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AÇIKLAMALAR 
KOD 342PR0017 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Halkla İlişkiler 

MODÜLÜN ADI Sponsorluk 

MODÜLÜN TANIMI 

Sponsorluğun tanımı, amaçları, türleri, ilişkili olduğu alanlar, 

sponsorlukla ilgili yasal düzenlemeler, sponsorluk anlaşması, 

sponsorluğun uygulanması ve sponsorluğun değerlendirilmesi 

hakkında bilgi kazandıran öğret materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Halkla İlişkilerde Organizasyon modülünü almış olmak  

YETERLİK Sponsorluk hizmetlerini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında sponsorluk 

faaliyetlerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sponsor olunacak faaliyetleri belirleyebileceksiniz. 

2. Sponsorluk anlaşması yapabileceksiniz. 

3. Sponsorluk faaliyetlerini uygulayabilecek ve 

değerlendirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphaneler, çeşitli firmalar, kamu kurum ve 

kuruluşları özel kuruluşlar 

Donanım: Görsel, işitsel ve yazılı dokümanlar, bilgisayar ve 

bilgisayar ağı, TV, DVD, VCD, , internet kişisel arşivler, 

kütüphaneler, kitaplar, dergiler, makaleler çeşitli istatistiki 

veriler, projeksiyon cihazı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme soruları, kendinize ilişkin gözlem 

ve değerlendirmeniz yoluyla kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

 Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Sponsorluk kelimesini duyduğumuzda hepimiz önce şöyle bir etrafımıza bakıp bu 

kelimeyi anlamlandırmaya çalışırız. Çünkü sponsorluk kavramı ülkemizde son dönemde 

ortaya çıkan, kurumlar ve bizler tarafından anlaşılmayı bekleyen önemli bir kelimedir. 

Dünyada sponsorluğun öneminin farkına çok önceleri varılmış kurumlar ve halkla ilişkiler 

birimleri bu yönde önemli mesafeler kat etmiş ve başarılar elde etmişlerdir. 

Sponsorluk kavramı kuruluşların hedef kitlesiyle bütünleşmesinde, etkili ve verimli bir 

tanıtım yapılıp kurum imajının oluşmasında ve yerleşmesinde kullanabilecekleri en etkili 

halkla ilişkiler araçlarından bir tanesidir. Ayrıca sponsorluk sosyal sorumluluk alanlarında 

kurumların kendilerini en iyi ifade etme yöntemlerinden biridir. 

Bu modül ile ülkemizde  öneminin yeni yeni farkına varılan sponsorluğun anlamını ve 

tarihsel süreçte geçirdiği evreleri; bağış ile aralarında nasıl bir ilişkinin olduğunu; kurumların 

sponsorluk yapma nedenlerinin neler olduğunu; sponsorluğun halkla ilişkiler, reklam ve 

pazarlama ile olan ilişkilerinin neler olduğunu ve sponsorluk türlerini öğreneceksiniz. 

Bu modül ile başarılı bir sponsorluktan önce yapılması gerekenlerin neler olduğunu; 

sponsorlukla ilgili yasal düzenlemelerin durumunu; sponsorluk anlaşmasının taraflar 

açısından şartlarını; sponsorluğun uygulama aşamasında nelerin yapıldığını ve sponsorluğun 

sonuçlarının değerlendirilmesinin nasıl yapıldığını öğrenecek ve bunlarla ilgili çeşitli 

uygulamalar yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında sponsor olunacak faaliyetleri belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sponsorluğun ülkemizdeki gelişimini araştırarak, sponsorluk çalışmalarından en 

fazla adından söz ettiren kuruluşların adlarını öğreniniz. Öğrendiklerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Spor takımlarının sponsorluğuna ait örnekleri ülkemiz ve dünyadakiler açısından 

arama motorlarını kullanarak araştırınız. Araştırmalarınızı arkadaşlarınızla 

inceleyiniz. 

 Ülkemizde ve dünyada birden fazla alanda sponsorluk faaliyeti gösteren 

firmaları, çalışmalarını ve bunları yapma amaçlarını araştırınız. 

 Ülkemizde kültür sanat alanındaki kişileri destekleyerek sponsorluk faaliyetinde 

bulunan kuruluşlar hangileridir araştırınız. 

 Ülkemizde gençlere yönelik müzik festivalleri düzenleyen kuruluşların logo ve 

isimlerinin yer aldığı afiş ve basın bülteni örneklerini araştırarak, araştırmaları 

markanın ön planda olup olmaması açısından inceleyiniz 

 

1. SPONSORLUK 
 

1.1. Sponsorluğun Tanımı ve İlişkili Olduğu Alanlar 

Eski çağlardan beri yapılmakta olan sponsorluk faaliyetleri, ilk uygulanmaya başladığı 

dönemlerdeki amaçlarını, sanayileşmenin ve iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte 

değiştirmiş ve bunlara yeni amaçlar eklenmiştir. Eskiden kralların, soyluların ve varlıklı 

aristokrat ailelerin ünlerinin yayılması dışında bir beklentileri olmadan yaptıkları destek 

faaliyetlerinin, günümüzde daha çok sayıda ticari kuruluşlarca ve daha çok beklenti içerisine 

girilerek yapıldığı görülmektedir. 

Sponsorluk faaliyetleri günümüzün rekabete dayalı piyasa koşullarında kuruluşların 

çeşitli avantajlar elde etmek, varlıklarını sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 

yaptıkları iletişim faaliyetleri içerisinde, her geçen gün artan bir biçimde varlığını 

sürdürmektedir. Sponsorluk faaliyetlerinden, kuruluşların tüm iletişim politikaları içerisinde 

yer alan halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve satış geliştirme amaçlarını gerçekleştirmek ve 

bu amaçları desteklemek amacıyla yararlanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Sponsorluk kavramıyla ilgili olarak literatürde pek çok tanım yapılmış ve bu tanımlar 

sponsorluğun çeşitli yönlerini, destekleme biçimlerini, amaçlarını vb. ifade etmişlerdir. Bu 

tanımlardan birkaçı şöyle sıralanabilir: 

Bir tanıma göre sponsorluk bir kurum, kuruluş ve bir organizasyon, bir olay ya da bir 

şahıs arasında yapılmış, kurum ve kuruluşa ticari avantaj diğer tarafa da maddi avantaj 

sağlayacak bir iş anlaşmasıdır. 

Bir başka tanıma göre de kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı 

olan sportif, kültürel ve sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi 

veya organizasyonlar için para veya araç gereç desteği ile bütün aktivitelerin planlanması, 

organizasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesidir. 

Betül Mardin ise sponsorluk kavramını “Kamuoyunu ilgilendiren bir konuda veya özel 

olayda maddi destek sağlayarak o konuda kuruluş ya da kişi ile ilgili saygın bir intiba (etki) 

oluşturma hakkını sağlamaktır.” şeklinde yorumlamaktadır. 

Tüm bu tanımların ortak bir özeti şeklindeki tanımı Alman akademisyen Manfred 

Bruhn yapmıştır. Ona göre sponsorluk, bir kuruluşun belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak 

amacıyla spor, kültür sanat ve sosyal alanlarda çeşitli kişi, kuruluş ve organizasyonlara aynî, 

nakdî veya başka türlü desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve 

kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan, taraflar arasında karşılıklı olarak birbirine fayda 

sağlamaya yönelik olarak yapılan bir iş anlaşmasıdır. 

Buna göre sponsorluğun, sponsorluğu yapan ve sponsorluğu yapılan iki taraf arasında 

olduğu, sponsorun yapmış olduğu destekten bir fayda sağlamak amacını taşıdığını, 

dolayısıyla da sponsorluğun iki taraflı olarak bir fayda ilişkisine dayandığını, önceden 

belirlenmiş kuruluş, ürün veya marka hedeflerini gerçekleştirmek için bir durum analizi 

yapılarak belirlenen hedeflere göre yapılacak faaliyetlerin tek tek planlanması, organize 

edilmesi, uygulanması ve faaliyet sonucunda elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi 

sürecini de kapsadığını, hangi alanlarda ve ne şekilde sponsorluk yapılabileceğini ve 

tarafların karşılıklı çıkarlarını korumak amacıyla yazılı bir anlaşmaya dayalı olarak 

sponsorluğun yapılabileceği ifade edilmektedir. 

Sponsorluk tanımlarının büyük bir kısmında sponsorluğun ticari kuruluşlarca yapıldığı 

ifade edilse de devlet veya yerel kuruluşların da sponsorluk faaliyetlerinde bulundukları 

görülmektedir. Dolayısıyla sponsorluğu sadece ticari kuruluşların yaptığını söylemek yanlış 

olacaktır. Ancak devlet veya yerel kuruluşların katkıları ve hedef gruplarına yönelik olarak 

yaptıkları tanıtım faaliyetleri yoğun olmadığı için çoğu zaman sponsorluğun sadece ticari 

kuruluşlar tarafından yapıldığı kanaati yansıtılmaktadır. 

Günümüzde milyarlarca dolarlık büyüklüğü olan sponsorluğun pek çok ülkede 

yapıldığı görülmektedir. Ancak sponsorluğun günümüze gelinceye kadar geçirdiği aşamaları 

ve sponsorluğun mesenlikten ve hayırseverlikten farklarının da neler olduğunu kısaca 

görmekte fayda vardır. 
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Sponsorluk başlangıçta sanat koruyuculuğu olarak başlamıştır. Yüzyıllar boyunca 

hükümdarlar, krallar, soylu aileler ve varlıklı aileler yaşadıkları toplumda ünlerini artırmak 

için yetenekli olan sanatçıları korumuşlardır. Sanatı ve sanatçıyı koruyan kimselere de 

sözlüklerde "mesen" denilmiştir. Sanatçıları koruma işine de mesenlik denilmiştir. Mesen 

sözcüğü de Roma imparatoru Augustus'un yakın dostu ve danışmanı olan Gaius Elini us 

Maecenas'ın isminden gelmektedir. 

Yetenekli ve yetenek vaat eden sanatçıları himaye eden varlıklı kimseler, sanatçıları 

topluma tanıtıyorlar, karşılığında da kendileri toplum tarafından daha fazla tanınıyor, ünleri 

ve şöhretleri artıyordu. Yine Eski Yunanistan'da zenginlerin sosyal konumlarını 

güçlendirmek amacıyla sporcuları ve sanat faaliyetlerini destekledikleri görülmüştür. 

Roma'da da aynı amaçla aristokrat sınıfına mensup kişilerin de gladyatörleri 

destekledikleri ya da onlara sahip oldukları bilinmektedir. Burada göz önünde tutulması 

gereken husus, yetenekli veya yetenek vaat eden sanatçı veya sporcuların bireysel olarak 

desteklendiği ve sadece sanatçıları koruyan kimselere mesen denildiğidir. Ayrıca mesenlerin 

destekledikleri kişilere yaptıkları mali katkıların ne olduğunu da tespit etmek pek mümkün 

değildir. Çünkü o dönemde yapılan, desteklerin hepsinin halk tarafından bilinmesi mümkün 

değildi. 

Matbaanın icat edilmesi ve aristokrasinin yerini burjuvazinin almasıyla birlikte sanat 

koruyuculuğu soylu kimselerin tekelinden çıkarak zengin kimselerce de yapılmaya 

başlanmıştır. Önceleri sadece şairler desteklenirken, daha sonraları güzel sanatların diğer 

alanları da desteklenmeye başlamıştır.  

Rönesans döneminde sanat koruyuculuğu alanında en önemli aile olarak İtalyan 

Medici ailesi görülmektedir. Medici ailesi yüzyıllar boyunca sanat ve sanatçıları desteklemiş, 

birçok sanat eserinin ve mimari yapının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. 

 
 

Resim 1.1: Rönesans dönemi heykeltraş ve ressamlarından Michelangelo Rönesans sanatının 

harikalarından biri olarak kabul edilen 4.5 metre boyundaki mermer 'Davut'( Çocuk Kral 

David) heykelini Medici ailesinin yardımıyla yapmıştır. 
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Sanayileşmenin gelişmesi, dünyadaki ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeyle 

birlikte devletin rolünde meydana gelen değişiklikler yaşanılan iktisadi durgunluklar, 

bunalımlar, bütçe kısıntıları gibi kriz durumlarında devletin yerine getiremediği bazı sosyal 

ve kültürel faaliyetleri çeşitli vakıflar yapmaya başlamıştır. Günümüzde pek çok vakfın 

bazen hayır amaçlı, bazen de tanıtım amaçlı olarak birçok alanda faaliyetlerde bulundukları 

görülmektedir. 

Uygulamada bazı faaliyetlerin bağış olarak yapıldığı fakat yanlış bir biçimde sponsorluk 

olarak adlandırıldıkları görülmektedir. Sponsorluğun esasında karşılıklı bir fayda beklentisi 

vardır, bağışta ise bu söz konusu değildir. Çünkü bağış, bağışı yapanla alan arasında olan ve 

herhangi bir karşılık beklenmeden yapılan bir uygulamadır; bağışı verenin tanıtım yapması 

söz konusu değildir. Desteklenen kişi veya kuruluştan herhangi bir karşılık beklenilmeden 

bağış yapılır. 

Şirketlerin yapmış oldukları bağışları tanıtım amaçları için kullanmaları halinde 

yapılan bağışın sponsorluk olarak adlandırılması gerekecektir. Bunun yanında mesenlik ve 

bağışı daha çok kişiler, sponsorluğu ise kuruluşlar yapmakta ve verilen destek sponsorlukta 

açıkça duyurulmaktadır.  

1.2. Sponsorluk Yapılmasının Nedenleri 
 

Sponsorluk yapan her kuruluşun yaptığı sponsorluktan belirli bir beklentisi vardır. 

Kuruluşlar benzer olayların sponsorluğunu farklı nedenlerle yapabilirler. Genel olarak 

kuruluşlar imajlarını güçlendirmek, kurum kimliklerini yerleştirmek, halkın gözünde iyi bir 

kuruluş olarak algılanmak, faaliyette bulunduğu topluma katkıda bulunmak kuruluşun 

tanıtımını yapmak gibi nedenlerle sponsorluk faaliyetleri yapmaktadırlar.  

