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FUTBOLCULAR ÖZELİNDE SPORCULARIN 
VERGİLENDİRİLMESİ 

 
ÖZ E., AKÇAY F., Futbolcular Özelinde Sporcuların Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı:300, ss.35-54. 
 
ÖZET 
  
 Vergi, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında asli unsurdur. Ücret bedensel ya da 
zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Sporcuların (sporcular 
özelinde futbolcuların) elde ettikleri gelirler GVK’nun 61/6 maddesi gereğince ücret geliri 
olarak kabul edilmektedir. Spor, sağlıklı bir toplum yaratılmasında önemli bir işleve sahiptir.  
Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençliği, sporu ve sporcuyu korumayı ve teşvik etmeyi kendine 
görev addetmiş ve bunu anayasal temele oturtmuştur. Dolayısıyla vergisel anlamda bir teşvikin 
varlığı doğaldır. Bununla birlikte, futbolcuların vergilendirilmesinde uygulanan yöntem 
itibariyle ödeme gücü ilkesi zedelenmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ortaya çıkan 
sonuç Türkiye’nin futbolcular açısından vergi cenneti olduğudur. 
 
Anahtar Sözcükler: Ücretlerin Vergilendirilmesi, Sporcular ve Vergi, Futbolcuların 
Vergilendirilmesi  
 
Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29 
 
TAXATION OF ATHLETES IN PARTICULAR FOOTBALLERS 
 
ABSTRACT 
  
 Taxes are substantive element in meeting social needs. Wage refers to the income 
obtained from the employer for bodily or mental labor. The income derived by athletes (football 
players in the case of athletes) is recognized as revenue in accordance with Article the ITL 61/6. 
Sports have an important role in creating a healthy society. To protect youth of country, the 
sport, athletes and promoting them is the duty of the Republic of Turkey on constitutional basis. 
Therefore, the tax incentive is natural. However, as the method is applied to the taxation of the 
football players the ability to pay principle damaged. Compared to other countries, the result is 
that Turkey is a tax heaven in terms of football players. 
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GİRİŞ 

 
Devletler (ekonomiler) bir takım kamusal ihtiyaçları karşılamak için gelir kaynaklarına 

ihtiyaç duyarlar. Benimsenen ekonomik sistemle yakından ilgili olmakla beraber, kamu gelirleri 
en azından devletin asli fonksiyonlarını (savunma, adalet, diplomasi gibi) yerine getirmesi, yani 
temel kamusal ihtiyaçları karşılaması için kullanılır. Ekonomik gelişme düzeyi ve beşeri 
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sermayenin artması ile kamusal ihtiyaçlar da artmakta ve devletler daha fazla kamu gelirlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

 
Kamu gelirleri denince akla ilk gelen vergilerdir. Devletin egemenlik gücüne dayanarak 

aldığı vergilerin, kamu gelirlerinin içindeki payı %70’den fazladır. Devlet ve bireyler 
(harcanabilir gelire etkisi) açısından bu denli önemi olan vergiler; kaynağına göre gelir 
üzerinden, harcamalar üzerinden ve servet üzerinden alınmaktadır. Servet üzerinden alınan 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki nispi payı günümüz ekonomilerinde düşük olmakla 
beraber, vergi sistemleri genel olarak harcamalar ve gelir üzerinden alınan vergiler üzerine 
kurulmuştur. 

 
Bir ülkede dolaysız vergilerin payı yüksekse, vergi sisteminin “ödeme gücü ilkesi” 

üzerine oturduğu söylenebilir. Eğer dolaylı vergilerin payı yüksekse vergi sisteminin 
“mübadele ilkesi” veya resim, harç ve parafiskal gelirlerin payı yüksekse “yararlanma ilkesi”nin 
üzerine oturduğu söylenebilir.1 Bu doğrultuda, çağdaş vergi sistemlerinde ödeme gücü ilkesi 
üzerine bir vergileme rejimi kurulması önerilirken, ülkemizde mevcut uygulama dolaylı 
vergilerin payının yüksekliği sebebiyle tam tersinedir. 

 
Türk Vergi Sistemi içerisinde gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payı %30 dolaylarında olmakla beraber, bu grup içinde ücretlerden alınan vergilerin 
payı %60 civarındadır. Konumuz itibariyle, kazançları ücret geliri sayılan futbolcular, Türk 
Vergi Sistemi açısından ve ülke karşılaştırmalarıyla incelenmiştir. Bu kapsamda, futbolcu 
gelirlerinin niteliği ve vergilendirilmesinde uygulanan yöntemler açıklanacak olup,  bazı ülke 
örneklerine yer verilerek karşılaştırmalar yapılacak, eleştiri ve önerilerde bulunulacaktır. 
 
1.TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ÜCRETLER VE VERGİLENDİRİLMESİ 

 
Neumark, gelir vergisini; ileri kapitalizm devrinin bir eseri ve aynı zamanda da 

karakteristik bir ifadesi olarak tanımlamıştır. Gelir vergisinin ilkel örneklerine önceleri 
rastlanmasına rağmen, modern anlamda gelir vergisinin başarıya ulaşabilmesi için gerekli 
iktisadi ve sosyolojik koşullar2 ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilmiştir.3 
  
 Çağdaş özellikleri olan bir vergi sisteminde, toplam vergi gelirlerinin %60’ının gelir 
üzerinden, %30’unun harcamalar üzerinden, kalan %10’unun da servet üzerinden toplanması 
gerektiği belirtilmiştir.4 Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız vergileri, harcamalar 
üzerinden alınan vergiler dolaylı vergileri oluşturmaktadır. Buna göre, çağdaş bir vergi 
sisteminde dolaysız vergilerin (gelir+servet) oranı %70, dolaylı (harcama) vergilerin oranı 
%30 olması gerekirken, bu durum ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, 
modern vergi sistemlerinde gelir üzerinden alınan iki temel vergi bulunmaktadır. Bunlardan 

                                                           
1Ekrem KARAYILMAZLAR, Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Vergi Kültürü: Türkiye Örneği, H.Ü İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2,  2004, s.273. 
2 Turhan, gelir vergisinin başarısı için gerekli 3 koşulu şu şekilde sıralamıştır: 

1-Gelirin tam ve kesin olarak hesaplanması, para ve değişim ekonomisi ile modern muhasebe, defter tutma gibi 

tekniklerin varlığı, 

2-Toplam gelir kavramının şahsi gelir ölçüsü olarak benimsenmesi, 

3-Mali idarenin, söz konusu verginin tarh ve tahsiline ilişkin çok yönlü ve güç sorunları halledebilecek bir 

seviyeye ulaşmış olması. 
3 Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 1987, s.120-121. 
4 Nurettin BİLİCİ ve Adem BİLİCİ, Kamu Maliyesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, s.177. 
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ilki, kişilerin gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi iken, diğeri kurum kazançlarından alınan 
kurumlar vergisidir. 
  
 Haig-Simons (H-S) tanımına göre, gelir; belli bir süre zarfında bireyin tüketim gücündeki 
net artışın para değeridir. Bu süre içinde yapılan harcama miktarı ve kişinin refahına yaptığı 
katkıların (tasarruflar) toplamını ifade eder.5 Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 1. maddesine 
göre gelir; bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. 
Gelir kavramı dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı şekilde anlaşılmaktadır. Dar anlamda 
gelir (kaynak kuramı); sürekli gelir yaratan belli bir kaynaktan elde edilen kazanç ve iratların 
safi tutarı iken,6 geniş anlamda gelir (safi artış teorisi); kişinin belli bir dönemin sonundaki 
servet değerinde, aynı dönemin başındaki servet değerine oranla meydana gelen net artışı ifade 
eder.7 Buna göre, bir kaynaktan devamlı ve düzenli bir gelir sağlanması şart değildir ve servette 
bir artış meydana getiren her türlü kazanç ve irat vergilendirilebilir gelirdir.8 
 
 GVK’nun 2. maddesi, gelir vergisine konu olan kazanç ve iratları şu şekilde sıralamıştır: 

- Ticari kazançlar, 
- Zirai kazançlar, 
- Ücretler, 
- Serbest meslek kazançları, 
- Gayrimenkul sermaye iratları, 
- Menkul sermaye iratları, 
- Diğer kazanç ve iratlar. 

 
Bu maddede emek gelirleri “ücret”, emekle sermayenin müşterek geliri “kazanç”, sadece 

sermaye geliri ise “irat” olarak adlandırılmıştır. Bununla birlikte, ticari ve zirai kazançların 
“teşebbüs geliri”, ücretlerin ve serbest meslek kazançlarının “emek geliri”, menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlarının “servet geliri” ve son olarak da diğer kazanç ve iratların 
“suigeneris (nevi şahsına münhasır)” bir gelir türü olduğu söylenebilir.9 Sadece emek 
faktörünün üretime fikren veya bedenen katılması ile elde edilen gelirler olan ücretler, ödeme 
gücü ve vergilendirme tekniği açısından diğer gelir unsurlarından farklı yapıda olup, ücretlerle 
ilgili hukuki düzenlemeler Borçlar Kanunu’nda ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır.10 
 
1.1. Ücretin Tanımı 
 

GVK’nun 61. maddesi ücreti, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara 
hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler 
olarak tanımlamıştır. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen 
hasılayı ifade eder.11 İktisadi açıdan bakıldığında ücret, bir üretim faktörü olan emeğin geliri 

                                                           
5 Harvey ROSEN, Public Finance, Sixth Edition, McGraw-Hill, 2002, s.336. 
6 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011, s.258; Nurettin BİLİCİ ve Adem BİLİCİ, 

a.g.e., s.177. 
7 H.Hüseyin BAYRAKLI ve Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku (İlkeler ve Türk Vergi Sistemi), Yıldızlar Matbaacılık, 

İstanbul, 1995, s.230. 
8 Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000, s.341-342. 
9 Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku (Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi), 26. Bası, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2011, 

s.144. 
10 Ramazan ARMAĞAN, Gelir Vergisi’nde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine 

Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 2006, s.324-325. 
11 Gelirler İdaresi Başkanlığı, Ücret Kazançları Vergi Rehberi, Mart, 2012, s.6 
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olarak kendini göstermekte, bu nedenle de yukarıda belirtildiği gibi sadece işçinin aldığı bedel 
değil aynı zamanda serbest meslek erbabının aldığı bedel de ücret sayılmaktadır.12 Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, ücretin bağımlı emeğin kazancı olması yani bir işverene tabi 
olma unsurudur. 

 
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 

avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş 
olması13 veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi 
şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmemektedir.14 

 
1.2. Ücretin Özellikleri ve Ücret Sayılan Ödemeler 
 

GVK’nun 61. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda ücretin özellikleri ve hangi 
ödemelerin ücret sayılacağı açıklanacaktır. Bu maddede yapılan tanıma göre ücretin özellikleri 
şu şekilde sıralanabilir:15 

- Çalışma işverene tabi olarak yapılmalıdır. 
- Çalışma belirli bir işyerine bağlı olarak yapılmalıdır. 
- Ödeme mutlaka hizmet arzı karşılığında yapılmış olmalıdır. 
- Ödeme para, ayın veya para ile temsil edilebilen menfaatler şeklinde olmalıdır. 

