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FUTBOLA VERGİSEL VE YÖNETİMSEL YAKLAŞIM 

Özgür Teraman* 

 

 

Öz 

 

 Futbolun dünyada yayılışının bir uzantısı olarak Anadolu’ya kadar ulaşıp bu 

topraklarda da hüküm sürmesi, beraberinde çözümlenmesi gereken bir çok olguya 

sebep olmuştur. Artık futbolun bir sanayi hatta dev bir sanayi olduğu hiç şüphesiz 

yönetimini de oldukça güçleştirmiş ve telafuz edilen rakamları zaptetmek neredeyse 

imkansız hale gelmiştir. Toplumun futbola ilgisinin maksimum olduğu günümüzde, 

futbolcular birer “milli kahraman” sıfatıyla anılmakta ve lüks içindeki yaşam 

tasavvurları yeni nesil gençliğin hayallerini süslemektedir. Bu noktanın öneminden 

hareketle, futbol sanayisinin baş aktörleri futbolculardan ziyade, onları yönetenleri ve 

ortaya çıkan artı değerin nasıl kurumsallaştığı ve vergilendirildiği konusunda genel 

bakış oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelime: Türkiye’de Futbol, Yönetim Yapısı, Şirketleşme, Vergi.  
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GİRİŞ 

 

 Günümüzde futbolun yaşam içindeki önemi gittikçe perçinlenmekte ve 

toplumu etrafında toplayabilen neredeyse tek aktivite olması sebebiyle, sosyolojik 

açıdan olduğu kadar vergisel açıdan da incelemek kaçınılmazdır. Hakeza, futbol 

kulüplerinin yöneticileri neredeyse parti liderlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından 

daha fazla toplumsal gücü arkalarına aldığı varsayımı altında, ve devlet politikası 

olarak futbolun sübvanse edilmesi, devletin en önemli gelir kaynağının vergi olduğu 

düşünüldüğünde, futbola vergisel ve yönetimsel olarak bir arada ele almak hiç 

şüphesiz yanlışlık arz etmemektedir. 

 

 

1. Türkiye’de Futbol 

 

 Türkiye’de futbolun ilk olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde oynanmaya 

başladığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde Selanik'te yakılan ilk ateş, zamanla 

Bornova çayırlarına kadar yayılmıştır.1 

 

 Dönemin anlayışına göre, futbol İslam gelenekleriyle bağdaşmadığından bu 

spor dalının öncüleri Müslüman olmayan azınlık mensuplarıydı. Özellikle İzmir ve 

Selanik' deki Rum, Ermeni, İngiliz ve İtalyan asıllılar, kendi aralarında kurdukları 

takım ve kulüplerde futbol oynamaya başladılar. 1875 yılında Selanik' de, 1877'de 

İzmir'de futbol, azınlıkların oynadığı, Müslümanların da seyrettiği bir oyun olarak 

dikkati çekti.2 

 

 İlk futbol kulübü ise yine İzmir'de İngilizler tarafından kurulmuştur. Daha 

sonra ise İstanbul'a bulaşan bu güzel salgın, Kadıköy ve Moda çayırlarını etkisine 

almasıyla beraber neredeyse tüm kentin ilgisini çekmeyi başarmıştır. 1897 yılında 

İzmir'den gelen karmanın İstanbul karmasıyla karşılaşması, Türk topraklarındaki ilk 

futbol maçı olarak tarihe not düşülmüştür. 

 

                                                 
1 http://www.tff.org/default.aspx?pageid=293, 18.05.2010  
2 http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye'de_futbol, 18.05.2010 
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 İlk Türk futbol takımı ise Fuad Hüsnü Bey ile Reşat Danyal Bey tarafından 

devrin hafiyelerinden kaçabilmek adına İngilizce isimle kurulan 'Black Stocking' 

olmuştur. Bu takımın Rumlarla Papazın çayırında 1901'de oynadığı maç ise bir Türk 

takımının ilk futbol maçı olarak kayıtlara geçmiştir. Genelde İstanbul'da yaşayan 

İngilizlerin başı çektiği, ayrıca Rumların da katılımıyla genişleyen futbol sevgisi, 

arka arkaya futbol kulüplerinin kurulması sonucunu doğurmuştur.  