Örneğin sigara reklamlarının birçok ülkenin radyo ve televizyonlarında reklamlarının 

yasak olması nedeniyle sigara üreten bir şirketin yaptığı sponsorluk doğrudan reklamın 

yerine geçebilmektedir. Çok uluslu bir kuruluş sponsorluğu halkla ilişkiler aracı olarak 

kullanabilirken, bir başka kuruluş da örneğin olimpiyatların sponsorluğunu üstlenerek ismini 

"olimpiyat imajıyla ve mükemmellikle" birleştirme yoluna gidebilir. Sponsorluğun yapılma 

amaçlarını reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama başlıkları altında toplamak mümkündür fakat 

yapılan herhangi bir sponsorluk faaliyeti sadece sponsorluğu yapanın reklam veya pazarlama 

amaçlarına hizmet etmez, aynı zamanda halkla ilişkiler amaçlarına da hizmet eder. Bu 

nedenle yapılan bir sponsorluk faaliyetinin amaçlarını kesin çizgilerle birbirinden ayırmak 

zordur. 

Hangi amaçla yapılırsa yapılsın sponsorlukta temel amaç karşılıklı fayda elde 

etmektir. Ülkeden ülkeye, sektörden sektöre farklılık gösteren sponsorluk faaliyetlerinin 

büyümesine etki eden faktörleri şu şekilde sıralamamız mümkündür: 

 Alkol, sigara ve ilaç reklamları üzerindeki kısıtlamalar,  

 Medyadaki reklam fiyatlarının artması,  

 İnsanların boş vakitlerinin artması,  

 Sponsorluğu yapılan olayların daha çok kitle iletişim araçlarında yer alması,  
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 Sponsorluğun yeteneğini ispat etmesi, 

 Geleneksel medyada özellikle televizyonda zaping yapma nedeniyle meydana 

gelen verimsizlikler.  

 

Tüm bu etkenlerle birlikte sponsorluk gelişimine ve büyümesine her geçen yıl devam 

etmektedir. Birçok araştırmacı ve yazar sponsorluğun yapılmasının nedenleri olarak da 

şunları belirtmişlerdir: 

 Kurum kimliğinin tanınmasına ve pekişmesine katkıda bulunmak, 

 Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak, 

 Kuruluşun tanıtımına katkıda bulunmak, 

 Kurum imajını güçlendirmek, 

 Kurum kültürünü geliştirmek, 

 Topluma katkıda bulunarak halkın iyi niyetini kazanmak, 

 Kurum içi iletişimi desteklemek, 

 Personelin motivasyonunu ve kuruluşlarına karşı olan sadakatlerini artırmak, 

 Kitle iletişim araçlarında yer almak, yeni bir ürünü tanıtmak, 

 Satışları desteklemek ve çeşitli eğlence imkânları sunmak şeklinde sıralanmıştır. 

Sponsorluğun yapılma nedenleri olarak sıralanan bu unsurların hepsini tek bir 

sponsorluk vasıtasıyla gerçekleştirmek mümkün değildir. Sponsor kendisine seçmiş olduğu 

bir veya birkaç amacı gerçekleştirmek için o amaca uygun olabilecek bir sponsorluk alanını 

ve faaliyetini seçmesi ve diğer iletişim araç ve yöntemleriyle sponsorluk faaliyetinin 

desteklenmesi gerekecektir. Aksi takdirde tek başına yapılan bir sponsorluk faaliyetinden 

gerektiği gibi başarı elde edilemez. 

 

1.3. Sponsorluğun amaçları 

Sponsorluğun yapılma amaçlarını genel olarak üç grupta toplamak mümkündür. 

 

1.3.1. Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları 

Kuruluşlar, kurum ve ürün imajını desteklemek, kurumsal kimliği yerleştirmek, hedef 

kitlede iyi niyet ve anlayışı oluşturmak gibi nedenlerle diğer iletişim yöntemlerine ek olarak 

sponsorluk üstlenmektedir.  

Sponsorluk faaliyetleri, defalarca tekrarlanan logo, kurumsal renk ve fiziksel 

görüntünün farkına varılmasına, kurumsal kimliğin tanınmasına ve yerleşmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

Özellikle halkla ilişkiler açısından değerlendirildiğinde, sponsorluk faaliyetleri, kurum veya 

kişilere sağlanan imkânlar nedeniyle, hedef kitle üzerinde iyi niyetin oluşturulmasında etkin 
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rol oynamakta, uygulamalar medyanın dikkatini çekerek, medya ile ilişkileri 

güçlendirmektedir. 

Sponsorluğun halkla ilişkiler açısından en önemli boyutu işletmelere eğitim, araştırma 

ve sanata destek vererek, toplumsal konulara duyarlılıklarını dile getirme imkânı 

sağlamasıdır. 

Sponsorluktan bazen kurum bazen de ürün imajını desteklemek için yararlanılır. 

Örneğin X markası sadece fotoğraf makinesi ve kamera değil, aynı zamanda ofis 

malzemeleri ürettiği konusunu üstlendiğini, sponsorluk sayesinde açıklığa kavuşturarak 

kurumsal imajını geliştirmiştir. Çok çeşitli ürün üreten işletmelerin, bu çeşitlilikleri 

sponsorluğa da yansımakta, kuruluşlar, Y firmasının yaptığı gibi ürettiği her bir ürün için 

müzik, sinema, sağlık, çevre hatta olimpiyatlar gibi çok farklı alanlarda sponsorluk 

üstlenmektedirler. 

Sponsorluğun halkla ilişkiler amaçları:  

 Kurum kimliğini pekiştirmek, 

 Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak, 

 Kurum imajını pekiştirmek, 

 Halkın iyi niyetini kazanmak, 

 Medyanın ilgisini çekmek, 

 Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence imkânları oluşturmaktır.  

 

 
Resim 1.2: Sponsorluğun halkla ilişkiler amaçlarından bir tanesi medyanın ilgisini çekmektir. 

 

1.3.2. Sponsorluğun Reklam Amaçları 

Firmalar veya markalar daha önceleri sponsor oldukları konularda maddi bir 

beklentiye girmezken, son yıllarda giderek artan acımasız rekabet şartları bu konuyu da daha 

fazla bir pazarlama, iletişim, tanıtım aracı hâline getirmiş, firmalar sadece bu konuda değil, 

neredeyse tüm konularda kasalarından çıkan her "değer”in (para/mal /hizmet olabilir) geri 

dönüşümünü hesaplar hâle gelmişlerdir. Yani artık "sponsorluk" da sadece "yardım yapma", 

"iyilik etme" felsefesine dayanmamakta, yapılan yatırım ya da katkının, maddi kazanç olarak 

geri dönüşümü hesap edilmektedir. 



 

9 

Örneğin Endonezya’da bir süre rağbet göremeyen Japon otomobilleri, bu sıkıntıyı 

hayır kurumları ve çeşitli derneklere yaptıkları çeşitli bağışlar, yardımlar ve üstlendikleri 

sponsorluklarla asmışlar, piyasada bu şekilde tutunmuşlardır. 

Durum böyle olunca sponsorluk konusu ister istemez hem firmalar hem de reklam ve 

halkla ilişkiler şirketleri tarafından daha ciddi düşünülmesi gereken bir konu haline gelmiş, 

özellikle içki, sigara ve ilaç gibi reklam yasağı olan firma ve markalar için bir "can simidi" 

olarak benimsenmiştir. Üstelik son derece başarılı da olunmuştur. 

Bazı sigara firmalarının otomobil ve yat yarışlarına, bazı içecek firmalarının çeşitli 

konserlere, şarkı yarışmalarına, festivallere ve spor organizasyonlarına katkıda bulunmaları 

ağırlıklı olarak bu yüzdendir. Üstelik bu tarz sponsorluklarda ticari anlamda istenen, 

beklenen geri dönüşümler genel olarak alındığı gibi firma veya marka imajına da büyük 

katkılar sağlanmaktadır. 

 

 
 

Resim 1.3: Reklam yasağı olan firmalar konserlere sponsor olarak ürünlerini hedef kitlelerine 

duyurmaktadırlar. 

 

Çünkü bilmekteyiz ki gazeteler, radyo ve televizyonlar, büyük kitlelerin rağbet ettiği 

bu tarz sponsorlu etkinliklere çok daha fazla ilgi göstermekte, sayfalarında, programlarında 

bu sponsor firmalar veya markaların isimlerini de vererek daha fazla yer vermekte hem 

etkinlikten hem de sponsor firma ve markalardan övgüyle bahsetmektedirler. Yani bu tarz 

etkinlikler ve organizasyonlarla medyanın ilgisi daha fazla çekilebilmektedir. Yukarıda 

sayılanları özetlenirse sponsorluğun reklam amaçları üç madde hâlinde verilebilir. Bunlar: 

 

 Medyada reklamı yasak olan ürünleri duyurmak 

 Ürünleri desteklemek 

 Başka reklam olanaklarını kullanmak  
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1.3.3. Sponsorluğun Pazarlama Amaçları  

Görünen odur ki bir pazarlama aracı olarak bakıldığında ve maddi beklentilerin söz 

konusu olduğu sponsorluklarda firmaların büyük organizasyonlara yöneldiklerini ve bunları 

ağırlıklı olarak kendi denetimlerinde gerçekleştirdiklerini görürüz. Çünkü bu tarz 

sponsorluklar tam bir pazarlama faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. İnsanlara sağladığı 

yararların yanında firma ve markaya sağladığı yararlar da önemli olmaktadır. Çünkü bu 

vesilelerle hedef kitle ile buluşulmakta, marka bilinirliliği artırılmakta, kurumsal kimlik 

vurgulanmakta, basında yer alınmaktadır. 

Ayrıca sponsorluk yapan işletme veya ürün adının medyada yer almasıyla 

reklam kampanyalarının desteklenmesi, potansiyel müşterilerin ilgi alanına giren 

konulara finansal katkıda bulunarak pazarlama politikasına yardımcı olunması 

sağlanmaktadır. 

Bugün ve gelecekte rakipler arasında ön plana çıkabilmek, marka farkındalığı ve takip 

eden süreçte marka bilinirliği yaratma veya marka bilinirliğini artırmak, rakiplere göre 

farklılaşmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ oluşturmak, gittikçe zorlaşan marka sadakatini 

oluşturmak ve en doğru bütçeyle hedef kitlelere ulaşmanın önemi artmıştır ve giderek 

artacaktır. 

Günümüzde tüketiciler bir ürünü ya da bir hizmeti almaktan çok markayı satın 

alıyorlar. Tüketiciler satın aldıkları marka ile ait oldukları veya ait olmak istedikleri hayat 

tarzını, markanın anlattığı hikâyeleri, markanın yaşattığı veya yaşatmayı vaat ettiği 

deneyimleri ve yaşamak istedikleri duyguları satın alıyorlar. Son yıllarda bu amaçları 

gerçekleştirecek bir pazarlama aracı klasik pazarlama araçları arasından fark yaratarak ön 

plana çıkmaya başlamıştır. Bu etkin pazarlama aracının adı sponsorluktur. 

Günümüzde sponsorluk etkin bir pazarlama iletişimi aracıdır. Tüm bu sayılanlara göre 

sponsorluğun pazarlama amaçları: 

 

 Bir ürünü piyasaya yerleştirmek,  

 Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak,  

 Yeni bir ürünü tanıtmak,  

 Ürün kullanımını desteklemek,  

 Satıcıları desteklemek,  

 Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamaktır.  
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Resim 1.4: Sponsorluk uluslararası pazarlama faaliyetlerinde etkin bir görev üstlenmektedir. 

 

 

1.4. Sponsorluk Türleri 
 

Her kuruluş önceden belirlemiş olduğu hedeflere ve hedef gruplara ulaşmak için 

farklı sponsorluk alanlarını ve türlerini seçmek zorundadır. Çünkü aynı sponsorluk 

dalıyla kuruluşlar tüm hedef gruplarına hitap edilemeyebilirler. Kuruluşlar 

belirledikleri amaca ulaşmak için, diğer iletişim yöntemlerinin yanında, kültürel 

faaliyetlere katkıda bulunarak, spor aktivitelerini destekleyerek, eğitim olanakları 

sunarak, ödül törenlerine finansal destek vererek sponsorluktan yararlanmaktadır. 

Kuruluşun diğer uygulamalarını olumlu yönde etkileyen çok boyutlu bir olgu 

olarak düşünülmesi gereken sponsorluk faaliyetleri için bütçeden ayrılacak pay, 

kuruluşların yapısı ile doğrudan ilgili olmakla birlikte bu oranın ortalaması küçük 

ölçekli işletmeler için % 6-8 iken büyük işletmelerde %10-12’ye kadar çıkmaktadır. 

Kuruluşların yapmış oldukları sponsorluk faaliyetlerini spor sponsorluğu, kültür sanat 

sponsorluğu ve sosyal sponsorluk başlıkları altında toplamak mümkündür. 

Sponsorluğu 4 ana baslık altında inceleyebiliriz. Fakat bu dört ana başlık dışında da 

farklı sponsorluk çeşitlerinin varlığını da görebiliriz. 

 
 

1.4.1. Spor Sponsorluğu  

Sponsorluk türleri arasında en geniş yeri spor sponsorluğu almaktadır. Sporun 

tüm dünyada büyük kitlelere hitap edebilmesi nedeniyle özellikle ürün ve hizmetlerini 

kısa bir sürede tanıtmak isteyen kuruluş veya markalarca spor sponsorluğu 

yapılmaktadır. Kuruluşlar ulaşmak istedikleri hedef gruplara göre yerel, ulusal, 

uluslararası bir spor olayını para, malzeme vb. yollarla destekleyebilmektedirler. 

Sporun hedef kitlelerle daha kolay iletişim kurması ve kitle iletişim araçlarının da spor 

olaylarına geniş yer vermesi sponsorları bu alana yönelten nedenlerin arasında yer 

almaktadır. 
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Sponsorluğun ilk olarak ticari kullanımı, 1896 Olimpiyat Oyunları'nın resmi 

programına reklamların yerleştirilmesinde görülmüştür. Spor sponsorluğunun ilk 

uygulamaları 19. yüzyılın sonlarında görülmüştür. Günümüzde anlaşıldığı şekliyle 

modern kurumsal spor sponsorluğu 1975'li yıllardan itibaren görülmeye başlanmıştır.  

Spor sponsorluğu yapan marka ve kuruluşların daha çok kitlesel ürünler 

ürettikleri görülmektedir. Spor sponsorluğu ile yeni çıkan bir ürünün tanıtımı, bir 

sporcunun, ekibin veya organizasyonun sahip olduğu imajın kuruluşa veya ürüne 

aktarılması yani imaj transferinin gerçekleşmesi ve kitle iletişim araçlarında yer alarak 

büyük kitlelere ulaşması mümkündür.  

