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 24/82 Sayılı Vergisi Yasası’nın 8(1) (b) maddesi, 

 “Devlet, Yasa ile oluşturulan kuruluşlar ve spor federasyonlarıyla, spor 

federasyonlarına kayıtlı ve faal durumda bulunan spor kulüpleri ile yapılan sponsorluk 

anlaşmalarından doğan ve eğitim, sağlık, kültür-sanat, sportif ve sair toplumsal 

gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan giderler, yapıldıkları yılın kazancına mahsup 

edilebilir ve giderler safi kazancın %60’ını (Yüzde altmış) aşamaz. Bu giderler, zarar 

olması halinde sonraki yıllara devredilemezler. 

 Ancak bu giderlerin, ilgili Bakabnlıklar tarafından bu sponsorluk anlaşmaların esas 

ve kıstaslarını ve koşullarını belirlemek ve bu giderlern yapılıp yapılmadığının 

denetlenmesini düzenlemek amacıyla yapılan yasa ve tüzüklere uygun olduklarının 

onaylanması ve bu giderlerin yapıldığını gösteren belgelerin Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz 

edilmesi koşuldur.” 

 67/1999 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası uyarınca yapılan Sponsorluk 

Tüzüğü’nün 12 ve 14. Maddeleri de konu ile ilgili aşağıdaki kuralları getirmiştir. 

 Madde 12: 

 “Sponsorluğa konu her türlü harcamalar doğrudan sponsorlarca yapılabileceği gibi, 

Bakanlıkça da yapıla bilir. 

Sponsorlarca yapılan aynı ve/veya nakdi yardımlar sözleşme konusu işlerde 

kullanılır. 

Ancak, yapılacak her türlü harcamanın belgesi Gelir ve Vergi Dairesi’nce 

onaylandıktan sonra indirilebilir gider olarak kabul edilebilir.” 



Madde 14: 

“Sözleşme konusu hizmet ve gelirlerin kesin hesabının belirlenmesi aşağıdaki 

şekilde olur. 

1. Sponsorlarca münhasıran bu Tüzüğün 10’uncu ve 11’inci maddesine göre 

yapılacak faaliyetleriyle ilgili harcamaların vergi yasalarına göre gider 

sayılabilmesi için 8’inci maddede belirtilen sözleşme ile birlikte “Sponsorluk 

Belgesi” düzenlenir. 

2. Sponsorluk Belgesi, her mali yıl sonunda 1 asıl, 3 suret olarak düzenlenir. 

3. Müteselsil numaralı olarak 3 nüsha düzenlenen Sponsorluk Belgesi’nin bir 

nüshası Bakanlıkça deftere kayıt edilmek üzere alınır, diğer bir nüshası 

sponsorun bağlı olduğu Gelir ve Vergi Dairesi’ne gönderilir, üçüncü nüsha da 

gider kayıt edilmek üzere sponsora verilir. 

Ancak, sponsorluk konusu hizmetin sözleşme bedelini geçmemek üzere ve sponsor 

tarafından doğrudan harcama yapılması halinde, harcama belgelerinin Bakanlıkça 

onaylanması ve onaylanmış bir suretinin sponsorun bağlı olduğu Gelir ve Vergi Dairesi’ne 

sunulması kaydıyla gidfer sayılır. Belgelenmeyen harcamalar gider olarak kabul edilemez.” 

Yukarıdaki Yasa ve Tüzük kurallarında da belirtildiği üzere sponsorluk kapsamında 

gerek sponsor firma tarafından gerekse Spor Bakanlığı aracılığıyla yapılacak nakdi 

ve/veya ayni yardımların sponsorlarca gider olarak kayıt edilebilmesi için harcamalara 

ilişkin kanıtlayıcı belge ve dökümlern ilgili ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulması 

ve onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca bahse konu belgelerle birlikte, Sponsorluk 

Sözleşmesi ve Sponsorluk Belgesi Suretlerinin de Daireye verilmesi zorunluluk 

arzetmektedir. Bu amaçla, ilgili dönem içerisinde belirtilen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi durumunda sponsorlukla ilgili yapılan harcamalar gider unsuru olarak kayıt 

edilemeyecektir. 

Konu ile ilgili yükümlülüklerin tarafınızdan bilgilendirilmesi ve gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi hususunda gereği, saygı ile rica olunur. 

        Taney Aşçıoğulları 

        Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 



Dağıtım: 

-Maliye bakanlığı, 

-Spor Bakanlığı, 

-Gelir ve Vergi Dairesi L/şa Şube Amirliği 

-Gelir ve Vergi Dairesi L/şa Merkez Şube Amirliği 

-Gelir ve Vergi Dairesi Girne Şube Amirliği 

-Gelir ve Vergi Dairesi Mağusa Şube Amirliği, 

-Gelir ve Vergi Dairesi Merkez İnceleme Şubesi. 

 

MB/GB 