 

 İngilizlerin ve Rumların ortaklaşa kurduğu Kadıköy Futbol Kulübü bu 

anlamda İstanbul'un ilk kulübüdür. Fakat çıkan anlaşmazlıklar neticesinde İngilizler 

Moda Futbol Kulübü'nü kurmuş, ardından Kadıköylü Rumlar, Elpis ve Imogene 

kulüplerini kurarak İngilizleri takip etmiştir. Bunun ardından aynı takımların 

katılımıyla 1903 yılında İstanbul Futbol Ligi kurulmuştur. İstanbul'da bir futbol 

liginin kurulması, bu coğrafyada futbolun daha da yaygınlaşacağının ilk işareti 

olmuştur. Türk gençlerinin de bu yeni kurulan takımlara olan ilgisi, zamanla 'Biz 

niye bir futbol takımı kurmuyoruz'' fikrine dönüşünce ilk resmi futbol takımımız da 

ortaya çıkmıştır. 1905'te Mekteb-i Sultani'nin 10. sınıf öğrencileri, arkadaşları Ali 

Sami Yen'in önderliğinde Galatasaray'ı kurmuştur. Galatasaray, 1905-1906 

sezonunda İstanbul Ligi'ne katılmış, 1907-1908'de ise kazandığı ilk şampiyonlukla 

Türk futbol tarihi için bambaşka bir başlangıcı müjdelemiştir. Ardından Fenerbahçe 

ve Beşiktaş onları takip edince Türk futbolu yeni bir boyuta doğru ilerlemeye 

başlamıştır. 3 

 

 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanı ise futbola hız kazandırdı. Kulüp ve takım 

sayısı artarken, gençler arasında futbol en çok sevilen spor dalı oldu.Kulüp sayısının 

artması üzerine İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği kuruldu ve İstanbul Pazar Ligi ile 

birlikte İstanbul Cuma Ligi olarak anılan ikinci bir lig oluşturuldu.İzmir'de kurulan 

ilk futbol kulübü Karşıyaka oldu (1912). Altay 1914'te, Altınordu 1923'te, Göztepe 

ise 1925'te kuruldu.  

 

 Cumhuriyet dönemi, Türk futbolunun yurt ölçüsünde örgütlendiği kulüp 

sayısının beklenenin üzerinde arttığı bir dönem oldu.1923'de Cumhuriyet'in ilanından 

                                                 
3 http://www.tff.org/default.aspx?pageid=293, 18.05.2010 
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önce kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı yıl 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul 

edildi.26 Ekim 1923'de Türkiye Millî Futbol Takımı ilk milli maçını Romanya ile 

İstanbul'da oynadı.4 

 

 Erken Cumhuriyet dönemi, Türkiye'de başka birçok alanda oldu gibi futbolda 

da ilk önemli hamlelerin atıldığı bir dönüşüm süreci olmuştur. Kazanılan zaferin 

getirdiği rüzgârla yeni bir ulusun temelleri atılırken, modernleşme ve dünyanın ileri 

medeniyetleri seviyesine erişme emeli bu yeni ulusun ilk hedefidir. Bilim, sanat ve 

spor olmak üzere her alanda yeni bir yapılanma ve oluşum söz konusudur.5 

 

 1954'te kurulan UEFA (Avrupa Futbol Birliği), 1962 yılında Türkiye'yi bir 

Avrupa ülkesi olarak üyeliğe kabul etmiştir. 