Sponsorlukla ilgili çalışmalarda bulunanlar genel olarak sponsorluğun sağladığı 

iki yarardan sık sık söz etmektedirler. Bunlar: 

 Marka, ürün ve kuruluşun farkına varılması, 

 Marka, ürün ve kuruluş imajının oluşturulmasıdır. 

1991 Özel Olimpiyatlarına dâhil olan 261 kurumsal sponsora yönelik olarak 

yapılan bir araştırmada, sponsorların en önemli hedeflerinin kuruluşun bilinirliğini 

artırmak, kuruluş imajını geliştirmek, çevreye ve bulunduğu topluma karşı olan 

sorumluluklarını sergilemek olduğu ortaya konulmuştur.  

Dolayısıyla yapılan spor sponsorluğu faaliyetlerinin en çok kuruluşun, ürünün 

veya markanın tanınırlığını artırdığını ve imajlarını geliştirdiğini söylemek 

mümkündür. 

Sponsorluk faaliyetlerine tek başlarına ürünü, markayı veya kuruluşu tanıtmak 

amacıyla bakmamak gerekmektedir. Sponsorluğu çalışanlarla ilişkileri geliştirmek, 

kuruluş veya markanın yeni iş olanaklarını gerçekleştirmek, müşterileri çekmek için 

stratejik bir araç olarak kullanmak gerekmektedir. Keza spor sponsorluğu vasıtasıyla 

kuruluşta çalışanların kuruluşlarıyla duydukları gurur ve kuruluşlarına karşı olan 

sadakatleri artabilmektedir. 

Sponsorlar, mevcut ya da planlanmış marka iletişimine değerli ve nitelikli katkı 

sağlayabilecek olan spor alanlarını ararlar. Bunu yapmak için de sponsorluğun 

markanın kişiliğiyle iyi bir uyum içinde olması gerekmektedir. 

Bir sponsor yaptığı sponsorluk faaliyetiyle hedef gruplarıyla eğlenceli ve 

hatırlanabilir faaliyetler yapmak, satış imkânlarını geliştirmek ve marka değerini 

oluşturmak ister. Örneğin bir marka veya kuruluş hedef gruplarının ilgi duyduğu 

uluslararası bir spor karşılaşmasının sponsorluğunu yaparak hem uluslararası alanda 

hem de ulusal alanda televizyondan karşılaşmanın yayınlanmasıyla tanınırlık elde 

edebileceği gibi ürünlerini olumlu bir ortamda tanıtmak ve örnek ürün dağıtmak 

suretiyle de ürünlerinin kullanılmasını sağlayabilir.  

Medyada yer alma imkânını elde eden sponsorlar da binlerce, milyonlarca kişiye 

kendilerini tanıtma imkânını elde etmektedirler. Çeşitli spor olaylarına kuruluşların 

kendi isimlerini vermeleri de tanınırlık açısından ve medyanın haber olarak olayı 

verirken kuruluş veya markanın adından da söz etmek zorunda kalması açısından 

oldukça faydalıdır. Ancak böyle bir hakkı elde edebilmek, beraberinde pahalı bir 

sponsorluk harcamasına da gerektirmektedir. 
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Spor sponsorluğu kategorilerini değişik şekillerde sınıflandırabilmekle birlikte, 

ele aldığı unsurlara göre bireysel sporcuların, takımların ve spor organizasyonlarının 

sponsorluğu olarak üç kategoriye ayırarak incelemek mümkündür.  

1.4.1.1. Bireysel Sporcuların Sponsorluğu  

Amatör veya profesyonel sporcuların yapmakta oldukları spor dallarında başarılı 

olanlarının, daha önceleri de spor dallarında başarılı olmuş olanlarının veya ileride 

başarılı olabilecek olan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması veya parasal olarak 

desteklenmesiyle yapılan sponsorluk türüdür. Ürün, kuruluş veya marka belirlemiş 

olduğu hedeflere desteklenen sporcular vasıtasıyla daha çabuk ulaşmak, ürünlerin 

kullanımını artırmak ve reklamları vasıtasıyla daha çok kitleye ulaşmak amacıyla 

bireysel sporcuları desteklemektedir. 

Bir sporcunun sponsor veya sponsorlar tarafından desteklenebilmesi için de 

sporcunun birtakım özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Mesela sporcunun 

tanınmış veya potansiyel yıldız olabilecek bir kişi olması, dürüst, sempatik ve 

medyatik olması, desteklenen sporcuların doping, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi 

kötü alışkanlıklarının olmaması da gerekmektedir. 

Bireysel sporcular taraflar arasında yapılan sponsorluk anlaşmasına göre 

sponsorun düzenlediği birtakım eğlence ortamlarında, açılışlarda veya ürün 

reklamlarında yer alabilmektedir. Ancak bazı durumlarda sporcunun toplum tarafından 

hoş karşılanmayan davranışlarda bulunması veya karşılaşmalarda doping kullanması 

gibi davranışlarda bulunması sponsorun ismini olumsuz biçimde etkileyebilmektedir. 

Bireysel sporcunun sponsorluğuna başarılı bir örnek olarak 1996 yılında Türkiye 

pazarına giren bir saat markasının 1999 yılından itibaren serbest dalış yapan Yasemin 

Dalkılıç'ın sponsorluğu gösterilebilir. İlgili saat firması, yaptığı sponsorluk sayesinde 

hem pazarda kendisini tanıtmış hem de desteklediği sporcunun başarılı olması 

nedeniyle ismini medyada ve uluslararası alanda duyurma imkânını elde etmiştir. 

 
 
Resim 1.5: Bireysel sporcuların desteklenmesi ile kuruluşlar hedef kitlelerine daha çabuk 

ulaşmaktadırlar 
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Bireysel bir sporcuyu bir sponsor, takımını ise başka bir sponsorun da 

desteklemesi mümkündür. Örneğin İngiliz milli takımının sponsorluğunu X firması 

yaparken, takım kaptanı David Beckham'ın sponsorluğunu Y firması yapmaktadır. 

Keza aynı şekilde bir sporcunun formasını bir sponsor, ayakkabısını bir başka sponsor 

karşılayabilmektedir. 

 

1.4.1.2. Spor Takımlarının Sponsorluğu 

 

Spor takımlarının sponsorluğunu üstlenen kuruluş için bu tür sponsorlukta temel 

olan, reklam faaliyetinde bulunan takımlara finansal destek sağlamaktır. Desteklenen 

takımlar, bireysel sporcuların sponsorluğunun üstlenilmesi gibi sponsor kuruluşun 

adını, üzerinde taşıdıkları veya kullandıkları spor malzemeleri ve giysileri ile 

izleyicilere duyurmaktadır. Bu bakımdan en çok desteklenen spor takımları futbol 

liglerindeki takımlardır. Futbolcuların üzerlerine giydikleri formaların dışında saha 

kenarına konulan reklam panoları, takım otobüsünün üzerinde sponsor olan firmanın 

adının yazılması kullanılan sponsorluk yöntemlerindendir. 

Takım sponsorluğunda en çok desteklenen spor alanı futboldur. Çeşitli yurt içi 

ve yurt dışı turnuvalara, olimpiyatlara, dünya ve Avrupa kupalarına vb. katılan 

takımların çeşitli sponsorlarca desteklenmeleri, sponsorların belirli unvan ve 

amblemleri de kullanmalarını beraberinde getirmektedir. 

Bireysel sporcuların sponsorluğuna göre takım sponsorluğu yapmak daha az 

risklidir. Spor takımlarının seçiminde de sponsor kuruluşun ulaşmak istediği hedef 

gruplar ile spor takımının hitap ettiği hedef grup arasında bir uyumun olması 

gerekmektedir. 

Takım sponsorluğuna kitle iletişim araçlarında daha fazla yer ayrılması, bazı 

karşılaşmaların televizyondan naklen yayınlanması sponsor kuruluşların izleyiciler 

tarafından daha çok tanınmasına olanak sağlamaktadır. 

Bir sponsorun birden fazla takımı hedef gruplarına ulaşmak amacıyla 

desteklemesi de mümkündür. Bu şekilde birden fazla takımın sponsorluğunun 

yapılmasıyla spor yayınlarında ve spor haberlerinde sponsor kuruluşun tanıtımı 

sağlanmış olmaktadır. Ayrıca büyük takımlarla anlaşma yapan markalar, sadece 

futbolda değil diğer spor dallarında da sınırsız malzeme desteğinde bulunmakta ve 

anlaştıkları takımın isim haklarını kullanmak amacıyla da ayrıca ödemede 

bulunmaktadırlar. 
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Resim 1.6: Takım sponsorluğunda en çok desteklenen spor alanı futboldur. 

 

Spor takımının desteklenmesiyle birlikte, takımın giydiği formalar üzerinde 

sponsor kuruluşun logosu veya isminin yer alması, karşılaşmaların televizyondan 

yayınlanması veya spor programlarında yayınlanması sonucu sponsor firmanın yine 

tanıtımını yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca kulüp formalarında sponsor kuruluşun 

isminin veya logosunun yer aldığı, tanınmış yıldız oyuncularının isimlerinin 

bulunduğu “replica kits” olarak isimlendirilen kopya formalar da sponsor kuruluşun 

tanınırlığının artmasında etken rol oynamaktadır. 

Spor takımları sponsordan aldıkları para, teçhizat gibi desteklerin yanında bazen 

formalarının üzerine reklam da alabilmekte ve bu sayede de ayrı bir gelir elde 

edebilmektedir. Forma reklamı veren kuruluşlar da izleyicilere tanıtımlarını 

yapmaktadırlar. 

1.4.1.3. Spor Organizasyonlarının Sponsorluğu  

Para, teçhizat vb. gibi araçlarla desteklenen spor organizasyonlarında maliyetin 

çok yüksek olması yüzünden resmi sponsorlara oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Spor organizasyonunun sponsorluğunu üstlenen bir kuruluş ya kendi adıyla bir spor 

faaliyeti düzenlemekte veya ulusal ve uluslararası bir faaliyete sponsor olarak 

katılmaktadır. Bu tip sponsorlukların maliyetleri yüksek olduğu için daha çok büyük 

kuruluşlar tarafından böyle organizasyonların sponsorluğu üstlenilmektedir. 

Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar sadece reklamlardan veya televizyon yayın 

haklarından sağlanan gelirlerle yapılamamakta, bunların yanında Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi'nin sunduğu haklardan faydalanan "top sponsorlar"ın katkılarıyla 

da gerçekleştirilebilmektedir. 

Örneğin spor sponsorluğu alanında dünyada en çok ilgi çeken ve taraftarı olan 

alan futboldur. 2001 yazında FIFA tarafından açıklanan bir araştırmada dünya çapında 

240 milyon kişinin düzenli olarak futbol oynadığı; 1,5 milyondan fazla futbol takımı 

ve 300,000' den fazla futbol kulübünün bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu kadar büyük 

bir kitlenin hem oyuncu hem de izleyicisinin bulunduğu göz önüne alındığında ulusal 

ve uluslararası karşılaşmalarda futbol takımlarının ve oyuncularının takım ve bireysel 

düzeyde desteklendikleri görülmektedir. Nitekim Haziran 2002'de ev sahipliğini 
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Güney Kore ve Japonya'nın yaptığı FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hem 

FİFA’nın hem de milli takımların resmi sponsorları görülmüştür. 2002 Kupası'nda bazı 

yeni sponsorların da olduğu dikkati çekmiştir. 

2002 Dünya Kupası'nın 15 resmi sponsoru olmuş ve sponsorlara her maçta iki ilâ 

dört arasında reklam tabelasını kullanma hakkı verilmiştir. Bu, onlara karşılaşmaları 

izleyen 200 ülkedeki tüketicilere ulaşma ve binlerce saatlik televizyonda yer alma 

imkânını sağlamıştır. Ayrıca FİFA’nın resmî sponsorlara verdiği haklar da vardır.  

 
Resim 1.7: 2002 Dünya kupası karşılaşmasında ev sahibi güney korenin türkiye ile yaptığı 

karşılaşmadan bir görünüm. 

 

FIFA 2002'de yer alan sponsorların özellikle Japon ve Güney Kore menşeli de 

olduklarına dikkat çekmektedir. Böyle büyük organizasyonları yapan ülkelerin kendi 

markalarının resmi sponsoru olarak yer aldıkları görülmektedir.  

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyatların imajının ve değerinin halk 

tarafından nasıl algılandığını bulmak amacıyla yaptığı bir araştırmada olimpiyatların 

azim, çalışma, en iyi olma, katılım ve dürüst rekabet gibi sporla ilgili kavramları 

çağrıştırdığını ortaya çıkarmıştır. 

Birlik, barış, eşitlik, çok kültürlülük ve dinamizm gibi kavramlar dünya için 

olimpiyatların önemini daha derin olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle olimpiyatların 

ulaşmak istediği "pazar" herkestir. 

Sidney 2000 olimpiyatlarının sponsorlarından Z firması da olimpiyatlarda yer 

alan 42,000 sporcu ve ziyaretçinin cep telefonlarıyla dünyanın neresinde olursa olsun 

bu kişilerin aileleri ve arkadaşlarıyla olimpiyat deneyimlerini paylaşmalarına imkân 

sağlayarak "Z firması insanları ve aileleri bir araya getirir" mesajını vermeye 

çalışmıştır. 
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Dolayısıyla olimpiyatlar gibi büyük spor organizasyonlarında sadece sponsorlara 

verilen haklarla yetinilmemekte, organizasyonun devam ettiği süre içinde kuruluş veya 

markayı güçlendirecek değişik faaliyetlere de sponsor kuruluş tarafından 

girişilmektedir. 

Bazı durumlarda uluslararası bir spor organizasyonunun sponsoru ile o 

organizasyona katılan takım veya sporcunun sponsorları birbirlerine rakip 

olabilmektedir. Örneğin FIFA 2002 Dünya Kupası'nın resmi sponsoru X firması iken 

Türk Milli Takımı'nın sponsoru Y firması olmuştur. Böyle durumlarda takım 

sponsorluğunu seçen bir marka veya kuruluş resmi sponsora göre daha az ödemede 

bulunacağı için bir kere maliyet açısından kârlı durumdadır. Desteklediği takımın üst 

turlara çıkması veya derece alması durumunda da sponsor kuruluşun takımı 

desteklemek için verdiği sponsorluk tutarının kat kat üstünde tanıtım elde etme 

imkânına sahip olmaktadır. Aksi durumda ise takımın başarı kazanamaması 

durumunda, zaten verilen destek miktarı fazla olmadığı için sponsor kuruluşun önemli 

bir kaybı olmamaktadır. 

