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BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; spor kulüpler�, spor anon�m ş�rketler� ve spor federasyonlarının kuruluşu,

organları, üst kuruluş oluşturmaları, gel�r ve g�derler�, bütçe ve harcama esasları, görev, yetk� ve sorumlulukları,
denet�mler�, bunlara yapılacak her türlü yardımın şek�l ve şartları �le bunlara �l�şk�n d�ğer hususlara da�r usul ve
esasları düzenlemekt�r.

(2) Bu Kanunun 3 �la 20 nc� maddeler� �le 42 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası ve 47 nc� maddes�n�n beş�nc�
fıkrası saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümler� kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmaz.

(3) 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 Kanunda 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.

(4) M�ll� Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpler� bu Kanuna göre tesc�l
ed�lerek tüzel k�ş�l�k kazanan spor kulüpler� g�b� spor faal�yetler�ne katılab�l�r ancak bu Kanunun 4 üncü maddes� har�ç
d�ğer hükümler� bu kulüpler hakkında uygulanmaz.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Ana statü: Kanun ve yönetmel�klerde bel�rt�len usul ve esaslar �le bunların uygulanmasına yönel�k d�ğer

hususları bel�rlemek üzere spor federasyonlarının genel kurulları tarafından kabul ed�len ve Bakanlığın uygun görüşü
üzer�ne Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenley�c� �şlem�,

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) Deafl�mp�k spor dalı: Uluslararası Deafl�mp�k Kom�tes� tarafından yaz ve kış deafl�mp�k oyunları

programına alınma kararının ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren programına alındığı oyunlar tamamlanana kadar deafl�mp�k
olarak kabul ed�len spor dallarını,

e) Denk bütçe: Gel�rler� g�derler�ne eş�t olan bütçey�,
f) 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�,
g) İl müdürlüğü: Gençl�k ve Spor �l müdürlüğünü,
ğ) Kuruluş ana statüsü: Yen� kurulacak spor federasyonları �ç�n Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmî

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenley�c� �şlem�,
h) Ol�mp�k spor dalı: Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes� tarafından yaz ve kış ol�mp�yat oyunları programına

alınma kararının ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren programına alındığı ol�mp�yat oyunları tamamlanana kadar ol�mp�k olarak
kabul ed�len spor dallarını,

ı) Paral�mp�k spor dalı: Uluslararası Paral�mp�k Kom�tes� tarafından yaz ve kış paral�mp�k oyunları
programına alınma kararının ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren programına alındığı paral�mp�k oyunları tamamlanana kadar
paral�mp�k olarak kabul ed�len spor dallarını,

�) 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�,

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�y�,

k) 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�y�,

1) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,



m) 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,

n) 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,

o) Spor federasyonu zorunlu kurulları: Spor federasyonu yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarını,
ö) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak amacıyla Bakanlığa tesc�l�n�

yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
p) Tahk�m Kurulu: Gençl�k ve Spor Bakanlığı Tahk�m Kurulunu,
r) 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�,
s) Uluslararası federasyon: Spor federasyonlarının üyes� olduğu uluslararası federasyonları,
ş) Üst kuruluş: Spor kulüpler�n�n oluşturduğu tüzel k�ş�l�ğ� bulunan federasyonları ve bu federasyonların

oluşturduğu konfederasyonları,
�fade eder.

İKİNCİ KISIM
Spor Kulüpler� ve Spor Anon�m Ş�rketler�

BİRİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpler�

Kuruluş ve tüzel k�ş�l�ğ�n kazanılması
MADDE 3- (1) Spor kulüpler�, spor faal�yetler�ne katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az yed� k�ş�

tarafından kurulur.
(2) Spor kulübü kurmak �ç�n kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve gerekl� d�ğer belgelerle b�rl�kte Bakanlığa başvuruda

bulunulur.
(3) Kuruluş b�ld�r�m� ve belgeler�n doğruluğu �le kulüp tüzüğü Bakanlık tarafından altmış gün �ç�nde dosya

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

(4) 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 Bakanlık tarafından spor kulüpler� s�c�l�ne tesc�l
ed�l�r ve bu tesc�lle tüzel k�ş�l�k kazanır.

(5) Spor kulübünün tüzüğünde; spor kulübünün adı, amacı, gel�r kaynakları, üyel�k koşulları ve organları �le
geç�c� yönet�m kurulunun yer alması zorunludur.

(6) Kuruluş b�ld�r�m�, tesc�l�n şartları ve tüzüğün �çer�ğ� �le gerekl� belgelere �l�şk�n d�ğer hususlar Bakanlık
tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Spor faal�yetler�ne katılım
MADDE 4- (1) 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. İlg�l� spor dalı tesc�ller�, spor federasyonları tarafından ayrıca
Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(2) Tesc�l�n yapılması, başvuru şekl� ve gerekl� belgelere �l�şk�n usul ve esaslar, �lg�l� spor federasyonunun
tal�matları �le düzenlen�r.

Spor kulüpler�n�n organları
MADDE 5- (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 dayanak belgeler�
Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.

(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, terörün 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 bu Kanunun 20 nc� maddes�ne muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü,
spor anon�m ş�rket� statüsündek� bağlı ortaklığı ve �şt�rakler�ndek� yönet�m, denet�m, d�s�pl�n ve �ht�yar� d�ğer kurul
üyel�kler�, haklarındak� mahkeme veya �lg�l� kurul kararının kes�nleşt�ğ� tar�hte, başkaca h�çb�r �şlem yahut karara
gerek olmaksızın kend�l�ğ�nden sona erer. Yasaklanmış hakların ger� ver�lmes� kararı ver�ld�ğ� takd�rde bu fıkranın
ceza mahkûm�yet�ne �l�şk�n hükümler� uygulanmaz.



(5) 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.

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

(7) 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; bunların spor anon�m ş�rket� statüsündek� bağlı ortaklığı ve �şt�rakler�n�n yönet�m veya d�ğer kurul
üyeler�nde aranacak d�ğer n�tel�kler �se �lg�l� ş�rket�n esas sözleşmes�nde bel�rleneb�l�r.

Spor kulüpler�ne üye olma
MADDE 6- (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 kulüp 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.
Genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kurulu
MADDE 7- (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.

(2) Spor kulüpler� tarafından tutulacak defter ve kayıtlar �le �lg�l� usul ve esaslar yönetmel�kle düzenlen�r.
(3) Spor kulüpler�n�n genel kurul ve yönet�m kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenm�ş b�r

�nternet s�tes�ne sah�p olması, üyen�n bu yolda �stemde bulunması, elektron�k ortam araçlarının etk�n katılmaya
elver�şl�l�ğ�n�n b�r tekn�k raporla �spatlanıp bu raporun �l müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların k�ml�kler�n�n
saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektron�k ortamda yapılab�l�r. Elektron�k ortamı kullanmak �steyen spor
kulübü üyeler� ve yönet�m kurulu üyeler� elektron�k posta adresler�n� spor kulübüne b�ld�r�rler. Spor kulüpler�nde,
elektron�k ortamda yapılan genel kurul ve yönet�m kuruluna elektron�k ortamda katılma, öner�de bulunma, görüş
açıklama ve oy verme, f�z�k� katılmanın ve oy vermen�n bütün hukuk� sonuçlarını doğurur. Buna �l�şk�n usul ve esaslar
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

B�rleşme ve mal varlığının devr�
MADDE 8- (1) 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 aynı �lde bulunan başka b�r spor
kulübü �le b�rleşeb�l�r.

(2) B�rleşme; spor kulüpler� s�c�l�ne tesc�l �le geçerl�l�k kazanır ve devrolunan spor kulübünün tesc�l anındak�
bütün akt�f ve pas�f� kend�l�ğ�nden devralan spor kulübüne geçer. Bu b�rleşme �le devrolunan spor kulübünün üyeler�
kend�l�ğ�nden devralan spor kulübünün üyes� olur, devrolunan spor kulübü tasf�ye ed�lmeks�z�n sona erer ve spor
kulüpler� s�c�l�nden s�l�n�r.

(3) Devrolunan spor kulübüne a�t sport�f tar�hçe ve sport�f başarı devralan spor kulübüne geçm�ş sayılır.
Devralan spor kulübü, l�ge katılımda veya tesc�l ed�len �sm�nde devrolunan spor kulübü �zlen�m�n� verecek herhang�
b�r değ�ş�kl�k yapamaz. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım �sm� veya unvanı yen�den tesc�l ed�lmez.

(4) Spor kulüpler�n�n b�rleşmes� Bakanlığın �zn�ne tab�d�r. Bakanlığın �ncelemes� sadece bu Kanunun �lg�l�
hükümler�ne aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılır.

(5) 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 mal
varlığını devredeb�l�r. 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 mütesels�l
olarak sorumludur.

(6) B�rleşme ve mal varlığının devr� sözleşmeler� yazılı şek�lde yapılır. Bu sözleşmeler, b�rleşme veya mal
varlığı devr�ne katılan spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m kurulları tarafından �mzalanır ve spor
kulüpler�nde üyeler�n, spor anon�m ş�rketler�nde 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 onaylanır.

(7) B�rleşme ve mal varlığının devr� �şlemler�, 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.

(8) B�rleşme ve mal varlığının devr�ne �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar; uluslararası federasyonların düzenlemeler�
göz önüne alınmak suret�yle, �lg�l� bakanlıklar ve kuruluş kanunu bulunan spor federasyonlarının görüşü üzer�ne,
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Spor kulüpler�n�n sona ermes�, faal�yet�n�n yasaklanması ve tesc�l�n�n �ptal�
MADDE 9- (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 ve 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 bu 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 �ptal ed�l�r.

Spor tes�s�
MADDE 10- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, faal�yet gösterd�kler� spor dallarına uygun saha,

yarışma alanı veya tes�sler� yapar, yaptırır, �şlet�r, k�ralar veya kend�s�ne tahs�s ed�lmes� �ç�n gerekl� �ş ve �şlemler�
yürütür.

(2) Bakanlık, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tes�sler�n�n ver�ml� kullanılması �le
bu tes�slerden spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n b�r program dâh�l�nde ortaklaşa yararlanab�lmeler� �ç�n
gerekl� tedb�rler� alır. Buna �l�şk�n usul ve esaslar Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı ve Bakanlık
tarafından bel�rlen�r.

(3) Spor tes�sler�nde Dünya Dop�ngle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından �lan ed�len yasaklılar l�stes�ndek�
maddeler ve bu maddeler� �çeren ürünler�n bulundurulması, tüket�m� ve satışı yasaktır.

(4) Bakanlık, sporcu yet�şt�rme, sporda altyapının desteklenmes� ve spor müsabakalarında kullanılmak
amacıyla mülk�yet�ndek� veya tasarrufundak� taşınmazları spor anon�m ş�rketler�ne ve üst kuruluşlara on yıla kadar
8/9/1983 tar�hl� ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen pazarlık usulüyle k�ralayab�l�r ya da kırk dokuz yıla
kadar �rt�fak hakkı tes�s edeb�l�r.