 

2. Futbol Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Gelir Kaynakları 

 

 Forma satışları, yayın gelirleri (havuz), maç gelirleri, transferler-bonservisler, 

turnuva gelirleri, UEFA ve Şampiyonlar Ligi primleri, marka haklarından doğan 

royalty gelirleri futbol kulüplerinin başlıca gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Fakat 

ülkemizde özellikle incelendiğinde, profesyonel futbol kulüpleri dışında kalan 

amatör kulüplerin bu gelirlerden mahrum oldukları görülecektir. 

 

 Avrupa kulüplerinin gelirlerinin % 43’ünü futbol ile ilgili gelirler 

oluştururken, ticari ve sponsorluk gelirlerinin artışı “uydu yayıncılığının ve “izle ve 

öde” kavramının gelişmesiyle artmıştır.6 

 

 Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve gider hesaplarına dair 

işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula 

sunmak, Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.  

 

                                                 
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye'de_futbol, 18.05.2010 
5 http://www.tff.org/default.aspx?pageid=293, 18.05.2010 
6 https://www.xing.com/net/cem_futbol/genel-199527/futbol-endustrisi-ve-kuluplerin-sirketlesme-

gercegi-20642108/, 25.04.2009 
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 Spor kulüplerinde Yönetim Kurulu, bütçe dışı harcama yapamaz. Yıllık bütçe 

dışı harcama ancak, Genel Kurulca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim 

Kurulu ancak bütçenin %10’ u kadar borçlanabilir ve “bütçe dışı harcama 

yapılamaz” hükmüne aykırı hareket edilirse, 510’unu aşan kısmından müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olurlar.7  

 

 Ülkemiz, ABD’nde olduğu gibi potansiyeli büyük ölçüde okul ve üniversite 

takımlarına veya çeşitli ülkelerdeki gibi tamamiyle müessese kulüplerine dayalı 

olduğu bir ülke değil, Almanya gibi şehir, kasaba ve semt gençlerinin spor yapması 

için kurulmuş, gençlik ve spor kulüplerinin büyük önem taşıdığı bir ülkedir.8 

 

 Türkiye’de futbol pastasının büyüklüğünü oluşturan gelirler içinde en büyük 

paya sahip TV yayın hakkının yakın zamanda gerçekleşen ve yarım milyar Türk 

Lirasını neredeyse aşan bir değer ile ihale edilmesi, futbol kulüplerine aktarılan ve 

özellikle havuz sistemi ile ligdeki tüm takımlara daha adil dağıtılması ile (Şampiyon 

Bursa Spor’un yaklaşık 30 milyon TL, küme düşen Denizli Spor’un ise yaklaşık 8 

milyon TL aldığı düşünüldüğünde) ortaya çıkan bu yüksek gelirin nasıl kullanıldığını 

yönetimsel ve vergisel açıdan ele aldığımızda çok çeşitli şüpheler yer almaktadır.  

 

 Futbolun gelirlerinin değişmesi doğal olarak 100 milyon dolarlık bütçeleri de 

gündeme getirdi ve bu bütçelerin, dernek statüsünde örgütlenerek yönetmek, 

yönlendirmek, sadece “vergi avantajı veya birtakım yönetsel ve yasal haklar ayrıcalık 

tanınıyor” kesinlikle günümüzde mümkün olmadığı görülmesi ile rekabetçi dengenin 

de üst noktaya taşınarak futbol pastasından daha fazla pay alabilmek, diğer taraftan 

kurumsallaşmak, şeffaflaşmak ve daha rekabetçi bir noktaya gelebilmek için 

şirketleşmek kaçınılmaz hale gelmiştir.9  

 

                                                 
7 TEREKLİ, M.Serdar, “Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Liginde Yer Alan Kulüplerin Yönetim 

Politikalarının Sporcu Güdülenmesi Üzerine Etkisi”, Anadolu Ünv.Yayınları,No:1114, Eskişehir, 

