f�nansal tabloların �lg�l� mevzuata uygun olarak hazırlandığına �l�şk�n
bağımsız denet�m kuruluşu, yem�nl� mal� müşav�r veya serbest muhasebec� mal� müşav�r raporu; f�nansal tablolarını
Türk�ye Muhasebe Standartlarına göre tutan spor kulüpler�nde �se Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
Kurumu tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denet�m kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denet�m raporu.

B�rleşme raporu
MADDE 7- (1) B�rleşmen�n tarafını oluşturan spor kulüpler�n�n yönet�m organları tarafından ayrı ayrı veya

b�rl�kte b�rleşme hakkında ayrıntılı ve gerekçel� b�r rapor hazırlanır.
(2) B�rleşme raporunda; b�rleşmen�n amacı, sonuçları, b�rleşme sözleşmes�n�n hukuk� ve ekonom�k yönler�

açıklanır ve b�rleşme sonrası tahm�n� b�lançoya yer ver�l�r.
B�rleşme başvurusunun �ncelenmes�
MADDE 8- (1) Spor kulüpler�n�n b�rleşmes� Bakanlık �zn�ne tab�d�r.
(2) Bakanlık, b�rleşme başvurusunun 7405 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�ne aykırı olup olmadığını aşağıdak�

hususları da d�kkate alarak �nceler:
a) B�rleşmen�n tarafı olan spor kulüpler�n�n aynı �lde bulunup bulunmadığı.
b) B�rleşme sözleşmes�n�n; yazılı şek�lde yapılıp yapılmadığı, b�rleşmeye katılan spor kulüpler�n�n yönet�m

kurulları veya bunları tems�le yetk�l�ler tarafından �mzalanıp �mzalanmadığı ve üyeler�n en az dörtte üçünün tems�l
ed�ld�ğ� genel kurulda toplantıya katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu �le onaylanıp onaylanmadığı.

c) B�rleşme �şlemler�n�n, devralan spor kulübünün faal�yette bulunduğu spor dallarının bünyes�nde yer aldığı
spor federasyonu tarafından bel�rlenen sezonun sona erd�ğ� ve tesc�l ed�ld�ğ� tar�h �le yen� sezon başlangıcına kadar
yapılıp yapılmadığı.

ç) B�rleşmen�n sport�f rekabet� engelleyecek şek�lde yarışma hakkının devr� sonucunu doğurup doğurmadığı.
(3) B�rleşme başvurusu, Bakanlık tarafından on gün �ç�nde dosya üzer�nden �ncelen�r. B�rleşme başvurusunda

veya ekler�nde mevzuata aykırılık veya noksanlık tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bunların g�der�lmes� veya tamamlanması
yazılı olarak başvuru sah�pler�nden �sten�r. Bu �stem�n tebl�ğ�nden başlayarak en geç beş gün �ç�nde bel�rt�len
mevzuata aykırılık g�der�lmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru Bakanlık tarafından redded�l�r.

(4) B�rleşme başvurusunda veya ekler�nde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya
noksanlık süres�nde g�der�lm�ş bulunursa b�rleşme başvurusu kabul ed�lerek spor kulüpler� s�c�l�nde gerekl� tesc�l
�şlemler� gerçekleşt�r�l�r.

B�rleşmen�n tesc�l� ve hukuk� sonuçları
MADDE 9- (1) B�rleşme, Bakanlık tarafından spor kulüpler� s�c�l�ne tesc�l �le geçerl�l�k kazanır.
(2) B�rleşmeyle devrolunan spor kulübünün tesc�l anındak� bütün akt�f ve pas�f� kend�l�ğ�nden devralan spor

kulübüne geçer.
(3) B�rleşme �le devrolunan spor kulübünün üyeler� kend�l�ğ�nden devralan spor kulübünün üyes� olur.
(4) B�rleşme �le devrolunan spor kulübüne a�t sport�f tar�hçe ve sport�f başarı devralan spor kulübüne geçm�ş

sayılır.
(5) Devralan spor kulübü, l�g ve benzer� müsabakalara katılımda veya tesc�l ed�len �sm�nde devrolunan spor

kulübü �zlen�m�n� verecek herhang� b�r değ�ş�kl�k yapamaz.
(6) Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım �sm� veya unvanı yen�den tesc�l ed�lmez.
(7) B�rleşme �le devrolunan spor kulübünün tüzel k�ş�l�ğ� tasf�ye ed�lmeks�z�n sona erer ve spor kulüpler�

s�c�l�nden s�l�n�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal Varlığının Devr�
Mal varlığının devr�
MADDE 10- (1) Spor kulüpler�n�n faal�yet gösterd�kler� spor dallarından b�r veya b�rkaçı akt�f ve pas�f

varlıklarıyla b�r bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında
toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu �le alınacak kararla başka b�r spor kulübüne veya spor anon�m ş�rket�ne
devred�leb�l�r.