Kamu yararına çalışan spor kulüpler�
MADDE 11- (1) Kamu yararına çalışan spor kulüpler�, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının ve �lg�l� spor

federasyonunun görüşü alınarak Bakanın tekl�f� ve Cumhurbaşkanı kararıyla bel�rlen�r.
(2) B�r spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılab�lmes� �ç�n;
a) En az �k� yıldır faal�yette bulunuyor olması,
b) Faal�yette bulunduğu spor dallarına elver�şl� spor tes�sler�n�n mülk�yet�ne veya uzun sürel� k�racılık ya da

tahs�s hakkına sah�p bulunması,
c) En az üçü ol�mp�k, paral�mp�k veya deafl�mp�k spor dalı olmak üzere altı ayrı spor dalında faal�yette

bulunması,
ç) İht�sas spor kulübü şekl�nde kurulanlarda �se ol�mp�k spor dallarının dünya şamp�yonalarına sporcusunun

katılması veya faal�yette bulunduğu her spor dalında ol�mp�k, paral�mp�k veya deafl�mp�k oyunlarına sporcu
göndermes�,

d) Faal�yet gösterd�ğ� spor dallarından en az b�r�nde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en
üst düzeydek� spor faal�yet�ne katılması,

şarttır.
(3) Denet�mler sonucunda bu şartları kaybett�kler� tesp�t ed�len spor kulübü hakkında alınan kamu yararına

çalışan spor kulübü sayılma kararı b�r�nc� fıkrada öngörülen usulle kaldırılır.
(4) Kamu yararına çalışan spor kulüpler�, 5253 sayılı Kanun �le d�ğer kanunlarda düzenlenen kamu yararına

çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanır.
(5) Kamu yararına çalışma statüsünün kazanılması ve kaybed�lmes�ne �l�şk�n d�ğer hususlar Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığının görüşü üzer�ne Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
Üst kuruluş
MADDE 12- (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.

(2) Üst kuruluşların kuruluş b�ld�r�m�, tüzük ve gerekl� d�ğer belgeler �le b�rl�kte Bakanlığa başvuruda
bulunulur. Bakanlık tarafından tesc�l ed�ld�kten sonra özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� kazanılır.

(3) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönet�m kurulu ve denet�m kuruludur.



(4) 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.

(5) 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� Bakanlığa
b�ld�rmekle yükümlüdür.

(6) Üst kuruluşların üye sayısının bu 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.

(7) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faal�yette bulunamazlar. Bu madde kapsamında kurulan üst
kuruluşlar, spor federasyonlarının �zn� olmaksızın bunların görev ve yetk�ler�n� doğrudan veya dolaylı olarak
kullanamazlar.

(8) 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.

(9) Üst kuruluşlara �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
Denet�m ve beyanname usulü
MADDE 13- (1) Spor kulüpler�, spor anon�m ş�rketler� ve üst kuruluşların; �lg�l� mevzuat, tüzük ve esas

sözleşmeler�nde göster�len amaçlar doğrultusunda faal�yet göster�p göstermed�kler�, defterler�n� ve kayıtlarını
mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, �dar� ve mal� her türlü �şlem ve faal�yetler� Bakanlık
tarafından denetlen�r.

(2) Spor kulüpler�, 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddes� kıyasen uygulanmak suret�yle İç�şler� Bakanlığı
veya mülk� �dare am�r� tarafından da denetleneb�l�r. Aynı Kanunun 30/A maddes�nde bel�rt�len suçlar kapsamında spor
kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n genel kurulu dışındak� organlarında görevl� olanlar veya �lg�l� personel hakkında
kovuşturma başlatılması hâl�nde bu k�ş�ler geç�c� b�r tedb�r olarak İç�şler� Bakanı tarafından görevden
uzaklaştırılab�l�r. Görevden uzaklaştırılan k�ş�ler yer�ne görev yapmak üzere kurul yedek üyeler� sırayla çağrılır.
Görevden uzaklaştırma tedb�r� neden�yle spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n zorunlu organlarının
oluşturulamaması hâl�nde spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n merkez�n�n bulunduğu �l�n val�s� tarafından
görevlend�r�lecek üç k�ş�l�k kom�syon tarafından en geç otuz gün �ç�nde olağanüstü genel kurul yapılır.

(3) Bakanlık, denet�m� bel�rled�ğ� l�glerde faal�yette bulunan spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n mal�
durumunu ve kâr-zarar hesaplarını, yıllık dönemler hâl�nde, Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
Kurumu tarafından yetk�lend�r�lm�ş b�r bağımsız denet�m kuruluşuna denetlett�rmek suret�yle de gerçekleşt�reb�l�r. Bu
denet�m�n g�derler� Bakanlık tarafından karşılanır. Beş yıl �ç�nde aynı ş�rket �ç�n toplam üç yıl denetç� olarak seç�len
denetç� �k� yıl geçmed�kçe denetç� olarak yen�den seç�lemez. Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
Kurumu bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye ve bu fıkrada bel�rt�len süreler� kısaltmaya
yetk�l�d�r.

(4) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, yıl sonu �t�barıyla veya en yüksek harcamaya sah�p olan spor
dalındak� müsabakaların yapıldığı döneme göre gel�r ve g�der �şlemler�n�n sonuçlarını ve kâr-zarar ve b�lanço
hesaplarını düzenleyecekler� beyanname �le her yıl hesap dönem� b�t�m�nden �t�baren üç ay �ç�nde Bakanlığa vermekle
yükümlüdür.

(5) Denet�m sırasında görevl�ler tarafından �stenecek her türlü b�lg�, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor
anon�m ş�rket� yetk�l�ler� tarafından ver�lmes� zorunludur. Denet�m kapsamında yapılan �nceleme konusuyla sınırlı
kalmak üzere ve ölçülülük �lkes�ne uygun olarak �ncelemen�n gerekt�rd�ğ� kadar ver�y� �çermek kaydıyla �steneb�lecek
b�lg� ve belgeler�n, yargı merc�ler� har�ç 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındak� kuruluşlar,
döner sermayel� kuruluşlar �le d�ğer gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından görevl� denet�m elemanına ver�lmes� zorunludur.

(6) Denet�m sırasında, uzmanlık veya tekn�k b�lg� gerekt�ren durumlarda denet�m elemanının taleb� üzer�ne
Bakanlık tarafından b�l�rk�ş� görevlend�r�leb�l�r. B�l�rk�ş�n�n görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle
düzenlen�r. B�l�rk�ş�ye ver�lecek ücret�n tutarı Bakanlık �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca b�rl�kte tesp�t olunur ve bu
ücret Bakanlık bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.

(7) Konsol�dasyonun gerekl� olduğu hâllerde kulüp bünyes�nde konsol�de olanlardan en yüksek harcamaya
sah�p olanın hesap dönem� kulübün de hesap dönem� olarak kabul ed�l�r.

(8) Denet�m sırasında, suç teşk�l eden f��ller�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde durum Cumhur�yet başsavcılığına
b�ld�r�l�r.

(9) Bu madde kapsamında yapılacak denet�me ve beyanname düzenlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Anon�m Ş�rketler�

Spor anon�m ş�rket� vasfının kazanılması ve kaybed�lmes�
MADDE 14- (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel k�ş�l�k kazanan anon�m ş�rketler, Bakanlık

tarafından tesc�l ed�lmeler� �le spor anon�m ş�rket� vasfını kazanır.
(2) Ş�rketler�n tesc�l başvurusu Bakanlık tarafından otuz gün �ç�nde karara bağlanır. Başvuruda mevzuata

aykırılık veya noksanlık bulunması hâl�nde bu hususun otuz gün �ç�nde g�der�lmes� �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.

(3) 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.

(4) Bakanlık;
a) Tesc�le �l�şk�n şartları kaybeden,
b) Organlarını bu 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.
(5) Spor anon�m ş�rketler�, faal�yette bulunacakları spor dalını �lg�l� spor federasyonuna tesc�l ett�rmek

zorundadır. 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 �ptal ed�l�r.

(6) Tesc�le �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
H�ssedarlık yapısı
MADDE 15- (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.
(2) 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� anlamında
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.

(3) B�r spor kulübü �le bağlantılı olan spor anon�m ş�rketler�n�n paylarının nama yazılı olması zorunludur.
(4) B�r spor kulübü �le bağlantılı olan spor anon�m ş�rketler�nde ş�rket kârından kuruculara, yönet�m kurulu

üyeler�ne ve d�ğer k�mselere herhang� b�r menfaat sağlanamaz.
(5) 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.
Yönet�m
MADDE 16- (1) 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.
(2) 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu hükümler� saklı kalmak üzere; halka açık spor

anon�m ş�rketler�n�n, kurumsal yönet�m �lkeler�ne uyumlarının derecelend�r�lmes� ve uymakla yükümlü oldukları
kurumsal yönet�m �lkeler�ne �l�şk�n esaslar Sermaye P�yasası Kurulunun görüşü alınmak suret�yle Bakanlık tarafından
ayrıca bel�rleneb�l�r.

(3) Spor anon�m ş�rketler�n�n yönet�m kurulu üyeler� hakkında d�ğer mevzuatta aranan şartlara �laveten bu
Kanunun 5 �nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları da uygulanır.

(4) 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.

Tamamlayıcı düzenlemeler
MADDE 17- (1) 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�ğle bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal� Hükümler

Temel �lkeler
MADDE 18- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�;
a) Ekonom�k ve mal� �mkânlarını gel�şt�rmek suret�yle şeffaflık ve güven�l�rl�kler�n� artırmak �ç�n çaba

göstermek,
b) Mal� yükümlülükler�n� süres� �ç�nde yer�ne get�rmek �ç�n gerekl� özen� göstermek,
c) Denk bütçe tes�s etmek, g�derler�n� gel�rler� oranında gerçekleşt�recek b�r �dar� ve mal� yapı oluşturmak ve

bu kapsamda �lg�l� spor federasyonu tarafından tal�matlarla bel�rlenm�ş bütçe ve harcama �lkeler�ne uyum göstermek,
ç) Sporun sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak ve korumak amacıyla faal�yetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun

vadel� sport�f yatırımları özend�rmek,
zorundadır.
Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n gel�r ve g�derler�
MADDE 19- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, tüzükler�nde veya esas sözleşmeler�nde bel�rt�len

amaçlarını ve bu Kanunda yer alan görevler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıdak� gel�r kaynaklarından yararlanır:
a) Üye a�datları
b) Sponsorluk gel�rler�
c) Sporcu transferler�nden alınan ücretler



ç) Sporcu yet�şt�rme tazm�natları
d) Sporcu eğ�t�m�, kurs ve benzer� ücretler
e) Faal�yetlere katılım bedeller�
f) Müsabaka hâsılatları
g) Yayın gel�rler�
ğ) Sah�b� veya ortağı olduğu ş�rketler �le �şletmelerden elde ed�len gel�rler
h) Toplantı ve benzer� faal�yetlere �l�şk�n gel�rler
ı) Reklam gel�rler�
�) K�ra gel�rler�
j) Spor müsabakalarına dayalı bah�s ve şans oyunlarından elde ed�len �s�m hakkı gel�rler�
k) Bağış ve yardımlar
1) Spor dışı faal�yetlere a�t gel�rler
m) F�nansman gel�rler�
n) Öz sermaye katkıları
o) D�ğer benzer� gel�rler
(2) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, tüzükler�nde veya esas sözleşmeler�nde bel�rt�len amaçlarını ve bu

Kanunda yer alan görevler�n� gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıdak� g�derlerde bulunab�l�r:
a) Satış ve malzeme g�derler�
b) Mağaza g�derler�
c) Sporculara ve d�ğer personele yapılan ödemeler
ç) Sporcu transfer� g�derler�
d) Faal�yetlere katılım ve müsabaka g�derler�
e) K�ralama ve f�nansal k�ralama g�derler�
f) İdar� g�derler
g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amort�sman g�derler�
ğ) Spor dışı faal�yetlere a�t g�derler
h) F�nansman g�derler� ve kâr payı dağıtımları
ı) Gençl�k gel�şt�rme faal�yetler�ne yapılan g�derler ve altyapı g�derler�
�) Sosyal sorumluluk faal�yetler� kapsamında yapılan g�derler
j) D�ğer benzer� g�derler
Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n bütçe ve harcama �lkeler�
MADDE 20- (1) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n spor faal�yetler� �le �lg�l� her türlü gel�r ve

g�derler�, bağlı ortaklıklar dâh�l, konsol�de b�lanço �çer�s�nde ve ayrı b�r hesapta toplanır.
(2) 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.