1999, s:21. 
8 A.g.e.,s:22. 
9 “Türk Futboluna Yapısal Bakış Sempozyumu 8-9 Mayıs 2006”, İstanbul Haliç Ünv. Yayınları, 

İstanbul, 2006, s: 15.  
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 Fakat, Türk Futbol kulüplerinin içerisinde özellikle Sportif A.Ş. kurarak 

borsaya giren kulüplerin ciddi temettü ödemeleri ile gerçekleşmemiş gelirlerin 

transferi yapılmaktadır. Giderler sınırlı, ancak belirli miktarda gider yazılabildiği için 

yılsonunda vergi matrahını arttıran bir unsur haline geliyor ve yılsonunda da ciddi 

temettü dağıtılıyor.10 

  

 Kulüplerin giderlerini, gelirlerinin %10’unu geçmeyecek şekilde ayarlamak 

durumunda olmasından dolayı ve yanlış bir şirketleşme modeli ve halka arz ile 

özellikle futbolun beşiği denilen İngiltere’ye bakıldığında, nasıl yanlış bir noktada 

olduğumuz görülmektedir. Spor kulüplerinde giderler dernek üzerinde, gelirler ise 

Sportif A.Ş.’ de gösterildiği, bunun amacının da borsa da işlem gören şirket 

hisselerine  talebi arttırabilmek olduğu aşikardır.  

 

 Kulüplerin Sportif A.Ş. olarak sanal birer şirket ve kulüplerin önemli 

sayılabilecek kaynakları kulüp dışına, yani bu hisseleri elinde bulunduran mali 

yatırımcılara transfer olunmaktadır.11 

  

 Kulüp yönetiminde bulunmanın en önemli şartının güçlü bir mali güce sahip 

olma gerçeği ışığında, yöneticilerin kulübe özellikle futbolcu transferi konusunda 

yüksek miktarlarda fon aktarmakta ve kulübü kendilerine borçlandırmaktadırlar. Bu 

sayede de kulübün yönetimine başka adayların gelmesi engellenmekte ve kulübün 

yöneticiye olan ciddi borç yükünü ödemede zorlanacağı hiç şüphesizdir.  

 

3. Futbolda Şirketleşme ve Halka Arz 

 

 Türkiye’de mevcut bulunan futbol kulüplerinin büyük bir kısmı hukuken 

dernek statüsünde olup, çok az bir kısmı şirketleşmiş durumdadır. Spor kulüplerinin 

şirketleşmesi futbol kaynaklı cazip gelirlerden dolayı futbol takımları ve oyuncuları 

üzerinde odaklanmaktadır. Dolayısıyla, kurulacak şirket oyuncuların giderleri ile 

sadece vergi muafiyetindeki gelirleri toplayacaklardır. Bu şirketler ticari faaliyetin 

                                                 
10 AKŞAR, Tuğrul, “Türk Futboluna Yapısal Bakış Sempozyumu 8-9 Mayıs 2006”, İstanbul Haliç 

Ünv. Yayınları, İstanbul, 2006, s: 16. 
11 A.g.e., s:23. 
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dışında bulunmak zorundadırlar. Bu nitelikteki ana şirketten ayrı olarak; ticari 

amaçlara yönelik olarak değişik şirketler de kurulabilir ki; bu şirketler her çeşit 

forma, spor malzemesi, tekstil ürünü satabilecek, inşaat ve turizm işleri 

yapabileceklerdir.12 

 

 Milyon dolarlara varan bütçeleri, tesis ve kurumları ile spor kulüplerinin 

dernek statüsünde yönetilmeleri imkânsız hale gelmiştir. Şirketleşme ve halka açılma 

kurumsallaşma yönünde önemli bir adımdır, böylelikle kulüpler gerçek 

profesyoneller tarafından yönetilecektir. Halka açılan spor kulüplerine ait şirketler 

SPK denetiminde olacak borsaya kote edilmeleri durumunda ise şirket hakkında bilgi 

ve gelişmeler Borsa’ya zamanında bildirilecektir. 

