
VERGİ



Sponsorluk Türleri

Sponsorun Niteliği
Bakımından

Ürün Sponsorluğu

Kurumsal Sponsorluk:



Sponsorluk Türleri

Desteklenen Bakımından

Sporcu (kişi) Sponsorluğu:

Proje Sponsorluğu:



Desteklenecek Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ferdi Sporcular,

Takım Sporcuları,

Kamuya Yararlı S. Spor Kulübü Derneği

Spor Kulübü Dernekleri

Spor Federasyonları ve GSGM

Münhasıran Spor Faaliyetleri ile Uğraşan Anonim Şti.

Münhasıran Spor Faaliyetleri ile Uğraşan İktisadi İşl.



Amatör ve Profesyonel Faaliyet Ayrımı

Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faaliyetleri nedeniyle 

gelir elde ediyorsa profesyoneldir. Yani bu faaliyetini belli 

bir menfaat karşılığında yapmaktadır. Dolayısıyla amatör, 

profesyonel ayırımı yapılırken sporcu ve sanatçıların 

katıldıkları gösteri konser, karşılaşma, yarış ve benzeri 

organizasyonlar nedeniyle ferdi olarak veya bağlı 

bulunduğu kurum, kuruluş, organizasyon, kulüp veya 

benzeri teşebbüsler aracılığı ile belli bir gelir elde edip 

etmediğine bakılmalıdır.



Sporu ve Sporcuyu Destekleyici 

Harcamalar 

KVK ve GVK düzenlemeleri. uyarınca ticari 

kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 

yapılan giderdir. Tamamı vergi matrahından 

gider olarak indirilir. İstisnaları: KVK 11. ve GVK 41. 

maddelerde sayılanlar olmaktadır. 

A. Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri



Sporu ve Sporcuyu Destekleyici Harcamalar 

Kamuya Yararlı Dernekler Açısından (Dolaylı Reklam 

Amaçlı) Bağış ve Yardım Esaslarından Yararlandırılması 

Tercihi:



 Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip spor kulüplerine makbuz 

karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum 

kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu 

yapılabilecektir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

Kamuya Yararlı Dernek statüsünde spor kulübü olması,

Makbuz karşılığı olması,

Karşılıksız yapılması,

Beyannamede ayrıca gösterilmesi,

Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım 

sonraki yıla devretmeyecektir.

 - YMM Tasdik işlemine gerek bulunmamaktadır.

 -Harcamalar için GSGM ve Maliye Bakanlığı ön onay/izni 

gerekmemektedir.



Sporu ve Sporcuyu Destekleyici Harcamalar 

KDVK Genel Tebliğ düzenlemeleri uyarınca

-Pazar payının artırılmasına dönük sporcu ve spor 

kulüplerine verilen,

-İşin mahiyetine uygun

-Ayrıca satışa konu edilmeyen bedelsiz teslimler 

doğrudan gider yazılır ve yüklenilen KDV indirilir.



Sponsorluk Konusuna Giren Harcamalar

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis 

kira bedelleri,

Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,

Spor malzemesi bedeli,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor 

tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor 

adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler



Sponsorluk Konusuna Girmeyen Harcamalar

Reklam ibareleri ve şekillerinin spor anlayışına, ahlak ve adaba 

aykırı düşmemesi esastır. Özellikle alkollü içkiler, tütün mamulleri, 

kumar yatırımları ile ilgili, politik, ırkçı veya dini 

içerikli reklamlar kesinlikle yasaktır. 

-Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamazlar.

Sponsorların herhangi bir şekilde vergi ve SGK  borçları da 

bulunmamalıdır. 



Sponsorluk Harcamalarında Belge Düzeni

1-Ayni, Nakdi Sponsorluk için ayrı tip sözleşme akdedilmelidir.

2-Sözleşme, Sponsorun vergi borcu olup olmadığının tespiti 

bakımından vergi dairesine ibraz edilmelidir.

3- Ferdi sporcular dahil sponsorluk için, (spor tesisleri için yapılacak 

harcamalar hariç olmak üzere) GSGM’den alınacak bir ön onay 

bulunmamaktadır.

4-Sponsorluk harcamaları GSGM ve Maliye Bakanlığı’nın onay, izin 

ve kontrolüne tabi bulunmamaktadır.