(3) Spor anon�m ş�rketler�n�n hesap dönem�, faal�yette bulunduğu en yüksek harcamaya sah�p spor dalındak�
müsabakaların yapıldığı döneme göre, esas sözleşme �le bel�rlen�r.

(4) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�;
a) B�r öncek� hesap dönem�nde gerçekleşen brüt gel�r�n�n yüzde y�rm� beş�n� aşan,
b) Mevcut yönet�m kurulunun olağan görev süres�n�n b�t�m�nden sonra doğacak ya da vades� gelecek,
gel�r ve alacaklarını üye sayısı on b�nden az olan spor kulüpler�nde en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun,

üye sayısı on b�nden fazla olan spor kulüpler�nde üyeler�n, spor anon�m ş�rketler�nde �se sermayen�n en az üçte b�r�n�
oluşturan payların sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n katılacağı genel kurulda, spor kulüpler�nde toplantıya katılanların
en az dörtte üçünün, 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 en az dörtte üçünü oluşturan payların sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oyu �le
devredeb�l�r. Anılan dev�r oranı, mevcut yönet�m kurulunun olağan görev süres�n�n b�t�m�nden sonrak� olağan
dönemde doğacak veya vades� gelecek olan gel�r ve alacaklar yönünden h�çb�r şek�lde b�r öncek� hesap dönem�nde
gerçekleşen brüt gel�r�n yüzde ell�s� oranını geçemez.

(5) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, b�r bütçe yılında öncek� yıl brüt gel�rler�n�n en fazla yüzde onuna
kadar borçlanab�l�r. Bu oranın üzer�ndek� borçlanmalar �se halka açık spor anon�m ş�rketler� �ç�n sermayen�n
çoğunluğunu oluşturan pay sah�pler� veya tems�lc�ler�n�n olumlu oyu �le; d�ğer spor anon�m ş�rketler� �ç�n sermayen�n
en az üçte �k�s�n� oluşturan pay sah�pler� veya tems�lc�ler�n�n olumlu oyu �le, spor kulüpler�nde �se genel kurul üye
tamsayısının en az üçte �k�s�n�n olumlu oyu �le kabul ed�lecek ek bütçe �le yapılab�l�r. Ancak ek bütçe �le yapılacak
borçlanma öncek� yıl brüt gel�rler�n�n yüzde ell�s�nden fazla olamaz. Öncek� yıl bütçeler�ndek� brüt gel�rler�,
g�derler�nden fazla olan spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� �se tak�p eden yıl bu fıkradak� sınırlamaların üzer�nde
söz konusu brüt gel�r fazlası kadar �lave borçlanma yapab�l�rler. Ayrıca, spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, ancak
öncek� yıl brüt gel�rler�n�n en fazla yüzde onuna kadar ve her halükârda vades� mevcut yönet�m kurulunun olağan
görev süres�n�n b�t�m�nden önce gelecek şek�lde borç vereb�l�r. Alınmış veya ver�lm�ş mevcut borçların vades�n�n



mevcut yönet�m kurulunun olağan görev süres�n�n b�t�m�nden sonrak� b�r tar�he uzatılması da bu fıkra kapsamında
borçlanma veya borç verme olarak değerlend�r�l�r. Bu fıkrada yer alan sınırlamalardan muaf�yete �l�şk�n usul ve esaslar
Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(6) Dördüncü ve beş�nc� fıkradak� oranların hesabında, 6102 sayılı Kanunun 398 �nc� maddes� kapsamında
denet�me tab� ş�rketler �ç�n, Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Türk�ye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen f�nansal tablolar esas alınır. Eğer bu ş�rketler, mevzuat gereğ�
konsol�de f�nansal tablo düzenl�yorsa, dördüncü ve beş�nc� fıkrada bahse konu oranların hesabında konsol�de f�nansal
tablolar esas alınır. F�nansal tablolarının düzenlenmes�nde �ht�yar� olarak Türk�ye Muhasebe Standartlarının
uygulanmasını terc�h eden spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� �ç�n de dördüncü ve beş�nc� fıkrada bahse konu
oranların hesabında bu f�nansal tablolar esas alınır.

(7) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, tesc�ll� oldukları ulusal spor federasyonu �le bu spor
federasyonunun üyes� olduğu uluslararası kuruluşların bel�rled�ğ� sport�f, altyapı, personel, �dar�, hukuk�, mal� ve d�ğer
kr�terler� yer�ne get�rmek zorundadır.

(8) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�; yönet�m kurulu üyeler�ne, bunların eşler� ve üçüncü dereceye
kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzer� pay sah�pler�ne ve yönet�m kurulu üyeler�n�n yüzde beş ve daha
fazla pay sah�b� olduğu ş�rketlere hak ve alacaklarını devredemez. Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�; yönet�m
kurulu üyeler�ne, bunların eşler� ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anon�m ş�rketler�, üzer�nde 6102 sayılı
Kanunun 195 �nc� maddes� anlamında doğrudan ya da dolaylı hâk�m�yet� bulunan k�ş�lere borç veremez veya bu
k�ş�ler leh�ne reh�n, kefalet, �potek veya d�ğer b�r tem�nat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını
devralamaz. Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n; yönet�m kurulu üyeler�nden, bunların eşler�nden ve üçüncü
dereceye kadar hısımlarından ve spor anon�m ş�rketler�n�n, üzerler�nde 6102 sayılı Kanunun 195 �nc� maddes�
anlamında doğrudan ya da dolaylı hâk�m�yet� bulunan k�ş�lerden aldıkları borçlar da beş�nc� fıkrada bel�rt�len
borçlanma sınırlamalarına tab�d�r.

(9) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahs�latların 5411 sayılı
Kanun kapsamındak� bankalar �le f�nansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığı �le
yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 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. 213 sayılı Kanunun �dar� para cezalarına �l�şk�n hükümler� saklıdır. Bu
şek�lde yapılmayan ödeme ve tahs�latların varlığı veya başka b�r şek�lde yapıldığı �spatlanamaz. Spor kulüpler� veya
spor anon�m ş�rketler� adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahs�latların spor kulüpler� veya spor anon�m
ş�rketler�n�n defter ve kayıtlarında göster�lmes� gerekl�d�r.

(10) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n bütçeler�nde gel�r ve g�der denkl�ğ�n�n sağlanması ve
bunların;

a) İlg�l� spor dalında sporculara, kulüplere, spor anon�m ş�rketler�ne,
b) Kamu kurumlarına verg�, s�gorta ve benzer� kamu hukukundan kaynaklanan,
vades� geçm�ş borcunun bulunmaması esastır.
(11) Denk bütçe şartları, bütçey� oluşturan gel�r ve g�derler �le bunların n�tel�kler�, bütçeye dâh�l ed�lmeyecek

g�derler, emsal f�yatlar üzer�nden gel�r g�der tablosuna dâh�l ed�lecek gel�r ve g�derler, denk bütçeden muaf olacak
kulüp ve spor anon�m ş�rketler�, kademel� b�r şek�lde kabul ed�leb�lecek zarar m�ktarı, bu kapsamda uygulanacak
d�s�pl�n cezaları ve denk bütçeye �l�şk�n d�ğer esaslar uluslararası spor kuruluşlarının düzenlemeler� göz önüne
alınmak suret�yle ve bu Kanunda bel�rt�len bütçe ve harcama �lkeler�ne aykırı olmamak kaydıyla �lg�l� spor
federasyonu tarafından tal�matla bel�rlen�r.

(12) Spor kulübünün tüzüğünde ve spor anon�m ş�rket�n�n esas sözleşmes�nde bütçen�n uygulanmasına �l�şk�n
hususlara ve yürürlüğe konması usulüne yer ver�l�r.

(13) Spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� başkan ve yönet�m kurulu üyeler� �le yönet�c�ler�; mevzuat, tüzük ve
esas sözleşmeden doğan yükümlülükler�n� kasıt veya �hmalle �hlal ett�kler� takd�rde kulüp, ş�rket, pay sah�pler� ve
alacaklılara karşı verd�kler� zararlardan mütesels�len sorumludur. Ancak zarara sebeb�yet verenler�n bu madden�n
dördüncü, beş�nc�, sek�z�nc� ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık hâller�ne �l�şk�n sorumluluklarında kasıt veya �hmal
aranmaz ve zararın doğmasını engellemek �ç�n gerekl� özen� gösterd�ğ�n� �spat etmed�kçe sorumluluğu devam eder. Bu
durumda spor kulübü, spor anon�m ş�rket�, spor anon�m ş�rket� pay sah�pler� ve bunların alacaklıları, spor kulübünün
ve spor anon�m ş�rket�n�n yükümlend�r�ld�ğ� tutar �ç�n sorumluları doğrudan tak�p edeb�l�r.

Yardım şek�ller�
MADDE 21- (1) Bakanlık ve spor federasyonları; altyapı ve sporun gel�ş�m�ne �l�şk�n konularda spor

kulüpler�ne, spor anon�m ş�rketler�ne ve üst kuruluşlara yardımda bulunab�l�r.
(2) Yardımlar, ayn� veya nakdî şek�lde yapılab�l�r.
(3) Büyükşeh�r beled�yes�, beled�ye ve bağlı kuruluşları �le bunların sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlasına

sah�p oldukları ş�rketler, spor kulüpler�n�n ve spor anon�m ş�rketler�n�n profesyonel spor dallarına ve bunların
profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz. 3/7/2005 tar�hl� ve
5393 sayılı Beled�ye Kanununun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� �le 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı
Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend� bu hükmün kapsamı dışındadır.

(4) Bakanlık ve spor federasyonları, okul spor kulüpler�ne spora �l�şk�n faal�yetlerde bulunmak üzere ayn�,
nakdî veya tekn�k eleman görevlend�rme şekl�nde yardımda bulunab�l�r.