 

Spor organizasyonlarının sponsorluğunu üstlenen kuruluşun kazanımları şöylece 

özetlenebilir: 

 

 Sponsor firmanın vermiş olduğu spor malzemeleri ve kullanılan nakil 

araçlarının üzerinde sponsor firmanın reklamının yer alması 

 Spor organizasyonunun yapıldığı sahanın kenarlarındaki reklam panolarının 

kullanılması 

 Spor organizasyonuna katılan ve yarışan sporcuların ve araçlarının üzerinde 

firma reklâmının yer alması 

 Basılı materyaller ve görülebilecek yerlere kurulusun adının veya ürünün 

reklâmını koyma imkânı 

 Ulusal veya uluslar arası yapılan spor faaliyetleri ile sponsorun adının 

birleştirilmesi 

Organizasyonların maliyeti yapılan faaliyetin büyüklüğüne, kitle iletişim araçlarında 

verilebilecek yere, sunulan reklam ve tanıtım olanaklarına göre farklılıklar göstermektedir. 

Üstlenilen sponsorluk faaliyetlerinde kuruluşlar, ödedikleri paraların kendilerine geri 

dönmesini isterler ve organizasyon sırasında kendileri için belirlenmiş olan hedefleri 

gerçekleştirmeye çalışırlar. 

1.4.2. Kültür-Sanat Sponsorluğu 

Spor sponsorluğundan sonra, sponsorluk harcamaları içerisinde en fazla payı 

alan sponsorluk türüdür. Kültür sanat sponsorluğunda genellikle hizmet şeklinde 

yapılan desteklerin az olmasına karşın finansal yönden yapılan destekler ön plana 

çıkmaktadır. 

Bu sponsorluk türünü kuruluşlar uzun vadede ticari bir fayda sağlamak için 

hedef gruplarına ulaşmak, toplumda iyi niyet oluşturmak, imajlarının gelişimine 

katkıda bulunmak ve kuruluş içindeki personeli motive etmek amaçlarıyla daha çok 

yapmaktadırlar. 
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Kültür sanat sponsorluğunda müzik, heykeltıraşlık, resim, fotoğraf, sahne 

sanatları (opera, tiyatro, bale, operet), orkestra, koro, edebiyat, kişisel sanatlar ve 

sanatçılar, film, televizyon programı, sergi, müze gibi alanlar desteklenmektedir. 

 
Resim 1.8: Kültür-sanat sponsorluğunun hedef grupları spor sponsorluğuna göre daha 

küçüktür ve bu alanda yapılan sponsorluk spor sponsorluğuna göre daha az bütçelerle 

gerçekleştirilebilir. 

 

Kültür sanat alanında sponsorluk faaliyetleri düzenlenirken göz önünde 

bulundurulacak önemli bir diğer nokta da desteklenecek sanatçının ününü ve kuruluşu 

silecek kadar büyük olmamasıdır. Sponsorluğa ihtiyaç göstermeyecek kadar büyük bir ismi 

Türkiye’ye getirmek bir özel kuruluşun değil, konser organizatörlerinin görevidir. 

Kültür sanat sponsorluğunun hedef grupları spor sponsorluğuna göre daha küçüktür ve 

sponsorluk faaliyetine başlanmadan önce hangi spesifik hedef gruplara seslenileceği 

önceden tespit edilir. Bu alanda yapılan sponsorluk spor sponsorluğuna göre daha az 

bütçelerle gerçekleştirilebilir ve topluma da yapılan sponsorluk faaliyeti duyurulabilir. 

Bu alanda yapılan sponsorlukları çeşitli gruplara ayırabiliriz.  

1.4.2.1. Bireylerin Desteklenmesi Şeklindeki Sponsorluk Çalışmaları 

Bu alanda yapılacak sponsorluklar bireylerin, grupların ve bölgelerin 

desteklenmesi şeklinde olabilir. Bireylerin desteklenmesi burs verme, yetenekli 

sanatçıların desteklenmesi, araç gereç yardımı, çalışma yerlerinin sağlanması ve 

kişilerin kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli kongrelere, nitelik artırıcı çalışmalara 

katılmalarını sağlama şeklinde olabilir. 
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1.4.2.2. Grupların Desteklenmesi Şeklinde Yapılan Sponsorluk Çalışmaları 

Müzik de tıpkı spor gibi insanlar arasında iletişim kurmak, özelikle de gençlere 

ulaşmada etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzik sponsorluğu, bir konseri, 

festivali veya turneyi finansal olarak desteklemenin dışında çeşitli kuruluş ve 

markaların 12–25 yaşları arasında bulunan önemli bir hedef grupla iletişim kurma 

ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Müzik çeşitlerinden birisinin sponsorluğunu yapan bir kuruluş veya marka, 

hedef gruplarıyla arasında bir iletişim kurmaya çalışırken aynı zamanda fark 

edilebilmesi ve tanınırlığının sağlanması amacıyla isminin basın bültenlerinde, 

programlarda, afişlerde, özel davetliler için hazırlanan giriş kartlarında yer almasını 

sağlayarak ve sahneye isim veya logosunu koyarak tanıtımını gerçekleştirmeye çalışır. 

Ulaşılmak istenilen hedef gruplara göre de müzik türü seçilir. 

1.4.2.3. Bölgelerin Desteklenmesi Şeklinde Yapılan Çalışmalar 

Bazı kuruluşların birden fazla sponsorluk alanında amaçlarını gerçekleştirmek 

için sponsorluk yaptıkları görülmektedir. Yeni pazarlara giren kuruluşlar kendilerini 

tanıtmak ve pazardan bir pay elde edebilmek amacıyla faaliyette bulundukları yerlerin 

toplumsal sorunlarıyla i1gilenmek ve iyi bir kuruluş izlenimi vermek için sosyal ve 

kültür sanat alanındaki eksiklikleri gidermeye çalışmaktadırlar. 

1.4.2.4. Sergi Sponsorluğu 

Kültür sanat sponsorluğu içinde yer alan sergi sponsorluğunda da sanatçılara 

mekân sağlanmakta veya eserlerinin çeşitli yerlerde sergilenmesi için maddi katkıda 

bulunulmaktadır. Günümüzde bazı kuruluşlar da kendi sanat eserlerini hedef 

gruplarına göstermek amacıyla sergi salonları ve müzeler açmaktadırlar. Bazı 

durumlarda da boş duran, kullanılmayan binalar onarılarak ve yeniden düzenlenerek 

sanat eserlerinin sergileneceği mekânlar haline getirilmektedirler. 

 
Resim 1.9: Günümüzde bazı kuruluşlar hedef kitlelerine çalışmalarını göstermek için 

sergi salonları ve müzeler açmaktadır. 
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1.4.2.5.Yayın Sponsorluğu 

Kültür sanat sponsorluğu içerisinde değerlendirilebilecek bir başka alan da yayın 

sponsorluğudur. Bunun iki şekilde yapıldığı görülür. Birincisi bir kitabın, çevirinin, 

seyahat rehberlerinin, atlasların vb. yayınlanmasıdır. Bu tip sponsorluklarda sponsorun 

ismi destekte bulunduğu yayınlarda belirtilmektedir. En bilinen örneği Guinness 

Rekorlar Kitabı'dır. 

 

 
Resim 1.10: Bu tür sponsorluklarda sponsorun adı desteklediği yayınlarda belirtilir. 

 
Bu alan içerisinde ele alınabilecek ikinci sponsorluk türü de radyo ve televizyonda 

yayınlanan programların sponsorluğunu yapmaktır. Kuruluş veya markanın hedef 

gruplarının dinleme ve izleme özellikleri ve vermek istedikleri mesaj dikkate 

alınarak seçilen bir programın başlangıcında veya sonunda hem yazıyla hem de 

sözle yapılan sponsorluk izleyicilere gösterilerek kuruluş veya markanın tanınırlığı 

artırılabilir. 

 

Televizyon ve radyo programlarını takip ederek en fazla sponsor olan kuruluşların 

hangileri olduğunu ve hangi tarz programlara sponsor olduklarını araştırınız. 

 

Çocuklara yönelik ürünler üreten kuruluşların çizgi filmlerin sponsorluğunu 

yaparken, erkek tüketicilere yönelik ürünler üretenlerin de spor programlarının 

sponsorluğunu yaptıkları görülmektedir. Bazı kuruluş ve markaların isimleri de 

programın adında yer alarak daha fazla hafızalarda yer etme amacına yöneliktir. 

1920'lerde radyo programlarında başlayan program sponsorluğunun daha sonra 

televizyonun ortaya çıkmasıyla özellikle 1980'lerden itibaren Avrupa'da etkin bir 

biçimde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

Ayrıca pek çok sponsorluk faaliyetinin de radyo ve televizyonlardan büyük 

kitlelere duyuruldukları görülmektedir. Bazı büyük organizasyonların televizyondan 

yayınlanması karşılığında ayrı bir gelir elde edilmekte ve bu yayınların izleyicilere 

ulaşmasını sağlayan sponsorlar da tanınırlıklarını artırmaktadırr. Örneğin olimpiyat 
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oyunları ve dünya kupası karşılaşmaları gibi büyük organizasyonların yayın 

haklarından çok büyük gelirler elde edilmektedir. 

 

Son döneme ait olimpiyat oyunları ve dünya kupası karşılaşmalarının 

sponsorlarının kimler olduğunu arama motorlarını kullanarak araştırınız. 

 

Özellikle spor karşılaşmalarında hem resmî sponsor olan hem de karşılaşmaların 

yayın haklarını alan kuruluşlar büyük bir tanıtım yapma imkânını elde etmektedir. 

Aynı zamanda yapılan her iki sponsorluk şekliyle hem resmi sponsorluk haklarından 

faydalanılmakta hem de televizyon izleyicilerine etkin bir biçimde 

seslenilebilmektedir. 

 

1.4.2.6. Ödül Törenleri ve Yarışmalar Şeklinde Yapılan Sponsorluk 

Çalışmaları 

Kültür sanat sponsorluğu içerisinde çeşitli sanat dallarında verilen ödüller ve 

çeşitli yarışmalarda verilen ödüller de değerlendirilmelidir. Kuruluşların bütçelerine 

göre küçük veya büyük bütçelerle yapılabilen kültür sanat sponsorluğu özellikle hedef 

gruplarda sempati oluşturmak, medyanın dikkatini çekmek, kuruluşla sanat dalı 

arasında bir ilişki oluşturarak imaj transferi sağlamak, idari ve yerel yönetimlerle iyi 

ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunarak kamuoyunun kuruluşu tanımasını sağlamak, 

yeni mal ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlamak ve piyasaya sürülmeleri için gerekli 

olan koşulların sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 

  
 
Resim 1.11:  Antalya altın portakal film festivali bünyesinde düzenlenen ulusal uzun metraj film 

yarışmasındaki ödül töreninden bir görünüm 
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Sanat ve kültür sponsorluğu içinde algılanan eğitimle ilgili olarak kitap 

ödüllerinin sponsorluğunun üstlenilmesi, bir yayının finanse edilmesi, eğitim bursu, 

ödüllü yarışmalar, kısa ve uzun süreli araştırma bursu gibi uygulamalar, özellikle 

imkânların sınırlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde insanlara yaratacağı yeni ufuklar 

nedeniyle özel önem taşımaktadır.  

Yukarıdakileri özetleyecek olursak sponsorlukta karşılıklı alışverişin söz konusu 

olması nedeniyle gerek ana, gerekse yan sponsorların üstlendikleri faaliyetlerin 

sonuçlarından şansa bırakılamayan beklentileri vardır. Baştan yazılı anlaşmaya 

aktarılması gereken bu beklentilerin başlıcaları şunlardır:  

 Ana Sponsorların Beklentileri 

o Tüm basılı materyal ve reklam gereçlerinde logo kullanabilmek, 

katalog, program ve dergilere reklam verebilmek 

o Davetiye almak 

o Müşteri ve çalışanları için imkânlar yaratmak, ürününü tanıtma olanağı 

elde etmek 

o Resmi destekleyici tanımını bir süre kullanabilmek  

Yan Sponsorların Beklentiler 

 

o Basın toplantılarına katılmak 

o Panolarda yer almak 

o Tüm program içinde tek bir gösterinin sponsorluğunu yapmak veya 

firmaya ait bir gösteri düzenlemek 

o Katalogda firma adının anılması, reklamının basılması 

o Reklam gereçlerinde kuruluş logosuna yer verilmesi 

Türkiye’de kültür sanat faaliyetleri için yapılan sponsorluklar giderek artmaktadır. 

Kültür ve sanata destek vermenin kendileri için olumlu bir imaj oluşturduğunu gören 

kuruluşlar çeşitli dallardaki bu etkinliklere destek vermeye başlamışlardır. 

Kültür sanat sponsorluğu bir ülkenin, bir ulusun kültürüne, sanatına verdiği önem ve 

uygarlık düzeyini ortaya koyan bir tür toplumsal kurum niteliğindedir.  

1.4.3. Sosyal Sponsorluk 
 

İşletmelerin hedef kitlelerine sosyal sorumluluk duygusuna sahip olduklarını 

kanıtlama imkânı veren sosyal sponsorluklarda, kuruluş duygusallıktan uzak bir tutum 

içinde olmalı ve gerçekleştirilecek organizasyon işletmenin amaçlarıyla bağlantılı 

olmalıdır. Sponsorluğun karşılıklı alışveriş felsefesine dayanmasına karşın sosyal 

sponsorluk kurumsal kültürün içine kök salmalıdır. 
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Sağlık problemlerine duyarlılık, toplumu tehdit eden belli bir hastalık konusunda 

gösterilen hassasiyet, rehabilitasyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda 

verilen destek, yaşlılara ve çocuklara yardım merkezi kurmak, sosyal yardım 

faaliyetlerinde bulunmak, yabancı uyruklulara ve göçmenlere yardımcı olmak gibi çok 

çeşitli alanlarda yapılabilen sosyal sponsorluğun alanını işletmeler, yerel örgütler, 

medya ve çalışanlara danışarak saptayabilir.  

İşletmeler sempozyum, workshop (fikir üretme toplantısı), sergi, dia gösterisi, 

konser, gala yemeği gibi organizasyonlar düzenleyerek, tekerlekli sandalye armağan 

ederek, özürlülere yönelik maraton ve çocuklar için değişik faaliyetler düzenleyerek, 

spor olaylarıyla bütünleşmek suretiyle de sosyal sponsorluk gerçekleştirebilirler. 

 
 

Resim 1.12: İşletmelerin iyi imaj ve iyi kanaat oluşumu için gerçekleştirdikleri workshoptan bir 

görünüm. 