Mal varlığının devr� başvurusu ve gerekl� belgeler
MADDE 11- (1) Faal�yet gösterd�ğ� spor dallarından b�r veya b�rkaçını akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün

olarak başka b�r spor kulübüne veya spor anon�m ş�rket�ne devretmek �steyen spor kulübü tarafından aşağıdak�
belgelerle b�rl�kte Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Mal varlığının devr� taleb�ne �l�şk�n başvuru d�lekçes�.
b) Mal varlığının devr�ne �l�şk�n yönet�m kurulu kararı.
c) Taraflar arasında �mzalanan mal varlığının devr� sözleşmes�.
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ç) Devred�len spor dallarının akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak devr�ne, devralan spor kulübünün
veya spor anon�m ş�rket�n�n devreden spor kulübü �le b�rl�kte dev�r kararının tesc�l�nden önce doğmuş veya borçları
doğuran sebepler tesc�l tar�h�nden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla mütesels�l olarak borçlardan sorumlu olduğuna ve
mal varlığının devr� sözleşmes�n�n onaylandığına �l�şk�n genel kurul kararı.

d) Spor kulübünün akt�f ve pas�fler�n�n yer aldığı son b�lançosu.
e) Mal varlığının devr� raporu.
(2) B�r spor kulübüne a�t spor dallarından b�r veya b�rkaçını akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak

devralmak �steyen spor kulübü tarafından aşağıdak� belgelerle b�rl�kte Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Mal varlığının devralınması taleb�ne �l�şk�n başvuru d�lekçes�.
b) Mal varlığının devralınmasına �l�şk�n yönet�m kurulu kararı.
c) Devralınan spor dallarında faal�yette bulunma hak ve yetk�s�n�n yer aldığı tüzük.
ç) Taraflar arasında �mzalanan mal varlığının devr� sözleşmes�.
d) Devred�len spor dallarının akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak devr�ne, devralan spor kulübünün

devreden spor kulübü �le b�rl�kte dev�r kararının tesc�l�nden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tesc�l
tar�h�nden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla mütesels�l olarak bu borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devr�
sözleşmes�n�n onaylandığına �l�şk�n genel kurul kararı.

e) Spor kulübünün akt�f ve pas�fler�n�n yer aldığı son b�lançosu.
f) Mal varlığının devr� raporu.
(3) B�r spor kulübüne a�t spor dallarından b�r veya b�rkaçını akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak

devralmak �steyen spor anon�m ş�rket� tarafından aşağıdak� belgelerle b�rl�kte Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Mal varlığının devralınması taleb�ne �l�şk�n başvuru d�lekçes�.
b) Mal varlığının devralınmasına �l�şk�n yönet�m kurulu kararı.
c) Devralınan spor dallarında faal�yette bulunma hak ve yetk�s�n�n yer aldığı ş�rket esas sözleşmes�.
ç) Taraflar arasında �mzalanan mal varlığının devr� sözleşmes�.
d) Devred�len spor dallarının akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak devralındığına, devralan spor anon�m

ş�rket�n�n devreden spor kulübü �le b�rl�kte dev�r kararının tesc�l�nden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler
tesc�l tar�h�nden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla mütesels�l olarak bu borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının
devr� sözleşmes�n�n onaylandığına �l�şk�n genel kurul kararı.

