
DİDİM POSEİDON 

BİSİKLET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

SPONSORLUK DOSYASI



KİMİZ?
Didim’de bisiklet sporunun öncüsü ve tek adresi olarak 2017 de dernekleşip 

ardından 2021 yılında spor kulübü statüsüne geçerek ulusal katılımlı etkinlikler 

düzenleyip birçok yerde tanınıp bilinen bir oluşumuz. 



Amacımız?

Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler 

doğrultusunda çağdaş yaşama uygun 

olarak, tüm sportif faaliyetlerde sağlıklı, 

ahlaklı , her türlü kötü alışkanlıklardan 

uzak, milli amaçlara uygun ve milli 

kültürümüze bağlı manevi değerlerimize 

saygılı, ülkemizi her alanda başarı ile temsil 

edecek sporcuları yetiştirmek, çevre 

halkına spor yapma olanakları sağlamak, 

üyelerine ve sporcularına çeşitli sporları 

yaptırmak, gençliğin fiziki ve moral 

kabiliyetini geliştirmek,karşılıklı sevgi ve 

saygıyı yerleştirmek,ruhsal ve bedensel 

olarak sağlam yetişmelerine katkıda 

bulunmak,üyelerin boş zamanlarını 
değerlendirmek amacı ile kurulmuştur.



Neler Yapıyoruz?

Her yıl 

yüzlerce 

bisikletliyi

Didim  BiFest

Bisiklet 

Festivalinde 

buluşturmaktan 

gurur 

duyuyoruz.



Neler Yapıyoruz?

Bugüne kadar Akbük’te

4 yıl ardından Didim 

merkezinde 2 yıl 

düzenlediğimiz Genç 

Pedallar Bisiklet Şenliği 

ile çocuklarımızı mutlu 

edip, güzel anılar 

yaşattığımız için bizler 

de mutlu oluyoruz. 



Neler Yapıyoruz?

Gençlerimizi 

bisiklet 

yarışlarına 

hazırlayıp onları 

iyi bir sporcu 

olmaya teşvik 

ediyoruz.



Neler Yapıyoruz?

Gerek milli bayram, gerekse önemli gün ve haftalara özel

anma, kutlama ve farkındalık etkinlikleri düzenlemeyi milli bir

görev olarak benimsiyoruz.



Neler Yapıyoruz?

Her Cuma akşamı 7 den 

70’e birçok insanımızı 

bir araya getirip şehir içi 

sürüşler yaparak onları 

spora teşvik edip, stres 

atmalarına ve  

sosyalleşmelerine 

yardımcı olmaktan keyif 

alıyoruz.



Neler Yapıyoruz?

Hafta sonları 

kimi zaman uzak 

kimi zaman yakın 

yerlere kültür ve 

gezi turları 

yapmak hem 

yorucu hem 

eğlencelidir bizler 

için.



SPONSORLUK

Sponsor kelimesi, destek ve himaye anlamına gelmekle beraber, uygulamada bir ürün

veya hizmetin ilan ve reklam yoluyla tanıtılmasını destekleyen firma veya kuruluş anlamında

kullanılmakta, sponsor tarafından yapılan bu hizmete de sponsorluk denilmektedir.

13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan

5105 sayılı Kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 3.

maddesi değiştirilerek kanunun yayımlandığı tarihten

itibaren sponsorluk harcamaları yeniden tanımlanarak vergi

kanunlarında yapılan değişiklikler ile bu harcamaların vergi

matrahından düşürülmesi esasları belirlenmiştir. Sözü edilen

kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları

için %100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde,

beyan edilen kurum kazancından indirilerek vergiden
düşürülür.





Türkiye’de 

katılacağımız yarışlara 

sporcu, antrenör  ve 

ekipmanlarının ulaşımı 

için gerekli araçların 

temini.



Formalarımızda, etkinlik afişlerimizde, etkinlik isimlerimizde 

firma ismi ve logosu kullanma



Düzenleyeceğimiz 

etkinliklerde stant 

kurulumu, ürün tanıtımı 

yapma, katılımcılarımıza 

etkinliğe özel promosyon 

ürün dağıtımı.



Kulübümüzün 

yetiştireceği sporcuları 

için ihtiyacı olan bisiklet 

antrenman ve bakım 

ekipmanlarının temini.















İbrahim Sümer
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Telefon: 0530 583 34 13

E-Posta : iletisim@dipobis.org

İnternet Sitesi  : www.dipobis.org

mailto:iletisim@dipobis.org
mailto:iletisim@dipobis.org