(5) Bu madde kapsamında yapılacak yardımlara �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmel�kle bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Davanın �hbarı ve ferî müdahale
MADDE 22- (1) Bakanlık ve �lg�l� spor federasyonu; gerekl� görmeler� hâl�nde, spor anon�m ş�rketler� �le �lg�l�

olarak, 6102 sayılı Kanunun 549 uncu �la 557 nc� maddeler� �le bu Kanunun 20 nc� maddes� kapsamında açılacak
davalarda davacı taraf yanında ve davacıya yardımcı olmak amacıyla, tahk�kat sona er�nceye kadar, ferî müdah�l
olarak yer alab�l�rler. Bu kapsamda açılacak davalar, mahkemece Bakanlık ve �lg�l� spor federasyonuna �hbar ed�l�r.

(2) B�r�nc� fıkra hükmü spor kulüpler� hakkında kıyasen uygulanır.
(3) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�nde �bra kararı; davacı, Bakanlık ve �lg�l� spor federasyonunun bu

madde kapsamında sah�p olduğu dava ve ferî müdahale hakkını ortadan kaldırmaz.
Profesyonel faal�yet
MADDE 23- (1) Spor federasyonunun üyes� olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak

kabul ed�len ve mevzuata göre profesyonel faal�yette bulunulmasına �z�n ver�len spor dallarında, b�r spor kulübü veya
spor anon�m ş�rket�ne sözleşme �l�şk�s� �le bağlı b�ç�mde profesyonel olarak spor faal�yet�nde bulunulab�l�r. Bu şek�lde
müsabakalara katılan sporcu �ç�n spor faal�yet� onun esas mesleğ� kabul ed�l�r. Profesyonel sporcunun statüsü �le hak
ve yükümlülükler�, faal�yette bulunduğu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından bel�rlen�r.

(2) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�, b�r�nc� fıkra hükmüne göre profesyonel olarak kabul ed�len ve
�z�n ver�len spor dallarında faal�yette bulunmak üzere profesyonel şube açab�l�r.

Alacakların öncel�ğ�
MADDE 24- (1) Bakanlığın spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�nden kes�nleşm�ş olan; k�ra, alt k�ra, her

türlü spor müsabaka ve göster�ler�nde b�let satışlarından elde ed�len hasılat payı, gençl�k veya spor tes�sler�ne ver�len
�s�mlerden doğan reklam veya sponsorluk gel�rler�nden paylar ve sözleşmelerden doğan d�ğer alacakları, bu kulüpler�n
ve ş�rketler�n Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı nezd�ndek� �s�m hakkı alacaklarından, d�ğer tüm alacaklardan öncel�kl�
olarak tahs�l ed�l�r.

Uygulanacak hükümler
MADDE 25- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpler� hakkında 4721 sayılı Kanun �le

5253 sayılı Kanun; spor anon�m ş�rketler� hakkında �se 6102 sayılı Kanun hükümler� uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Spor Federasyonları
BİRİNCİ BÖLÜM

Spor Federasyonları
Kuruluş ve teşk�lat
MADDE 26- (1) Spor federasyonları, spor dalı �le �lg�l� faal�yetler� yürütmek üzere kanunla veya

Cumhurbaşkanlığı kararnames� �le kurulur ve kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnames�n�n Resmî Gazete’de
yayımlanması �le tüzel k�ş�l�k kazanır.

(2) Spor federasyonlarının merkezler� Ankara’dadır. Spor federasyonlarının merkez teşk�latı; genel kurul,
yönet�m, denet�m, d�s�pl�n kurulları �le genel sekreterl�kten teşekkül eder.

(3) Yen� kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüler� Bakanlık tarafından hazırlanır.
Genel kurul
MADDE 27- (1) Genel kurul spor federasyonunun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması �le �lg�l� her

türlü �şlem yönet�m kurulunca yürütülür. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara’da yapılır.
(2) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemc� görevlend�r�r. Gözlemc�, genel kurul toplantısının mevzuata

uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu on beş gün �ç�nde Bakanlığa sunar. Bakanlık raporun
ver�ld�ğ�; �lg�l�ler �se genel kurulun yapıldığı tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde Ankara asl�ye hukuk mahkemes�nde
genel kurulun �ptal�n� �steyeb�l�r.

Genel kurul toplantıları
MADDE 28- (1) Genel kurulun toplanması, delegeler�n bel�rlenmes�, d�vanın oluşturulması, delege l�stes�ne

yapılacak �t�razlar, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu aday l�steler�n�n oluşturulması, seç�mler�n yapılması ve oyların
sayımı �le �lg�l� temel usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle, d�ğer hususlar ana statüyle
bel�rlen�r.

(2) Genel kurul delege sayısı, ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında 150’den az 300’den fazla, d�ğer spor
dallarında �se 100’den az 200’den fazla olamaz.

(3) Olağan genel kurul; ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında �lg�l� ol�mp�yat oyunlarının, d�ğer spor
dallarında yaz ol�mp�yat oyunlarının b�t�m�nden, yen� kurulacak spor federasyonlarında �se kararın Resmî Gazete’de
yayımlandığı tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır.

(4) Ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında �lg�l� ol�mp�yat oyunlarının, d�ğer spor dallarında yaz ol�mp�yat
oyunlarının herhang� b�r sebeple;



a) En fazla b�r yıl süreyle ertelenmes� hâl�nde mevcut federasyon başkanı ve organların görev, yetk� ve
sorumlulukları erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.

b) B�r yıldan fazla süreyle ertelenmes� veya �ptal� hâl�nde, erteleme veya �ptal kararından �t�baren en geç üç ay
�ç�nde genel kurul yapılır.

(5) Olağanüstü genel kurul;
a) Spor federasyonu yönet�m kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı,
b) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların salt çoğunluğunun noter kanalı �le yazılı müracaatı,
c) Federasyon başkanının �st�fası, başkan olma şartlarından herhang� b�r�n� kaybetmes� veya ölümü,
ç) Yönet�m veya d�s�pl�n kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmes�,
hâller�nden herhang� b�r�n�n gerçekleşmes� durumunda yapılır.
(6) D�s�pl�n kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmes� neden�yle yapılacak olağanüstü genel

kurulda sadece d�s�pl�n kurulu üyeler�n�n seç�m� yapılır.
(7) Mal� genel kurul, �k� yılda b�r ana statüde bel�rt�len tar�hte yapılır.
(8) Mal� genel kurulda �bra ed�lmeyen veya bu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len hâllerde başkan ve

yönet�m kurulu üyeler�n�n yer�ne kalan sürey� tamamlayacak yen� yönet�m kurulunu seçmek üzere en geç altmış gün
�ç�nde seç�ml� olağanüstü genel kurul toplanır. Federasyon başkanının başkan olma şartlarından herhang� b�r�n�
kaybetmes� hâl�nde bu süre kararın kes�nleşmes�nden �t�baren başlar. Ancak, beş�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde
bel�rt�len hâllerde, son toplantı tar�h�nden �t�baren altı ay geçmeden veya ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında
ol�mp�yat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış �se olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

Toplantı usulü
MADDE 29- (1) Genel kurul; delege tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve katılanların salt çoğunluğu

�le karar alır. Seç�mde en fazla oyu alan aday ve l�stes� seç�lm�ş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması
hâl�nde, genel kurul tak�p eden günde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların
sayısı seç�mle bel�rlenen kurulların asıl üye sayısının �k� katından aşağı olamaz.

(2) Genel kurul toplantılarını mevzuatta öngörülen süre ve esaslar dâh�l�nde yapmayan spor federasyonlarının
genel kurulları, Tahk�m Kurulu tarafından oluşturulacak üç k�ş�l�k kom�syon mar�fet�yle altmış gün �ç�nde yapılır ve
federasyon başkanı �le yönet�m kurulu üyeler� hakkında adl� ve �dar� �şlem başlatılır.

(3) Genel kurul çağrısı ve gündem�, toplantı tar�h�nden en az otuz gün önce; faal�yet raporu, denetleme raporu
�le bütçe tasarısı �se en az on beş gün önce spor federasyonu ve Bakanlık �nternet s�tes�nde duyurulur.

(4) Başkanın seç�m�, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarının seç�m� �le b�rl�kte yapılır. Seç�mler l�ste
yöntem� esası �le g�zl� oy ve açık tasn�f şekl�nde yapılır.

(5) Spor federasyonu çalışanları genel kurul deleges� olamaz. Genel kurulda kulüpler�n delege sayısı, toplam
delege sayısının yüzde altmışından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde onu Bakanlık delegeler�nden
oluşur.

Genel kurulun görevler�
MADDE 30- (1) Genel kurulun görevler� şunlardır:
a) Ana statüyü değ�şt�rmek.
b) Başkan, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu üyeler�n� seçmek.
c) Bütçey� onaylamak.
ç) Bütçe harcama kalemler� arasında değ�ş�kl�k yapmak konusunda yönet�m kuruluna yetk� vermek.
d) Taşınmaz alım satımı �le uluslararası federasyonlara karşı mal� taahhütlerde bulunmak �ç�n yönet�m

kuruluna yetk� vermek.
e) Yönet�m kurulu faal�yet raporunun �bra ed�l�p ed�lmemes�n� oylamak.
f) Denet�m kurulu raporunun �bra ed�l�p ed�lmemes�n� oylamak.
g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere spor federasyonuna yen� spor dalı bağlanmasını veya ayrılmasını tekl�f

etmek.
ğ) Bakanlığın onayı �le profesyonel şube kurulmasına karar vermek.
h) Çalışma usul ve esasları ana statüyle bel�rlenmek kaydıyla �kt�sad� �şletme kurulmasına karar vermek.
ı) Faal�yet raporu ve yönet�m kurulunun �bra ed�l�p ed�lmemes� kapsamında değerlend�r�lmek üzere; Sport�f

Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulunca yönet�m kurulunun federasyonun yönet�m� ve tems�l� hususunda yeterl�
bulunmadığına �l�şk�n olarak düzenlenen raporu görüşmek.

�) Mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m kurulu
MADDE 31- (1) Yönet�m kurulu, spor federasyonunun yönet�m ve tems�l organıdır.
(2) Yönet�m kurulu üyeler�, genel kurul tarafından seç�len federasyon başkanı dâh�l on b�r asıl ve on b�r yedek

üyeden oluşur. Kurulun en az �k� asıl üyes�n�n, �lg�l� spor dalında ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunları �le
büyükler dünya veya Avrupa şamp�yonaları ya da kupalarında m�llî olan ve en az b�r yıl önce faal sporculuğu bırakmış
sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönet�m kurulu üyes� olab�lecek m�llî sporcu bulunmaması hâl�nde, bunların
yer�ne en az b�r yıldır faal olmayan l�sanslı sporcular yönet�m kurulu üyes� seç�leb�l�r.

(3) Yönet�m kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
D�s�pl�n kurulu



MADDE 32- (1) D�s�pl�n kurulu, spor federasyonlarının faal�yet programında yer alan veya spor federasyonu
tarafından �z�n ver�len müsabaka ve faal�yetlerden doğan d�s�pl�n uyuşmazlıklarında yetk�l�d�r.

(2) D�s�pl�n kurulu üyeler�, genel kurul tarafından seç�len beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
(3) D�s�pl�n kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
(4) D�s�pl�n kurulu; �htar, kınama, para cezası, ödüller�n �ades�, �hraç, müsabakadan men, hak mahrum�yet�,

l�sans ve d�ğer uygunluk belgeler�n�n askıya alınması veya �ptal�, spor dalı tesc�l�n�n �ptal�, sey�rc�s�z oynama, saha
kapatma, hükmen mağlub�yet, puan �nd�rme, l�gden düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�k veya spor
federasyonları tarafından çıkarılacak tal�matla bel�rlenecek d�ğer cezaları vereb�l�r.