Hayırseverlik veya bağış yapma gibi görünen sosyal sponsorluk alanında yapılan 

faaliyetler kâr amacına yönelik olmamakla birlikte, kuruluşların yaptıkları faaliyetler, 

destekledikleri olaylar halk arasında iyi bir imajın ve kanaatin oluşmasına yol açmaktadır. İyi 

imaj ve kanaatin oluşması halkın herhangi bir mal veya marka tercihi ile karşı karşıya 

kaldığında sosyal sponsorluk alanında faaliyet gösteren kuruluşu tercih etmesine neden olur. 

Globalleşmenin bir sonucu olarak sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte kurumlar 

artık ürettikleri ürünler ile değil, topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmaya başladılar. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde ise “topluma geri verme” ilkesi yatıyor. Florida 

Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü profesörlerinden Kathy Fitzpalrick'e göre artık bugünün 

iş dünyasında kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal kimlik kadar önemlidir. Ünlü yönetim 

gurusu Peter Drucker'a göre ise geçtiğimiz 40-50 yılda ekonomik faktörler ön planda iken, 

bundan sonraki 20-30 yılda ise sosyal faktörler ön plana çıkacaktır. 
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İşletmelere çok fazla seçenek sunan sosyal sponsorluğun üstlenilmesinin 

nedenleri şunlardır:   

 

 Sosyal alanda yapılan çalışmaların, kamuoyu tarafından önemsenmesi ve 

işletmeye karşı güven duygusu oluşturması  

 

 Eleştirel hedef kitle ve bilim sanat çevreleriyle iletişim kurulmasını 

sağlaması 

 İşletmenin sosyal değerini artırması, reklam çalışmalarına canlılık ve 

etkinlik kazandırması ayrıca medya ile ilişkileri güçlendirmesi 

 

 Küçük bütçelerle etkili faaliyetler gerçekleştirilebilmesi 

 

 Müşterilerin yerel olması durumunda yöresel faaliyetlerin desteklenmesi 

durumunda işletmenin çevresel duyarlılığını kanıtlaması  

 

 Sosyal faaliyetlerin desteklenmesinin çalışanlar üzerinde olumlu etki 

yapması  

Sosyal sponsorluk alanında faaliyette bulunan kuruluşlar daha çok toplumda 

eksikliği hissedilen alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bazı durumlarda 

sponsorluk çalışmaları kuruluşların kendi inisiyatiflerinden çok toplumun ihtiyaçlarına 

göre şekil almaktadır.  

Sosyal sponsorluk başlığı altında sağlık, eğitim ve çevre sponsorluklarını ele 

almak mümkündür. 

1.4.3.1. Sağlık Sponsorluğu 

Sağlık alanında yapılan sponsorluklar içinde hastanelerin, kliniklerin desteklenmesi, 

sağlık ve hastalıklar konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları, sağlık alanında faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşların, derneklerin vb. desteklenmesine yönelik çalışmaları vardır. 

Ayrıca kuruluşlar, mali ve donanım (ambulans veya çeşitli cihazların alımı) yardımlarıyla da 

sağlık alanına destekte bulunabilirler. 

 
Resim 1.13: Kuruluşlar sağlık birimlerine teçhizat ve araç yardımı yaparak sponsorluk 

yapmaktadırlar 
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Sağlık alanında yapılan sponsorluklara ait örnekleri arama motorlarını kullanarak 

araştırınız. 

Bu alanda yapılan sponsorluklar sayesinde hem toplum sağlık konusunda 

bilgilendirilmiş olur hem de sponsorluğu yapan kuruluş iletişim araçları vasıtasıyla geniş 

ölçüde kendini tanıtma imkânı bulmuş olur. Aynı zamanda sponsor kuruluş ürün ya da 

hizmetlerinde sadece kâr amacı gütmediğini, toplumun sağlığını da düşündüğünü ortaya 

koyabilme şansına sahip olmuş ve toplumun iyi niyetini kazanmaya yönelik bir çalışma 

gerçekleştirmiş olur. 

Avrupa’da çocuk felci olaylarının görüldüğü son ülke olan Türkiye’de hastalığa yol 

açan polio virüsünün tamamen temizlenmesi için düzenlenen ‘Ulusal Aşı Günleri’ 26 Nisan 

1999’da başlayıp bir hafta sürmüştür. Kampanyaya pek çok kuruluş sponsor olmuştur. 

İstanbul il Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı, yaklaşık 3 bin kişinin görev aldığı ve 1310 ekiple 

sürdürülen kampanyada, 0-5 yaş grubunda yaklaşık 820 bin çocuğun polio (çocuk felci) 

virüsüne karşı aşılanması hedeflenmiştir. 

1.4.3.2. Çevre Sponsorluğu 

Son yıllarda doğanın giderek tahrip edilmesi ve çevre kirliliğinin artması nedeniyle 

çevre sponsorluğu önem kazanmıştır. Çevre sponsorluğunda çevre koruma dernekleri 

desteklenmekte, vatandaşların bilgilendirilmesine çalışılmakta, çevre konusunda toplantılar 

düzenlenmekte ve yerel tedbirler alınmasına katkıda bulunulmaktadır. 

Giderek yaygınlaşan çevre sponsorluğu bir taraftan kuruluşlara topluma karşı 

sorumluluklarını dile getirme imkânı vermekte, diğer taraftan da küçük ve orta boy 

kuruluşlara geniş olanaklar sunmaktadır. Bu kuruluşlar çevre konusunda yarışmalar 

düzenleyebilmekte (resim, fotoğraf, kompozisyon), kampanyalar gerçekleştirilebilmekte, 

(ağaç dikme kampanyası gibi), bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapılabilmekte 

(televizyon programları hazırlamak, kitap yayınlamak, sergi ve dia gösterileri hazırlamak), 

somut yardım programları hazırlayabilmekte (soyu tükenen bitki ve hayvan türlerini 

korumak) ve bir spor karşılaşması ya da konserler düzenleyerek gelirlerini çevrenin 

korunmasına bağışlayabilmektedirler. 

 
Resim 1.14: Kuruluşlar ağaç dikme kampanyalarına destek vererek çevreye karşı duyarlı 

olduklarını halka göstermektedirler. 
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Özellikle üretim aşamaları ya da ürünleri çevre kirliliği veya sağlık riski ile bağlantılı 

olan kuruluşlar için toplumsal sponsorluk büyük önem taşımaktadır. Kuruluşların 

vatandaşların iyi niyetini kazanmaları için yaptıkları faaliyetlerde çevreye en az zarar 

verdiklerini, çevreye karşı duyarlı olduklarını ve çevre konusuna önem verdiklerini 

sponsorluk faaliyetleriyle halka göstermeleri gerekmektedir. Örneğin bir kimya endüstrisinin 

çevre ve doğanın korunmasıyla ilgili çalışmalara destek olması, kuruluşta gerekli arıtma 

tesislerini kurması toplumda kuruluş hakkında olumlu düşüncelerin oluşmasına neden 

olacaktır. 

Kuruluşlar, yapmış oldukları bu faaliyetler sayesinde doğaya ve doğal hayata karşı 

duyarlı olduklarını göstererek hem çevre temizliğine ve doğal hayatin korunmasına katkıda 

bulunmakta hem de iyi bir sosyal sorumluluk örneği göstererek gelecek kuşaklar için 

yaşanabilir bir çevre bırakmaya çalışmaktadırlar. 

Çevre sponsorluğunda, işletmenin logosu veya ürünle üstlenilen sponsorluk 

faaliyeti arasında uyum olmasına dikkat edilmeli ve basının gündeminde olan konulara 

öncelik verilmelidir.  

Genç hedef kitlelerle iletişimi sağlayan çevre sponsorluklarında işletmenin 

büyüklüğüne göre uluslararası, ulusal ya da bölgesel olabilen partnerin basınla ilişkiler 

konusunda titiz davranmasıyla çok geniş kitlelere ulaşılmaktadır.  

Karşılıklı bir eylem olan sponsorluğun çevre alanındaki uygulamalarından işletmenin 

iletişim adına beklentileri şunlardır: 

 

 Tüm yazılı açıklamalarda faaliyet hakkında hedef kitlenin 

bilgilendirilmesi, 

 Partnerin medya ile ilişkilerinde işletmenin adının anılması, 

 Basın toplantıları ve broşürlerde konunun yazılı olarak belirtilmesi ve 

işletme logosuna yer verilmesi, 

 Basın gösteri ve sergiler için hazırlanan panolarda (çevre dostu) ürünlerin 

sergilenmesi 

 Firma hakkında bilgi verilmesi, 

 İşletmenin müşteri ve yörenin ünlülerine çevre organizasyonlarına 

katkıdan dolayı ödüllendirme imkânını sağlaması olarak özetlenebilir.  

 

1.4.3.3. Eğitim Sponsorluğu 

Eğitim sponsorluğu sıkça rastlanan sosyal sponsorluk türlerindendir. Eğitim 

sponsorluğu okulların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, vakıfların kütüphanelerin 

araştırma burs ve projelerinin mali veya malzeme açısından desteklenmesi faaliyetidir. 

Teknolojik ürünler ve eğitim malzemeleri üreten kuruluşlar eğitim sponsorluğunda 

daha çok yer almaktadırlar. Özellikle eğitim faaliyetlerinde devletin yetersiz kaldığı 

alanlarda özel kuruluşların katkıları önem kazanmaktadır. Eğitime yapılan destek, bir bağış 

olarak değil aynı zamanda bir yatırım olarak da görülmektedir. İş ve endüstri dünyası, 

eğitime yapmış oldukları katkılarla daha iyi eğitim almış bir nüfus oluşturarak bundan yarar 

sağlamaya çalışmaktadırlar. 
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Eğitim kuruluşlarına reklam amacı taşımadan doğru bir biçimde sunulan materyaller 

kuruluşların çok sayıda öğretmene, öğrenciye ve öğrencilerin ailelerine ulaşmalarını 

sağlayarak geleceğin potansiyel müşterileriyle iletişim kurma ve kuruluş hakkında olumlu 

izlenimler edinmeleri bakımından faydalıdır. Ayrıca eğitim alanında herhangi bir faaliyetin 

sponsorluğunu yapan kuruluş, yaptığı faaliyetin büyüklüğüne göre ismini sponsorluğunu 

yaptığı birime verebilir. 

Eğitim alanında yapılan sponsorluklar özellikle imkânların sınırlı olduğu gelişmekte 

olan ülkeler açısından insanlara yeni ufuklar açması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. 

Kuruluşlar eğitim sponsorluğu ile her şeyi devletten beklemeyerek, toplumda eksikliği 

görülen alanlarda malzeme ve mali destekte bulunarak bu ihtiyaçların karşılanmasına 

yönelik çalışmalara ve projelere katılarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirmektedirler. 

Eğitim sponsorluğu ile kuruluş hem bir toplumsal ihtiyacı karşılamakta hem de geleceğin 

müşterilerini kazanmaya yönelik bir yatırım yapmaktadır. 

X pillerinin yapımcıları, en iyi pratik kullanımı sağlayan bataryayı tasarlayan lise 

öğrencilerine 10,000 dolarlık ödül sağlayan bir bursun sponsorluğunu yapmaktadır. 

Böylelikle hem ürünlerini duyurmakta hem de çocukların yaratıcı düşünmelerini teşvik 

etmektedir. Benzer bir uygulamanın Y bankası tarafından da yapıldığı görülmektedir. 

"Yarına Dört Işık" isimli proje yarışması çevre, eğitim, spor ve endüstriyel tasarım dallarında 

yapılmaktadır.  

2001 yılının en başarılı sosyal sponsorluklarından birisi de b sponsorluğunu yaptığı 

"Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" isimli kalkınmada öncelikli 33 ilin kırsal kesiminde 

bulunan ve okuma azminde olan 5,000 kız öğrenciye maddi destekte bulunduğu sponsorluk 

uygulamasıdır. 

 

Resim 1.15: Özellikle eğitim faaliyetlerinde devletin yetersiz kaldığı alanlarda özel kuruluşların 

katkıları önem kazanmaktadır. 
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1.4.4. Macera-Seyahat Sponsorluğu 

Dağcılık, araştırma gezileri, tek bir kişinin yaptığı dünya gezileri, Kuzey Kutbu’na 

yolculuk, balonla dünya turu gibi büyük cesaret ve dayanıklılık isteyen olayları tek bir 

sponsor destekleyebileceği gibi, birden fazla kuruluş, yayıncı veya televizyon teçhizat, 

donanım ve mali destekte bulunabilir. 

 
Resim 1.16: Balonla dünya turu gibi faaliyetler kuruluşların imajlarını ya da vermek istedikleri 

mesajları destekleyici nitelikte olduğu için kuruluşlara cazip gelmektedir. 

 

Bazı şirketler yeni yerlerin keşfi, rekor denemeleri, macera gibi insanın kendisini 

aşmaya yönelik çabaları destekleyerek bunlardan fayda sağlamaya çalışmışlardır. Fakat 

böyle büyük cesaret ve dayanıklılık isteyen faaliyetlerin başarısız olma riski de vardır. Bu tür 

faaliyetler kuruluşların imajlarını ya da vermek istedikleri mesajları destekleyici nitelikte 

olduğu için kuruluşlara cazip gelmektedir. 
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Macera, seyahat gibi alanların sponsorluğunu yapan kuruluşların ismi bazen olayla 

birlikte açıkça birliktelik sağlarken bazen de sponsorun ismi belirsiz olabilir. 

 

1.5. Sponsorluk Kategorileri  

Kuruluşların yapmış oldukları sponsorluk faaliyetlerini sponsor ve sponsorluğu 

yapılan taraf olarak iki şekilde değerlendirmek mümkündür. Sponsorun yaptığı katkının 

türüne göre mali destekte bulunanlar, malzeme teçhizat desteğinde bulunanlar ve hizmet 

desteğinde bulunanlar şeklinde isimlendirilebilirler. 

Sponsorların yaptıkları katkıların türü ve büyüklüğüne göre elde edecekleri faydalar 

farklı olacaktır. Bu bakımdan asıl desteği sağlayanlara ana sponsor, farklı kategorilerde 

sponsorluk faaliyetinin gerçekleşmesine ana sponsora göre daha az tutarda katkıda 

bulunanlara yan sponsor veya ortak sponsor da denilmektedir.  

Ayrıca sponsorluk faaliyetinin çeşitliliğine göre tek bir alanda sponsorluk yapanlara 

tek taraflı (alanlı) sponsorluk, birden fazla alanda faaliyet gösterenlere de çok taraflı 

sponsorluk yapanlar denilmektedir. 