 
Aynı maddede hangi ödemelerin ücret sayılacağı da belirtilmiştir. Özellikle belirtilen bu 

ödeme veya gelir türleri, vergilemedeki karışıklığı önleme amacındadır. Herhangi bir kazanç, 
ücret ve irat genel tanımı içine girmeyebilecek gelir türleri kanun koyucu tarafından açıkça 
gösterilip vergi dışı kalması önlenmektedir.16 61. Maddede sıralanan ödemeler şu şekildedir: 

- İstisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları; 
- Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve 

ayınlarla sağlanan diğer menfaatler; 
- TBMM, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari 

kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda 
sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, 
ayın ve menfaatler; 

- Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları 
dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

- Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma 
jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

- Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 
 

 Çalışmamızın konusunu oluşturan sporcuların (sporcular özelinde futbolcuların) elde 
ettikleri gelirler GVK’nun 61/6 maddesi gereğince ücret geliri olarak kabul edilmektedir17.  

                                                           
12 Mehmet TOSUNER ve Zeynep ARIKAN, Türk Vergi Sistemi, 17. Bası, Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir, 2012, s.91. 
13 Buna karşın, müşteriler tarafından yapılan bahşiş ödemeleri ücret olarak kabul edilerek tevkifata tabi tutulmazlar  

(Bilici, 2011:163). 
14 Gelir Vergisi Kanunu, md.61. 
15 Mehmet TOSUNER ve Zeynep ARIKAN, a.g.e., s.92-93; GİB, a.g.e., s.7. 
16 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU ve Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 21. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012, 

s.289. 
17 Ancak transferi gerçekleştiren spor klüpleri tarafından karşı klübe veya kuruluşa ödenen bonservis bedelleri ise 

sporcuya yapılan bir ödeme olmadığı için ücret olarak değerlendirilemez (Sarılı, 2012:83). Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

4/j maddesinde; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman 
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1.3. Ücretlerin Vergilendirilmesi 
 
 Ücret gelirleri “gerçek ücret” (GVK, md.63) ve “diğer ücret” (GVK, md.64) olmak üzere 
iki şekilde vergilendirilmektedir. İlke olarak ücret gelirlerinin gerçek usulde vergilendirilmesi 
kabul edilmiş olup vergi, gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden alınmaktadır.18 Gelir vergisi 
sisteminde kişilerin bir takvim yılı içinde çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelir toplanarak yıllık 
beyanname ile beyan edilmesi ve bu gelirlerin artan oranlı vergi tarifesine tabi tutularak (GVK, 
md.103-104) vergilendirilmesi genel bir prensiptir. Bununla beraber vergi sistemimizde (GVK, 
md.94) bazı kaynaklardan elde edilen kazanç ve iratlar stopaj usulüyle vergilendirilmektedir.   
 
 Ücretlerin vergilendirilmesinde temel yöntem stopaj usulüdür. Bu yöntemin dışında 
sınırlı sayıda ücretliyi19 ilgilendiren iki vergilendirme yöntemi bulunmaktadır. “Diğer 
ücretliler” adı verilen, bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi 
ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır.20 Kanunda yazılı hizmet 
erbabının safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık (GVK, md.108) brüt tutarının %25’i olarak 
tespit edilecektir (GVK, md.64). Vergisi kaynakta alınamayan bazı ücret gelirleri (GVK, md.95) 
ve birden fazla işverenden ücret geliri elde edilen bazı durumlar için beyanname verme 
zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
 Stopaj usulü ile alınan vergilerden sadece ücretler artan oranlı vergi tarifesine göre 
vergilendirilirken diğerleri ise sabit oranlar üzerinden vergilendirilmektedir. Böyle bir 
uygulama vergi adaletinin sağlanması açısından önemli olan artan oranlılık yapısının 
bozulmasına neden olmaktadır.21 Artan oranlı tarife aynı zamanda ödeme gücü ilkesinin 
uygulamada bir yansıması olduğu için ödeme gücü ilkesinden de sapma durumu söz 
konusudur. 
 
 Belirtildiği gibi gerçek ücretin vergilendirilmesi gelirin gerçek ve safi tutarı üzerinden 
yapılmaktadır. Ücretin gerçek safi değeri ise işveren tarafından verilen para ve ayınlarla 
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır:22 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler, 

- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. 
maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler, 

- Hizmet erbabı tarafından ödenen şahıs sigorta primleri, 
- Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen aidatlar, 

                                                           
ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler 

kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde de transfer ve bonservis 

gelirlerinin idman ve spor faaliyeti kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte bonservis bedeli 

ödemeleri sponsorluk harcamaları kapsamında değerlendirilmekte olup, sporcuların transfer edilmesinde bonservis bedeli 

sponsorluk kapsamında yapıldıysa sponsorluk ile ilgili hükümler devreye girecektir. 
18Gib, a.g.e., s.7. 
19Nurettin Bilici, a.g.e., s.163. 
20Gib, a.g.e., s.14. 
21 Ersan ÖZ ve Cemil RAKICI, Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:18, 

Sayı:5, 2004, s.30. 
22 GVK, md.63; Mehmet TOSUNER ve Zeynep ARIKAN, a.g.e., s.97-104; Mustafa Ali SARILI, Türk Vergi Sistemi ve 

Uygulaması, Hermes Baskı Hizmetleri, Eylül, Ankara, 2012, s.86-92. 
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- İşsizlik sigortası prim kesintisi, 
- Sakatlık indirimi, 
- Özürlü kişi indirimi, 
- Asgari geçim indirimi. 

 
2. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
 

1982 Anayasasının Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan 3. 
Bölümünde, “Gençliğin korunması” ile “Sporun geliştirilmesi ve tahkim” başlıkları altında 
gençlik ve spor ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre 58. madde gençliğin devletin 
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve 
gelişmelerini sağlayıcı ve gençleri kötü alışkanlıklardan (alkol, uyuşturucu, suçluluk, kumar 
gibi) koruyucu önlemler almasına hükmetmiştir. “Sporun geliştirilmesi ve tahkim” başlıklı 59. 
maddesi ise; “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek 
tedbirleri alır ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur.” 
hükümlerine yer vermiştir. Görülmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençliği, sporu ve 
sporcuyu korumayı ve teşvik etmeyi kendine görev addetmiş ve bunu anayasal temele 
oturtmuştur.  

 
Anayasamızın 58. ve 59. maddeleri ile devletin sorumluluğu olan gençliğin korunması 

ve sporun geliştirilmesi hususları23, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak 3289 sayılı Spor 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan 
Spor Genel Müdürlüğü’ne (SGM) görev olarak verilmiştir.24 Futbol faaliyetlerinin yönetimi ise 
3813 sayılı Kanunla Başbakanlık gözetiminde ve özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere 
kurulan Türkiye Futbol Federasyonuna bırakılmıştır. Bununla beraber 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu “halk için oyun ve spor yerleri” ile “yarış yerleri” yapma ve işletmeyi belediyelerin 
görevleri arasında kabul etmiştir.25 

 
Gençliğe ve spora verilen bu önemden hareketle, spor ve sporcunun teşvik edilmesi de 

önemli bir diğer konudur. Ülkemizde katılımın ve takibin en yoğun olduğu futbol özelinde, 
futbolcuların (sporcuların) vergilendirilmesinde ayrıcalıklı bir durum söz konusudur.  

 
193 sayılı GVK’nun 61. maddesinde; ücret tanımlanmış olup, maddenin 6. bendinde, 

sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin de GVK 
uygulamasında ücret olarak sayılacağı, hüküm altına alınmıştır. Futbolcular özelinde konuya 
baktığımızda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Haziran 2009’da yayınlanan Profesyonel 
Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 21. maddesi ücreti, sözleşmede belirlenmesi 
zorunlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla ödenen tutar 
olarak açıklamıştır. 

 
2.1. Geçmişten Günümüze Sporcuları Etkileyen Yasal Düzenlemeler 
 
                                                           
23 Futbol hariç spor faaliyetlerinin yönetimi 3289 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir tüzel kişilik olarak kurulan 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
24 Murat BAŞARAN, Sponsorluk İlişkisi ve Vergisel Yansımalarında 5N1K, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:287, Ağustos, 

2012, s.10; Murat BAŞARAN ve Tezcan ATAY, Spor Faaliyetleri ile Uğraşan Kurumlar ile Profesyonel Futbol Açısından 

Spor ve Sporcunun Vergilendirilmesi ve Vergi Avantajları, Yaklaşım Yayınları, Haziran, Ankara, 2003, s.34-35. 
25Canatay HACIKÖYLÜ, Türkiye’de Profesyonel Spor Klüplerinin ve Sporcuların Verilendirilmesi, Yüksek Lisans 

Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, Eskişehir, 2001, s.14. 
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 Bu kısımda, bu zamana gelinceye dek futbolcular özelinde sporcuların 
vergilendirilmesinde hangi kanunlarla, ne tür uygulama değişiklikleri yapıldığına 
değinilecektir.26 
 
 3986 sayılı Kanun (07/05/1994 tarih ve 21927 sayılı Resmi Gazete); 15. maddesi ile 
GVK’nda yapılan düzenlemede, sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemeler 
01/05/1994-31/12/2000 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna edilmiş, %15 oranında 
vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu’na bu oranı %25’e kadar 
arttırma yetkisi verilmiştir. 
 
 4369 sayılı Kanun (29/07/1998 tarih ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete); gelirin 
tanımını değiştirerek vergi tabanını genişletmeyi ve kayıtlı ekonomiye geçişi amaçlayan bu yasa 
ile yapılan düzenlemede, futbolculara yapılan ödemelerin, GVK’nun ücretlerin 
vergilendirilmesine ilişkin hükümleri doğrultusunda vergilendirileceği,27 dolayısıyla artan 
oranlı gelir vergisi tarifesine göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
 
 Türk vergi sisteminde verginin tabana yayılması, vergi yükünün toplumdaki bireyler 
arasında dengeli ve adaletli olarak dağıtılması amaçlanarak 4369 sayılı Kanun’la yapılan 
değişikliklerle28, futbolcu gelirlerinin vergi kapsamına alınması vergi adaleti açısından olumlu 
bir düzenleme olmuştur. Çünkü, gerçek usulde diğer ücret geliri elde eden karşılaştırıldığında 
futbolcuların ödeme güçlerinin oldukça fazla olduğu ortadadır. 4369 sayılı Kanun’la 
futbolculara belirli koşullarda yıllık beyanname verme zorunluluğunun getirilmesi de olumlu 
bir düzenlemedir.29 
 
 4842 sayılı Kanun (24/04/2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete); 17. maddesi ile 
GVK’na eklenen geçici 64. madde hükmüne göre, 31/12/2007 tarihine kadar sporculara ücret 
olarak yapılan ödemeler 3986 sayılı Kanun’da olduğu gibi gelir vergisinden istisna edilmiş ve 
%15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.  Bakanlar Kurulu %15’lik oranı 
%25’e kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 
 
2.2.Uygulanmakta Olan Yasal Hükümler ve Güncel Durum 
 

Şu an uygulamada bulunan kanun, 06/06/2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 8. maddesi ile 
01/07/2008 tarihinden itibaren GVK’na eklenen geçici 72. madde ile varlık bulmuştur. 
Sporcuların vergilendirilmesi konusunda mevcut kanun hükümleri 2017 yılına kadar geçerli 
olup, geçmişten günümüze çıkarılan kanunlarla değişik uygulamalar yapılmıştır. Kimi zaman 
sporcuların gelirleri, ücret gelirleri gibi artan oranlı tarifeye tabi olmuş kimi zaman da sabit 
oran üzerinden vergilendirilip, ayrıca GVK madde 94/1 hükümlerine göre tevkifat 
yapılmamıştır.  

