Kasım 2019

SUNUŞ
Üzerinde yaşadığımız topraklarda mirasçısı olduğumuz geçmiş
medeniyetlerin izleriyle zenginleşen kültür ve sanat değerlerimizin
sürdürülebilir korunmasını sağlayarak bunları yaşatmak ve tanıtmak,
bu çerçevede yapılan çalışmaları desteklemek, yeni varlık ve değerlerin
üretimini teşvik etmek, bu sayede toplumumuzun kültürel taleplerinin
ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bunların gelecek nesillere aktarılması
Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır.
Bu amaçla, Bakanlığımızca sağlanan kültür odaklı destek, teşvik,
sponsorluk ve yardımların toplum tarafından bilinirliğini sağlamak için
“Kültür Teşvik Rehberi” hazırlanmıştır. Bu çalışmanın yerel, ulusal ve
uluslararası nitelikte hazırlanacak tüm proje ve etkinliklerde önemli bir
başvuru kaynağı olacağına inanıyorum.
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Kültürel değerleri araştırma, koruma, geliştirme, tanıtma, uluslararası
pazarda yüksek rekabet gücü sağlayacak yetkin ve kaliteli iş gücünün
yetiştirilmesini sağlama ve yenilikçi, yönlendirici etkinlikler yürütme
vizyon ve hedefleriyle faaliyetlerini sürdüren Araştırma Eğitim Genel
Müdürlüğü; kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı,
destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri desteklemek üzere yerel
yönetim, dernek ve vakıflara mali destek sağlamaktadır.
Etkinlik Desteği

Araştırma ve
Eğitim
Genel
Müdürlüğü
aregem.ktb.gov.tr

Başvuru Yapılacak Birim
Etkinliğin yapılacağı ilin il kültür ve turizm müdürlükleri
Desteğin Amacı
Kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici,
geliştirici ve tanıtıcı projeleri desteklemek
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri,
konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel
sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardım
Destek Türü
Nakit yardım
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve
Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
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Kimler Başvurabilir?
• Yerel yönetimler
• Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar
Başvuru Koşulları
Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için
• Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
• Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya
yönelik olması,
• Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti
olması,
• Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,
• Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu
personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk
Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflardan olmaması,
• Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış
olması gerekir.
Nasıl Başvurulur?
Bulunduğunuz ilin il kültür ve turizm müdürlüğü kanalıyla.
Başvuru Zamanlaması
Etkinlik tarihinden en az 30 gün önce
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0312 470 78 35 - 470 78 36 - 470 80 00
Dâhilî: 7837 - 7838 – 7839
Başvuru adresi: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-132606/--yerel- yonetimlerinderneklerin-ve-vakiflarin-kulturel-.html
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Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve
kültürü ile Atatürk ve eserleri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar
yapmak ve yapılmasını sağlamak görev ve hedefleriyle faaliyetlerini
sürdürmekte olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; 664
sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Atatürk Kültür Dil Ve Tarih
Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi ile
07/02/2017 tarihli ve 734/2 sayılı İlke Kararı çerçevesinde çeşitli
destekler sağlamaktadır.
Proje ve destek başvuruları, Yüksek Kurumun Bütünleşik Bilgi
Sistemi’nin birer parçası olan Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) ile
Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) aracılığıyla yapılmaktadır.

ayk.gov.tr
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Bilimsel Proje Desteği
Başvuru Yapılacak Birimler
• Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
• Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
• Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
• Atatürk Kültür Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
Desteğin Amacı
• Sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretimi için ortamlar
hazırlamak, bu çerçevede bütünleşik bilgi sistemi kurmak,
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek.
• Milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak
alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda
yapılan çalışmalara destek vermek.
• Millî kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve
düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını
ve yayımlanmasını sağlamak.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev alanına giren
konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi,
kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel nitelikte
olan her türlü araştırma projeleri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler.
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Destek Türü
Finansal destekle ilgili olarak kabul edilen gider kalemleri şunlardır:
• Seyahat giderleri
• Sarf malzemesi alım giderleri
• Makine teçhizat alet giderleri
• Hizmet alımı giderleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

