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Konu : Sponsorluk harcamalarının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp 

yapılmayacağı.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, avukatlık büronuzun hukuki danışmanlık hizmeti verdiği 

Avusturya merkezli bankanın talebi üzerine, bankanın İstanbul'da düzenlediği konferansa 

sponsor olduğunuzu belirterek, yapılan ödemelerin serbest meslek kazancınızın tespitinde 

gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep 

edilmektedir. 

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde 

hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup  maddenin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendinde, "Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel 

giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri 

kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri 

kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını 

iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)" hükmü yer almıştır. 

Adı geçen Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan 

genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için 

kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin 

mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde; gelir 

vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla  indirim konusu yapılabilecek 

giderlere yer verilmiş olup aynı maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde; 3289 

sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, 

profesyonel spor dalları için %50'si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi 

beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler arasında sayılmıştır. 

Bu hükümlere göre, yapmış olduğunuz sponsorluk harcamaların, Gelir Vergisi Kanununun 68 

inci maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında genel gider olarak, 89 uncu maddesi 

kapsamında gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 



KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 

1/1 inci maddesinde, yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi 

kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV'nin, vergiye tabi işlemler üzerinden 

hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği, 

hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, yurt dışında mukim bankanın İstanbul'da düzenlediği konferans için yurt dışındaki 

bankaya nakdi olarak yaptığınız sponsorluk ödemeleri, bir teslim veya hizmetin karşılığını 

teşkil etmediğinden KDV'nin konusuna girmemektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