(5) D�s�pl�n �hlal� oluşturacak f��ller ve d�s�pl�n yargılamasının temel usul ve esasları Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Denet�m kurulu
MADDE 33- (1) Denet�m kurulu, spor federasyonunun mal� �şlemler�n�n mevzuata, belge ve kararlara uygun

olup olmadığını genel kurul adına denetler.
(2) Denet�m kurulu; �k� üyes� genel kurul tarafından seç�mle bel�rlenen, üç üyes� �se Bakanlık tarafından

görevlend�r�len beş üyeden oluşur.
(3) Denet�mler�n spor federasyonunun merkez�nde yapılması zorunludur. Her mal� yılda en az dört defa

denet�m yapılarak tesp�t ed�len hususlarda gerekl� �şlemler�n tes�s ed�lmes� �ç�n yönet�m kuruluna b�ld�r�m yapılır.
Yönet�m kurulu tesp�t ed�len hususların gereğ�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Ayrıca her mal� genel kurul �ç�n yıllık
esasa göre hazırlayacağı denet�m raporunu, genel kurulun onayına sunar.

(4) Denet�m kurulu tarafından yapılacak denet�m�n usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmel�kle düzenlen�r.

Federasyon başkanı, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu üyeler�nde aranacak genel şartlar
MADDE 34- (1) Federasyon başkanı �le yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu üyeler�nde aşağıdak� genel şartlar

aranır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak.
b) En az l�se mezunu olmak.
c) Tahk�m Kurulu, Bakanlık spor d�s�pl�n kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının d�s�pl�n

kurullarından son beş yıl �ç�nde b�r defada altı ay veya toplamda b�r yıl hak mahrum�yet� cezası almamış olmak.
ç) 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, terörün 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, para
nakl�ne aracılık etme veya bu Kanunun 20 nc� maddes�ne muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Federasyon başkan adayları yönünden genel kurul delegeler�n�n en az yüzde onunun yazılı desteğ�ne sah�p
olmak.

e) Federasyon başkan adayları yönünden Bakanlık tarafından bel�rlenecek m�ktarı geçmemek üzere spor
federasyonu tarafından tesp�t ed�len adaylık ücret�n� yatırmak.

(2) Federasyon başkan adayları, genel kurul tar�h�nden en az on gün önce yazılı başvurularını federasyona
yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r.

(3) B�r k�mse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı
yapab�l�r.

(4) Spor federasyonlarında ücretl� veya fahr� görev alanların spor kulüpler�ndek� üyel�k ve yönet�c�l�kler�
göreve başlama tar�h�nden �t�baren kend�l�ğ�nden sona erer. Spor federasyonlarında görevler� sona erenler�n kulüp
üyel�ğ� ve yönet�c�l�ğ�nden kaynaklanan hakları korunur.

(5) Yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarının çalışma usul ve esasları �le kurulların bu Kanunda sayılmayan
d�ğer görevler� Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.

Genel sekreterl�k
MADDE 35- (1) Genel sekreter, spor federasyonunun her türlü �dar� �ş ve �şlemler�n� yönet�m kurulunun

tal�matları doğrultusunda yapmakla yetk�l� ve sorumludur.
(2) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık meslek� tecrübeye sah�p ve en az dört yıllık

yükseköğren�m mezunu k�ş�ler arasından yönet�m kurulu kararıyla �st�hdam ed�l�r.
(3) Genel sekreterl�kte aranacak d�ğer şartlar �le çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak

yönetmel�kle düzenlen�r.
D�ğer kurulların oluşumu
MADDE 36- (1) Bu Kanunda bel�rt�lmeyen ve spor federasyonu tarafından oluşturulacak d�ğer kurulların

oluşumu, çalışma usul ve esasları tal�matla bel�rlen�r.
Spor federasyonu �l tems�lc�s�



MADDE 37- (1) Spor federasyonlarının yurt �ç� bağlantısını ve spor federasyonunun faal�yetler�nde �l
müdürlükler� �le koord�nasyonu sağlamak üzere, �llerde spor federasyonu tems�lc�l�kler� kurulab�l�r. Spor
federasyonlarının �l tems�lc�ler�, 34 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında aranan şartlar dâh�l�nde federasyon başkanının
tekl�f� ve Bakanlık onayı �le görevlend�r�l�r.

Spor federasyonunun görev ve yetk�ler�
MADDE 38- (1) Spor federasyonunun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Spor dalı �le �lg�l� faal�yetler� ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.
b) Spor dalının gel�şmes�n�, her yaş grubunda yapılmasını ve ülke genel�nde yaygınlaşmasını sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde performans sporcusu yet�şt�rmek amacıyla Bakanlıkla koord�nel� b�r şek�lde

altyapıya yönel�k olarak gerekl� çalışmaları yürütmek.
ç) Sporcu sağlığı �le �lg�l� konularda gerekl� önlemler� almak.
d) Spor federasyonunu teşk�latlandırmak.
e) Spor federasyonunu uluslararası faal�yetlerde tems�l etmek.
f) Tahk�m Kurulu kararlarını uygulamak.
g) Yıllık ve dört yıllık stratej�k plan hazırlamak.
ğ) Bakanlık b�l�ş�m s�stemler�n� kullanmak.
h) Kend�s�ne bağlı spor dallarında spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n� sport�f yönden denetlemek.
ı) Yönetmel�kle bel�rlenen d�ğer görevler� yapmak.
Spor federasyonu gel�rler�
MADDE 39- (1) Spor federasyonunun gel�rler� şunlardır:
a) Bakanlık bütçes�nden ayrılacak pay
b) Bakanlık bütçes�nden eğ�t�m ve altyapının �y�leşt�r�lmes�ne �l�şk�n projeler�n desteklenmes� �ç�n aktarılacak

kaynak
c) Katılım payı, başvuru harçları ve a�datlar
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, l�sans ve v�ze ücretler� �le transferlerden alınacak pay
d) Kulüpler�n tesc�l ücretler�
e) Kulüpler�n telev�zyon, radyo, �nternet ve benzer� mecralarda yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü

basın ve yayın organları �le yapacakları ve kulüpler�n forma sözleşmeler�nden elde ett�kler� gel�rler�n ana statüde
bel�rlenecek oranı �le m�llî ve tems�lî müsabakaların telev�zyon, radyo ve �nternet üzer�nden yayınlarından elde
ed�lecek gel�rler

f) Eğ�t�m, kurs, sem�ner ve spor federasyonunun görev alanı �çer�s�nde yer alan spor dalları �le �lg�l� olarak
kurulan �kt�sad� �şletmelerden elde ed�lecek gel�rler

g) Sponsorluk gel�rler�
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gel�rler�
h) Ceza ve �t�raz gel�rler�
ı) Yardım ve bağışlar
�) K�ra ve �şletme gel�rler�
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretler�
k) D�ğer benzer� gel�rler
(2) Spor federasyonunun bu Kanunda sayılan görevler�yle �lg�l� faal�yetler� dolayısıyla �kt�sad� �şletme

oluşmuş sayılmaz.
Spor federasyonunun malları ve tahs�s
MADDE 40- (1) Spor federasyonlarının malları Devlet malı hükmünded�r ve haczed�lemez. Spor federasyonu

mallarının haczed�lmes�ne �l�şk�n talepler �cra müdürlüğünce redded�l�r.
(2) Bakanlık, spor federasyonlarına ayn� ve nakdî yardımda bulunab�l�r ve spor federasyonlarının �ht�yaç

duyduğu s�c�le kayıtlı malları satın alab�l�r. Satın alınan s�c�le kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahs�s ed�l�r. Tahs�se
�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

(3) Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar �le Bakanlık bütçes�nden bu spor
federasyonlarına tahs�s ed�len kaynaklar kullanılarak ed�n�len her türlü taşınır ve taşınmazlar ed�n�m amacı dışında
kullanılamaz ve Bakanlık �zn� alınmadan üçüncü k�ş�lere satılamaz veya devred�lemez.

(4) Tüzel k�ş�l�ğ� sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları Bakanlık teşk�latına devred�l�r.
(5) Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların taleb� üzer�ne, kend�s�ne a�t spor tes�sler�n�n �şletme

hakkını ve taşınmazlarını bedels�z olarak kırk dokuz yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faal�yetler� �ç�n
tahs�s edeb�l�r. Söz konusu spor tes�sler� �le taşınır ve taşınmazların tahs�s amacı dışında kullanılması hâl�nde, tahs�s
�şlem� Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

Harcama ve belge düzen�
MADDE 41- (1) Spor federasyonlarının 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü

maddes�n�n (p) bend� kapsamında yapılan mal ve h�zmet alımları, mülk�yet�nde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar
veya üzer�ndek� yapı ve tes�sler�n tahs�s�, k�ralanması, �rt�fak hakkı tes�s� �le satışı, mal değ�ş�m�, arsa veya kat



karşılığı �nşaat yaptırılması, ecr�m�s�l ve tahl�ye �şlemler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak
yönetmel�kle düzenlen�r.

(2) Spor federasyonları tek düzen hesap planına ve b�lanço esasına göre kayıtlarını tutar. Hesap dönem� takv�m
yılıdır. Raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterler�n�, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken
defterlere �l�şk�n yükümlülükler saklı kalmak üzere, 6102 sayılı Kanun hükümler�ne göre tasd�k ett�r�r ve saklar.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun �le bel�rlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör ve bunlara �l�şk�n
kurs, sınav, madalya, m�llîl�k belgeler�, kuşak, bröve ve benzer� tüm kayıtlar �se devamlı olarak saklanır.

Bakanlık denet�m�, �ncelemes� ve soruşturması
MADDE 42- (1) Spor federasyonlarının her türlü �ş ve �şlemler� �le harcamalarının denet�m�, �ncelemes� ve

soruşturması Bakan tarafından görevlend�r�lecek denet�m elemanlarınca yapılır.
(2) Bakanlık tarafından yapılacak denet�m sonucunda tesp�t ed�lecek her türlü zarar Bakanlık tarafından

�lg�l�lerden tahs�l ed�l�r.
(3) Spor federasyonu yönet�m kurulunun, genel kurul tarafından �brası yönet�m kurulunun denet�m sonucu

ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Kend� kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları açısından yapılacak Bakanlık denet�m�n�n kapsamı,

Bakanlık tarafından yapılacak ayn� ve nakdî yardımlar �le tahs�sler�n mevzuata ve amacına uygun olarak harcanması
ve kullanımının tesp�t� �le sınırlıdır. Yapılan denet�m sonucunda tesp�t ed�lecek her türlü zarar Bakanlık tarafından
�lg�l�lerden tahs�l ed�l�r. Kend� kuruluş kanunu bulunan spor federasyonu yönet�m kurulunun, genel kurul tarafından
�brası yönet�m kurulunun denet�m sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Federasyon faal�yetler�nde görevl� bulunanlar, görevler�yle �lg�l� olarak �şlem�ş oldukları suçlar bakımından
kamu görevl�s� sayılır.