Kuruluşların sponsorluğa verdiği öneme göre de sponsorluk kategorilerini pasif, 

odaklanmış ve aktif sponsorluk olarak sınıflandırmamız mümkündür. 

Pasif sponsorlukta kuruluş, sponsorluktan fazla bir beklentiye girmeden küçük bir 

meblağla herhangi bir faaliyeti destekler. Odaklanmış sponsorlukta, kuruluş sponsorluğu 

yapılmamış veya az yapılmış olan alanlarda amaçlarını gerçekleştirmek için planlı ve sürekli 

olarak sponsorluk faaliyetinde bulunur.  

Aktif sponsorlukta ise kuruluş birden fazla alanda (spor, kültür, sosyal alanlarda) 

amaçlarını gerçekleştirmek için sponsorluğa ayrı bir önem verir ve bu amaçla kuruluşun 

bütçesinde sponsorluğa ayrı bir kalem ayrılır. 

Kuruluşların sponsorluktan en fazla yarar sağlayabilmeleri ancak odaklanmış ve aktif 

sponsorlukla mümkün olabilir. Ancak sponsorluk faaliyetini yaparken de sponsorluk 

politikası sponsorluk stratejisinin iyi bir biçimde planlanması ve uygulanması gerekmektedir 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Arkadaşlarınızla aranızda gruplar oluşturarak eğitim aldığınız kurumda 

gerçekleştirebileceğiniz sponsorluk çeşitlerine uygun çalışma alanı belirleyiniz. Bir 

bölümünüz okulunuza gerekli sağlık malzemelerinin temini için, bir bölümünüz ise 

sosyal etkinliklerin yapılması, diğer bir bölümünüz ise okulunuzdaki yetersiz olan ders 

araç  gereçlerinin tamamlanması için çevrenizde bulunan kuruluşlarla sponsorluk için 

görüşmeler yapınız. Kurallara uygun olarak sponsorluk öncesi ve sonrası yapılması 

gerekenleri yapınız. Yaptığınız çalışmalar hakkında rapor hazırlayarak dosyalayınız. 

Önce her grup kendi arasında daha sonra tüm gruplar bir araya gelerek, 

öğrendiklerinizin ışığında bir toplantı yaparak çalışmalarınızı değerlendiriniz. 

Değerlendirmeler sonucunda eksik ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili öğrenme 

faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üst yönetimle toplantı yaparak 

sponsorluk faaliyetinin yöneleceği 

hedef kitleyi seçiniz. 

 Üst yönetimle toplantı yaparak 

sponsorluk faaliyetinin yöneleceği 

hedef kitleyi seçerken dikkatli 

olunuz. 

 Hedef kitleye uygun sponsorluk türünü 

seçiniz. 

 Hedef kitleye uygun sponsorluk 

türünü seçerken gerekli analizleri 

yapınız. 

 Organizasyonlardan gelen sponsorluk 

tekliflerini listeleyiniz. 

 Organizasyonlardan gelen 

sponsorluk tekliflerini listelerken 

düzenli olunuz. 

 Uygun görülen organizasyonları 

toplantıya davet ediniz. 

 Uygun görülen organizasyonları 

toplantıya davet ederken etkili ve 

güzel konuşunuz. 

 Yönetimle birlikte teklif veren 

firmalarla toplantı yapınız. 

 Yönetimle birlikte teklif veren 

firmalarla toplantı yaparken zamanı 

etkili kullanınız. 

 Potansiyel firmadan karar için temas 

kurulacak kişinin iletişim bilgilerini 

yazınız. 

 Potansiyel firmadan karar için temas 

kurulacak kişinin iletişim bilgilerini 

yazmak için gerekli literatür 

taramasını yapınız. 

 Toplantıya çağrılan tüm firmalara 

teşekkür mektubu yazınız. 

 Toplantıya çağrılan tüm firmalara 

teşekkür mektubu yazarken dilbilgisi 

kurallarına uygun yazı yazınız. 

 Toplantılarda görüşülen önemli 

noktaları vurgulayan raporlar yazınız. 
 Toplantılarda görüşülen önemli 

noktaları vurgulayan raporlar 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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yazarken dikkatli olunuz. 

 Dosyalama yapınız. 
 Dosyalama yaparken dikkatli ve 

düzenli olunuz. 

 Karar verilen sponsorluk faaliyetini 

ilgili kişiye bildiriniz. 

 Karar verilen sponsorluk faaliyetini 

ilgili kişiye bildirirken etkili iletişim 

kurmaya özen gösteriniz. 

 Kuruluşun stratejisi ve bütçesine 

uygun olmayan teklifleri reddedilme 

nedenlerini yazarak postalayınız. 

 Kuruluşun stratejisi ve bütçesine 

uygun olmayan teklifleri reddedilme 

nedenlerini yazarken açık ve anlaşılır 

olmasına özen gösteriniz. 

 

 Entelektüel birikim sahibi olmak, 

organizasyon yapmak ve etkili 

iletişim kurabilmek için gayret 

gösteriniz. Ayrıca güncel gelişmeleri 

takip ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Sponsorluğun tarihteki ilk uygulamalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Mesenlik. 

B. Hayırseverlik 

C. Mektuplar 

D. Taraftarlık 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk yapılmasının nedenleri dışında kalır? 

E. Kurum kimliğinin tanınmasına ve pekişmesine katkıda bulunmak 

F. Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak 

G. Kurum içinde yaşanan ilginç olayları haber vermek. 

H. Kuruluşun tanıtımına katkıda bulunmak 

 

3. Amatör veya profesyonel sporcuların yapmakta oldukları spor dallarında başarılı 

olanlarının, daha önceleri de spor dallarında başarılı olmuş olanlarının veya 

ileride başarılı olabilecek olan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması veya 

parasal olarak desteklenmesiyle yapılan sponsorluk türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

İ. Spor organizasyonlarının sponsorluğu. 

J. Bireysel sporcuların sponsorluğu 

K. Spor takımlarının sponsorluğu 

L. Sergi sponsorluğu 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kültür-sanat sponsorluğunun çeşitlerinden birisi değildir? 

M. Yayın sponsorluğu 

N. Sergi sponsorluğu 

O. Spor sponsorluğu 

P. Bireylerin desteklenmesi şeklindeki sponsorluk çalışmaları 

 

5. Sağlık problemlerine duyarlılık, toplumu tehdit eden belli bir hastalık konusunda 

gösterilen hassasiyet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda verilen destek, 

yaşlılara ve çocuklara yardım merkezi kurmak, yabancı uyruklulara ve 

göçmenlere yardımcı olmak gibi çok çeşitli alanlarda yapılabilen sponsorluk türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sosyal sponsorluk 

B. Spor sponsorluğu 

C. Kültür-sanat sponsorluğu 

D. Sağlık sponsorluğu 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Okulların, üniversitelerin, araştırma enstitülerinin, vakıfların kütüphanelerin araştırma 

burs ve projelerinin mali veya malzeme açısından desteklenmesi şeklinde yapılan 

sponsorluk türü aşağıdakilerden hangisidir? 

E. Çevre sponsorluğu. 

F. Eğitim sponsorluğu 

G. Sağlık sponsorluğu 

H. Yayın sponsorluğu 

 

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

 

7. Çevre sponsorluğunda çevre……………………..………..desteklenmekte, 

vatandaşların bilgilendirilmesine çalışılmakta, çevre konusunda…………..…ve yerel 

tedbirler alınmasına katkıda bulunulmaktadır. 

 

8. Sosyal sponsorluk alanında faaliyette bulunan kuruluşlar daha çok toplumsal 

alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bazı durumlarda sponsorluk çalışmaları 

kuruluşların kendi inisiyatiflerinden çok……………                     almaktadır.  

 

9. Betül Mardin ise sponsorluk kavramını “……………….bir konuda veya özel olayda 

maddi destek sağlayarak o konuda….….… ile ilgili saygın bir intiba oluşturma 

hakkını sağlamaktır.” seklinde yorumlamaktadır. 

 

10. Uygulamada bazı……………..yapıldığı fakat yanlış bir biçimde sponsorluk olarak 

adlandırıldıkları görülmektedir. Sponsorluğun esasında…………….vardır, bağışta ise 

bu söz konusu değildir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 
 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki kontrol listesini kullanarak değerlendiriniz. 

KONTROL LİSTESİ 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Üst yönetimle toplantı yaparak sponsorluk faaliyetinin 

yöneleceği hedef kitleyi seçtiniz mi? 
  

2. Hedef kitleye uygun sponsorluk türünü seçtiniz mi?   

3. Organizasyonlardan gelen sponsorluk tekliflerini listelediniz mi?   

4. Uygun görülen organizasyonları toplantıya davet ettiniz mi?   

5. Yönetimle birlikte teklif veren firmalarla toplantı yaptınız mı?   

6. Yönetimle birlikte teklif veren firmalarla toplantı yaparken 

zamanı etkili kullandınız mı? 
  

7. Potansiyel firmadan karar için temas kurulacak kişinin iletişim 

bilgilerini aldınız mı? 
  

8. Toplantıya çağrılan tüm firmalara teşekkür mektubu yazdınız mı?   

9. Toplantılarda görüşülen önemli noktaları vurgulayan raporları 

yazdınız mı? 
  

10. Dosyalama yaptınız mı?   

11. Karar verilen sponsorluk faaliyetini ilgili kişiye bildirdiniz mi?   

12. Kuruluşun stratejisi ve bütçesine uygun olmayan teklifleri 

reddedilme nedenlerini yazarak postaladınız mı? 
  

13. Kuruluşun stratejisi ve bütçesine uygun olmayan tekliflerin 

reddedilme nedenlerini yazarken açık ve anlaşılır olmasına özen 

gösterdiniz mi? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2 
 
 

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında sponsorluk anlaşması yapabilecek, 

sponsorluk faaliyetlerini uygulayabilecek ve değerlendirebileceksiniz. 

 

 

 
 Sponsorluk yapan çeşitli kurumlara giderek sponsorluk öncesi yaptıkları 

çalışmalar hakkında bilgi alarak öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Arama motorlarını kullanarak çeşitli kurumlar tarafından yapılmış sponsorluk 

anlaşması örneklerini bularak içerik ve ileri sürülen şartlar bakımından 

karşılaştırınız ve sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 Sponsorluk uygulamalarına ait örnekleri araştırınız. 

 Sponsorluktaki başarı ve başarısızlık durumlarını objektif olarak 

değerlendirebilen kurumları ve çalışmalarını araştırınız.  

 

2. SPONSORLUK ÖNCESİ YAPILACAK 

ÇALIŞMALAR, SPONSORLUK 

UYGULAMASI VE SPONSORLUK 

DEĞERLENDİRMESİ 

 
2.1. Sponsorluk Öncesi Yapılacak Çalışmalar 
 

2.1.1. Sponsorluk Politikasının Hedeflerinin Belirlenmesi  

Yapılacak bir sponsorluk faaliyetinin hedeflerini, ekonomik ve iletişime (imaja) 

yönelik hedefler olarak ayrı ayrı belirlemek gerekir. Bu hedefler, kuruluşun yaptığı 

sponsorluk faaliyetinin amacına ulaşıp ulaşmadığını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Bir 

kuruluş veya markanın yapmış olduğu bir sponsorluk faaliyetinin kısa sürede kuruluş 

amaçlarını yerine getiremeyeceği de göz önünde tutulmalıdır. 

Ekonomik hedefler sponsorluk faaliyetinin devam ettiği veya hemen bitiminden sonra 

satışlarda meydana gelen değişikliklerle görülebilir. Ancak iletişime yönelik, kişilerin 

algılamalarını değiştirmek, kuruluş hakkında olumlu duygular oluşturmak, kuruluşun 

tanınırlığını artırmak gibi amaçlar ve hedefler kısa sürede gerçekleştirilemez. Bunların 

kuruluş lehine kalıcı olabilmesi için sponsorluk faaliyetinin uzun süreli olarak yapılması 

gerekmektedir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Sponsorluğun Hedef Kitlesinin Belirlenmesi 

Kuruluşların faaliyette bulundukları alanlarda temas halinde oldukları baslıca hedef 

kitleleri arasında kuruluşun çalışanları, müşterileri ve potansiyel müşterileri, işverenleri, 

ortaklar, yerel yönetimler, kamuoyu önderleri, finans kuruluşları, ticari birlikler, tüketici 

örgütleri, baskı grupları, mal ve hizmet sunanlar, potansiyel iş gücü, hükümet vb. sayılabilir. 

 
 

Resim 2.1: Kuruluşların yapacağı bir sponsorluk faaliyetinin başarılı olması için hedef kitlenin 

önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Kuruluşların faaliyette bulunduğu ilk hedef kitlesi ise 

çalışanlarıdır. 

Kuruluşların amaçlarına ulaşmada yapmış oldukları sponsorluk faaliyetleriyle farklı 

hedef kitlelere ulaşmaları mümkündür. Mesela tüm tüketicilere seslenmek için spor 

sponsorluğu tercih edilirken, sanat sponsorluğu toplum ilişkileri ile ilgili amaçları 

gerçekleştirmede ve kanaat önderlerine ulaşmada daha fazla tercih edilmektedir. 
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Kuruluşların yapacağı bir sponsorluk faaliyetinin başarılı olması için hedef kitlenin 

önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Sponsorluk yapan kuruluşun ulaşmak istediği hedef 

kitlesiyle, sponsorluğu yapılan faaliyetin hedef kitlesi arasında bir uyumun olması ve 

seçilecek sponsorluk alanının ortak kitleye hitap etmesi gerekmektedir. 

Kuruluşun hedef kitlesi ile iletişim kurmasında rol oynayan sponsorluktan istediği 

verimi elde edebilmesi için, hedef kitlesinin demografik özelliklerini bilmesi gerekir. 

Yapılan bir sponsorluk faaliyetinin hedef kitlelerini şu şekilde gruplayabiliriz: 

 Sponsorluk faaliyetine katılanlar,  

 Sponsorluk faaliyetini yerinde izleyenler 

 Sponsorluk faaliyetlerini kitle iletişim araçlarından izleyenler sayılabilir. 

Her kuruluş faaliyet gösterdiği alana göre farklı hedef kitlelere hitap etmelidir. 

2.1.3. Sponsorluk Stratejisinin Belirlenmesi  

Sponsorluk stratejisinin saptanmasında, özellikle sponsorluk yapılacak alanın ve 

sponsorluğu yapılacak faaliyetin, grubun, kişinin seçilmesi oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü seçilen sponsorluk alanının ve sponsorluğu yapılan faaliyetin 

sponsorun hedefiyle uyum içinde olması gerekmektedir. 