 

                                                           
26 Ayrıntılı bilgi için İpek, Yeşilyurt, Yatkın ve Hacıköylü’nün çalışmalarına bakınız. 
27 GVK, md.94/1. 
28Rifat ORTAÇ ve Fatih SARÇOĞLU, Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Farklı Vergi Tarifesi Uygulamasının 

Değerlendirilmesi, Yaklaşım Dergisi, Sayı:71, Kasım, 1998. 
29Selçuk İPEK, Futbolcuların Vergilendirilmesi İle İlgili Düzenlemeler ve 4842 Sayılı Kanun, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:181, Ekim, 2003, s.125. 
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 GVK’nun geçici 72. maddesine30 göre 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan 
ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır: 

- Lig usülüne tabi spor dallarında; 
o En üst ligdekiler için %15, 
o En üst altı ligdekiler için %10, 
o Diğer ligdekiler için %5, 

- Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli 
sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden 
%5. 
 

Görüldüğü üzere, mevcut düzenleme vergilendirme konusunda sporcunun performans 
gösterdiği ligi esas almıştır. Bu anlamda profesyonel ve amatör sporcu ayrımı yapılmıştır. 
Futbolcular özelinde konuya yaklaşırsak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çıkardığı 
“Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferlerinin Talimatı”nın 3. maddesi profesyonel 
futbolcuyu “Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında 
yaptığı harcamalardan daha fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Dolayısıyla, talimat profesyonelliği kulüpten futbol harcamalarından fazla 
ücret alma ve yazılı bir sözleşme bulunma şartına bağlamıştır. Bununla birlikte PFTT 4. maddesi 
amatör futbolcuyu, 3. maddede belirtilen tanımın dışında kalan tüm futbolcular olarak kabul 
etmiş ve futbolcunun bir maç ile ilgili gerçekleşen ulaşım, konaklama, malzeme, sigorta, 
beslenme ve antrenman giderlerinin karşılanmasının amatör statüsünü bozmayacağını 
belirtmiştir. 

 
Geçici 72. maddenin diğer hükümlerine göre, yapılan ödemeler üzerinden 94. madde 

kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler 
dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ek olarak, 
geçici 72. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmış olduğu ve bu madde yürürlüğe girmeden önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan 
ödemelerin vergilendirilmesinde 31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümlerin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Bu hükme göre, 01/01/2008-01/07/2008 (geçici 72. maddenin 
yürürlük tarihi) tarihleri arasında sporculara yapılan ödemeler üzerinden, geçici 64. 
maddedeki hükümler gereği % 15 oranında31 tevkifat yapılacaktır. Burada belirtilmesi gereken 
husus, 31/12/2007 tarihinde sona eren kanun 01/07/2008 tarihine kadar uygulanmış ve 
ileriye yürüme gerçekleşmiştir. Vergi hukukunda ileriye ve geriye yürüme uygulamaları hukuk 
devletinin hukuki güvenlik ilkesini zedelemektedir.32 

 
24/06/2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 267 seri No’lu Gelir 

Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar uyarınca, yukarıda belirtilen dönem içinde 
yapılan ücret ödemelerinden genel hükümlerin uygulanması nedeniyle fazla kesilen verginin, 
ödenmiş olması kaydıyla, hak sahibi olan sporcuların talebi üzerine Vergi Usul Kanununun 
düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade yapılacaktır. İade işleminin yapılabilmesi 
için dilekçe ile birlikte, mükelleflerin çalıştıkları kurumlardan alacakları söz konusu dönemlere 

                                                           
30 Sporcularla ilgili yapılan bu düzenlemenin uygulamasına, 01/07/2008 tarihinden itibaren gelir vergisi tevkifatı 

yapılarak başlanmıştır. 
31 Bakanlar Kurulu % 15 oranını % 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. 
32 Ersan ÖZ ve Fatih AKÇAY, Uygulama Örnekleriyle Türk Vergi Hukukunda Gerçek ve Gerçek Olmayan Geriye 

Yürümeler ve Hukuki Güvenlik İlkesine Etkisi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:288, Eylül, 2012, s.167. 
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ilişkin vergi tevkifatı tutarları ile ücretlilere vergi indirimi (vergi iadesi) tutarlarına ilişkin 
bilgileri içeren bir belgeyi de vermeleri zorunludur. 

 
GVK’nun gerçek ücretler başlıklı 63. maddesinin hükümleri de sporcularla ilgili 

bulunmaktadır. Sporculara yapılan ödemelerin genellikle yabancı para birimleriyle yapılması 
dolayısıyla, yabancı para ile ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk parasına 
çevrilerek tevkifat yapılacaktır.  

 
Ayrıca, yapılan ödemeler sadece nakdi değil ayni ödemeler şeklinde de olabilmektedir. 

Bu doğrultuda, sporculara verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende 
fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına 
veya menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilecektir. 

 
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 2/n maddesinde; “Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım 
yapmak ve yapılmasını sağlamak ve ödüllendirmek” aynı Kanun’un Ek 3. maddesinde de; 
“Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu 
başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül 
verilir…” hükmü yer almaktadır.03/11/2010 tarihinde Genel Müdürlüğün yayımladığı “Spor 
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik”; 
ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor 
kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair 
usul ve esasları düzenlemektir33. 

 
Bununla birlikte, GVK’nun “Teşvik İkramiye ve Mükafatlarda İstisna”yı düzenleyen 29. 

maddesinin 3. bendine göre, spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve 
ikramiyeler; 4. bendi uyarınca da, spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler gelir 
vergisinden istisna edilmiştir. 

 
Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce yukarıda zikredilen mevzuat 

hükümlerince profesyonel sporculara ödenen ödül ve ikramiyelerden GVK’nun 94. maddesi 
uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekirken, 29. maddesinin 3. bendindeki istisna 
hükmüne istinaden amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyelerden gelir vergisi kesilmesine 
gerek yoktur.34 

 
2.3. Türkiye’de Yabancı Futbolcuların Vergilendirilmesi 
 
                                                           
33 Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri başlıklı 16. maddesinde verilecek ödüller belirtilmiş olmakla 

beraber, şu anda Avrupa Liginde Fenerbahçe Spor Klübüne yarı final oynadığı için en fazla 1250, her sporcusuna en fazla 

50 adet Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir. 

“…d) Avrupa Liginde derece alan spor kulüplerinden; 

1) Birinci olan spor kulübüne en fazla 2500 adet, 

2) Şampiyonluk finali oynayan spor kulübüne en fazla 2000 adet, 

3) Yarı final oynayan spor kulübüne en fazla 1250 adet, 

e) Avrupa Liginde oynayan takımların; 

1) Şampiyon olmaları halinde her sporcusuna en fazla 100 adet, 

2) Şampiyonluk finali oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 75 adet, 

3) Yarı final oynamaları halinde her sporcusuna en fazla 50 adet,…” 
34 Salim DEMİREL, Sporculara Verilen Ödüllerden Gelir Vergisi Kesilmeli Mi?, Yaklaşım Dergisi, Sayı:181, Ocak, 

2008. 
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PFTT’nın 8. maddesi, yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların hangi şartlarda ve hangi 
liglerde oynayacağının TFF tarafından belirleneceğine ve bu belirlemeyle birlikte her bir 
kulübün oynatabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısını da birinci transfer ve tescil 
döneminden önce ilan edileceğine hükmetmiştir. Burada, TFF tarafından ilan edilen kriterlere 
göre transfer edilmiş veya edilen yabancı futbolcuların vergilendirilmesinin nasıl yapılacağı 
sorusu akla gelmektedir.  

 
Bu noktada GVK’nunda yer alan mükellefiyet müessesi devreye girecek, yasanın 

belirttiği şartlara uyanlar dar/tam mükellefiyet kapsamında değerlendirilecektir. Ayrıca, her 
iki mükellef türü için de, eğer Türkiye ile uyruğunda bulunduğu ülke arasında çifte vergilemeyi 
önleme anlaşması varsa, bu anlaşma düzenlemeleri geçerli olacaktır.35 

 
2.3.1. Mükellefiyet  
 
 Gelir vergisinde vergilendirme rejimi mükellefiyetin durumuna göre değişmektedir. Bu 
kapsamda yabancı futbolcuların vergilendirilmesi hususu değerlendirilirken 
mükellefiyetlerinin durumu önem kazanmaktadır.  
 
 GVK açısından değerlendirildiğinde uyrukluk ve ikametgah esasını tam mükellefiyet için 
kriter alması, tam mükellefiyetin “şahsilik ilkesi” ile oluştuğu ve elde dilen gelirin tamamının 
vergilendirildiği belirtilmelidir. Dar mükellefiyet ise “mülkilik ilkesi” üzerine tesis edilmekle 
birlikte, dar mükellef sadece gelirin elde edildiği ülkedeki kazancı üzerinden vergiye tabi 
olmaktadır. 
 
 GVK’nun 3. maddesinde; Türkiye'de yerleşmiş olanlar36 ve resmi daire ve müesseselere 
veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, 
müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk 
vatandaşları37 tam mükellef sayılmışlardır. Tam mükellef gerçek kişiler, Türkiye içinde ve 
dışında elde ettikleri kazançlarla iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 
 
 GVK’nun dar mükellefiyetle ilgili 6. maddesi, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek 
kişilerin sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirileceği 
hükmündedir. Dar mükellefiyette ücretliler bakımından kazancı Türkiye’de elde edilmiş olması, 
hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendirilmesi 
şartına bağlanmıştır. 
 