(6) Bakanlık tarafından yapılacak denet�m, �nceleme ve soruşturmanın usul ve esasları Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

Spor federasyonlarının bütçe ve harcama �lkeler�
MADDE 43- (1) Spor federasyonları;
a) Mal� yükümlülükler�n� süres� �ç�nde yer�ne get�rmek �ç�n gerekl� özen� göstermek,
b) Denk bütçe tes�s etmek, g�derler�n� gel�rler� oranında gerçekleşt�recek b�r �dar� ve mal� yapı oluşturmak,
zorundadır.
(2) Spor federasyonları;
a) Öncek� yıl gel�rler�n�n yüzde onunu aşacak m�ktarda borçlanma yapamaz.
b) Spor federasyonlarınca yapılacak ödeme ve tahs�latların 5411 sayılı Kanun 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. Bu şek�lde yapılmayan ödeme ve
tahs�latların varlığı veya başka b�r şek�lde yapıldığı �spatlanamaz. Spor federasyonları adına veya hesabına yapılan
tüm ödeme veya tahs�latların spor federasyonlarının defter ve kayıtlarında göster�lmes� gerekl�d�r.

c) Spor federasyonlarının bütçeler�nde gel�r ve g�der denkl�ğ�n�n sağlanması ve bunların kamu kurumlarına
verg�, s�gorta ve benzer� kamu hukukundan kaynaklanan vades� geçm�ş borcunun bulunmaması esastır.

ç) Spor federasyonu başkan ve yönet�m kurulu üyeler�; mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler�n� kasıt veya
�hmalle �hlal ett�kler� takd�rde oluşab�lecek zararlardan mütesels�len sorumludur. Ancak zarara sebeb�yet verenler�n bu
fıkraya aykırılık hâller�ne �l�şk�n sorumluluklarında kasıt veya �hmal aranmaz. Bu durumda spor federasyonu ve
alacaklıları, spor federasyonunun yükümlend�r�ld�ğ� tutar �ç�n sorumluları doğrudan tak�p edeb�l�r.

(3) Yönet�m kurulu, Bakanlıktan �z�n almaksızın görev süres�n� aşacak şek�lde spor federasyonunu borç altına
sokacak �şlem yapamaz.

Spor elemanlarının belgelend�r�lmes�
MADDE 44- (1) Spor �darec�s�, çalıştırıcı, antrenör, eğ�tmen, hakem ve benzer� spor elemanlarının; meslek�

standartları, ulusal tekn�k ve meslek� yeterl�l�kler�n�n esasları, denet�m�, ölçümü, belgelend�rme ve sert�f�kalandırma
�şlemler� Meslek� Yeterl�l�k Kurumu �le �ş b�rl�ğ� yapılarak, münhasıran Bakanlık tarafından yapılır. Buna �l�şk�n usul
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

Spor dallarının tesp�t�
MADDE 45- (1) Spor dalları Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve tekn�k ve �dar� bakımdan spor federasyonlarına

bağlanır.
(2) B�r spor dalının profesyonel olarak bel�rlenmes�ne, �lg�l� spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanlık

tarafından karar ver�l�r.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 46- (1) Spor federasyonları �le �lg�l� olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, spor

federasyonlarının kend� kuruluş kanunları, 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanunu, 4721
sayılı Kanun �le 5253 sayılı Kanun hükümler� uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM



Çeş�tl� ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümler� ve Soruşturma Usulü
Ceza hükümler� ve soruşturma usulü
MADDE 47- (1) Spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler� bu

Kanunun 20 nc� maddes�n�n dördüncü, beş�nc� veya sek�z�nc� fıkralarına aykırı f��ller� neden�yle b�r yıldan üç yıla
kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun 20 nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne kadar
adl� para cezası �le cezalandırılır.

(3) Spor federasyonu başkan ve yönet�m kurulu üyeler�, bu Kanunun 43 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a)
bend�ne ve üçüncü fıkrasına aykırı f��ller� neden�yle b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(4) Bu Kanunun 43 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�ne aykırı davrananlar, yüz günden beş yüz güne
kadar adl� para cezası �le cezalandırılır.

(5) Bakanlık ve d�ğer kamu kurumları tarafından tahs�s ed�len taşınmazlar ve sağlanan destekler�, kuruluş
kanunu bulunan spor federasyonları da dâh�l tahs�s ya da destek amacı dışında kullananlar b�r yıldan beş yıla kadar
hap�s cezası �le cezalandırılır.

(6) Spor dallarının düzenlenmes� ve yürütülmes�ne �l�şk�n olarak Bakanlık veya spor dalının �lg�l� olduğu spor
federasyonundan yazılı �z�n almaksızın; bu kapsamda faal�yette bulunan veya unvanlarında, her türlü belge, �lan ve
reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu g�b� faal�yet gösterd�kler� �zlen�m�n�
uyandıracak söz ve dey�mler� kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan k�ş�ler, Bakanlık veya �lg�l� spor
federasyonunun ş�kayet� üzer�ne üç aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(7) Spor kulübü kurma hakkına sah�p olmadıkları hâlde spor kulübü kuranlar veya spor kulüpler�ne üye
olmaları kanunlarla yasaklandığı hâlde üye olanlar �le spor kulüpler�ne üye olması kanunlarla yasaklanmış k�ş�ler�
b�lerek üyel�ğe kabul eden veya kaydını s�lmeyen veya spor kulübü üyes� �ken üye olma hakkını kaybeden k�ş�ler�
üyel�kten s�lmeyen spor kulübü başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne beş b�n Türk l�rası �dar� para cezası
ver�l�r.

(8) Genel kurulu süres�nde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümler�ne
aykırı olarak veya spor kulübünün merkez�n�n bulunduğu veya tüzüğünde bel�rt�len yer dışında yapan spor kulübü
başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne beş b�n Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

(9) Spor kulübüne a�t tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasd�ks�z defter tutan spor kulübü
başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler� üç aydan b�r yıla kadar hap�s veya adl� para cezası �le cezalandırılır. Bu
defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması hâl�nde spor kulübü başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne
ve defterler� tutmakla sorumlu k�ş�lere beş b�n Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

(10) Genel kurul ve d�ğer spor kulübü organlarında yapılan seç�mler ve oylamalar �le oyların sayım ve
dökümüne h�le karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahr�f veya yok edenler veya g�zleyenler, f��ller� daha ağır b�r
cezayı gerekt�rmed�ğ� takd�rde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s ve adl� para cezası �le cezalandırılır.

(11) Her ne suretle olursa olsun kend�s�ne tevd� olunan spor kulübüne a�t para veya para hükmündek� evrak,
senet veya sa�r malları kend�s�n�n veya başkasının menfaat�ne olarak sarf veya �st�hlak veya rehneden veya satan,
g�zleyen, �mha, �nkâr, tahr�f veya tağy�r eden yönet�m kurulu başkanı ve üyeler� veya denetç�ler �le spor kulübünün
d�ğer personel� 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun güven� kötüye kullanma suçuna �l�şk�n
hükümler�ne göre cezalandırılır.

(12) Bu Kanunun 13 üncü maddes�nde bel�rt�len beyannamey� b�lerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz
günden az olmamak üzere adl� para cezası �le cezalandırılır. Bu maddede bel�rt�len beyanname verme yükümlülüğünü
yer�ne get�rmeyen spor kulübü başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne beş b�n Türk l�rası �dar� para cezası
ver�l�r.

(13) Bu Kanunun 13 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasındak� zorunluluğa uymayanlar üç aydan b�r yıla kadar
hap�s veya adl� para cezası �le cezalandırılır.

(14) Spor kulübünün veya spor anon�m ş�rket�n�n bu maddede düzenlenen suçlardan dolayı oluşan zararının,
soruşturma başlamadan önce tazm�n suret�yle tamamen g�der�lmes� hâl�nde ver�lecek cezalar üçte b�r oranında
�nd�r�l�r.

(15) Bu Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası ve 12 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len b�ld�r�m
yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen spor kulübü başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne ve üst kuruluş
yönet�c�ler�ne beş b�n Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

(16) Bu Kanunun 5 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına aykırı olarak spor kulübü organlarında görev alanlara
ve bu k�ş�ler�n görevler�n� yazılı uyarıya rağmen on beş gün �ç�nde sonlandırmayan spor kulübü başkan, yönet�m
kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne on b�n Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r. Bakanlık tarafından yapılan �k�nc� yazılı
uyarıya rağmen üç ay �ç�nde bu k�ş�ler�n organlardak� görevler�n�n sonlandırılmaması hâl�nde bu Kanunun 9 uncu
maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre �şlem tes�s ed�l�r.

(17) Bu maddede bel�rt�len �dar� yaptırımlara karar vermeye Bakanlık yetk�l�d�r. Bu yetk�, merkezde
Bakanlığın �lg�l� genel müdürlüğüne, taşrada �se �l müdürlükler�ne devred�leb�l�r.

(18) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlara �l�şk�n del�l veya emareler�n tesp�t� hâl�nde
Bakanlık, doğrudan Cumhur�yet başsavcılığına başvuruda bulunab�l�r. Soruşturma sonunda ver�lecek kovuşturmaya



yer olmadığı kararları Bakanlığa tebl�ğ ed�l�r ve Bakanlık bu kararlara �t�raz edeb�l�r.
(19) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme,

�dd�anamen�n b�r örneğ�n� Bakanlığa tebl�ğ eder. Bakanlık, gerekl� gördüğü davalarda başvuruda bulunması hâl�nde,
açılan davaya katılan olarak kabul ed�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Değ�şt�r�len Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ve Geç�ş Hükümler�

Değ�şt�r�len hükümler
MADDE 48- 29/4/1959 tar�hl� ve 7258 sayılı Futbol ve D�ğer Spor Müsabakalarında Bah�s ve Şans Oyunları

Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Bu Kanunda tanımlanan suçlara �l�şk�n del�l veya emareler�n tesp�t� hâl�nde Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı,

doğrudan Cumhur�yet başsavcılığına başvuruda bulunab�l�r. Soruşturma sonunda ver�lecek kovuşturmaya yer olmadığı
kararları Spor Toto Teşk�lat Başkanlığına tebl�ğ ed�l�r ve Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı bu kararlara �t�raz edeb�l�r.

Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, �dd�anamen�n b�r örneğ�n� Spor Toto
Teşk�lat Başkanlığına tebl�ğ eder. Başvuru yapılması hâl�nde Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı açılan davaya katılan
olarak kabul ed�l�r.”

MADDE 49- 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun ek 9 uncu maddes�n�n
başlığı “Sport�f Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulu �le Tahk�m Kurulu” şekl�nde ve madden�n dokuzuncu ve onuncu
fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, madden�n onb�r�nc� fıkrasında yer alan “Tahk�m Kurulu �le Sport�f
Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulu” �bareler� “Tahk�m Kurulu, Merkez Spor D�s�pl�n Kurulu �le Sport�f
Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulu” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n altı �la on�k�nc� fıkraları har�ç olmak üzere
d�ğer fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tahk�m Kurulu, federasyon başkanı �le yönet�m, d�s�pl�n ve denet�m kurulu üyeler�n�n, spor ahlakına ve
d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarının tesp�t� hâl�nde Gençl�k ve Spor Bakanlığı tarafından Merkez Spor D�s�pl�n Kuruluna
sevk ed�lmeler� sonucunda, Merkez Spor D�s�pl�n Kurulunca ver�lecek kararlara karşı, �lg�l�ler�n �t�razı üzer�ne karar
ver�r.