Kuruluşlar sponsorluk stratejilerini tespit ederken, uygulanacak stratejinin sponsorluğu 

destekleyen reklam, satış geliştirme ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle uyum içinde olması elde 

edilecek başarının oranını etkileyecektir. Sponsorluk planlamasının yapılmasında, kuruluşun 

amaçları ve ulaşmak istedikleri hedef kitle birinci derecede önem taşımaktadır. 

Sponsorluk yapacak kurum kendi faaliyet programını dikkate alıp tüm bu konuları 

değerlendirerek sponsorluk alanını ve sponsorluk türünü tespit etmeye çalışmalıdır. Eğer 

kuruluş imajını geliştirmek isterse elde etmek istediği imajı ve bu imajın hangi sponsorluk 

türleri ile yapılabileceğini değerlendirerek birkaç sponsorluk türünü seçip daha sonra 

ayrıntılı olarak bunları analiz etmelidir. 

Sponsorluk stratejisi belirlemek için verilecek kararlardan biri de sponsorluğun 

alanıdır. Kuruluş bir olayın veya faaliyetin sponsorluğunu yapmaya karar verdiğinde, bu 

sponsorluğun kitle iletişim araçlarından izleyiciye aktarılması veya bu araçlarda yer 

almasına, kuruluşun veya kuruluş markasının tanıtımına yapacağı katkı ve sponsorluğu 

yapılan alanın hedef kitlenin bos zamanlarını değerlendirme faaliyetleriyle uyumlu olup 

olmamasına, yapılacak sponsorlukla olayın, grubun ve kişinin imajının kuruluşa ya da 

markaya yansıtılmasına ve sponsorun alanında lider olduğunu, üstün olduğunu gösterip 

gösteremeyeceğine, sponsorluk faaliyetinin diğer kitle iletişim araçlarıyla desteklenme 

durumuna, sponsorluk alanının uzun süreli bir birliktelik sağlama durumuna, kanaat 

liderlerine ulaşma imkânına ve bütçe durumuna göre ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması 

gerekmektedir. 
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2.1.4. Sponsorluk Stratejisinin Diğer Araçlarla Uyumu 

 

Sponsorluk faaliyeti sırasında yapılan diğer iletişim faaliyetlerinin birbirini 

desteklemesi sponsorluktan elde edilecek faydaları artıracaktır. Sponsorlukta diğer iletişim 

araçlarının kullanılması sponsorluk sırasında kolayca görülebilen markayı ve ürünü hedef 

kitleye duyurduğu gibi, sponsorluktan sonra veya sponsorluk sırasında yapılan reklamlarda 

da sponsorluk konu olarak yer alabilmekte ve bunlar birbirini pekiştirmektedir. 

Sponsorluk yapan bir kuruluşun yaptığı faaliyetler büyüklüğüne ve önem derecesine 

göre kitle iletişim araçlarında yer bulmaktadır. Sponsor kuruluşun kitle iletişim araçlarında 

yer almasının yanında sporcuların formalarının üzerinde, stadyumlarda saha kenarlarındaki 

reklamlarda, kültürel faaliyetlerde belirlenen alanlarda, sinema ve film yapımlarında film 

içinde kullanılan ürün veya marka şeklinde adından söz ettirerek tanıtımın yapılması 

mümkündür. 

2.1.5. Sponsorluk Politikasında Kullanılan Araçlar 

Sponsorluk politikası belirlenirken özellikle dikkatte alınması geren altı ölçüt vardır. 

Bunlar:  

 Hedef grubu ve pazar yeri  

 Olayın yani faaliyetin beğenilme durumu, medyada yer alma süresi ve yerinin ne 

olabileceği konusunda bir araştırma yapılması gerekir.  

 Zamanlama, olayın takvimi izlenilebilirlik açısından önemlidir. Aynı tarihe 

rastlayan başka önemli bir olay, izlenme ya da katılım oranını düşürecektir. 

 Potansiyel tanıtma faktörleri, olayın daha önceki sponsorları, sponsorluğun 

statüsünün karşılaştırılması da yapılması gereken bir başka çalışmadır. 

 Ürün ile olay ya da imajla olay arasında bir bağın bulunması gerekmektedir. 

Elde edilmek istenilen imaja uygun bir olayın ya da grubun seçilmesi 

gerekmektedir.  

 Ve tabii ki en önemlisi sponsorluğun bütçeye uygun olması gerekmektedir. 

 

2.1.6. Sponsorluk Bütçesinin Belirlenmesi 

 

Sponsorluk bütçesinin tespit edilmesinde yapılacak faaliyetlere göre maliyet unsurları 

değişiklik gösterecektir. Genel hatlarıyla sponsorluk bütçesinde yer alan harcama kalemleri 

şunlardır: 
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Resim 2.2: Yapılacak sponsorluğun kuruluşun bütçesine uygun olması gerekir. 

 

 Sponsorluğu yapılacak faaliyete, gruba, takıma, bireye veya organizasyona 

sponsor olmak için kuruluş tarafından nakdi olarak ödenecek miktar ya da aynî 

olarak yapılacak yardımların bedellerinin oluşturduğu miktar  

 

 Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek 

için yapılacak harcamalar 

 

 Sponsorluk faaliyetinde kullanılan geçici personel alımı ve faaliyete gelen 

personel tarafından yapılan masraflar  

 

 Sponsorluk yapan kuruluş olarak misafirleri ağırlamak ve eğlendirmek için 

yapılan masraflar 

 

 Sponsorluk faaliyeti esnasında izleyicilere bedava dağıtılan promosyon 

(özendirme) malzemeleri  

 

 Sponsorluk faaliyetini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla ilişkiler 

ve promosyon faaliyetlerinin masrafları 

 

 Sponsorlukla bağlanabilen değişik yönetim harcamaları  

 

 Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetinden faydalanılan reklam, halkla ilişkiler 

ve sponsorluk ajansına ödenecek miktar 

 

 Sponsorluğa karar verme aşamasında, uygulamada ve değerlendirmede 

yapılacak olan araştırma ve değerlendirme harcamaları 

 

 Beklenmeyen masraflar için ayrılacak miktar 

Yapılacak olan sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal veya 

uluslararası oluşuna göre de sponsorluk harcamaları değişecektir. Çoğunlukla sponsorluk 

için belirlenen miktar, diğer harcama kalemlerinin de dâhil olmasıyla birkaç kat artmaktadır. 
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Genel olarak yapılacak her 1 birim sponsorluk harcaması için sponsorluğu desteklemek 

amacıyla 2-3 birim daha harcama yapılması gerektiği dikkate alınmalıdır. 

2.1.7. Sponsorlukla İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi 

Ülkemizde de son zamanlarda sponsorlukla ilgili birtakım yasal düzenlemelerin 

yapıldığı görülmektedir. 12.04.2001 tarihinde kabul edilen 4644 sayılı kanunun, 21.04.2001 

tarihinde 24380 sayılı Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle ulusal ve uluslararası alanda 

üstün başarı gösteren sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve 

kuruluşlara aynî ve nakdî ödül verileceği ve ayrıca sponsorların uluslararası resmi spor 

organizasyonları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü spor tesisleri için 

yapacakları aynî veya nakdî harcamalar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa dair bir 

düzenleme yapılarak spor sponsorluğuna vergi kolaylığı getirilmiş olup aynı zamanda spor 

alanında başarılı olanların ödüllendirilmesi kararı alınmıştır. Bu tür kanuni düzenlemelerin, 

spor sponsorluğunun ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ayrıca Resmi Gazete'nin 5 Nisan 2001 tarih ve 24364 sayılı sayısında Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü'nün mülkiyeti ve kullanımında bulunan spor tesislerinde yapılacak spor 

faaliyetleri ile genel müdürlüğün gözetim ve denetiminde düzenlenecek olan spor 

organizasyonlarına katılan kulüp ve kişilerin her türlü spor malzemeleri ile araç gereçlerine 

reklam konulmasına dair hazırlanan yönetmelik de spor kulüplerinin ve sporcuların 

gelirlerini artırmaya yardımcı olacak ve sporun gelişimine katkıda bulunacaktır. 

Ancak şu da unutulmamalıdır ki sponsorluk kavramı ülkemizde son zamanlarda ortaya 

çıkan ve hızla gelişen bir kavram olduğu için bu konudaki yasal düzenlemeler konusunda da 

sürekli gelişim ve değişimler yaşanmaktadır. 

 

 
 

Resim 2.3: Sponsorluk hakkındaki yasal düzenlemelerde sürekli gelişim ve değişimler 

yaşanmaktadır. 
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Arama motorlarını kullanarak sponsorlukla ilgili yasal olarak yapılan son 

düzenlemeleri araştırınız. 

2.1.8. Sponsorluk Anlaşmasının Yapılması 

Kuruluşlar sponsorluk yapacakları alanı seçerken hedef kitleye ulaşmak, kuruluşla 

sponsorluk yapılacak alan arasında bağlantı olması gibi bazı özellikler ararlar. Sponsorluğu 

yapılacak bireyin de sponsora, yapmış olduğu nakdî veya aynî desteğin karşılığında birtakım 

haklar sunması gerekir. 

Sponsorluk yapacak olan bir kuruluş, amaçlarını gerçekleştirmek için uygun bir 

sponsorluk alanı ararken, yardıma ihtiyaç duyan bazı gruplar, organizasyonlar da sponsor 

arayışına girerek alacakları yardım karşılığında sponsora birtakım haklar sunmayı teklif 

ederler ve görüşmeler sonucunda bir sponsorluk anlaşması yapılır. Bu aşamada yardım 

arayan kişi ya da grupların, kuruluşlara ne gibi yararlarının olacağının detaylı bir biçimde 

anlatan bir teklifin doğru bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Karşılıklı anlaşma 

sağlandıktan sonra uygulama başlar. 

 

 
Resim 2.4: Sponsorluk anlaşması yetkililerce imzalandıktan sonra yürürlüğe girmiş olur. 

 

Taraflar arasında ileride doğabilecek bazı anlaşmazlıkları önlemek amacıyla mutlaka 

sponsorluk anlaşması yazılı olarak yapılmalı ve anlaşmada taraflara sunulan haklar açık bir 

biçimde ifade edilmelidir. Genel olarak sponsorluk anlaşmasında şu noktalar yer alır: 

Tarafların yasal konumu, ortaklık vb. özellikleri tanımlanarak, imza yetkisinin 

yetkisinin kimde olduğu  

 

 Sponsorluğun süresi  

 Sponsorluğun maliyeti ve ödeme biçimi  

 Sponsorluğun nerede ve hangi tarihlerde yapılacağı  

 Sigorta ve tazminat hakkına ilişkin bilgiler vb.  
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İşletme, üstlendiği sponsorluk ile ilgili olarak yapacağı anlaşmada şu koşulları 

ileri sürmelidir: 

 

 Kullanılacak başlıklarda işletmenin veya markanın adı yer almalı ve 

sponsorluğu tekrarlamak için süre belirtilmelidir. 

 Sponsor firma rakip reklamları reddetmek hakkına sahip olmalı, üstlenilen 

davetlerde konuk sayısında anlaşmaya varılmalı, sponsor firmanın 

resepsiyonuna anlaşma yapılan oyuncu ya da sporcunun katılımı 

sağlanmalıdır. 

Kuruluşların sponsorluk programları sırasında anlaşmalı oldukları ünlülerle 

ilişkilerinin sürekliliğinin sağlanması sponsorluk faaliyetini daha etkin kılmaktadır.  
Taraflar arasında anlaşma koşulları üzerinde bir mutabakat sağlanırsa anlaşma 

yetkililerce imzalandıktan sonra yürürlüğe girmiş olur. Sponsorluk sözleşmelerinin 

imzalanmasını müteakip bir sureti 10 gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından genel 

müdürlüğe gönderilir. 
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SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  (Boş) 

 

 

............................................... adına hareket eden   .......................................... ile 

............................................... adına hareket eden ................................................... arasında 3289 sayılı 

kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda iş bu sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 1- Bu sözleşmede geçen; 

Sponsorluk alan   : ……………………………………………’nu, 

Sponsor               : ……………………………………………’yi, 

ifade eder. 

 

Tarafların adı, soyadı / kanuni unvanı ve tebligat adresleri 

Madde 2- 

a) Sponsorluğu alanın; 

Adı, soyadı / 

Kanuni unvanı      : ................................................................................ 

Adresi          : ................................................................................ 

   

b) Sponsorun; 

Adı, soyadı / 

Kanuni unvanı      : ................................................................................   

Adresi  : ................................................................................ 

        

 Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup değişiklik bildirimi yapılmadığı 

sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

 

Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası  

Madde 3- 

a) Sponsorun vergi dairesinin adı ve ili :  
Sponsorun vergi kimlik numarası     : .....................................................  

b) Sponsorluğu alanın vergi dairesinin adı ve ili :  

Sponsorluğu alanın vergi kimlik numarası     : ………………………... 

  

Sponsorluğu alanın banka hesap numarası (1) 

Madde 4- Sponsorluğu alanın banka hesap numarası: ……………… 

 

---------------------------------------------------------------------------------- (1) Bu madde 

sadece nakdî sponsorluklarda yazılmalıdır.  

Sponsorluğun konusu 

Madde 5-  
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Sözleşme bedeli / Yaklaşık sponsorluk bedeli (2) 

Madde 6- Sponsorluk konusu işin (yaklaşık) bedeli (KDV dâhil) 

.............................YTL (..................................... Yeni Türk Lirası)dır.  
 

İşin (faaliyetin) başlama, bitiş tarihleri ve yeri 

Madde 7-  

          a) İşin başlama tarihi       : ............................................... 

          b) İşin bitiş tarihi           : ............................................... 

          c) İşin yeri                       : ……………………………… 

 

 Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri 

 Madde 8- 

a) Sponsorluğun başlama tarihi : ……………………… 

b) Sponsorluğun bitiş tarihi       : ……………………… 

 

Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki    yükümlülükleri 

Madde 9- 

 

 

Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda uyulacak hususlar 

Madde 10-  

a) Sponsorluk ve reklam alınmasında mevcut yönetmelikte belirtilen hükümlerin 

yanında ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları geçerlidir. 

b) Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, 

dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü 

alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler 

kullanılamaz. 

c) Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyonlar tarafından 

izin verilen şekil ve ölçülere uygun olmalıdır. 

d) Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata 

uğramadığını  kabul ve beyan eder. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Nakdi sponsorlukta “Sözleşme bedeli”, aynî sponsorlukta “Yaklaşık 

     sponsorluk bedeli” şeklinde yazılmalıdır. 