 

 Türkiye profesyonel futbol liglerindeki (Süper Lig, 1.lig, 2.lig ve 3.lig) 

takımların 21’ i anonim şirket statüsündedir. Bunlardan sadece 4’ ü halka açıktır 

(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) ve İMKB’ de işlem 

görmektedir. 

 

 Halka açılma, şirketleşen spor kulüpleri için bir kereye mahsus fon 

yaratmakta, hisselerinin bir kısmı halka ya da stratejik ortağa satılarak borçlar 

kapatılmaktadır. Bu satış sonucun da toplanan para ya asıl ortakta kalmakta ya da 

halka arz edilen şirket bünyesinde bulunmaktadır. Hisselerin stratejik şirket ortağına 

satılması halinde, bu ortağın yönetimde hak sahibi olması kaçınılmaz olacaktır. Diğer 

bir alternatif ise, kulüplerin sahip olduğu spor veya sosyal tesislerinin bir 

gayrimenkul yatırım ortaklığı projesi çerçevesinde hissedarlar aracılığıyla 

finansmanının sağlanmasıdır. Halka açılmaya ilişkin gündemde olan iki alternatifte 

de sürekli bir gelir kaynağı bulunmamakla beraber asıl gelir kaynağını halka açılan 

şirketin kar elde etmesi durumunda ortaya çıkacak temettü dağıtımı belirleyecektir. 

Halka açılmanın beraberinde getireceği en önemli faydalar ise uzun vadeli finansman 

sağlama ve şeffaflık olacaktır. Bugün için, dünyada başarılı örneklere baktığımızda, 

iyi yönetilen spor kulüpleri şirketleri yeni ekonominin gereklerine uyarak medya, 

                                                 
12 https://www.xing.com/net/cem_futbol/genel-199527/futbol-endustrisi-ve-kuluplerin-sirketlesme-

gercegi-20642108/, 25.04.2009 
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telekomünikasyon ve internet alanında sponsorlar bularak yeni yatırımlara 

yönelmektedirler.13 

 

4. Kulüp İle Futbolcu Arasındaki Yapılan Sözleşmeler 

 

 Futbolun profesyonelleşmesi ile birlikte kulüpler ve futbolcular arasında 

akdedilen sözleşmeler de ön plana çıkmıştır. 

 

 Profesyonel sporcunun lisans alarak bir kulüp adına tescil edilebilmesi için 

Transfer Talimatı’nın 14’üncü maddesine göre imzalanan sözleşmenin TFF’ye 

sunulması zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla profesyonel futbolcu sözleşme 

olmaksızın faaliyette bulunamayacaktır. Bu sözleşme TFF Transfer Talimatı’nda 

“Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi” olarak ifade edilmiştir. 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “İstisnalar” başlığı ile İş Kanunu hükümlerinin 

uygulanmayacağı iş ve iş ilişkileri belirlenmiştir. Bu maddenin (g) bendine göre 

sporculara İş Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Dolayısıyla profesyonel 

futbolcu İş Kanunu kapsamında olmayacaktır. Ancak profesyonel futbolcunun 

kulübü ile olan ilişkisini belirleyen sözleşme Borçlar Kanunu’nun 313 – 354 

maddeleri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesini oluşturmaktadır. Borçlar 

Kanunu’nun 313’üncü maddesine göre hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, 

muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir 

ücret ödemeyi taahhüt eder. Profesyonel futbolcu sözleşmesiyle de profesyonel 

futbolcu kulübü adına futbol oynamayı yani iş görmeyi taahhüt etmekte, kulüp ise 

buna karşılık ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca bu ilişki süreklilik ve 

bağımlılık unsurlarını da içermektedir.14 

 

5. Futbolculara Yapılan Ödemeler ve Vergi Kesintileri 

 