 Buna göre bir değerlendirme yapıldığında, yabancı uyruklu bir sporcunun 
vergilendirilmesinde, tam mükellefiyeti belirleyen GVK’nun 3-4-5. maddelerindeki özellikleri 
sağlayıp sağlamadıklarına bakılması gerekir. Yabancı uyruklu bir sporcu için yerleşme esası 
geçerli ise, yani ikametgahı Türkiye’de veya ikametgah esasının tamamlayıcı unsuru olarak bir 
takvim yılı içinde 6 aydan fazla Türkiye’de bulunuyorsa uyruğu önemli değildir. Elde ettikleri 
gelirler açısından, tam mükellef olurlar. GVK’nda sayılan tam mükellefiyet özelliklerini 
                                                           
35 Ayşe Nil TOSUN, Uluslararası Performans Gösteren Sanatçı ve Sporcularda Aşırı Vergi Yükü Sorunu, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı:218, Kasım, 2006. 
36 GVK’nun 4. maddesi yerleşme kriterini, ikametgahı Türkiye'de bulunmak (İkametgah, Kanunu Medeninin 19 uncu ve 

müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir) ve bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturmak 

olarak açıklamıştır. 
37 Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisine veya benzeri bir 

vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkür kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler. 
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taşımayan yabancı uyruklu sporcular ise spor faaliyetinden ötürü Türkiye’de gelir elde etmeleri 
halinde dar mükellef olurlar ve yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri kapsamında 
vergilendirilirler. Bununla birlikte, bahsedildiği üzere uyruğunda bulunduğu ülke ile Türkiye 
arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa, bu anlaşma düzenlemeleri 
vergilendirmede belirleyici olacaktır. 
 
 Aynı zamanda Türk uyruklu olup da yabancı ülkelerde spor faaliyetinde bulunan 
futbolcularımız düşünüldüğünde de aynı durum geçerli olacaktır. Türk uyruklu olup da 
GVK’nun 4. maddesinin şartlarını taşıyanlar, tam mükellefiyet esaslarına göre, 4. maddenin 
şartlarını taşımayanlar ise, Türkiye’de dar mükellefiyet esaslarına göre vergilendirilecektir. 
Örneğin Arda Turan, İspanya ligine transfer olmuş ve İspanya’da yaşamaktadır. GVK’nun 
gerektirdiği tam mükellefiyet şartlarını kaybetmiştir. Zira Türkiye’de de spor faaliyetinden elde 
ettiği bir ücret geliri olmadığı sürece dar mükellef de olmayacak, yalnızca İspanya’nın vergi 
kanunlarına göre vergilendirilecektir.  
 
2.3.2. OECD Model Anlaşması ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
 

OECD’nin yapmış olduğu tanıma göre çifte vergilendirme, iki ya da daha fazla devletin 
aynı vergi yükümlüsünü, aynı vergi konusunda, aynı takvim yılı içinde, benzer vergilerle tekrar 
vergilendirilmesidir.  

 
Burada dikkat edilmesi gereken ayrım, ülke içinde herhangi bir vergi konusu üzerinde 

birden fazla vergi alınması çifte vergilendirme değil, “çifte yük” olarak adlandırılır. Çifte 
vergilendirme kavramı ile ifade edilen genelde uluslararası çifte vergilendirmedir.38 Çifte 
vergilendirme sorunu maliye literatüründe, başta J.S. Mill olmak üzere pek çok iktisatçı 
tarafından, gelir vergisi boyutuyla ilgili olarak tartışılmış, bu iktisatçılar tarafından gelir 
vergisinin tasarrufu iki kere vergilendirdiği, adeta cezalandırıldığı iddia edilmiştir.39 Bu sebeple 
çifte vergilendirmeyi önlemek için, ülkeler arasında vergi anlaşmaları yapılarak, vergi hakkı 
paylaşılmıştır. 

 
İlk vergi anlaşmaları 19. yy’ın sonlarına rastlamakla birlikte uyumlaştırma çalışmaları 

1920-1946 tarihleri arasında Milletler Cemiyeti çatısında gerçekleştirilmiştir. OECD tarafından 
uyumlaştırma çalışmaları 1963 Model Anlaşması (1963 Draft Model Tax Convention) ile 
başlar.40 Bu anlaşmayla, uluslararası performans gösteren sanatçıların vergilendirilmesinde 
uygulamadaki güçlükler sebebiyle 17. madde oluşturulur. 17. maddeye; sanatçı ve sporcudan 
kendisi değil de performans gelirini başka bir kişi alırsa kaynak ülkesinin bu geliri 
vergilendirme hakkını elinde bulunduracağını söyleyen 2. Paragraf, 1977 senesinde eklenir. 
Bununla birlikte, vergiden kaçınmak için vergi cennetlerinde star şirketleri (ajasları) kurulması 
üzerine OECD 1987 Raporu’nda 2. Paragrafın içeriği, ücreti elde eden bütün üçüncü kişi ve 
kurumlara (third parties) genişletilir. Bu sınırsız vergileme yaklaşımı, Canada, ABD ve İsviçre 
hariç çoğu ülke tarafından kabul edilir.41 Bu üç ülke, böyle bir maddenin, ancak gerçekten bir 
kötüye kullanma durumu olduğunda uygulanması gerektiğini savunmuştur.42 
                                                           
38Osman PEHLİVAN ve Ersan ÖZ, Uluslararası Vergilendirme, Dünya Kitabevi, Trabzon, 2011, s.61. 
39Halil NADAROĞLU, a.g.e., s.285. 
40Dick MOLENAAR, Taxation of International Performing Artistes, IBFD Academic Council, Doctoral Series 10, 2005, 

s.62-64. 
41 Dick MOLENAAR, Available Options to change Article 17 (Artistes and Sportsman), International Taxation, Vol.4, 

Issue 1, January, 2011, s.62-63. 
42 Ayşe Nil TOSUN, a.g.m. 
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23/04/2010 tarihinde OECD tarafından yayınlanan Model Anlaşmanın 17. Maddesi ile 

ilgili yeni taslağa göre, yurtdışında oynayan sporcular iki ülkede de gelir vergisi ödeyecektir. 
Sadece ikamet ülkesinde elde ettikleri tüm gelirlerinden değil, performans gösterdikleri ülkede 
de ödeyeceklerdir. Birçok ülke yabancıların gelirlerinden kaynak vergisi almaktadır ve oranlar 
%15-%30 arasında değişmektedir. Bunun sebeplerinden biri, vergiden kaçınmayı önlemek 
iken, diğeri ise mükelleflerin ikamet ülkesinde gelirlerini beyan edip etmeyeceklerinden emin 
olunmamasıdır. Çifte vergilemeyi önlemek için çoğu ülke tarafından vergi hakkını düzenleyen 
çifte vergileme anlaşmaları yapılmaktadır. Bu anlaşmalarla çifte vergilendirme iki şekilde 
önlenmektedir. İlki yabancı ülkede ödenen verginin mahsubu iken, ikinci yöntem yabancı 
ülkedeki gelirlerin istisnası olmaktadır. Mahsup yöntemi ABD ve İngiltere’de uygulanırken, 
istisna yöntemi Avrupa kıtasında yaygındır.43 

 
Günümüzde uluslararası çalışan sanatçı ve sporcuların çifte vergilendirilmesinin 

önlenmesi ile ilgili temel kurallar OECD modeli anlaşmalarının 7. 14. 15. ve 17. maddelerinde 
bulunmaktadır.44 Bu maddelere göre: 

- Bir devletin mukim olan sanatçı ve sporcuların, yabancı bir devlette icra ettiği şahsi 
faaliyetlerinden dolayı elde ettiği gelirler, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilenecektir. 

- Söz konusu kişilerin icra ettikleri faaliyetlerden dolayı bir organizatöre ödenen ücretleri 
de faaliyetin icra edildiği kaynak devlette vergilenecektir. 

- Faaliyetlerin her iki devletten biri tarafından önemli ölçüde finanse edilmesi 
durumunda, vergilemenin yalnızca mukim devlet tarafından yapılabileceği ülkeler 
arasında yapılan anlaşmada kabul edilebilir. 
 
OECD model anlaşmasının 17. maddesi uluslararası performans gösteren sanatçı ve 

sporcular ile ilgili vergisel durumu bir arada değerlendirmiş ve buna ilişkin açıklamalar 
getirmiştir.45 Fakat, ülkemizde yabancı sanatçı ve sporcuların vergilendirilmesi elde ettikleri 
gelirlerin farklı nitelikte gelir vergisine tabi olması sebebiyle değişiklik göstermektedir. 
Sporcuların elde ettikleri gelir ücret kabul edilirken, sanatçıların geliri serbest meslek kazancı 
kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla beraber, vergilendirilme konusunda dikkat 
edilmesi gereken durum sanatçı da olsa sporcu da olsa mükellefiyetin türüdür. 

 
2.4. Ücret Gelirleri Bakımından Futbolcuların Vergilendirilmesinin Değerlendirilmesi 
 

Açıklandığı üzere futbolcuların elde ettikleri gelir ücret geliri sayılmakta ve gerçek ücret 
kapsamında vergilendirilmesi yapılmaktadır. GVK’na göre gerçek ücretin vergilendirilmesinde 
geçerli olan bütün kurallar futbolcuların gelirleri içinde geçerli olacaktır. Zira, buradaki tek 
farklılık, vergi otoritesinin gerçek ücreti artan oranlı gelir vergisi tarifesine göre 
vergilendirmesine rağmen, futbolcu gelirlerini sabit oranlı tarifeye tabi tutmasıdır. 

 
Ayırma kuramına göre, emek gelirlerinin sermaye gelirlerine göre daha düşük 

vergilendirilmesi ve emeğin korunması kapsamında, artan oranlı vergi tarifemizin en üst 
dilimindeki matrah 2013 yılı için ücret gelirleri lehine 94 bin ¨’ye çıkarılmıştır. Nitekim, 
gençliğin korunması ve spor ve sporcunun teşviki sebebiyle devlet sporcuların 

                                                           
43 Dick MOLENAAR, International Artistes and Sportsmen Article, 17 OECD Model Problem of Double Taxation, All 

Arts (Tax Advisers), http://www.oecd.org/tax/treaties/45784208.pdf, 2010. 
44 Murat BAŞARAN ve Tezcan ATAY, a.g.e., 361; Tosun, a.g.m. 
45 Ayşe Nil TOSUN, a.g.m. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/45784208.pdf
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vergilendirilmesinde, ücret gelirlerinin içinde ayrı bir düzenleme yaparak sabit oranlı vergi 
tarifesi uygulamaktadır. 