5- Harcamalar içim YMM tasdik raporu gerekmemektedir.
6- Beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

Usul yönünden GSHM Sponsorluk Yönetmeliği ve KVK 1 Seri 
Numaralı G.T. düzenlemeleri uyarınca;



Sponsorluk Harcamalarında Belge Düzeni

i- Banka Kanalıyla Ödeme Yapılması Halinde: «Sponsorluk 

Amacıyla» şerhini içeren banka dekontu ile,

ii- Doğrudan Sponsora Ödeme Yapılması Halinde: Sponsor olunan 

kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa 

ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

Ödemelerin Tevsiki



Sponsorluk Harcamalarında Belge Düzeni

i- İşin İşletmenin Varlıklarından Görülmesi Hali:

* Teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; 

• Faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan 

değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde 

mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; 

• Faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; 

• Faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni 

temsilcilerine imzalatılmış olunması

Ödemelerin Tevsiki – Ayni Ödemeler



Sponsorluk Harcamalarında Belge Düzeni

ii- İşin İşletmenin Varlıkları Dışından Görülmesi Hali:

• Hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı 

makbuzunun düzenlenmesi ve,

• Makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, 

miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal 

bırakmayacak şekilde yer alması şarttır.

Ödemelerin Tevsiki – Ayni Ödemeler



Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken 
Diğer Önemli İşlemler/Konular:

KVK 1 Genel Tebliği düzenlemesi gereği sponsorluk kapsamındadır. 

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu ödemenin VUK 

Değerleme Kitabı düzenlemeleri ve VIII Seri Numaralı SPK Tebliğleri 

de dikkate alınarak 260- Haklar hesabında aktifleştirilmesi ve 

sözleşme dönemine göre sponsorluk giderlerine alınmasıdır.

Bonservis ve yetiştirme tazminatları ve benzeri nitelikteki oynama 
hakkı bedelleri ( Cezai tazminatlar hariç)



Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken 
Diğer Önemli İşlemler/Konular:

Sponsorluk kapsamına girmemektedir. Ancak KVK 1 Genel Tebliği 

düzenlemesi gereği Prim niteliğinde yapılan ödemeler sponsorluk 

kapsamına alınmıştır.

-Bunların dışında kalan ve sporculara doğrudan GVK 61. madde 

kapsamında yapılan ödemeler (ÜCRETLER) kapsama 

girmemektedir.

Sporculara ödenen maaş ve ücretler ile aktarılan menfaatler 



Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken 
Diğer Önemli İşlemler/Konular:

Mükelleflerin, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı en 

olanaklardan dönem ve tutar olarak en uygununu tercih 

edebilmeleri açısından birden fazla yıla sirayet eden sponsorluk 

ilişkisinde dönemsellik kavramına dikkat ile 280- Gelecek Yıllara Ait 

Giderler hesabında izlemelidirler.

birden fazla yıla sirayet eden sponsorluk ilişkisinde



Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken 
Diğer Önemli İşlemler/Konular:

- Sponsorluk sözleşmeleri üzerinden KDV hariç olmak üzere, 

sözleşme bedeli Damga Vergisine tabi olup, sponsor tarafından 

verilecek Damga Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Damga Vergisi



Vergi İle İlgili Olarak Dikkat Edilmesi Gereken 
Diğer Önemli İşlemler/Konular:

Gelir Vergisi ve KDV açısından gerekli vergisel sorumluluklar 

sponsorun olacaktır. Dolayısıyla ticari kazancın elde edilmesi ve 

idame ettirilmesi amacıyla, reklam veren, tanıtım ve sponsorluk 

yapan, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, 

sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, 

dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 

yönetenlerin, doğrudan gelir aktarıcı biçimde ayni ya da nakdi 

ödemeleri 5105 sayılı kanun kapsamında olsun olmasın 

gerçekleştirmeleri durumunda GVK 94. madde uyarınca vergi 

kesintisi yapacaklardır.

Desteklenenin gerçek usulde vergilendiren vergi mükellefi 

olmayan gerçek kişi/ferdi sporcu olması 



Avrupalı Kulüplerin Yıllık Sponsorluk Gelirleri

Kulüp Milyon $

Chelsea 93,7

Bayern Münich 92,1

Man.Utd. 80,6

Real Madrid 78,1

Juventus 75,5

Milan 65,8

B.Dortmund 51,5

Arsenal 44,9

Liverpool 34,9

Tottenham H. 25,6

Ajax 19,8

Celtic 18,9

Newcastle 16,5

AstonVilla 16,2

Westham 14,8

Southampton 13,2

G.Rangers 7,5

Sunderland 7,3

Porto 3,2

Fenerbahçe 8,7

Galatasaray 6,5

Beşiktaş 4,5



Desteklenen Tutar YTL

Spor Kulüpleri 36.334.687,13

Sporcular 6.006.865,13

Diğer Kurumlar 2.969.647,37

Federasyonlar 8.347.851,35

Daire 1.847.980,70

İl Müdürlükleri 1.304.771,83

Toplam 56.811.803,50

-Sponsorluk Miktarının Sponsorluk Alanlarına Göre Dağılımı ( 
Basketbol ve Futbol Hariç)