Tahk�m Kurulu, görev�nde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, �st�fa etmed�kçe veya çek�lm�ş sayılmadıkça,
yerler�ne yen�s� görevlend�r�lemez. Tahk�m Kurulu, Bakanlık spor d�s�pl�n kurulları, ulusal veya uluslararası spor
federasyonlarının d�s�pl�n kurullarından son beş yıl �ç�nde b�r defada altı ay veya toplamda b�r yıl hak mahrum�yet�
cezası almış olanlar �le 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, terörün 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, para nakl�ne aracılık etme veya Spor Kulüpler� ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nc� maddes�ne
muhalefet etme suçlarından mahkûm olanlar Tahk�m Kurulu üyes� olamaz.”

MADDE 50- 3289 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“B�r�nc� fıkra kapsamında bedels�z devred�len ya da bedel� karşılığında k�ralanan spor tes�sler� veya

taşınmazlar, kullanım veya �nt�fa hakkı sah�b� �le k�racı tarafından, hasılattan ya da k�ra bedel�nden Bakanlığa pay
ver�lmes� suret�yle k�ralanab�l�r. Buna �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 51- 3289 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Ol�mp�k, paral�mp�k ve deafl�mp�k sporcu yet�şt�rme
EK MADDE 15- Bakanlık tarafından; yaz ve kış ol�mp�yat ve paral�mp�k oyunları �le deafl�mp�k oyunlarına

hazırlanmak amacıyla yet�şt�r�lecek ol�mp�k, paral�mp�k ve deafl�mp�k sporculara yapılacak ödemeler damga verg�s�
har�ç herhang� b�r verg� ve kes�nt�ye tab� tutulmaksızın öden�r ve bu ödemeler haczed�lemez.”

MADDE 52- 5/5/2009 tar�hl� ve 5894 sayılı Türk�ye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevler� Hakkında
Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üç �la altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkralar
eklenm�şt�r.

“(3) TFF’n�n futbol faal�yetler�n�n yönet�m� ve d�s�pl�n�ne �l�şk�n tal�matlarına karşı tal�matın yayımı
tar�h�nden; �lk derece hukuk kurullarının futbol faal�yetler�n�n yönet�m� ve d�s�pl�n�ne �l�şk�n kararlarına karşı �se
tebl�ğden �t�baren yed� gün �ç�nde Tahk�m Kurulu nezd�nde �t�raz ed�lmezse tal�mat ve kararlar kes�nleş�r, bu tal�mat
ve kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz.

(4) İlk derece hukuk kurulları, Yönet�m Kurulu tarafından seç�lecek üyelerden oluşur. Hukuk kurullarına
seç�len başkan ve üyeler�n görev süres�, Yönet�m Kurulunun görev süres� �le bağlı olmaksızın dört yıldır. Başkan veya
üyeler �st�fa etmed�kçe veya üyel�kten çek�lm�ş sayılmadıkça yerler�ne yen� üye seç�lemez. Üyeler kend� aralarından
b�r başkan vek�l� ve b�r raportör seçer. Herhang� b�r nedenle boşalan üyel�ğe seç�len yen� üyeler, kurulun kalan görev
süres� kadar görev yapar. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, TFF Statüsü ve tal�matlarla düzenlen�r.



(5) İlk derece hukuk kurullarının üyeler� görevler�nde tarafsız ve bağımsızdır ve görevler� süres�nce tarafsızlık
ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdürler. H�çb�r organ, makam, merc� veya k�ş�, �lk derece hukuk kurullarına
yetk�ler�n�n kullanılmasında em�r ve tal�mat veremez, tavs�ye ve telk�nde bulunamaz. İlk derece hukuk kurulları
üyeler�, görevler� süres�nce TFF’n�n başka kurul ve organlarında görev alamayacakları g�b� TFF üyeler� veya bu
üyelerle doğrudan bağlantılı d�ğer özel hukuk tüzel k�ş�ler� bünyes�nde de görev alamazlar.

(6) İl d�s�pl�n kurulları har�ç �lk derece hukuk kurulları başkan ve üyeler�, görevlend�rmeler�ne da�r Yönet�m
Kurulu kararı tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde, görevler�n� tarafsızlık ve bağımsızlık �ç�nde yer�ne
get�rmeler�ne engel b�r durumlarının olmadığına da�r yazılı beyanlarını sunmak ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n
huzurunda görevler�n� tarafsız ve bağımsız şek�lde yer�ne get�recekler�ne da�r yem�n etmek suret�yle görevler�ne
başlar.”

“(7) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeler� görevler�n� kabul etmeden önce ve yargılama sürec�nde
tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını etk�leyeb�lecek başta menfaat çatışması olmak üzere her türlü tarafsızlık ve
bağımsızlıklarından şüphe ed�lmey� haklı göstereb�lecek durum ve koşulları yazılı olarak b�ld�rmek zorundadır.

(8) İlk derece hukuk kurulları başkan ve üyeler� bağımsızlık ve tarafsızlıklarından c�dd� şüphey� gerekt�recek
makul sebepler�n varlığı hâl�nde derhâl �lg�l� dosyadan çek�lmek zorundadır.

(9) İlk derece hukuk kurulları ad�l ve tarafsız şek�lde, tarafların eş�tl�ğ� �lkes�ne ve hukuk� d�nlen�lme hakkına
uygun olarak �lk derece tahk�m yargılamasını yapar.”

MADDE 53- 5894 sayılı Kanunun 6 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 6- (1) Tahk�m Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız b�r zorunlu tahk�m merc�� olup

TFF’n�n en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve �lg�l� tal�mat hükümler� uyarınca TFF’n�n yetk�l� organlarının ve
kurullarının kararlarına karşı yapılan başvurular hakkında n�ha� karar verme yetk�s�ne sah�pt�r.

(2) Tahk�m Kurulu, Yönet�m Kurulu tarafından en az on yıllık meslek� tecrübeye sah�p hukukçular arasından
seç�lecek b�r başkan �le altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Tahk�m Kurulu başkan ve üyeler�, görevlend�rmeler�ne
da�r Yönet�m Kurulu kararı tar�h�nden �t�baren en geç b�r hafta �ç�nde, görevler�n� tarafsızlık ve bağımsızlık �ç�nde
yer�ne get�rmeler�ne engel b�r durumlarının olmadığına da�r yazılı beyanlarını sunmak ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n
huzurunda görevler�n� tarafsız ve bağımsız şek�lde yer�ne get�recekler�ne da�r yem�n etmek suret�yle görevler�ne
başlar. Üyeler, �lk toplantıda kend� aralarından b�r başkan vek�l� ve b�r raportör seçer.

(3) Tahk�m Kurulunun görev süres�, Yönet�m Kurulunun görev süres�nden bağımsız olarak göreve başladıkları
tar�hten �t�baren dört yıldır. Üyeler, �st�fa etmed�kçe veya çek�lm�ş sayılmadıkça, yerler�ne yen� üye görevlend�r�lemez.
Herhang� b�r nedenle boşalan üyel�ğe seç�len yen� üyeler, Kurulun kalan görev süres� kadar görev yapar.

(4) Tahk�m Kurulu üyeler�, görevler�n�, tam b�r tarafsızlık ve bağımsızlık �ç�nde, TFF Statüsü ve tal�matta
bel�rt�len kurallara uygun şek�lde yer�ne get�rmekle yükümlüdür. H�çb�r organ, makam, merc� veya k�ş�, Tahk�m
Kurulunun görev�ne �l�şk�n em�r ve tal�mat veremez, tavs�ye veya telk�nde bulunamaz.

(5) Tahk�m Kurulu, TFF’n�n yetk�l� organları �le kurullarının futbol faal�yetler�n�n yönet�m� ve d�s�pl�n�ne
�l�şk�n düzenlemeler� ve kararlarına karşı başvuruları �nceleyerek n�ha� olarak karara bağlar. Tahk�m Kuruluna başvuru
süres�, TFF tal�matlarına karşı tal�matın �nternet s�tes�nde yayımı tar�h�nden ve kararlara karşı kararın tebl�ğ�nden
�t�baren yed� gündür.

(6) Tahk�m Kurulunun; futbol faal�yetler�n�n yönet�m� ve d�s�pl�n�ne �l�şk�n kararları kes�nd�r. Bunun dışındak�
kararlarına karşı tebl�ğden �t�baren b�r ay �ç�nde 12/1/2011 tar�hl� ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler� Kanununun 439
uncu maddes�ne göre �ptal davası açılab�l�r.

(7) Tahk�m Kurulu üyeler�, görevler� süres�nce TFF’n�n başka kurul ve organlarında görev alamayacakları g�b�
TFF üyeler� veya bu üyelerle doğrudan bağlantılı d�ğer özel hukuk tüzel k�ş�ler� bünyes�nde de görev alamazlar.

(8) Tahk�m Kurulunun görev ve yetk�ler� �le üyeler�n�n sah�p olması gereken n�tel�kler, yükümlülükler�,
sorumlulukları ve hakları TFF Statüsünde; çalışma usul ve esasları �le Tahk�m Kuruluna başvurulması, başvuruların
�ncelenmes� ve karara bağlanmasına �l�şk�n usul ve esaslar tal�matla düzenlen�r.”

MADDE 54- 5894 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Menajerl�k
EK MADDE 2- (1) Futbolcular ve spor kulüpler� �le spor anon�m ş�rketler�, profesyonel futbolcu sözleşmes�

veya transfer müzakereler�n� yürütmek �ç�n futbol menajerler�n�n h�zmetler�nden yararlanab�l�r.
(2) Futbolcu �le �mzalanacak menajerl�k sözleşmes�n�n noterde düzenleme şekl�nde yapılması zorunludur.

Menajerl�k sözleşmes� en fazla �k� yıl �ç�n yapılab�l�r. F��l ehl�yet�ne sah�p olmayan küçükler �ç�n vas� veya velayet
sah�b�n�n �mzası bulunmak zorundadır.

(3) Menajerl�k sözleşmes�; tarafların �s�mler�, sözleşme tar�h� �le süres�, menajerl�k faal�yet�n�n kapsamı �le
bundan kaynaklanan ücret�, ödeme koşulları, menajer�n ed�mler�, fes�h hükümler� ve tarafların �mzalarını �ht�va etmek
zorundadır. Menajerl�k faal�yet�n�n b�r ş�rket tarafından yürütülmes� hâl�nde �se ş�rket b�lg�ler�n�n sözleşmede yer
alması ve menajer�n ş�rket� tems�le yetk�l� olduğunu göster�r t�caret s�c�l tasd�knames�n�n sözleşmeye eklenmes�
zorunludur.

(4) İmzalanan menajerl�k sözleşmeler�n�n noter tarafından otuz gün �ç�nde Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve
TFF’ye gönder�lmes� zorunludur.