 
Belirtildiği gibi, gelir vergisinde yıllık gelir vergilendirmeye esas alınmaktadır. Yıllık 

gelirin esas alınmasının bazı sakıncaları da mevcuttur. Yaşamları boyunca aynı tutarda gelir 
elde eden mükellefler ile gelirleri yıldan yıla farklılık gösteren mükellefler, farklı vergi yükü 
altında kalabilmektedir. Yaşamlarının kısa bir bölümünde büyük gelir sağlayan (profesyonel 
sporcular, şarkıcılar, artistler vb.) mükellefler artan oranlı gelir vergisi tarifeleri dolayısıyla 
büyük vergi baskısı altında kalmaktadır. Oysa aynı tutardaki geliri yıllara yaygın bir şekilde elde 
eden bir mükellef vergi yılının bir takvim yılı olması ve artan oranlı vergi tarifesinin küçük 
oranlarına tabi olması sonucu daha az tutarda vergi ödemiş olacaktır.46 Bu yüzyılda, göreceli 
olarak az senede yüksek gelir elde edip bu senelere ait en yüksek orandan vergi ödeyen 
sporcuların üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına yönelik yeni vergi düzenlemeleri 
öngörülebilir. Nispeten az senede oldukça büyük miktarda ücret için anlaşma yapan 
mükellefler, kazançları uzun yıllara yayılmış şirket yöneticileri ile aynı kefeye koyarak bu 
büyük miktardaki kazancı 30 yılda elde etmişler gibi vergilendirilmesi önerileri getirilebilir. Bu 
yeni düzenleme sporcuya, kazandığı anda vergi ödeme veya gelirini bir “güven fonu”na (trust 
fund) yatırıp, belli bir yaştan sonra parasını çektiğinde vergilendirileceği seçeneğini sunabilir.47 

 
Gelir vergisi tarifesine bakıldığında belli bir noktadan48 sonra düz oranlı bir tarifeye 

dönüştüğü görülmektedir. Bu noktadan sonra vergi tarifesinde en yüksek matrahın üzerindeki 
gelirlere aynı oran uygulanmakta, bir kişi ne kadar gelir elde ederse etsin tek vergi oranı 
uygulanacağından vergi tarifesinin artan oranlılık özelliği kaybolmaktadır.  Bu noktadan sonra 
vergi tarifesinin artan oranlı yapısı kaybolduğu için bu durum vergi adaletini olumsuz yönde 
etkilemektedir.49 

 
Tablo 1. Türkiye 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

Türkiye 

%15 10700 ¨'ye kadar 

%20 10701 ¨ -26000 ¨ 

%27 26001 ¨ -60000 ¨ 

%35 60000 ¨'den fazlası için 
Ücret gelirlerinde 94000 ¨'ye kadar %27, 94000 ¨'den fazlası için %35 oran 
uygulanacak olup, ücret gelirleri lehine düzenleme yapılmıştır. 

 
 Bunu, ücret geliri elde eden iki farklı kişinin ödeyeceği gelir vergisi üzerinden bir örnek 
üzerinde açıklamak durumu daha anlaşılır yapacaktır. Bu örnekte, diğer durumların sabit 
olduğu (vergi kanunları, vergi tarifesi, vergi oranları, enflasyon, vs.) kabul edilerek aradaki fark 
basit bir şekilde gösterilmek istenmiştir. Örneğin, futbol hayatı boyunca 12 milyon ¨ kazanan 
bir futbolcunun, bu geliri 20 senede elde ettiğini düşünürsek eğer; 
 Futbolcu: 
Gelir Vergisi Tevkifatı=12,000,000x%15=1,800,000 ¨ 
                                                           
46 Abdurrahman AKDOĞAN, a.g.e., s.262. 
47 William H. BAKER, Taxation and Professional Sports - A Look Inside the Huddle, 9 Marq. Sports L. J. 287, 

http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol9/iss2/6, 1999, s.305. 
48 Ücret dışındaki gelir unsurları için 60000 ¨’nin fazlası %35, ücret gelirleri için 94000 ¨’nin fazlası %35 oran üzerinden 

vergiye tabidir. 
49 Ersan ÖZ ve Cemil RAKICI, a.g.m., s.28. 

http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol9/iss2/6
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Toplam Vergi=1,800,000 ¨ 
 X Şirketi CEO’su A şahsı: 
Gelir Vergisi Tevkifatı50= (50,000-26,000)x%27=6,480 ¨ 
Aylık Gelir Vergisi= 4665+6480=11,145 ¨ 
Senede Ödediği= 11,145x12=133,740 ¨ 
Toplam vergi= 133,740x20=2,674,800 ¨ 
 
 Aynı işlem 24 milyon ¨ için yapıldığında futbolcunun ödediği nihai vergi 3,600,000 ¨ 
olurken, şahıs A 6,030,000 ¨ ödeyecektir. 48 milyon ̈  için yapıldığında futbolcu 7,200,000 ¨ vergi 
öderken, şahıs A 14,430,000 ¨ vergi ödeyecektir. 
 
 21. yüzyıla bakıldığında, oyuncularda bulunan vergi endişelerinin aynen devam edeceği 
söylenebilir. Onlar çok fazla vergi ödediklerini hissetmeye devam edecek ve ücretleri artmaya 
devam ettikçe, geçmişte olduğundan daha fazla vergiden haberdar olacaklardır.51 Zira, 
yukarıdaki örnekte de görülmektedir ki, elde edilen gelir arttıkça futbolcu ve şahıs A’nın ödediği 
vergi arasındaki makas açılmaktadır. Ayrıca devletin vazgeçtiği gelir de büyük miktarlara 
tekabül etmektedir. Sporcuların gelirinin, %15 oranında vergi tevkifatı yerine %30’a kadar bir 
oran üzerinden tevkifata tabi tutulduğunu varsayarsak eğer, sonuç yine futbolcular lehine 
olacak fakat aradaki fark büyük ölçüde kapanacaktır. Diğer ülke uygulamalarına bakıldığında 
ya futbolcuların geliri diğer ücret gelirleri gibi artan oranlı tarifeye tabi ya da uygulanan tevkifat 
oranı ülkemizde uygulananın oldukça üstündedir. Bu durumda, Türkiye’nin futbolcular için bir 
vergi cenneti olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
 
 Nitekim, Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazıldığı günlerde Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, bu konuda bir düzenleme yapılacağını söyleyerek tevkifat oranının%35’e 
çıkabileceğini belirtmiştir.52 Hazırlıkları tamamlanan ve meclise sunulan Yeni Gelir Vergisi 
Tasarısına göre futbolculara sağlanan avantaj kalkacak ve üzerinde değişiklik yapılmadan bu 
şekliyle yasalaşırsa vergi (stopaj) oranı %15’den başlayacak ve %25’e kadar çıkacaktır.53 
Ayrıca tasarı madde 61/7’de Bakanlar Kuruluna vergi oranını 1 (bir) katına kadar arttırma 
yetkisi verilmiştir. Bununla beraber, aynı maddeye göre, Bakanlar Kurulu bu yetkiyi sporculara, 
spor dallarına ve liglere göre oranı farklılaştırarak kullanabilecektir.  
 
3. ÜLKE ÖRNEKLERİ 
 
 Bu bölüme kadar, ülkemizde sporcuların vergilendirilmesi futbolcular özelinde, yasal 
mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Bir karşılaştırma yapabilmek adına, Avrupa’nın en büyük 
ligleri olan İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya’da futbolculara uygulanan vergi rejimi 
bu kısımda incelenecektir.  
 

                                                           
50 12.000.000 ¨’yi 20 senede kazandığı düşünülürse, senede 600.000 ¨ üzerinden, aylık geliri 50.000 ¨ üzerinden vergi 

ödeyecektir. Gelir vergisi tarifesine göre 26.000 ¨’lik kısım için 4.665 ¨, üzerindeki kısım için 94.000 ¨’ye kadar  %27’lik 

oran geçerli olacaktır. 
51 William H. BAKER, a.g.m., s.302. 
52 Birsu EREN, Futbolcu vergisi %35’e çıkıyor, Sabah Gazetesi, 04/08/2012, 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/04/futbolcu-vergisi-35e-cikiyor?paging=1, Erişim:25/03/2013. 
53 Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı,  madde 61. 
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 Yöntem olarak, karşılaştırma yaparken profesyonel bir futbolcunun senede 10 milyon 
¨54 kazanç elde ettiği varsayımı üzerinden, ülkemizde ve seçilmiş ülkelerde ödeyecek oldukları 
vergiler hesaplanacaktır. 
 
3.1. İngiltere 
 
 Bir takvim yılı içerisinde İngiltere’de 183 günden fazla kalan veya ardışık 4 yıl boyunca 
her yıl 91 gün İngiltere’yi ziyaret edenler tam mükellef kabul edilmişlerdir.55 İngiltere Vergi 
Sistemi’nde tevkifat yöntemiyle vergilendirme de sıklıkla uygulanmaktadır. Ücretliler de bu 
şekilde vergilendirilmektedir. İşverenler ödemeler sırasında gelir vergisi kesintisi 
yapmaktadırlar. Mükellefler beyanname vermekte ve kendilerinden yıl içinde yapılan vergi 
kesintilerini hesapladıkları vergilerinden mahsup etmektedirler.56 
 
Tablo 2. İngiltere 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

İngiltere 

%10-Başlangıç oranı 2,790 £’a kadar (279 £) 

%20-Temel oran 32,010 £’a kadar (6,402£) 

%40-Daha yüksek oran 32,011 £ -150,000 £  (47,196 £) 

%50-Ek oran N/A 

%45-6 Nisan’dan sonra 150,000 £’dan fazlası için 

%10 oranındaki başlangıç 2008-2009 yılından bu tarafa sadece tasarruf gelirleri 
için uygulanmaktadır. Mükelleflerin tasarruf 

geliri yoksa oran %10 değil %20 olarak uygulanmaktadır. 
Kaynak: The UK’s economics&finance ministry, http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm#1 
  
 Tablo 2’den görüleceği üzere 150 bin £’a kadar ödenecek vergi (6,402+47,196) 53,598 
£’dur. Yıllık gelirin 3,580,000 £ olduğu varsayımıyla ödenecek toplam vergi; 
 3,580,000-150,000=3,430,000 £ 
 3,430,000x%45=1,543,500 £ 
Toplam Vergi= 1,543,500+53,598=1,597,098 £ =4,460,142.75 ¨ 
  
 Görüldüğü üzere, Türkiye’de 10 milyon ̈  kazanan bir profesyonel futbolcunun ödeyeceği 
verginin üç katından fazla vergi borcu ortaya çıkmaktadır. 
 
