
 

 

YENİ KURULACAK SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1 

Spor Kulübü Dernek Tüzüğünün mühürlü ve tasdikli örneği  

(İçerikte renk belirtilecek, tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi 
yer alacak; Dernekler İl Müdürlüğü'nün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve 
mühürlü son sayfa, eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç 
bildirgesi evraklara eklenecek.) 
Not: Dernekler Müdürlüğünce spor kulübüne gönderilen “Tüzük Tetkiki” adlı üst yazı. 

2 Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi (ek-1) (kulüp tarafından mühürlü ve imzalı)  

3 
Spor Kulübü Bilgi Formu (ek-3) 
Kulübe ait e-posta ve tebligat yapılacak iletişim telefon ve adresi zorunludur. 

4 Tescil için müracaat Dilekçesi (mühürlü ve imzalı) 

5 
Yönetim kurulu Karar fotokopisi. (kulüp tarafından mühürlü ve imzalı) 
Ayrıca dernek bilgilerinin yer aldığı karar defterinin ilk sayfası  

6 Yönetim Kurulu İmza Sirküsü (kaşeli ve imzalı) 

7 
Taahhütnamede belirtilen branşlarda Antrenör belgesi ve Antrenör sözleşmesi 

(Antrenörler için en az 2.kademe, İhtisas kulüpleri için 3.Kademe)   

8 Kulüp adına Vergi numarası (Vergi Dairesinden alınan yazı) 

9 Kulüp adına Banka Hesap numarası (Banka hesap cüz.fot.) 

10 
Halkoyunları ve atıcılık-avcılık branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp 
merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin 
yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı. 

11 Spor kulübünün A4 formatında amblem ve forma fotoğraf renkli (Mühürlü ve imzalı) 

12 

Tesis bilgisi: Kira kontratı / İzin yazısı ( Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüğü onaylı 
ruhsat evraklar arasında yer almalı) merkez ofis varsa tapu fot. 
İzin yazısı (Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde 
kuruluyor ise ilgili kurumdan alınacak izin yazısı) 

13 İhtisas spor kulüpleri için, gideri karşılayabileceğini gösteren, tasdikli gelir belgesi 
 

Spor Kulübübe Branş ilavesi 
Eğer mevcut bir branşınızın üzerine, kulüp tüzüğünde bulunması dahilinde, ek olarak branş 
eklemek istiyorsanız, aşağıdaki evraklar ile ilave branş tescil başvurusu yapabilirsiniz. 

1 Mühürlü ve imzalı başvuru dilekçesi 

2 Spor kulübü branşı için tescil taahhütnamesi (ek-1) 

3 Alınmış olan kararın fotokopisi (mühürlü ve imzalı) 

4 Bilgisayar ortamında doldurulmuş olan kulüp bilgi formu (ek-3) (mühürlü ve imzalı) 

5 Antrenör belgesi ve sözleşmesi 

6 Tesis bilgisi / kira kontratı ya da tapu fotokopisi 

7 Branş için A4-‘e aktarılmış olan forma fotoğraf resmi 

Spor Kulübü Tüzük Değişikliği / İsim değişikliği / Renk Değişikliği 
Kulüp tüzüğünü değiştirmeniz gerekiyorsa, bu değişikliği mutlaka İl Gençlik ve Spor 
Müdürlüğüne bildirmelisiniz. 

1 Yeni Tüzük 

2 Genel kurul tutanağı 

3 Mühürlü ve imzalı başvuru dilekçesi 

4 Renk değişikliğinde yeni forma rengi a4 ebatında 

5 Bilgisayar ortamında doldurulmuş olan kulüp bilgi formu ek-3 (mühürlü ve imzalı) 

6 Spor kulübü branşı için tescil taahhütnamesi (ek-1) 