e) Ş�rket pay defter�n�n noter onaylı suret�.
f) T�caret s�c�l tasd�knames�.
g) Mal varlığının devr� raporu.
Mal varlığının devr� raporu
MADDE 12- (1) Mal varlığı devr�n�n tarafını oluşturan spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m

organları tarafından ayrı ayrı veya b�rl�kte mal varlığının devr� hakkında ayrıntılı ve gerekçel� b�r rapor hazırlanır.
(2) Mal varlığının devr� raporunda; mal varlığı devr�n�n amacı, sonuçları, dev�r sözleşmes�n�n hukuk� ve

ekonom�k yönler� açıklanır ve dev�r sonrası tahm�n� b�lançolara yer ver�l�r.
Mal varlığının devr� başvurusunun �ncelenmes�
MADDE 13- (1) Bakanlık, mal varlığının devr� başvurusunun 7405 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�ne aykırı

olup olmadığını aşağıdak� hususları da d�kkate alarak �nceler:
a) Mal varlığı devr� sözleşmes�n�n; yazılı şek�lde yapılıp yapılmadığı, tarafların yönet�m kurulları veya bunları

tems�le yetk�l�ler tarafından �mzalanıp �mzalanmadığı ve spor kulüpler�nde üyeler�n, spor anon�m ş�rketler�nde �se
sermayen�n en az dörtte üçünün tems�l ed�ld�ğ� genel kurul toplantısında spor kulüpler�nde toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun, spor anon�m ş�rketler�nde �se toplantıya katılan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n sah�p oldukları
sermayen�n salt çoğunluğunu oluşturan payların sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oyu �le onaylanıp
onaylanmadığı.

b) Mal varlığı devr� �şlemler�n�n, devralan spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n faal�yette bulunduğu spor
dallarının bünyes�nde yer aldığı spor federasyonu tarafından bel�rlenen sezonun sona erd�ğ� ve tesc�l ed�ld�ğ� tar�h �le
yen� sezon başlangıcına kadar yapılıp yapılmadığı.

c) Mal varlığı devr�n�n sport�f rekabet� engelleyecek şek�lde yarışma hakkının devr� sonucunu doğurup
doğurmadığı.

(2) Mal varlığının devr� başvurusu, Bakanlık tarafından on gün �ç�nde dosya üzer�nden �ncelen�r. Mal
varlığının devr� başvurusunda veya ekler�nde mevzuata aykırılık veya noksanlık tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde bunların
g�der�lmes� veya tamamlanması yazılı olarak başvuru sah�pler�nden �sten�r. Bu �stem�n tebl�ğ�nden başlayarak en geç
beş gün �ç�nde bel�rt�len mevzuata aykırılık g�der�lmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru Bakanlık tarafından
redded�l�r.

(3) Mal varlığının devr� başvurusunda veya ekler�nde mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu
aykırılık veya noksanlık süres�nde g�der�lm�ş bulunursa mal varlığının devr� başvurusu kabul ed�lerek �lg�s�ne göre
spor kulüpler� veya spor anon�m ş�rketler� s�c�l�nde gerekl� tesc�l �şlemler� gerçekleşt�r�l�r.

Mal varlığı devr�n�n tesc�l� ve hukuk� sonuçları
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MADDE 14- (1) Mal varlığının devr�, devr�n Bakanlık tarafından �lg�s�ne göre spor kulüpler� s�c�l� veya spor
anon�m ş�rketler� s�c�l�ne tesc�l� �le geçerl�l�k kazanır.

(2) Devrolunan spor dalının tesc�l anındak� bütün akt�f ve pas�f� kend�l�ğ�nden devralan spor kulübüne veya
spor anon�m ş�rket�ne geçer.

(3) Devralan spor kulübü veya spor anon�m ş�rket� devreden spor kulübü �le b�rl�kte; dev�r kararının
tesc�l�nden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tesc�l tar�h�nden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla borçlardan
mütesels�l olarak sorumludur.

(4) Mal varlığının devr�nde devralan spor kulübü yönünden, devralınan spor dallarının dev�rden önce
bulunduğu l�g ve benzer� müsabakalardak� klasman dereces� �le bu dereceden doğan haklar korunur.

(5) Spor dallarını devreden spor kulübü, aynı spor dallarında �lg�l� spor dalının en alt kademes�nden başlamak
üzere yen�den faal�yete başlayab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

B�rleşme ve mal varlığının devr� sözleşmes�
MADDE 15- (1) B�rleşme veya mal varlığının devr� sözleşmeler� yazılı şek�lde yapılır.
(2) B�rleşme veya malvarlığının devr� sözleşmeler�, b�rleşme veya mal varlığı devr�ne katılan spor kulüpler� ve

spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m kurulları veya yönet�m kurullarının kararına bağlanarak bunları tems�le yetk�l�ler
tarafından �mzalanır.