3.2. Fransa 
 
 2012 Nisan ayında yapılacak seçimlerden önce Fransız radyosu Europe 1’e 8 Martta 
röportaj veren François Hollande, eğer seçilirse gelir vergisi tarifesinde en yüksek oranı %75’e 
çıkararak, yüksek gelir elde edenlerin (1 milyon €’dan fazla) eğer sporcu değillerse (unless they 
earn their money by kicking a ball), bu orandan vergilendirileceğini söylemiştir. Bu oranda 

                                                           
54 1 ¨=0,4249 €  ve 1¨=0,3580 £ pariteleri üzerinden dönüşümler yapılmış ve Türk Lirası sonuçları ile karşılaştırma 

yapılmıştır. Buna göre; 

 10,000,000¨=4,249,000 € 

 10,000,000¨=3,580,000 £ 
55 WEB_9, http://www.worldwide-tax.com/uk/uk_taxes_rates.asp, Erişim:04/04/2013. 
56 Özgür BİYAN, ve Güneş YILMAZ, Ücretlerin Vergilendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname 

Yükümlülüğü, Maliye Dergisi, Sayı:162, Ocak-Haziran, 2012, s.203.   

http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm#1
http://www.worldwide-tax.com/uk/uk_taxes_rates.asp
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vergi ödemesi gereken sporcular için yumuşatılmış bir uygulama olacağını eklemiştir.57 Bu 
konuda Cowen, “yüksek vergi oranların kamu tercihi” (Public choice of high French tax rates) 
makalesinde, bu uygulamanın sadece 1 milyon Euro üzeri gelir elde eden 3000 civarında 
mükellefi ilgilendireceğini belirtmiştir. Ayrıca Fransız Ligi Başkanı Frederic Thiriez, bundan 
futbolcuların da etkileneceğini ve Avrupa’nın en büyük ligleri olan İngiltere, İspanya, İtalya ve 
Almanya’da futbolcuların en üst gelir vergisi oranları olan %43 ile %52 arasında değişen 
oranlarda vergilendirildiğini söylemiştir. Fransa’da da %41 olan oranın artması ile 
futbolcuların, Avrupa’nın Slovenya gibi ikici bölge ülkelerine gidebileceklerini belirtmiştir.58 
 
Tablo 3. Fransa 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

Fransa 

%0 5,963 €'a kadar 

%5.5 5,964 € - 11,896 € (326.26 €) 

%14 11,897 € - 26,420 € (2,033.36 €) 

%30 26,421 € - 70,830 € (13,323 €) 

%41 70,831 € - 150,000 € (32,459.7 €) 

%45 150,000 €’dan fazlası için 

Kaynak: WEB_5 
 
 Tablo 3’den görüleceği üzere 150,000 €’a kadar ödenecek vergi 48,142.32 €’dur. Yıllık 
gelirin 4,249,000 € olduğu varsayımıyla ödenecek toplam vergi; 
 4,249,000-150,000=4,099,000 € 
 4,099,000x%45=1,844,550 € 
Toplam Vergi= 1,844,550+48,142.32=1,892,692.32 € =4,457,220.83 ¨ 
  
 Görüldüğü üzere, Türkiye’de 10 milyon ̈  kazanan bir profesyonel futbolcunun ödeyeceği 
verginin üç katına yakın vergi borcu ortaya çıkmaktadır. 
 
3.3. İspanya 
 
 İspanya’da 2005 yılında, özel bir vergi düzeni olan Beckham Yasası (The Beckham 
Law59) yürürlüğe girmiştir. Bu özel düzenleme ile ülkeye gelen yabancı çalışanlar (workers) 
için (sadece futbolcular değil),  01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %24 sabit 
oranlı vergilemeye tabi olmuşlardır.60 Fakat, İspanya’da uygulanan bu sistem 2010 yılında 
terkedilmiş ve İngiltere’nin İspanya ile eşit koşullarda rekabet etmelerini sağlayacak yeni 
sistem uygulanmaya başlanmıştır.61 
 
 Catalunya Üniversitesinde ekonomi profesörü Jose Maria Gay’ın The Sun gazetesine 
verdiği röportajda, artık yabancı futbolcuların daha pahalı olacağını söylemiş ve bu alanda en 

                                                           
57 WEB_6, http://www.thelocal.fr/page/view/2773#.UL92XOTZa8p, Erişim: 03/04/2013. 
58 WEB_7, http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/03/the-public-choice-of-higher-french-tax-

rates.html, Erişim: 03/04/2013. 
59 Yasa, futbol yıldızı David Beckham’ın Manchester United’tan Real Madrid’e transfer olarak, bu yasanın sağladığı 

avantajdan yararlanan ilk yabancı olması sebebiyle bu isimle anılmıştır. 
60 Henrik KLEVEN, Camille LANDAIS ve Emmanuel SAEZ (a), Taxation and International Migration of Superstars: 

Evidence from the European Football Market, NBER Working Paper No. 16545, November, 2010, s.17 
61 WEB_4, http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2084066/Spains-56-cent-tax-football-earners.html, Erişim: 

02/04/2013. 

http://www.thelocal.fr/page/view/2773#.UL92XOTZa8p
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/03/the-public-choice-of-higher-french-tax-rates.html
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/03/the-public-choice-of-higher-french-tax-rates.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2084066/Spains-56-cent-tax-football-earners.html
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düşük vergi alan ülkelerden biri iken şimdi en çok vergi alan ülkelerden biri olacaklarından 
dolayı, Beckham Yasasının kalkmasını kötü bir şaka olarak ifade etmiştir.62 
  
 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, İspanya’da %24 ve %45 arasında olan 
artan oranlı vergi tarifesinde %0,75-%7 oranında artış olmuştur. Ek olarak getirilen %0,75 
vergi oranı 17,707 €’a kadar olan gelirlere uygulanacak olup, ek getirilen %7 vergi oranı, 
300,000 €’u aşan gelirlere uygulanacaktır. Böylelikle, gelir vergisi tarifesinin en alt diliminde 
oran %24’ten %24,75’e; en üst dilimindeki vergi oranı %45’ten %52’ye çıkmıştır.63 
 
Tablo 4. İspanya 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

İspanya 

%24,75 17,707 €’a kadar (4,328.4825 €) 

%30 17,708 € - 33,007 € (4,590 €) 

%40 33,008 € - 53,407 € (8,160 €) 

%47 53,408 € - 120,000 € (31,298.71 €) 

%49 120,001 € - 175,000 € (26,950 €) 

%51 175,001 € - 300,000 € (63,750 €) 

%52 300,001 €’dan fazlası için 
Vergi oranları İspanya’nın merkezi ve yerel vergilerini de kapsamaktadır. 2012 
itibariyle İspanya özerk bölgesinde en üst marjinal gelir vergisi oranı %56’dır.  
Kaynak: WEB_3 
 
 Tablo 4’den görülmektedir ki 300,000 €’a kadar ödenecek vergi 139,077.1925 €’dur. 
Yıllık gelirin 4,249,000 € olduğu varsayımıyla ödenecek toplam vergi; 
 4,249,000-300,000=3,949,000 € 
 3,949,000x%52= 2,053,480 €  
Toplam Vergi= 2,053,480+139,077.1925=2,192,557.193 € =5,163,118.68 ¨ 
 
 Görüldüğü üzere, Türkiye’de 10 milyon ̈  kazanan bir profesyonel futbolcunun ödeyeceği 
verginin yaklaşık üç buçuk katına yakın vergi borcu ortaya çıkmaktadır. 
 
3.4. Almanya 
 
 Alman vergi sistemi 2001 ve 2008 yıllarında kapsamlı reformlar geçirmiştir. Bu 
reformlar, genel olarak kişiler ve kurumlara uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi ile 
ilgilidir. Kişiler için artan oranlı vergi tarifesi uygulayan Almanya’da, tarifenin en alt dilimi %14 
oranında, en üst dilimi %45 (Bekarlar 250,731 €’nun fazlası için, çiftler 501,462 €’nun fazlası 
için) oranında vergilendirilmektedir. Ayrıca gelir vergisinden sonra bireylerin gelirleri 
üzerinden, %5,5 oranında dayanışma vergisi (solidarity tax) ve %8-%9 oranında kilise vergisi 
(church tax) alınmaktadır.64 
 
Tablo 5. Almanya 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

Almanya 

                                                           
62 WEB_4, http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2084066/Spains-56-cent-tax-football-earners.html, Erişim: 

02/04/2013. 
63 WEB_1, http://www.worldwide-tax.com/spain/spain_tax_news.asp, Erişim: 01/04/2013. 
64 WEB_2, http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp, Erişim: 04/04/2013. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2084066/Spains-56-cent-tax-football-earners.html
http://www.worldwide-tax.com/spain/spain_tax_news.asp
http://www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp
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%0 8,130 €'a kadar 

%14 8,131 € - 52,881 € (6,265 €) 

%42 52,882 € - 250,730 € (83,096.58 €) 

%45 250,731 €’dan fazlası 

Kaynak: WEB_8 
 
 Tablo 5’den görülüyor ki, 250,730 €’a kadar ödenecek vergi 89,361.58 €’dur. Yıllık 
gelirin 4,249,000 € olduğu varsayımıyla ödenecek toplam vergi; 
 4,249,000-250,730=3,998,270 € 
 3,998,270x%45= 1,799,221.5 €  
Toplam Vergi= 1,799,221.5+89,361.58=1,888,583.08€=4,445,786.09 ¨ 
 
 Görüldüğü üzere, Türkiye’de 10 milyon ̈  kazanan bir profesyonel futbolcunun ödeyeceği 
verginin üç katı dolaylarında vergi borcu ortaya çıkmaktadır. 
 
3.5. İtalya 
 
 İtalya’da gelir vergisi, artan oranlı vergi tarifesine göre uygulanmakta olup %23 ile %43 
arasındadır. Herkes gelir vergisi beyannamesi vermek durumundadır. İtalya’da mukim kişiler 
tam mükellef olarak dünya çapındaki tüm gelirleri üzerinden vergilendirilirken dar 
mükellefiyet kapsamındaki kişiler sadece İtalya’da elde ettikleri kazançları üzerinden 
vergilendirilmektedirler.65 Gelir vergisi tarifesine göre bir futbolcunun yıllık ne kadar vergi 
ödeyeceği hesaplandığında, aynı gelirin Türkiye’de elde edildiğinde ödenecek olan gelirden çok 
fazla olacağı göze çarpmaktadır. Zira, İngiltere ile kıyaslandığında da düşük olduğu 
görülmektedir. 
 
 İngiltere’de vergi tarifesinin en üst dilimi olan %40 oran %50’ye yükseldiğinde, 
Manchester United takımında oynayan Christiano Ronaldo, 2009 yılında %50 vergi oranından 
dolayı Real Madrid takımına gitmiştir. Arsenal FC’den Arsene Menger, İngiltere’de bu yeni vergi 
sistemi ile Premier Lig’in hakimiyetinin kaybolacağı yorumunu yapmıştır.66 
 
Tablo 6. Türkiye 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

İtalya 

%23 15,000 €’a kadar (3,450 €) 

%27 15,001 € - 28,000 € (3,510 €) 

%38 28,001 € - 55,000 € (10,260 €) 

%41 55,001 € - 75,000 € (8,200 €) 

%43 75,000 €’dan fazlası için 
Bireylerin ikamet ettiği Belediyeye bağlı olarak, ek bölgesel (%1.23'den %2.03'e 

kadar değişen) ve belediye (%0'dan %0.9'a kadar değişen) vergileri 
alınabilmektedir. 

