
 

 

7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU KAPSAMINDA 
KULÜPLERİMİZİN İZLEYECEĞİ YOL VE SÜREÇLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 
 
 
7405 sayılı SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 26.04.2022 

tarih ve 31821 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
 
Bu kanun hükümleri kapsamında 08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL 
YÖNETMELİĞİ nedeniyle, yürürlükte bulunan GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ 
YÖNETMELİĞİ’nin ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelik (SPOR 
KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ) ekte bulunmaktadır. 

 
BUNA GÖRE, 
Eski yasa ve yönetmeliğe göre dernek statüsünde bulunan Spor Kulüpleri, yeni yasa ve 

yönetmelikte “özel hukuk tüzel kişisi” olarak kabul edilmiştir. 
 
Eski yasa ve yönetmelikte “Spor Kulübü”,”Gençlik Kulübü” ve “Gençlik ve Spor 

Kulübü” olarak derneklere statü verilmiş olup, yeni yönetmelikte ise sadece “Spor Kulübü” 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, spor kulüplerinin her türlü tescil vs işlemleri bundan sonra Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca yürütülecektir. 

 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek olarak kurulmuş olan Spor Kulüplerinin 

durumu ile ilgili olarak yasada geçici hükümler getirilmiştir. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor 
Federasyonları Kanunu’nun Geçiş Hükümleri başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir. 

 
“GEÇİCİ MADDE 1- (2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanun 

kapsamında kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş 
olan spor kulüplerinin, İçişleri Bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa devir ve teslim edilir. 

 
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanuna istinaden kurulmuş ve 

Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor 
kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç iki yıl içinde spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa 
bildirimde bulunurlar. Münhasıran gençlik faaliyetlerinde bulunacak gençlik dernekleri, 5253 
sayılı Kanuna tabi olarak faaliyetlerini sürdürür. 

 
(5) Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 

bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirir. Bu 
süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen 
uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir. 

 
 



 

 

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğinin Geçiş hükümleri başlıklı 
maddesi de aşağıdaki gibidir. 

 
“ GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek 

statüsünde kurulmuş olan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar ile spor faaliyetinde bulunmak üzere 
kurulmuş olan anonim şirketlere 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü, bunların 
kuruluş tarihleri esas alınarak uygulanır.” 

 
Bu düzenlemeye göre; 
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında 

kurulmuş ve Bakanlık tarafından tescil edilmiş olan spor kulüplerinin İçişleri Bakanlığı 
nezdindeki dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
Gençlik ve Spor Bakanlığına devir ve teslim edilecektir. Spor Kulübü olarak tescilli olan 
dernekler, yeni yasa ve yönetmelik gereğince Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline kayıt 
edilecek ve kendilerine sicil numarası verilecektir. 

 
Spor kulüpleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile 

idari ve mali yapılarını kanun hükümlerine uygun hâle getirmek zorundadırlar. Bu süre içinde 
uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilecek ve buna rağmen uygunluğunu 
sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilecektir. 
 

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Dernekler Kanuna istinaden kurulmuş 
ve Bakanlık tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri ise, faaliyet göstermek 
istedikleri alana göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde spor 
kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunacaklardır. 
Spor kulübü olarak tercihini yaparak bakanlığa bildirimde bulunulması halinde, kulübün tüm 
işlemleri bundan sonra spor kulübü olarak yapılacaktır. 

 
Bu sebeplerle; 
Federasyonumuza bağlı spor kulüplerinin bulundukları şehirdeki Gençlik ve Spor İl 

Müdürlükleri ile iletişime geçerek gerekli evrakları ibraz etmeleri ve süreci takip ederek spor 
kulüpleri siciline kayıt edilmesini ve kendilerine sicil numarası verilmesini sağlamaları; yine en 
geç, 26.04.2023 tarihine kadar da tüzükleri ile idari ve mali yapılarını kanun hükümlerine uygun 
hâle getirmeleri gerekmektedir. 

 
 
Yukarıdaki açıklamaları kulüplerimizin bilgisine sunarız. 

 

 

 