(3) B�rleşme veya malvarlığının devr� sözleşmes�n�n; spor kulüpler�nde üyeler�n, spor anon�m ş�rketler�nde �se
sermayen�n en az dörtte üçünün tems�l ed�leceğ� genel kurul toplantısında spor kulüpler�nde toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun, spor anon�m ş�rketler�nde �se toplantıya katılan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n sah�p oldukları
sermayen�n salt çoğunluğunu oluşturan payların sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oyu �le onaylanması
zorunludur.

B�rleşme ve mal varlığının devr�n�n zamanı
MADDE 16- (1) B�rleşme �şlemler�, spor kulübünün faal�yette bulunduğu spor dallarının bünyes�nde yer

aldığı spor federasyonu tarafından bel�rlenen sezonun sona erd�ğ� ve tesc�l ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren yen� sezon
başlangıcına kadar yapılab�l�r.

(2) B�rleşmen�n veya b�rden fazla spor dalı devr�n�n tarafını oluşturan spor kulüpler�n�n faal�yette bulunduğu
spor dallarına �l�şk�n sezonların farklı olması durumunda hang� sezonun esas alınacağı Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(3) İlg�l� spor dalının sezon aralığı süres�n�n b�rleşme veya mal varlığının devr� �şlemler�n�n yapılmasına �mkan
sağlamaması durumunda b�rleşme veya mal varlığının devr� �şlemler�n�n hang� tar�hler arasında yapılab�leceğ� �lg�l�
spor federasyonunun görüşü üzer�ne Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(4) Mal varlığının devr� �şlemler�, devre konu spor dallarının bünyes�nde yer aldığı spor federasyonu
tarafından bel�rlenen sezonun sona erd�ğ� ve tesc�l ed�ld�ğ� tar�hten yen� sezon başlangıcına kadar yapılab�l�r.

(5) B�rleşme ve mal varlığının devr�ne �l�şk�n başvuruların, �lg�l� spor dallarının bünyes�nde yer aldığı spor
federasyonu tarafından yen� sezon müsabaka programının bel�rlend�ğ� tar�hten en geç on beş gün önces�ne kadar
yapılması zorunludur.

Görüş alma ve görüşler�n b�ld�r�lmes�
MADDE 17- (1) Bakanlık tarafından b�rleşme ve mal varlığının devr�ne �l�şk�n talepler hakkında, b�rleşme

veya mal varlığının devr�n�n taraflarını oluşturan spor kulübü veya spor anon�m ş�rket� tarafından b�r öncek� sezonda
akt�f olarak faal�yette bulunulan ve b�rleşme veya mal varlığının devr�ne konu spor dallarının bünyes�nde yer aldığı
spor federasyonlarından yazılı görüş alınır.

(2) Spor federasyonları, b�rleşme ve mal varlığının devr�ne �l�şk�n görüşler�n� en geç beş gün �ç�nde b�ld�r�r.
Süres�nde görüş ver�lmezse olumlu görüş ver�lm�ş sayılır.

Spor federasyonlarının düzenleme yetk�s�
MADDE 18- (1) B�rleşme veya mal varlığının devr�n�n sonuçlarına bağlı olarak spor faal�yetler�ne katılım,

bunların sport�f sonuçları ve sporcuların hukuk� durumlarına �l�şk�n olarak mevzuatta yer almayan d�ğer hususlar spor
federasyonlarının tal�matları �le düzenlen�r.

Spor anon�m ş�rketler�n�n b�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 19- (1) Spor anon�m ş�rketler� arasındak� b�rleşme, bölünme ve mal varlığının devr� �şlemler� �le spor

anon�m ş�rketler�nden spor kulüpler�ne yapılacak mal varlığı dev�rler�, bu �şlemler�n sonuçlanmasından �t�baren otuz
gün �çer�s�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�ğe tab� olmayan b�rleşme ve mal varlığı dev�rler�
MADDE 20- (1) Spor anon�m ş�rketler� arasındak� b�rleşme, bölünme ve mal varlığının devr� �şlemler� �le spor

anon�m ş�rketler�nden spor kulüpler�ne yapılacak mal varlığı dev�rler� hakkında 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun 202 ve 203 üncü maddeler� �le 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 134 �lâ
194 üncü maddeler� uygulanır.



16.01.2023 14:55 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/09/20220914-2.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/09/20220914-2.htm 5/5

(2) Payları borsada �şlem gören spor anon�m ş�rketler� de dâh�l olmak üzere tüm 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.

Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler
MADDE 21- (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� yetk� devr� yapmak suret�yle �l müdürlükler�

aracılığıyla yürüteb�l�r.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


