
 

 

19.07.2012 
Tutku Yurdakul 
Bağımsız Denetçi,YMM 
 
 SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN BAĞIŞLARIN MEVZUATIMIZDAKİ DURUMU 

Spor kulüplerine bağış ve yardım yapılması ve yapılan yardımın şirketlerce gider 
yazılabilmesinin ön şartı, yardımın sponsorluk anlaşması kapsamında yapılmasıdır. 

K.V.Kanununun mükerrer 14. maddesine göre, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için 
tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si” gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan 
edilen gelirden indirilebilecektir. 

Şirketler tarafından yapılan nakdi yardımlar Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nün ilgili 
hesaplarına yatırılır. Ayni yardımlar için ise, Genel Müdürlük mevzuatına göre işlem yapılır. 
Sponsorluğa konu her türlü harcama doğrudan sponsorlarca yapılabileceği gibi genel 
müdürlükçe de yapılabilir. Sponsorluk konusu hizmetin sözleşme bedelini geçmemek üzere 
ve sponsor tarafından doğrudan harcama yapılması halinde harcama belgeleri Genel 
Müdürlükçe tasdik edilmek kaydıyla gider sayılır.  Belgelenmeyen harcamalar gider olarak 
kabul edilmez. 

Sponsorluk Yönetmeliğinin 13. maddesine göre; “gençlik ve spor kulüplerine yapılan 
harcamaların sponsorluk harcaması kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı 
olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması gerekir. Sponsorluk 
harcamalarına ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel 
Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez.” 

Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor 
olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili 
yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on 
gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmesi şarttır.  

Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor 
olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı 
(lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü “Sponsorluk 
Yönetmeliği” gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya 
sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz 
konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde 
bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi, ancak dönem 
sonlarında kurumlar vergisi matrahı çıkan işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin 
zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı 
gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir. 

 