 

Sorumluluk 

Madde 11- Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde 

gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur. 
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Taahhüdün yerine getirilememesi 

Madde 12- Sponsor mücbir sebepler dışında, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 

..............................TL (........................... Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi taahhüt eder. 

 

Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı 

anlaşmalar 

Madde 13- Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı 

anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz. 

 

Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği 

Madde 14- Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri .................... 

tarafından ödenecektir. 

İhtilafların halli 

Madde 15- Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü 

anlaşmazlıkların çözümünde ................................ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

 

Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi 

Madde 16- Bu sözleşme .......... maddeden ibaret olup  .../ .../ ....... tarihinde 

imzalanmıştır. 

 

                          .                                                                   

......................................................                             …………………………………                   

    Adına            Adına   

 

 

          (Adı, Soyadı ve Unvanı)                                            (Adı, Soyadı ve Unvanı) 
 

2.2. Sponsorluk Faaliyetinin Uygulanması 
 

Sponsorluk uygulaması, özellikle sponsor olan kuruluşun titizlikle izleyeceği bir dizi 

çalışmayı içerir. Kuruluşu tanıtıcı broşür, katalog gibi yayınların fotoğraf, film ve video 

çekimleri, basın toplantılarının düzenlenmesi uygulama aşamasının çalışmaları arasında 

sayılabilir. Basın toplantısının yapılacağı uygun yer ve zaman seçilmelidir. Toplantıda soru 

ve yanıtlara zaman ayrılmalıdır. Basın toplantısına davet yazılı olarak en az bir hafta 

önceden yapılmalı ve tüm basın yayın organları toplantıya davet edilmelidir. 

 
Sponsorluk için hazırlanan basın bülteninde ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden gibi 

sorulara açıkça yer verilmelidir. Bültenin içeriği reklam içermelidir. 

 
Ciddi bir sponsorluk için hazırlık çalışmalarına en az bir yıl önceden başlamak 

gerektiği unutulmamalıdır. Sponsorluğun uygulanması sırasında düzenli toplantılarla 

sponsorluğun aksayan taraflarının değerlendirilmesi yapılmalıdır  

Eğer kuruluş sponsorluk için danışmanlık hizmeti veren bir ajans ile çalışacaksa 

ajansın daha önceki deneyimleri ve çalışmaları konusunda bilgi sahibi olması gerekir. 
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Resim 2.5: Sponsorluğun uygulanması sırasında düzenli toplantılarla sponsorluğun aksayan 

taraflarının değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

 

2.3. Sponsorluk Faaliyetinin Değerlendirilmesi  

Sponsorluk faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek için öncelikli olarak sponsorun 

neyi veya neleri gerçekleştirmek istediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yönetimin 

"ilgi duyduğu bir kişi veya alanın" desteklenmesi de sponsorluğun etkinliğini tespit 

etmede zorluk oluşturacaktır. Bunun yanında uygulamada pek çok sponsorluk 

faaliyetinin etkinliğinin değerlendirilmediği görülmektedir. Sponsorluğa büyük paralar 

yatıran kuruluşların sponsorluğun değerlendirilmesinde gereken önemi, özeni 

göstermedikleri ve bu konu için bütçeden herhangi bir pay ayırmadıkları görülmektedir. 

Yapılan sponsorluk faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapılmamasının bir nedeni 

de sponsorluktan sorumlu olan kişilerin değerlendirme yapmaya isteksiz olmaları 

yüzündendir. Çünkü değerlendirmeyle bireyler kendi mesleki kariyerlerini, faaliyetlerini 

sorgulamakta, başarısız olmaları halinde işlerini kaybedebileceklerini bilmektedirler. 

Genel olarak sponsorluk konusu incelendiğinde sponsorluk faaliyetlerinin her 

zaman teori çalışmalarından önce geldiği görülmüştür. Dünyada ve Türkiye'de yapılan 

sponsorluk çalışmaları genellikle tecrübeye dayalı olarak yapılmış ve ne yazık ki her 

zaman akademik araştırmalara açık olmamıştır. Sponsorluk konusunda yapılan 

çalışmalar incelendiğinde daha çok bu çalışmaların makro düzeyde kaldıkları yani daha 

çok hangi şirketlerin hangi olayları ne amaçlarla desteklediklerini tespit etme amacıyla 

yapıldığı, mikro düzeyde yani yapılan sponsorluk faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki 

etkilerinin neler olduğu, sponsor ve sponsorluk faaliyetleri hakkında neler düşündükleri 

gibi konularda pek yapılmadığı görülmektedir.  
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Sponsorluğu değerlendirmede bir sponsorun pazarın belli bir kesimine hitap etmek 

istediğinde sponsorluk faaliyetine katılanların yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik olarak 

hangi gruplara girdiğini bilmesi, başarısını değerlendirmek istediği hedef gruba seslenip 

seslenmediğini ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca spor faaliyetlerini 

seyredenlerin karşılaşmalardan önce ve sonra görüşleri alınarak yapılan sponsorluğun 

kuruluşun belirlediği hedeflere ulaşma açısından başarıya ulaşıp ulaşmadığını 

belirlemede etken olacaktır. 

Pazar, ürün veya markayla ilgili hedefler bakımından satışlarda bir artışın olup 

olmadığı da sponsorluğun değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.  

Sponsorlukla ilgili değerlendirmeler çeşitli yollarla yapılabilir. 

 Bunlar: Gözlem yapmak, soru sormak, pre-testler, sponsorluk sırasında yapılan 

testler, post-testler, araştırmalar, laboratuvar deneyi, alan-saha deneyi ve çeşitli anket 

uygulamaları şeklinde olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arkadaşlarınızla aranızda gruplar oluşturarak öğrenme faaliyeti birdeki yapacağınız 

sponsorluk çalışmalarını aşağıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştiriniz. Gerekli raporları 

hazırlayıp uygun dosyalamayı yapınız. 

Tüm bu yapılan çalışmaları arkadaşlarınızla birlikte öğrendiklerinizin ışığında 

değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda, eksik ya da hatalı gördüğünüz konularla ilgili 

öğrenme faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Hedef kitleye yönelik olarak 

kullanılacak iletişim yöntemlerini 

listeleyiniz. 

 Hedef kitleye yönelik olarak 

kullanılacak iletişim yöntemlerini 

listelerken planlı olunuz. 

 Sponsorluk faaliyetinde kullanılacak 

personeli ayarlayınız. 

 Sponsorluk faaliyetinde kullanılacak 

personeli ayarlarken dikkatli olunuz. 

 

 Başlık sponsorluğu için yapılacak 

harcamaları fiyatlandırınız. 

 Başlık sponsorluğu için yapılacak 

harcamaları fiyatlandırırken gerekli 

hesaplamaları yapınız. 

 Kullanılacak iletişim yöntemleri için 

yapılacak harcamaları fiyatlandırınız. 

 Kullanılacak iletişim yöntemleri için 

yapılacak harcamaları 

fiyatlandırırken gerekli 

hesaplamaları yapınız. 

 Kullanılacak personel için yapılacak 

harcamaları fiyatlandırınız. 

 Kullanılacak personel için yapılacak 

harcamaları fiyatlandırırken gerekli 

hesaplamaları yapınız. 

  Harcamaları bütçe halinde yazıya 

dökünüz. 

 Harcamaları bütçe halinde yazıya 

dökerken açık ve anlaşılır olunuz. 

 Anlaşma metnine faaliyetin tanımını, 

yerini, süresini ve yenileme 

seçeneklerini yazınız. 

 Anlaşma metnine faaliyetin tanımını, 

yerini, süresini ve yenileme 

seçeneklerini açık ve anlaşılır 

yazınız. 

 Sponsorluk meblağını ve ödeme 

yöntemini yazınız. 

 Sponsorluk meblağını ve ödeme 

yöntemini yazmadan önce gerekli 

analizleri yapınız. 

 Tarafların haklarını yazınız. 
 Tarafların haklarını yazarken hukuk 

kurallarına uygun hareket ediniz. 

 Tazminat şartlarını yazınız. 
 Tazminat şartlarını yazarken hukuk 

kurallarına uygun hareket ediniz. 

 Taraflar olarak anlaşmayı imzalayınız.  Taraflar olarak anlaşmayı imzalarken 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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dikkatli olunuz. 

 Sponsorluk faaliyeti hakkında basın 

bülteni yazınız. 

 Sponsorluk faaliyeti hakkında basın 

bülteni yazarken Türkçe imla ve 

noktalama işaretlerine uygun yazınız. 

 Basın bültenini ilgili yerlere 

gönderiniz. 

 Basın bültenini ilgili yerlere 

gönderirken    medyayla iyi ilişkiler 

kurmaya özen gösteriniz. 

 Organizasyon firmalarıyla bağlantı 

kurunuz. 

 Organizasyon firmalarıyla bağlantı 

kurmada etkili iletişime önem 

veriniz. 

 Faaliyetin her aşamasında ilgililerle 

iletişim kurunuz. 

 Faaliyetin her aşamasında ilgililerle 

iletişim kurmada açık ve anlaşılır 

olmaya özen gösteriniz. 

 Toplantı düzenleyiniz. 
 Toplantı düzenlemeden önce gerekli 

literatür taramasını yapınız. 

 Araştırma şirketleriyle görüşünüz. 
 Araştırma şirketleriyle görüşmeden 

önce gerekli analizleri yapınız. 

 Seçilen şirkete faaliyetin etkinliğinin 

değerlendirilmesini yaptırınız. 

 *Seçilen şirkete faaliyetin 

etkinliğinin değerlendirilmesini 

yaptırırken objektif olmaya özen 

gösteriniz. 

 Sonuçları raporlayınız. 

 Sonuçları raporlarken çalışmalarınıza 

eleştirel bir gözle bakmayı 

unutmayınız. 

 Dosyalama yapınız. 
 Dosyalama yaparken dikkatli ve 

planlı olunuz. 
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A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) koyunuz. 

 

(.......) 1. Kuruluşun hedef kitlesi ile iletişim kurmasında rol oynayan sponsorluktan 

istediği verimi elde edebilmesi için, hedef kitlesinin demografik özelliklerini 

bilmesi gerekir. 

(.......) 2. Sponsorluk stratejisinin saptanmasında, özellikle sponsorluk yapılacak alanın 

ve sponsorluğu yapılacak faaliyetin, grubun ve kişinin seçilmesi çok önemli 

değildir. 

(.......) 3. Sponsorlukta diğer iletişim araçlarının kullanılması sponsorluk sırasında 

kolayca görülebilen markayı ve ürünü hedef kitleye duyurduğu gibi, 

sponsorluktan sonra veya sponsorluk sırasında yapılan reklamlarda da 

sponsorluk konu olarak yer alabilmekte ve bunlar birbirini pekiştirmektedir. 

(.......) 4. Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik 

etmek için yapılacak harcamalar sponsorluk bütçesinde yer almaz. 

(.......) 5. Taraflar arasında ileride doğabilecek bazı anlaşmazlıkları önlemek amacıyla 

mutlaka sponsorluk anlaşması yazılı olarak yapılmalı ve anlaşmada taraflara 

sunulan haklar açık bir biçimde ifade edilmelidir. 

(.......) 6. Sponsor firma rakip reklamları reddetmek hakkına sahip olmamalı, üstlenilen 

davetlerde konuk sayısında anlaşmaya varılmamalı, sponsor firmanın 

resepsiyonuna anlaşma yapılan oyuncu ya da sporcunun katılımı 

sağlanmamalıdır. 

(.......) 7. Ciddi bir sponsorluk için hazırlık çalışmalarına en az bir yıl önceden başlamak 

gerektiği unutulmamalıdır. Sponsorluğun uygulanması sırasında düzenli 

toplantılarla sponsorluğun aksayan taraflarının değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

(.......) 8. Pazar, ürün veya markayla ilgili hedefler bakımından satışlarda bir artışın olup 

olmadığı sponsorluğun değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak 

kullanılmamaktadır. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanıtlarınızı, modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

Cevaplarınızın tamamı doğru ise uygulamalı test’e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Hedef kitleye yönelik olarak kullanılacak iletişim yöntemlerini 

listelediniz mi?   

2. Sponsorluk faaliyetinde kullanılacak personeli tespit ettiniz 

mi?   

3. Başlık sponsorluğu için yapılacak harcamaları fiyatlandırdınız 

mı?   

4. Kullanılacak iletişim yöntemleri için yapılacak harcamaları 

fiyatlandırdınız mı?   

5. Kullanılacak personel için yapılacak harcamaları 

fiyatlandırdınız mı?   

6. Harcamaları bütçe halinde yazıya döktünüz mü?   

7. Anlaşma metnine faaliyetin tanımını, yerini, süresini ve 

yenileme seçeneklerini yazdınız mı?   

8. Sponsorluk meblağını ve ödeme yöntemini yazdınız mı?   

9. Tarafların haklarını yazdınız mı?   

10. Tazminat şartlarını yazdınız mı?   

11. Taraflar olarak anlaşmayı imzaladınız mı?   

12. Sponsorluk faaliyeti hakkında basın bülteni yazdınız mı?   

13. Basın bültenini ilgili yerlere gönderdiniz mi?   

14. Organizasyon firmalarıyla bağlantı kurdunuz mu?   

15. Faaliyetin her aşamasında ilgililerle iletişim kurdunuz mu?   

16. Toplantı düzenlediniz mi?   

17. Araştırma şirketleriyle görüştünüz mü?   

18. Seçilen şirkete faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesini 

yaptırdınız mı?   

19. Sonuçları raporladınız mı?   

20. Dosyalama yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı 

olduğunuz için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız 

sorularla ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize başvurunuz. 

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Modülü bitirdiniz. 

 

Modül sonunda kazanmanız gereken yeterliliği kazanıp kazanmadığınızı ölçen bir 

ölçme aracı öğretmeniniz tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. 

 

Bu uygulama sonunda bir üst modüle geçip geçemeyeceğiniz öğretmeniniz tarafından 

size bildirilecektir. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 
Koruma dernekleri -

toplantılar düzenlemektedir, 

8 

Eksikliği hissedilen – 

toplumun ihtiyaçlarına göre 

şekil 

9 
Kamuouyunu ilgilendiren – 

kuruluş ya da kişi 

10 
Faaliyetlerin bağış olarak – 

karşılıklı bir fayda beklentisi 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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