(5) Transferlerde spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� tarafından menajere ödenecek ücret tutarı ve ödeme
koşullarının, spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� �le futbolcu arasında �mzalanacak sözleşmede yer alması
zorunludur. Futbolcu adına hareket eden menajer�n ücret� futbolcunun yıllık taban brüt gel�r� üzer�nden hesaplanır. Söz
konusu brüt gel�r�n hesabında; taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da mülk�yetler�n�n nakl� g�b�
d�ğer kazandırmalar �le başarı pr�mler� veya bonus ya da �mt�yaz g�b� garant� ed�lmem�ş olan menfaatler d�kkate
alınmaz. Menajere ver�lecek ücret en fazla; sözleşme süres�nce futbolcuya ödenecek brüt gel�r�n �k� m�lyon Türk
l�rasından az olması durumunda bu ücret�n yüzde onuna kadar, brüt gel�r�n �k� m�lyon Türk l�rasından fazla olması
durumunda �se bu ücret�n yüzde beş�ne kadar kararlaştırılab�l�r.

(6) Futbolcusunu başka b�r kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n� tems�l eden menajere,
spor kulübü veya spor anon�m ş�rket�n�n elde ett�ğ� bonserv�s bedel�n�n yüzde onuna kadar ücret kararlaştırab�l�r.

(7) Futbolcu �le spor kulüpler� veya spor anon�m ş�rketler� arasında �mzalanan sözleşmen�n b�r nüshası spor
kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler� tarafından Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye sözleşmen�n �mzalanmasından
�t�baren b�r hafta �ç�nde gönder�lmek zorundadır.

(8) Spor kulüpler�, spor anon�m ş�rketler� �le profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençl�k ve Spor
Bakanlığı ve TFF’ye b�ld�r�len sözleşme dışında taraflara veya üçüncü k�ş�lere doğrudan ya da dolaylı menfaat
sağlayan başkaca b�r hukuk� �şlem�n tesp�t� hâl�nde, menajer�n faal�yet�ne son ver�l�r ve �lg�l� futbolcu üç aydan b�r yıla
kadar müsabakalardan men ed�l�r. Bu fıkraya aykırı davranan spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� başkan, yönet�m
kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�ne �k� yıldan üç yıla kadar hak mahrum�yet� cezası ver�l�r.

(9) Spor kulübü ve spor anon�m ş�rket� başkan, yönet�m kurulu üyeler� ve yönet�c�ler�, maddede bel�rt�len ücret
sınırlamalarına uymamaları durumunda b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(10) Maddede bel�rt�len ücret sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajer�n menajerl�k l�sansı �ptal ed�l�r.
(11) Bu madde kapsamında sözleşme b�ld�r�m yükümlülüğüne uyulmadığı takd�rde, b�ld�r�m yükümlülüğüne

uymayan spor kulübü ve spor anon�m ş�rket�ne TFF tal�matında bel�rlenen yaptırımlar uygulanır.
(12) Menajerl�k h�zmet�n�n yürütülmes�, menajerler�n sah�p olması gereken n�tel�kler, menajerler�n görevler�n�

yürütürken uymaları gereken et�k �lkeler, menajerler�n uyacağı rehber �lkeler, menajerl�k eğ�t�m�, eğ�t�m verecek
kurum ve kuruluşların n�tel�kler� ve bunlara �z�n ver�lmes�, menajerler�n denet�m� ve performansı, menajerl�ğe kabul,
menajerl�k h�zmet� verecek anon�m ş�rketler ve bu ş�rketler�n bünyes�nde menajer olarak çalışacak k�ş�ler�n taşıması
gereken n�tel�kler, menajerler�n ve menajerl�k anon�m ş�rketler�n�n hazırlayacakları yıllık faal�yet raporları ve
menajerl�k s�c�l�n�n tutulmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le menajerl�kle �lg�l� d�ğer hususlar TFF tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 55- 5894 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddey� �hdas eden Kanunla 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde yapılan değ�ş�kl�kler�n

yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte görevde bulunan �lk derece hukuk kurulları �le Tahk�m Kurulu üyeler�n�n görev süres�, bu
kurulların göreve başlama tar�h�nden �t�baren dört yıl sonunda sona erer. İl d�s�pl�n kurulları har�ç �lk derece hukuk
kurulları �le Tahk�m Kurulu üyeler�, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren yapılacak �lk toplantıda
görevler�n� tarafsızlık ve bağımsızlık �ç�nde yer�ne get�rmeler�ne engel b�r durumlarının olmadığına da�r yazılı
beyanlarını sunar ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n huzurunda görevler�n� tarafsız ve bağımsız şek�lde yer�ne
get�recekler�ne da�r yem�n ederler.”

MADDE 56- 31/3/2011 tar�hl� ve 6222 sayılı Sporda Ş�ddet ve Düzens�zl�ğ�n Önlenmes�ne Da�r Kanunun 3
üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“h) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faal�yetler�ne katılmak amacıyla Bakanlığa tesc�l�n�
yaptıran özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�,”

MADDE 57- 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 40- 2/7/2018 tar�hl� ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 11 ve 12 nc� maddeler�
çerçeves�nde Gençl�k ve Spor Bakanlığının yen�den yapılandırılması sonucunda tüzel k�ş�l�kler� kaldırılan mülga Spor
Genel Müdürlüğü �le mülga Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde en az 2 yıl süreyle görev
yapan �l müdürler�nden 9/7/2018 tar�h�nden bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar olan dönemde mülga ek 18
�nc� madde uyarınca araştırmacı kadrolarına atananlar, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde
talepte bulunmaları hal�nde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddes�n�n “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bend�nde sayılan Gençl�k ve Spor Bakanlığı bünyes�ndek� uzman kadrolarına
atanırlar. Bu kadrolar, atama �şlem�n�n gerçekleşmes� �le b�rl�kte başka h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın �hdas ed�lm�ş
ve Bakanlığa a�t kadro cetveller�n�n �lg�l� bölümler�ne eklenm�ş sayılır. Bu şek�lde �hdas ed�lm�ş kadrolarda herhang�
b�r sebeple boşalma olması hâl�nde bu kadrolar, başka h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�l�r.”

Yürürlükten kaldırma
MADDE 58- (1) 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun 6 ncı maddes�n�n

�k�nc� fıkrası, 18 �nc�, 19 uncu, 20 nc�, 21 �nc�, 24 üncü ve 25 �nc� maddeler�,
(2) 4/11/2004 tar�hl� ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddes�,
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�



GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce kamu yararına çalışan dernek statüsünü
kazanmış olan gençl�k ve spor kulüpler� �le Türk�ye Amatör Spor Kulüpler� Konfederasyonunun kamu yararına
çalışma statüsü devam eder ve kamu yararına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce 5253 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Bakanlık veya
Türk�ye Futbol Federasyonu tarafından tesc�l ed�lm�ş olan spor kulüpler�n�n, İç�şler� Bakanlığı nezd�ndek� dosya ve
kayıtları, bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren en geç üç ay �ç�nde Bakanlığa dev�r ve tesl�m ed�l�r.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce 5253 sayılı Kanuna �st�naden kurulmuş ve Bakanlık veya
Türk�ye Futbol Federasyonu tarafından tesc�l ed�lm�ş olan gençl�k ve spor kulüpler�; faal�yet göstermek �sted�kler�
alana göre, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç �k� yıl �ç�nde spor kulübü veya gençl�k derneğ� olarak
terc�hler�n� yaparak Bakanlığa b�ld�r�mde bulunurlar. Münhasıran gençl�k faal�yetler�nde bulunacak gençl�k dernekler�,
5253 sayılı Kanuna tab� olarak faal�yetler�n� sürdürür.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde kurulan ve spor faal�yet�nde bulunan ancak tüzel k�ş�l�ğ�
bulunmayan müessese kulüpler�, bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren b�r yıl �ç�nde Kanunda öngörülen şartları
yer�ne get�rerek tesc�ller�n� yaptırır. Bu süre �ç�nde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre ver�leb�l�r.
Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezd�ndek� tesc�ller� �ptal ed�l�r.

(5) Spor kulüpler� ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r yıl �ç�nde
tüzükler� �le �dar� ve mal� yapılarını bu Kanun hükümler�ne uygun hâle get�r�r. Bu süre �ç�nde uygunluğunu
sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre ver�leb�l�r. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık
nezd�ndek� tesc�ller� �ptal ed�l�r.

(6) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kurulan ve spor alanında faal�yet gösteren anon�m ş�rketler,
Kanunun yürürlük tar�h�nden �t�baren en geç b�r yıl �ç�nde Kanunda kend�ler� �ç�n öngörülen yükümlülükler� yer�ne
get�rerek spor anon�m ş�rket� hâl�ne gel�rler. Bu süre �ç�nde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre
ver�leb�l�r. Bu süre sonunda yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen anon�m ş�rketler spor faal�yetler�ne katılamaz.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte; 3289 sayılı Kanun uyarınca kurulan bağlı ve bağımsız spor
federasyonları, bu Kanuna göre kurulmuş spor federasyonu olarak kabul ed�l�r. D�ğer kanunlarda bağlı ve bağımsız
spor federasyonlarına yapılan atıflar spor federasyonlarına yapılmış sayılır. Spor federasyonları, bu Kanunun
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra yapılacak �lk olağan genel kurullarında hukuk� yapılarını bu Kanuna uygun hâle
get�r�rler. Bağlı spor federasyonlarının bu Kanun kapsamında spor federasyonuna dönüşüm �şlemler� Bakanlık
tarafından yürütülür.

(8) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte federasyon başkanı olanlar ve Kanunun yürürlük tar�h�nden önce
federasyon başkanlığı yapmış k�ş�ler; görev süreler�ne bakılmaksızın en fazla üç dönem daha görev yapab�l�rler.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Brüt gel�rler� beş yüz b�n Türk l�rasından fazla olan spor kulüpler� ve spor anon�m
ş�rketler�, bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, �mzaladıkları f�nansal yapılandırma sözleşmeler� kapsamındak�
borçlar dâh�l, doğmuş ve doğacak her nev� borcunu bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde
yem�nl� mal� müşav�r aracılığıyla Bakanlığa b�ld�r�r. B�ld�r�len bu borçlar ve bu borçlara �l�şk�n oluşan dönem fa�z
g�derler�n�n yüzde ell�l�k kısmı Kanunun 20 nc� maddes�nde bel�rt�len sınırlamalara Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren on yıl süreyle tab� değ�ld�r. B�ld�r�m tar�h�nden �t�baren bu borçların �şleyecek dönem fa�z�n�n yüzde
ell�l�k kısmı, ceza� şart, tazm�nat ve benzer� her türlü ferîler� Kanunun 20 nc� maddes�nde bel�rt�len sınırlamalara
tab�d�r.

(2) Bu maddede öngörülen usulde ve süres� �ç�nde b�ld�r�mde bulunulmayan borçlar hakkında Kanunun 20 nc�
maddes� hükümler� uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yürürlükte bulunan yönetmel�k ve d�ğer
düzenley�c� �şlemler�n bu Kanuna aykırı olmayan hükümler�; Bakanlık ve spor federasyonları tarafından çıkarılması
öngörülen alt düzenlemeler yürürlüğe g�r�nceye kadar geçerl�l�ğ�n� sürdürür.

Yürürlük
MADDE 59- (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 60- (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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