Ayrıca, 300,000 €’dan fazla gelirler için %3 ek dayanışma vergisi uygulanmaktadır. 
Kaynak: Deloitte, Italy Taxation and Invesment Guide 2012, s.8; WEB_10 
 

                                                           
65 Özgür BİYAN ve Güneş YILMAZ, a.g.m., s.205; DELOITTE, Taxation and Investment in Italy 2012 (Reach, relevance 

and reliability), Italy Taxation and Investment Guide 2012, A Publication of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
66 Henrik KLEVEN, Camille LANDAIS ve Emmanuel SAEZ (a), a.g.m., s.2. 
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 Tablo 6’dan görülüyor ki, 75,000 €’a kadar ödenecek vergi 25,420 €’dur. 300,000 €’ya 
kadar oran %43 uygulanacak olup (96,750+25,420) 122,170 € vergi hesaplanır. Yıllık gelirin 
4,249,000 € olduğu varsayımıyla ödenecek toplam vergi; 
 4,249,000-300,000=3,949,000 € 
 3,949,000x%46= 1,816,540 €  
Toplam Vergi= 1,816,540+122,170=1,938,710€=4,565,656.31 ¨ 
 
 Görüldüğü üzere, Türkiye’de 10 milyon ̈  kazanan bir profesyonel futbolcunun ödeyeceği 
verginin üç katından fazla vergi borcu ortaya çıkmaktadır. 
 
3.6. Ülke Karşılaştırmaları 
 
 Avrupa’nın en büyük 5 ligi olması itibariyle İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve 
İtalya’da futbolcuların vergilendirme rejimi yukarıda belirtilmiştir. 
 
 Öncelikle belirtilmesi gereken diğer ülkelerle karşılaştırma yapılması açısından, aynı 
yöntem kullanılmış ve oldukça basit bir şekilde hesaplama yapılmıştır. Gelirin aylık olarak 
tevkifata tabi olması durumunda elbette sonuç farklı çıkacaktır. Buradaki amaç, futbolcuların 
sadece %15 stopaja tabi tutulduğu ülkemizde, devletin vergi kaybını ortaya koyması 
bakımından bir karşılaştırma yapmaktır. Görülmektedir ki, devletin burada vazgeçtiği kamu 
geliri, olması gerekenin yarısından fazladır. Diğer ülkelerde hesaplanan vergi borcu rakamları 
ile karşılaştırıldığında da ortaya çıkan sonuç, devletin spor ve sporcuyu teşvik etme amacından 
uzaklaştığı ve ülkemizin profesyonel futbolcular için adeta bir vergi cenneti haline geldiğidir.  
 
 Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi, göç bariyerlerinin düşük olduğu ve ülkeler 
arasındaki vergi oranlarında önemli farklılıklar olduğu durumlarda, vergi;  yeteneğin (talent) 
uluslararası hareketliliğini teşvik eden tartışmalı bir kamu politikası konusu olmaktadır.67 
Profesyonel futbol, küçük fakat kolayca görülür yüksek vasıflı işgücü piyasası olarak Avrupa 
nüfusunun büyük bir kısmı tarafından yakından takip edilmektedir.68 
 
 Yüksek ücretli çalışanlar üzerindeki yüksek vergi oranları bu çalışanların yüksek 
gelirliler için vergi yükünün düşük olduğu ülkelere gitmelerini teşvik edebilir. Bu durum 
hükümetlerin zararlı vergi rekabeti yaratacak olan artan oranlı vergileme ile vergileri 
yükseltmesini sınırlandırabilir.69 
 
4. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
 Ücretliler emek geliri elde etmeleri sebebiyle vergisel avantaja sahip iken, ücretliler 
içinde sporculara uygulanan düz oranlı tarife ile sporcular ücret geliri elde eden diğer 
çalışanlara göre üstün kılınmıştır. 
 
 Sporculara uygulanan vergi yükünün diğer ücretlilere nazaran çok daha düşük 
olmasının ardında spor kamuoyunun etkisi vardır. Bunun temel nedeni; genellikle futbolcuların 
(sporcuların) kulüpleriyle imzaladıkları sözleşmelerle vergi yükünü kulüplerin üzerinde 

                                                           
67 Henrik KLEVEN, Camille LANDAIS ve Emmanuel SAEZ (b), Taxationand International Migration of Top Earners: 

EvidencefromtheForeignerTaxScheme in Denmark, 2011, s.1 
68 Henrik KLEVEN, Camille LANDAIS ve Emmanuel SAEZ (a), a.g.m., s.2. 
69 Henrik KLEVEN, Camille LANDAIS ve Emmanuel SAEZ (b), a.g.m., s.1. 
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bırakmalarıdır. Sporcu ücretlerindeki vergi yükünü üzerlerinde hisseden kulüpler, vergi 
yükünü azaltmak için bir anlamda lobi faaliyetleri yürütmektedirler.70 Spor klüplerinin yönetici 
konumunda bulunanlar dikkate alındığında, bu kişilerin lobi faaliyetlerinde başarı elde 
edebilecek nüfuza sahip oldukları göze çarpmaktadır. Spor, büyük kitlelerin takip ettiği bir alan 
olması, spor faaliyetlerinin yer aldığı sektörü siyaseten önemli kılmaktadır. Spor 
organizasyonları üzerinden toplumsal mesajlar verilmekte, kitlelere ulaşmakta sporun 
birleştirici ve uzlaştırıcı tarafı sorunların çözümünde araç olarak kullanılabilmektedir. 
 
 Bununla birlikte, spor alanında yapılan düzenlemeler ile devletin, korunması, 
geliştirilmesi, toplumsallaştırılması ve tesisleştirilmesini görev kabul ettiği alan, amatör spor 
veya başka bir söylemle kitlesel spor faaliyetleridir. Profesyonel spor, Amatör sporun gelişmesi 
ile doğru orantılı bir biçimde türevidir. Profesyonel spor için, spordan öte, ticari ve iktisadi 
çözümlemeye daha çok gereksinim duyulmaktadır.71 
 
 Sporun bir dalı olarak futbolun hızlı bir şekilde büyümesi (endüstriyelleşmesi) sonucu, 
sosyal kültürel ve ekonomik alandaki problemlerle birlikte vergisel boyutta da bazı sorunlar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Son yıllardaki yüksek transfer ücretleriyle birlikte, hemen her 
alanda tartışılan kayıt dışılık futbol için de konuşulur hale gelmiştir. Futbolun mali yapısının 
kayıt altına alınması adaletli bir vergi sistemi için zorunluluk halini almıştır.72 Lobi faaliyeti 
yürüten belli kesimler spor çevrelerinin desteğini alarak ilgili vergi kanunlarında lehlerine 
düzenleme yapılmasını sağlamaya çalışmakta, bunun sonucunda sporcuların vergi yükünde bir 
takım düzenlemeler yapılarak kulüpler vergi yönünden avantajlı duruma getirilmektedir. Bu 
paralelde, sporcular vergi yönünden avantaj sağlamaktadırlar.73 
 
 Vergilemenin çerçevesini çizen 1982 Anayasasının Siyasi Haklar ve Ödevler Bölümünün 
Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesi kapsamında futbolcuların vergilendirilmesini değerlendirmek 
yerinde olacaktır. 73. madde hükümleri şu şekildedir: 

- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür.  

- Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.  
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır. 
- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle 

oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 
değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. 
 

 Birinci fıkra, “herkes” ifadesi ile vergilemede genellik ilkesi belirtilmiş ve vergilerin 
kamu giderlerinin karşılığı olması ve aynı zamanda mali güç ilkesine uygun olması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. İkinci fıkradan, vergilemede adalet ve eşitlik ilkelerine ve bunun maliye 
politikasının sosyal amacı olduğu çıkarımı yapılabilir. Üçüncü fıkrada, vergilemede kanunilik 
ilkesine değinilmekte ve dördüncü fıkrada ise kanunilik ilkesinin yumuşatıldığı görülmektedir. 
 

                                                           
70 M. Cüneyt YATKIN, Türkiye’de Sporcuların Vergilendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s.106. 
71 Murat BAŞARAN ve Tezcan ATAY, a.g.e., s.35-36. 
72 Canatay HACIKÖYLÜ,a.g.e., s.78. 
73 M. Cüneyt YATKIN, a.g.e., s.106. 
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 Bu ilkeler doğrultusunda, genellik ilkesine uygun olarak futbolcular vergilendiriliyor 
olmasına rağmen; adalet, eşitlik ve mali güç ilkelerinin ihlali söz konusudur. Şöyle ki, mali güce 
göre vergilendirme, mali gücü az olandan az, mali gücü fazla olandan fazla vergi alınmasını 
gerektirir. Futbolcuların mali gücünün oldukça fazla olmasına rağmen düşük oranda vergiye 
tabi olmaları bu ilkeye aykırılık oluşturmaktadır. Bununla birlikte, eşitlik ilkesi aynı durumda 
olanlardan aynı, farklı durumda olanlardan farklı vergi alınmasını gerektirirken, futbolcuların 
gelirlerinin ücret sayılmasına rağmen ücret geliri alan diğer çalışanlardan farklı olarak artan 
oranlı tarife yerine sabit oranlı tarifeden vergilendirilmeleri eşitlik ilkesine ve adalet ilkesine 
ters düşmektedir.  
 
 Bununla birlikte, 73. maddede verginin “kamu giderlerini karşılamak üzere” alınacağı 
hükme bağlanmıştır. Ücret ödemelerine ilişkin olarak getirilen ve vergi yükünü etkileyen 
muafiyet ve istisna düzenlemeleri sonucunda devlet belli bir vergi gelirini elde etmekten 
vazgeçmektedir. Bu sebeple vazgeçilen vergi gelirlerinin “vergilerin kamu giderlerinin karşılığı 
olma ilkesi” açısından incelenmesine imkan yoktur.74 Zira, futbolcuların vergilendirilmesinde, 
uygulaması ertelenen 4369 sayılı Kanun hükümlerinden, 4842 sayılı Kanun ile vazgeçilip, 
müteakiben 5766 sayılı Kanun uygulamaları ile futbolcu gelirlerinin %15 sabit oran (stopaj) 
üzerinden 2017 yılına kadar vergilendirilmesine karar verilmesi, devlet için büyük bir gelir 
kaybına yol açmıştır. Ayrıca, bu kapsamda devletin kamu gelirinden vazgeçişi vergi harcaması 
olarak da nitelendirilebilir. 
 