 Futbolculara yapılan ödemeler açısından durum değerlendirildiğinde; peşin 

ödenen giderlerin bilançoda aktifleştirilerek, sözleşme süresince dönem giderlerine 

                                                 
13 https://www.xing.com/net/cem_futbol/genel-199527/futbol-endustrisi-ve-kuluplerin-sirketlesme-

gercegi-20642108/, 25.04.2009 
14 http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/36.sayı/tamersoysal.pdf 
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atılmak suretiyle itfa olunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sözleşmesi devam 

eden oyuncuların başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilen gelirlerin gayri 

maddi hak satışı olarak kabul edilerek kayıt altına alınması gerekmektedir. Ayrıca, 

futbolcuların iş göremez hale gelmeleri durumunda, lisans hakları için karşılık 

ayrılması gündeme gelecektir.15 

 

 Futbolculara prim ve maç başı ödeme de yapılmakta ve bu ödemeler ücret 

olarak kabul edildiğinden, net bedeller brütleştirilerek gider olarak 

muhasebeleştirilmektedir. Futbolcular genellikle asgari ücret üzerinden sigorta 

kapsamına alınmakta ve bu bedeller üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmaktadır. 

Peşinatlar, menajerlik ve de maç başı ödeme eğer sözleşmede yazmıyor ise elden 

ödeme yapılmakta ve vergi kapsamına alınmamaktadır. Bonservis ödemeleri ise 

resmi veya gayrı resmi yapılmakta bunun için herhangi bir vergi ödemesi 

yapılmamaktadır. Peşinat ödemesi resmi olarak yapıldığı zaman bu bedel 

brütleştirilerek vergisi ödenmektedir. 

 

 “Futbolcuların aldıkları gelir, ücret oluyor ve ücret hükümlerine tabi oldukları 

için beyanname vermiyorlar. Süper lig futbolcuları %15, 1.lig futbolcuları %10, 

diğer alt liglerde oynayanlar ise %5 vergi ödüyor. Ancak futbolcular kulüpleriyle 

yaptıkları sözleşmeleri genellikle net gelir üzerinden yaptıkları için, bu vergi yükünü 

kulüplere bırakıyorlar. Diğer bir deyişle futbolcular korunuyor. Sanatçılar ise 'serbest 

meslek kazancı' elde ediyor. Ödedikleri gelir vergisi farklı dilimlerde, %15 ila %35 

oranında değişiyor. Yıllık kazancı 50 bin lira olan bir sanatçı %35'lik dilimden vergi 

ödüyor. Bu yüzden de sanatçılar arasında vergi rekortmenleri çıkabiliyor.”16 

 

 “Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 64'üncü maddesi ile futbolculara tanınan 

vergi istisnası, bu yılın bitiminde ortadan kalktı.1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, 

futbolcular da esnaf, tüccar, sanayici, avukat ve mimarlar gibi, gelir vergisi 

ödeyeceklerdi. Gelir vergisinin oranı, %15'ten başlıyor ancak belli sınırı aşınca, %35 

                                                 
15 https://www.xing.com/net/cem_futbol/genel-199527/futbol-endustrisi-ve-kuluplerin-sirketlesme-

gercegi-20642108/, 25.04.2009 
16 http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/507081-futbolcu-mu-sanatci-mi, 11/04/2010 
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oranı uygulanıyor. Örneğin, 2008 yılı tarifesine göre, yıllık geliri 44 bin 700 TL'yi 

aşanların gelirlerine, %35 vergi oranı uygulanıyor. Futbolcuların, transfer ücreti, 

galibiyet primi, aylık ücret vs. olarak, yıllık geliri 47 bin TL'nin çok üzerinde olduğu 

için, yüz binlerce TL yada milyonlarca TL'lik transfer ücretleri, %35 oranında 

vergiye tabi olacaktı.”17 

 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8’nci maddesine göre “Beden Terbiyesi 

Teşkilatına dahil derneklere veya kamu kuruluşlarına ait spor kuruluşları ile sadece 

spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler Kurumlar Vergisinden muaftır.” Bu lafza 

göre; sadece spor faaliyetinde bulunan kulüpler ile anonim şirketler muafiyetten 

yararlanacaktır. Söz konusu muafiyet kapsamı içerisindeki gelirler; stat maç 

hasılatları ve stat kira gelirleri, isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon yayın 

gelirleri, forma reklam gelirleri, saha içi reklam gelirleri ve büfe gelirleri yer 

almaktadır. 

