
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK 
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Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında 

topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar. Günümüz anlayışında, şirketlerin 

topluma ve kendi çalışanlarına karşı verdiği değeri ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine 

getirirken yararlandıkları araçlardan başlıcaları sponsorluk harcamaları ile bağış ve 

yardımlardır. Devlet de vergi kanunlarında yapılan düzenlemelerle bu tür harcamaları teşvik 

etmektedir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.ncu maddesinde kurumlar vergisi 

ile ilgili olarak kurumları destekleyici, düzenlemeye yer verilmiştir. Bu gün yazımızda ,teşvik 

edilen hususları kısaca belirttikten sonra sponsorluk harcamaları üzerinde duracağız. 

 

Sosyal ve kültürel amaçlı teşvikler; sponsorluk harcamaları ve bağışlar 

 

 Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır. 

 

a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 

arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %10’ü oranında hesaplanacak 

“Ar-Ge indirimi” 

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için 

hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. 

Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki 

hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve 

uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile  Türkiye 

Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 

harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dallan için tamamı, 

profesyonel spor dalları için % 50'si. 

 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz 

karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine 

kadar olan kısmı. 

 

ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 

(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu 

ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası 

dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 

bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her 

türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 

 



d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar 

Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 

araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen kültürel 

amaçlı bağışlar. 

 Sponsorluk harcamaları – Sporun Teşviki 

Çoğu zaman reklam ve bağışlar ile karıştırılabilen sponsorluk; şirketlerin spor, kültür, sanat, 

sağlık ,eğitim , çevre ve sosyal alanlarda yararlar sağlayarak kendilerinin toplumsal 

bilinirliğini artırabilmektedir. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar 

uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir. 

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya 

kazancın elde edilmesine katkısı ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari 

kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklıdır. 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 ve benzeri harcamalar sponsorluk harcaması olarak 

değerlendirilir. 

 Sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle 

yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve 

sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir 

kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya 

ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin 

harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla 

ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır. 

Sponsorluk Yönetmeliği ve sözleşme ve belgelendirme gereği 

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine 

veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen 

usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki 

tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmekte olup 



sponsorlar ile sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş 

yetkilidir. Yapılacak sözleşmede yer alması gereken bilgiler anılan maddede belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin 4 ve 13 üncü maddelerinin  incelenmesinde görüleceği üzere, sponsorluk 

hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ya da nakdi olarak verilen desteklerin, Vergi 

Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belgelere bağlanmasının zorunlu olduğu hususunda özel 

bir düzenleme bulunmamaktadır. 

.Yönetmeliğin 12. nci maddesinde sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili yüklenilen 

sponsorluk bedelinin sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi bu bedelin sponsorluğu 

alanın hesabına da yatırılabileceği; sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara 

ilişkin harcamalarda ise sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte 

bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış 

olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz 

veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, 

banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye 

yer verilmesi şarttır. 

Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması 

halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa 

ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir. 

Diğer taraftan, desteğin nakdi olarak değil de ayni olarak yapılmış olunması durumunda; 

 İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, 

kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, 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,  

 Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara 

bağışlanmış olması durumunda da 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. 

 Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan 

faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde hizmeti alan 

kişi veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olması gerekmektedir. 

 Makbuz karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak 

dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Bu hususa dikkat edilmelidir. 

Diğer hususlar 

Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar 

vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecek, 



indirilemeyen harcamalar sonraki döneme devredilemeyecektir. Yıl içinde yapılan harcamalar 

geçici vergi beyannamelerinde de indirim konusu yapılabilmektedir. 

Sponsorluk harcamalarının indirimi için kurumlar vergisi beyannamelerinin ekinde herhangi 

bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, sponsor olanların herhangi 

bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için 

bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı 

almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri 

gerekmektedir. 

Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri 

halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. 

 





 


