
 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. NO; 22/2 BAKIRKÖY/İST. 

  TEL:0 (212) 660 92 13      FAX: 0 (212) 660 92 23  

www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

1 

SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–53     İST. 10.09.2020 

 

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN 

ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ 
Özet;  

- 01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra 

süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye 

kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun 

beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde 

de bu gelirler beyannameye dâhil edilmeyecektir. 
- 01.11.2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 01.11.2019 

tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti 

etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm 

sporcular tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri 

toplamının, 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü 

diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin 

yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir 
- 01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra 

süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye 

kadar bu sözleşmelere istinaden en üst ligdekiler için yapılan ücret ödemelerinden 

%15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Bu tarihten sonraki sözleşmelerde 

bu oran %20 olarak uygulanacaktır. 

- Yukarıda belirtilen uygulamaların süresi 31.12.2023 tarihi olarak belirlenmiştir.  

 
Bilindiği üzere; sporculara yapılan ödemelere ilişkin mevzuat, 7194 sayılı Kanunun 21 ve 22 

inci maddeler ile 193 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesine yeniden düzenlenmiştir.  

 

Uygulamaya ilişkin 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27.05.2020 tarih ve 31137 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sirkülerimizde özet bilgilere yer verilmiş, ayrıntılı 

açıklamalar ve örnekler ilgili Tebliğde yer almaktadır.  

 

Sporcuları Yapılacak Ödemeler ve Tanımı 

 

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 

ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında 

vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, 

maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya 

taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında 

vergilendirilmektedir. 

Sporculara Yapılacak Ödemelerde Sözleşme Tarihinin Önemi 

 

01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri mevzuat 

değişiklik öncesi hükümleri uygulanır. 01.11.2019 tarihi sonrası düzenlenen Sporcu 

sözleşmeler yeni hükümlere göre vergilendirilecektir.   
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01.11.2019 Tarihinden Önce Düzenlenen ve Sözleşme Hükümleri Aynen Devam Eden 

Sporcu Ödemelerinde Vergilendirme; 

 

31.12.2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki 

oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

1) En üst ligdekiler için % 15, 

2) En üst altı ligdekiler için % 10, 

3) Diğer liglerdekiler için %  5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 

uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5. 

Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için 

yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu 

gelirler beyannameye dahil edilmez. Tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. 

01.11.2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre 

uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu 

sözleşmelere istinaden en üst ligdekiler için yapılan ücret ödemelerinden %15 

oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Bu tarihten sonraki sözleşmelerde bu oran 

%20 olarak uygulanacaktır. 

 

01.11.2019 Tarihinden Sonra Düzenlenen Sözleşmeler Kapsamında Yapılan Sporcu 

Ödemelerinde Vergilendirme; 

 

01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere; 31.12.2023 tarihine 

kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi 

tevkifatı yapılır. 

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 

1) En üst ligdekiler için % 20, 

2) En üst altı ligdekiler için % 10, 

3) Diğer liglerdekiler için %  5, 

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara 

uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5. 

Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde 

kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer 

alan tutarı aşması hâlinde(2020 yılı için 600.000,-TL), bu gelirler yıllık beyannameyle 

beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş 

olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir. 
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01.11.2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya 01.11.2019 tarihinden önce 

imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi 

nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 01.01.2020 

tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, 193 sayılı Kanunun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) 

aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir 

 

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı 

(2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde, bu gelirler her hâlükârda yıllık gelir vergisi 

beyannamesi ile beyan edilecektir. 

Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi 

uyarınca kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir 

vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün olacaktır. 

 

2020 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

 

22.000.- T. liraya kadar  .............................................................................. %15 

49.000.- T. liranın 22.000.- T. lirası için 3.300.- fazlası için %20 

180.000.- T. liranın 49.000.- T. lirası için 8,700.- fazlası için %27 

600.000.- T. liranın 180.000,- T. lirası için 44.070,- fazlası için %35 

600.000.- T. lirasından fazlasının 600.000.- TL’ sı için 191,070,- fazlası için %40 

 

 

Örnek 1: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (A) Spor Kulübünde 

görev yapan futbolcu Bay (B)’nin 1/7/2018 tarihinde imzaladığı 3 yıllık, futbolcu Bay 

(C)’nin ise 10/1/2020 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. 

(A) Spor Kulübü tarafından Bay (B)’ye sözleşme süresinin sonuna kadar yapılan ücret 

ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, Bay (C)’ye yapılan ücret 

ödemeleri üzerinden ise sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle  %20 

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Örnek 2: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (D) Spor Kulübünde 

görev yapan basketbolcu Bay (E)’nin, 1/7/2019 tarihinde 3 yıllık sözleşmesi bulunmakta olup, 

Bay (E)’nin sözleşmesi 1/7/2020 tarihinde ücret değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. 

(D) Spor Kulübü tarafından Bay (E)’ye 1/7/2019-30/6/2020 tarihleri arasında yapılan ücret 

ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, 1/11/2019 tarihinden 

sonra yapılan sözleşme değişikliği nedeniyle 1/7/2020 tarihinden itibaren yapılacak ücret 

ödemelerinden ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Örnek 3: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (F) Spor Kulübünde 

görev yapan futbolcu Bay (G)’nin 10/9/2019 tarihinde imzaladığı 3 yıllık, futbolcu Bay 

(H)’nin ise 15/1/2020 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. (F) Spor 

Kulübü her iki futbolcusuna da 2020 takvim yılında 1.000.000 TL ücret ve benzeri ödemeler 
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yapmış ve bu ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca tevkif 

ettiği gelir vergilerini de vergi dairesine yatırmıştır. 

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (G)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden 

sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden önce akdedilmesi nedeniyle %15 

oranında tevkifat yapılacak ve gelir vergisi tevkifatı nihai vergi olacaktır. Bay (G)’nin ücret 

gelirleri toplamı 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde 

yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmakla birlikte bu gelirleri için yıllık beyanname 

verilmeyecektir. 

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (H)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden ise 

sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle; %20 oranında gelir 

vergisi tevkifatı yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü 

maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) 

aşması nedeniyle, bu gelirler yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen 

vergiler, vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinden mahsup edilebilecektir. 

Örnek 4: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (I) Spor Kulübünde 

görev yapan voleybolcu Bayan (İ)’nin, 1/7/2018 tarihinde akdedilerek geçerlilik kazanan 3 

yıllık sözleşmesi bulunmakta olup, Bayan (İ)’nin sözleşmesi 1/7/2020 tarihinde ücret ve süre 

uzatımı değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. Bayan (İ)’ye 1/7/2020 tarihinden itibaren 800.000 

TL ücret ve benzeri ödeme yapılmış ve bu ödemeler üzerinden 160.000 TL gelir 

vergisi tevkifatı yapılmıştır. (I) Spor Kulübü, çalışanlarının ücret gelirleri üzerinden tevkif 

ettiği vergilerin yarısını vergi dairesine yatırmış, kalanını yatırmamıştır. 

(I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/7/2018-30/6/2020 tarihleri arasında yapılan ücret 

ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve yapılan gelir 

vergisi tevkifatları nihai vergi olacaktır. Bu gelirler için tutarı ne olursa olsun yıllık 

beyanname verilmeyecektir. 

(I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan sözleşme 

değişikliği nedeniyle 1/7/2020 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinden ise %20 

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103 

üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 

TL) aşması nedeniyle, bu gelirler yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen 

vergilerin yarısı vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir 

vergisinden de Bayan (İ)’ye yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin yarısı (80.000 TL) 

mahsup edilebilecektir. 

 

 

SAYGILARIMIZLA, .... 

 