 Artan oranlı tarifenin gelir vergisinde uygulanmasının amacı, Anayasa’nın 73. 
maddesine uygun bir şekilde, gerçek kişilerden elde ettikleri gelir miktarına göre, düşük gelir 
grubundaki kişilerin daha düşük, yüksek gelir grubundaki kişilerin yüksek oranlarda 
vergilendirilmesidir.75 Böylelikle vergilemede adaletin sağlanmasıdır. Yedi gelir unsuru için 
gelire yönelik farklı tespit yöntemlerinin uygulanması, istisnalar, farklı tevkifat uygulamaları ve 
gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesinden sapmalar, gelir türleri itibariyle vergi 
yüklerinin farklılaşmasına neden olmaktadır.76 Zira, geçici 72. madde ile sporcuların 
vergilendirilmesinde sabit oranlar belirlenmiş, sporculara ücret olarak yapılan ödemelerin 94. 
madde uyarınca artan oranlı tarifeye göre vergilendirilmesinin önüne geçilmiştir. Buna göre 
sporcular en fazla, en düşük gelire sahip ücretlilerin vergilendirildiği oranda (%15) 
vergilendirilecektir.77 Düzenlemeyle sporculara yapılan ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi 
oranları lig usulüne tabi olan ve olmayan spor dalları itibarıyla gruplandırılmakla beraber, vergi 
oranlarında farklılaştırılmış bu uygulama sporcunun ligdeki konumuna göre vergi ödenmesini 
gerektirmektedir. Bu uygulama, vergilemede mali güç ilkesinin uygulanmadığına işaret 
etmekle birlikte, vergi adaleti ilkesi ve ödeme gücü ilkesine aykırıdır.78 
 
 Dakikada 7 bin lira! başlıklı bir gazete haberinde,  Juventus’tan transfer edilen Krasiç’in 
yıllık 2,300,000 Euro garanti ve maç başı 12,500 Euro anlaşması gereği Fenerbahçe’de forma 
giyen futbolcu şimdiye kadar 11 maça çıkmış ve 308 dakika sahada kalmıştır. Maç başı ve 

                                                           
74 İlhami ÖZTÜRK ve Ahmet OZANSOY, Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi, Maliye Dergisi, Sayı:161, 

Temmuz-Aralık, 2011, s.209. 
75 Şebnem Pınar YEŞİLYURT, Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesinde Yeni 

Düzenlemeler, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:239, Ağustos, 2008, 

www.vergisorunlari.com.tr/makale_yazdir.aspx?makaleno=2236.   
76 Ersan ÖZ ve Cemil RAKICI, a.g.m., s.30. 
77 Şebnem Pınar YEŞİLYURT, a.g.m. 
78 Metin BAŞER, Sporcuların Vergilendirilmesi Anayasaya Aykırıdır, 
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garanti ücretler ile şu ana kadar 1,000,000 Euro kazanan futbolcunun her oynadığı dakikanın 
klübe maliyeti 3200 Euro’dur. Sahaya çıktığı maç başına ise 100,000 Euro kazanç sağlamıştır.79 
Haber, aslında futbolun kazanç itibariyle ne kadar büyük bir ‘endüstri’ haline geldiğini 
göstermektedir. Bununla beraber, sporcular dışında ücret geliri elde eden mükelleflerle 
vergileme konusunda bir karşılaştırma yapıldığında, vergilendirme ilkelerinden ne kadar 
uzaklaşıldığı görülecektir.  
 

Spor ile ilgili faaliyetlerin dünyada popüler olması ve özellikle devamlılığı sebebiyle 
futbolun büyük bir ilgi kitlesine sahip olması ülkelerin tanıtımında, gelişmişliğinde bir gösterge 
olarak ele alınmaktadır. Bununla beraber, kültürel etkinliklerin ortaya çıkardığı etkiyi de göz 
önüne alıp bir değerlendirmede bulunmak yerinde olacaktır. 
 

Spor faaliyetlerinde sponsorluk yönüyle sağlanan ayrıcalık80 ülke tanıtımında önemli bir 
yere sahip olan film, müzikal, beste, kitap, konser, tiyatro, resim, heykel, el sanatları gibi 
alanlarda söz konusu değildir. Bu alanlarda yapılan sponsorluk harcamaları, elde edilen 
kazançtan indirilememektedir. Kızılot, bu durumu özellikle futbolda transferlerde yapılan 
harcamaların adeta sokağa atılmasına rağmen diğer alanlara yönelik düzenlemenin 
(sponsorluk teşviki) yapılmaması sebebiyle eleştirmiştir.81 Anayasal dayanağı ile birlikte çok 
boyutlu düşünüldüğünde spor faaliyetlerinin pozitif dışsallığı sebebiyle teşvik edilmesi yerinde 
bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple, kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan 
faaliyetlere de pozitif dışsallıklarından ötürü teşviklerin getirilmesi önerilebilir. 

 
Bununla beraber, teşvik edilen bir alanın olması, bu alanda denetimlerin zayıf tutulması, 

kayıp ve kaçaklara göz yumulması anlamına gelmemektedir. Yine spor özeline dönersek, spor 
faaliyetlerinin teşviki için öncelikle spor kulüplerinin tam vergilendirilmelerinin sağlanması 
gerekmektedir. Basın ve medyada yer alan haberlerde milyonlarca dolarlık transfer ücretleri 
ve yan ödemeler yer alırken beyan edilen gelirler bu miktarların çok altında kalmaktadır. 
Dolayısıyla, sporun teşviki için ilk olarak spor aktörlerinin iyi niyetinin sağlanması gerekir.82 
Yapılacak düzenlemeler, futbol endüstrisinin gelişmesi için gerekli olmakla beraber, gelişmenin 
sekteye uğramaması için caydırıcılık niteliği de taşımalıdır. 
 
SONUÇ 
 
 Spor, sağlıklı bir toplum tesisinde önemli bir işleve sahiptir. Spor ile gençliği korumak 
ve sağlıklı nesiller yetiştirmek mümkündür. Bu nedenle, ülkemizde sporun önemi, 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekliliği anayasa temelinde yasal düzenlemelerle hüküm 
altına alınmıştır. 
 
 Spor dallarının gelişmesi ile birlikte teknolojik gelişmelerin de etkisiyle spor faaliyeti ile 
uğraşmasa dahi izleyici olarak insanların spor faaliyetlerine katılımı artmış ve daha iyi sunum 

                                                           
79 WEB_11, http://haber.gazetevatan.com/dakikada-7-bin-lira/495671/5/spor, Erişim: 27/11/2012. 
80 Profesyonel spor dallarına (Futbol özelinde, Süper Toto Süper Lig) yapılan harcamaların yarısı, amatör spor dallarına 

(Futbol özelinde PTT 1. Lig) yapılan harcamaların tamamı sponsor şirket veya şahıs tarafından elde dilen kazançtan 

indirilebilmektedir (GVK, md.89; KVK md.10). 
81 Şükrü KIZILOT, Spor, film, konser tiyatro ve resim, 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21954169.asp?utm_source=hurriyet&utm_medium=yazarlar&utm_campaign=yaza

rsonyazi, 2012, Erişim:01/04/2013. 
82 Onur ÖZDOĞAN, Sporcu Gelirlerinin Vergilendirilmesi, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_576.htm,  2007, 

Erişim:03/12/2012 

http://haber.gazetevatan.com/dakikada-7-bin-lira/495671/5/spor
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21954169.asp?utm_source=hurriyet&utm_medium=yazarlar&utm_campaign=yazarsonyazi
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21954169.asp?utm_source=hurriyet&utm_medium=yazarlar&utm_campaign=yazarsonyazi
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yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla iktisadi bir unsur olarak da sporun varlığı 
yadsınamaz derecede büyüktür. Spor dalları itibariyle değişiklik göstermekle birlikte, dünya 
genelinde en çok katılım futbolda olmaktadır. Bu kadar yaygın takip ve yoğun katılımın olması 
itibariyle, ilgili alandaki problemler daha çok dikkate alınmaktadır.  
 

Futbolcuların vergilendirilmesinde uygulanan yöntem itibariyle ödeme gücü ilkesi 
zedelenmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, ortaya çıkan sonuç Türkiye’nin 
futbolcular açısından vergi cenneti olduğudur. Çalışmada vurgulamak istediğimiz husus, 
devletin bir ticarethane mantığı ile vergi gelirlerini nasıl arttırmalıyım diye hareket 
etmemesidir. Unutulmaması gereken konu, bu kadar geniş kitlelere hitap eden spor dalı olarak 
futbolun pozitif dışsallığı (gençliğin korunması, sağlıklı toplum, ülke tanıtımı vs.) göz önüne 
alındığında, devletin bu alanda yapacağı vergisel teşvikler yerinde olacaktır. Ancak, spor 
konusunda devletin yapmış olduğu harcamaların finansmanında vergi gelirlerinin kullanıldığı 
göz önüne alınırsa, bu alandaki kayıp ve kaçakların önlenmesi, vergi oranlarının optimal 
seviyesinin belirlenmesi önemli bir hal almıştır. 

 

Vergi Tarifesi Önerisi 

%5 0-150.000 ¨'ye kadar 

%10 151.000 ¨-350.000 ¨'ye kadar 

%15 351.000 ¨-500.000 ¨'ye kadar 

%20 500.001 ¨ - 1.000.000 ¨ 

%27 1.000.000 ¨ - 3.000.000 ¨ 

%35 3.000.000 ¨ ‘den fazlası için 

 
 
Çalışmada bahsedildiği gibi, kişisel yetenekle ilgili ve sürdürülebilirliğinin zamanla 

sınırlı olduğu bir meslek olan futbolda, diğer mesleklere göre kısa süre ve yüksek kazancın 
vergilendirilmesinde, adaleti sağlamak için ücret gelirlerine uygulanan vergi oranlarında 
değişiklik yapılmadan uzunluk farkı arttırılarak artan oranlılık derecesi azaltılabilir. Böylelikle 
spor ve sporcunun teşviki sağlanmış olacaktır. 

Yukarıda önermiş olduğumuz tarife, hem düşük gelirli futbolcuları az, hem yüksek gelirli 
futbolcuları daha fazla vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Dilimler fazla tutularak taban geniş 
tutulmaya ve adalet sağlanmaya çalışılmıştır. Futbolcuların vergilendirilmesinde 
31.12.2017’ye kadar sadece %15 stopajla vergilendirme rejimi yerine, artan oranlı-adaletli ve 
diğer gelir unsurlarını yaralamayan, vergilemenin mali ve mali olmayan amaçlarına hizmet 
eden bu tarz artan oranlı bir vergileme isabetli olacaktır.   

 
Spor ve sporcunun korunması, teşvik edilmesi noktasında sağlanan mevcut vergisel 

avantaj, kanımızca amacını aşmıştır. Dolayısıyla önerimiz, vergi oranlarının optimal 
seviyelerinin tespit edilerek, yukarıda da önerdiğimiz üzere dilimlerle paralel yükseltilmesidir. 
Vergi otoritesi de, yeni Gelir Vergisi Kanunu çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, 
futbolcuların vergilendirilmesi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini 
vermişken, bu tür pozitif öneriler değerlendirilebilir. Anayasanın vergi ödevi ile ilgili olan 
hükümleri ve mevcut uygulamalarla yapılan incelemeler doğrultusunda somut önerimiz; gelir 
vergisi tarifesinin dilimlerinin arttırılması ve yüksek gelir elden eden grupların 
vergilendirilmesinde adaletin sağlanmasıdır.  
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