  

 Katma Değer Vergisi açısından bakıldığında futbolcuların transfer veya 

kiralama bedelleri dışında tüm gelirleri KDV kapsamına alınmıştır. Bu kapsama 

yayın gelirleri ile maç gelirleri de dahil bulunmaktadır. 55 Seri No’lu KDV Genel 

Tebliği ile getirilen düzenlemelere göre; Spor-Toto,Spor Loto, Loto Gol isim hakkı 

gelirleri ile reklam gelirleri de katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Aynı tebliğ 

kapsamında yapılan düzenlemelere göre, futbolcu transferi ve futbolcu kiralamaları 

karşılığında elde edilen hasılatlar KDV ‘ne tabi olmayacaktır.18 

 

 Spor kulüplerinin şirketleşmesinden sonra, kongre üyeleri kazanılmış bütün 

haklara sahip olacaklardır. Şirketten hisse senedi alanlar,sadece şirket ortağı 

olacaklar,kulüp üyeliği sıfatları bulunmayacaktır. 

 

 

 

 

                                                 
17 http://arsiv.sabah.com.tr/2008/01/28/haber,68FAE2D4014A47EFB418AD13EA78386F.html, 

28/01/2008 
18 https://www.xing.com/net/cem_futbol/genel-199527/futbol-endustrisi-ve-kuluplerin-sirketlesme-

gercegi-20642108/, 25.04.2009 
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SONUÇ 

 

 Futbolun tüm dünyada sektör olarak artarak devam eden popülerliği ile 

birlikte, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde umut kapısı olma durumu, 

ülkemizde de en üst seviyededir. Futbolun kitleler üzerindeki bu etkin gücün 

farkında olanlar, bu gücü arkalarına alarak faydalanma isteği ile her türlü yasal ya da 

yasadışı davranışlar sergileyerek iktidarlarının sürdürebilirliğini sağlamaktadırlar.  

 

 Televizyon yayıncılığından reklam pastasına, kulüp yöneticiliğinden futbol 

zekâsına kadar pek çok unsur karmaşık bir halde fakat birbirleriyle doğrudan 

bağlantılı olarak birlikte bulunmaktadır. Futbol, basit bir spor mücadelesi olmaktan 

çıkmış, kitleleri peşinden sürükleyen kimi zaman da güvenlik endişelerini bağrında 

besleyip büyüten bir fenomen haline gelmiştir.  

 

 Mevcut vergi yasaları ve futbolun devlet politikası olarak korunarak 

desteklenmesi, verginin adaletli olması ve tabana yayılması gerekliliği ışığında 

tezatlık sergilemektedir. Devlet yönetiminin, özellikle 2016 Avrupa Futbol 

Şampiyonası için yaklaşık olarak 1 milyar Euro devlet garantisi vererek yeni stat 

yapımlarını desteklemesi ve bu desteğin de toplanan vergilerden karşılanacağı 

gerçeğiyle, futbolun ve futbol kültürünün vergi açısından önemi tartışılmazdır.  

 

 Futbolun çıkar gruplarının tekelinden kurtulması ve profesyonel yöneticiler 

tarafından yönetilen, daha adil bir vergi yaklaşımı ile çıkarılacak olan kanunlarla 

desteklenen bir sektör olarak geleceğe taşınması gerekmektedir. 
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