7

Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu

ayk.gov.tr
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve
Çeviri Projeleri Yönergesi
Kimler Başvurabilir?
Bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip, doktora veya sanatta
yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Devlet ve vakıf üniversiteleri,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler,
• Doktora, tıpta veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kişileri

Başvuru Koşulları
• Talep edilen destek miktarı doğrudan temin miktarını (2019 yılı
için 90.358 TL) aşmayan ve süresi 1 mali yılla sınırlı projeler için
destek başvuruları yıl boyu yapılabilmektedir.
• Talep edilen destek miktarı doğrudan temin miktarını (2019 yılı
için 90.358 TL) aşan ve süresi 3 yılla sınırlı projeler, mart ve eylül
aylarında yapılabilmektedir.
• Proje yürütücüsünün, doktora, tıpta veya sanatta yeterlik eğitimini
tamamlamış olması gerekmektedir.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular, Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS)
ayk.gov.tr genel ağ sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.
Yukarıdaki sayfadan Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne üye
olmanız gerekmektedir.
İletişim Bilgileri
Başvuru adresi: https://giris.ayk.gov.tr/signin
E-posta: projedestek@ayk.gov.tr
Telefon: 0312 285 55 12
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Bilimsel Toplantı Düzenleme, Bilimsel Etkinliğe Katılım ve Kazı /
Yüzey Araştırmaları
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Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu
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Başvuru Yapılacak Birim
Başvurular, Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden Yüksek Kurum
bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezine yapılmaktadır.
Desteğin Amacı
Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri
üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel
araştırmalar yapmak ve yaptırmak amacıyla bu konularda
düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve
uluslararası etkinlikler desteklenmektedir.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde
Yüksek Kurum bünyesindeki kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı
aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını geçmeyen iş ve hizmetler
için (sempozyum, kongre, panel vb.) destek verilmektedir.
Destek Türü
• Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Katılımcıların ulaşım
giderleri)
• Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği (Sadece ulaşım giderleri)
• Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği (Türk Tarih Kurumu tarafından)
Kurumlarımız söz konusu etkinliklere ayni destek sağlamaktadır.
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Desteğin alt limiti bulunmamaktadır. Üst limit ise doğrudan temin
sınırıdır.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
664 sayılı KHK, Yüksek Kurum Yönetim Kurulu 07/02/2017 Tarihli ve
734/2 sayılı İlke Kararı
Kimler Başvurabilir?
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Üniversiteler
• Sivil toplum kuruluşları,
• Gerçek veya tüzel kişiler
Başvuru Koşulları
Desteklere ilişkin başvuru koşulları Yönetim Kurulu İlke Kararı’nın 2.
maddesinde yer almaktadır.
Buna göre;
• Süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını
geçmeyen iş ve hizmetler için destek talep edilebilir.
• Aynı iş ve hizmet için Yüksek Kurum bünyesindeki kurumlardan
sadece birinden destek talep edilebilir.
• Kazı / Yüzey Araştırmaları desteği hariç, aynı kamu kurumu,
üniversite, sivil toplum kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere iki
yıl içerisinde bir kez destek verilir.
• Başvuruyu takip eden 30 (otuz) gün içerisinde gerekli incelemeler
yapılır ve ilgili Yüksek Kurum tarafından gerekçeli rapor hazırlanır.
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• Yönetim Kurulu Kararının Kuruma tebliğinden itibaren 10 (on)
iş günü içerisinde protokol imzalanmak üzere başvuru sahibine
bildirilir ve Yönetim Kurulu’nca uygun bulunan taslak protokol,
Kurum Başkanı ile Etkinlik/Proje Yürütücüsü tarafından imzalanır.
• Başvurusu kabul edilen Etkinlik/Proje Yürütücüsü, etkinliğin
tamamlanmasından sonra 15 (on beş) iş günü içerisinde Sonuç
Raporunu destek aldığı kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.
• Kurum, verdiği desteğe ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi Etkinlik/
Proje Yürütücüsünden talep edebilir.
Nasıl Başvurulur?
Proje ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden
https://giris.ayk.gov.tr/signin adresinden başvurulmaktadır. Yukarıdaki
sayfadan Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne üye olmanız gerekmektedir.
• Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği: En geç 3 ay önce
• Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği: En geç 2 ay önce
• Kazı/Yüzey Araştırmaları Desteği: Başvurular her yıl nisan ayında
alınır.
İletişim Bilgileri
Telefon: 285 55 12/ 1249
E-posta: destek@ayk.gov.tr
Başvuru adresi: https://giris.ayk.gov.tr/signin
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TİYATRO VE GÜZEL
SANATLAR ALANINDA
DESTEKLER
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Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü

devtiyatro.gov.tr

20

Yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü
yükseltmek, Türk sahne sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında
gelişmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini
yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek, temel değerler
üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak, sanat estetik
duygusunu geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 2014-15 sezonundan bu yana, yeni yerli
yazarları teşvik etmek ve sahne sanatlarının gelişimi için yerli eserlerin
nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak amacıyla Yerli Eser
Yazımı Desteği sağlamaktadır.
Oyun arşivimizde bulunan oyunlardan, tiyatrolarımızca
ilk kez sahnelenmesine karar verilen eserler bu teşvikten
yararlanabilmektedir.

Yerli Eser Yazım Teşviği
Desteğin Amacı
Yeni yerli yazarları teşvik etmek, sahne sanatlarının gelişimi için yerli
eserlerin nitelik ve nicelik olarak zenginleşmesini sağlamak
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Yerli eserlerin desteklenmesi
Destek Türü
Nakit hibe
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Çocuk oyunları 10.000 TL, yetişkin oyunları için 15.000 TL*
* 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında projeye tahsis edilen ödenek miktarı.

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B maddesi gereği ve
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat Yönetim Kurulu kararı.
Başvuru Koşulları
Teşvik ödemesi yapılacak olan eserler, Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü Edebi Kurulundan geçmiş olan, Devlet Tiyatrolarında daha
önce hiçbir oyunu oynanmamış yerli yazarlar arasından bir adet eserle
sınırlı olmak şartıyla bir defaya mahsus olarak seçilmektedir.
İletişim Bilgileri
İstiklal Caddesi Çirmen Sokak Vakıf Apartmanı No.: 8 Ulus / ANKARA
Telefon: 0312 310 42 30 / 1360
E-posta: basdramaturg@devtiyatro.gov.tr

21

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

7

Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü

guzelsanatlar.ktb.gov.tr
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Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek yurt içindeki
sanat faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak
yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını
sağlamak, ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme
ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek, güzel sanatlara ilişkin
çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için
tedbirler almak, güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı,
ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını
teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek amaçlarıyla
faaliyetlerini sürdürmekte olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
plastik sanatlar ve tiyatro alanında destekler vermektedir.

Görsel Sanatlar Dalındaki Destekler
Başvuru Yapılacak Birim
Görsel Sanatlar Dairesi Başkanlığı
Desteğin Amacı
Görsel sanatlar alanında eser üreten sanatçıları desteklemek, teşvik
etmek.
Desteğin Konusu ve Kapsam
Görsel sanatlar (Resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, Türk
süsleme sanatları ve genç sanat kapsamında güncel sanat ile afiş
tasarım) yarışmaları alanında eser üreten sanatçı, akademisyen ve
öğrencilere yönelik yarışmalar.
Destek Türü
Maddi (Para ödülü)
Başarı, mansiyon, sergileme.
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Yıldan yıla, her yarışmada değiştirilerek artırılmaktadır.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
Mülga 4848 No.’lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Görevleri
Kanun uyarınca Makamca verilen olur.
29811 No.’lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği
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Kimler Başvurabilir?
Yarışmalara göre değişkenlik göstermektedir.
Genç sanat kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar için halihazırda
üniversitelerde sanat eğitimi alan öğrenciler, diğer yarışmalar için ise
18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları başvurabilir.
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Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü

Başvuru Koşulları
Her yarışma için özel olarak hazırlanan şartname ile yarışma kural ve
koşulları belirlenir.
Nasıl Başvurulur?
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan e-Devlet
uzantılı https://plastiksanat.kultur.gov.tr dijital yarışma başvuru
sayfasından başvurular gerçekleştirilmektedir.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 58 16 - 470 58 80 – 470 58 79

guzelsanatlar.ktb.gov.tr
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Özel Tiyatroların Projelerine Yardım
Başvuru Yapılacak Birim
Müzik ve Sahne Sanatları Daire Başkanlığı Özel Tiyatrolar Destek ve
Koordinasyon Şubesi
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 58 70
Desteğin Amacı
Tiyatro sanatının geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması,
yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin verimli şekilde
yararlanması, özel tiyatroların desteklenmesi ve özendirilmesi,
çağdaş ve etkin bir kültürel ve sanatsal iletişim ortamının yaratılması
amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren özel tiyatroların projelerine
destek verilmektedir.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
• Özel tiyatroların oyunlarını sahnelemesinin desteklenmesi,
• Türk oyun yazarlarının teşvik edilmesi,
• Türk edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması.
Destek Türü
Nakit hibe
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam
tahminî maliyetin %50’sine kadar yardım verilebilmektedir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 80.000 TL, amatör
tiyatrolar için yıllık 18.000 TL ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 15.000
TL’yi geçemez.
Söz konusu yardım tutarları, her yıl ocak ayında bir önceki yılın yıllık
Tüketici fiyatları endeksinde meydana gelen artış oranında güncellenir.

Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik.
(R.G. 8 Aralık 2018/30619)
Kimler Başvurabilir?
Gerçek ve tüzel kişiler.

guzelsanatlar.ktb.gov.tr
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Başvuru Koşulları
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik,
Madde 5 ve 6’da belirlenmiştir.
• Başvurular, her yıl 15 temmuz günü başlar, 15 ağustos günü sona
erer.
• Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem
aracılığıyla elektronik ortamda yapılır.
• Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir proje ile
başvurabilirler.
• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir
sayılanlar, profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurabilirler.

• 6102 sayılı Kanun’a göre tacir sayılmayan tüzel kişiler veya vergi
mükellefi olan gerçek kişiler ya da kuruluş amacı kültür, sanat ya
da tiyatro faaliyeti olan dernekler veya vakıflar amatör tiyatrolar
kategorisinde başvurabilirler.
• Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından
Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına
sahip olan gerçek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde
başvurabilirler.
• Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu
projesi ile başvurabilir.
• Bakanlık, gerekli hâllerde başvuru belgelerini resmî kurum ve
kuruluşlar ile paylaşmaya yetkilidir.
• Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler beş yıldan
az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe elektronik ortamda
muhafaza edilir.
• Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni
bir başvuruda bulunamazlar.
Nasıl Başvurulur?
Yalnızca çevrim içi başvurular kabul edilmektedir.
Başvuru adresi: https://ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr
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KÜLTÜR YATIRIM VE
GİRİŞİMLERİ İLE TESCİLLİ
KÜLTÜR VARLIKLARINA
VERİLEN DESTEKLER

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5225 sayılı
Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve 5228 sayılı Kültür
Alanındaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Kanunu
çerçevesinde yardım, teşvik ve sponsorluk uygulamalarını Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordine etmektedir.
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Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler,
köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm
Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
faaliyetlerden herhangi birine ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan
her türlü bağış ve yardımların % 100’ü kurumlar vergisi matrahının
tespitinde kurum kazancından gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir
vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.
Sponsorlara kurumlar ve gelir vergisi kanunlarında imkân tanınan
vergi indiriminden yararlanma olanağı sunulabileceği gibi imzalanacak
sözleşmelerle, sponsor kişi ve kuruluşlarının sponsorluğa konu
alanlara kendilerini tanıtıcı reklam tabelaları koyabilmeleri mümkün
olabilmektedir. Sponsorlara tanınacak olan haklar ve ayrıcalıklarda
sponsor tarafından üstlenilen işin nitelik ve niceliği göz önünde
bulundurulur.
Öte yandan kültür ve sanatın desteklenmesi, toplumun bunlara
ulaşım olanaklarının oluşturulması ve geliştirilmesi, kültürel unsurların
ülke ekonomisine katkı veren birer unsura dönüştürülmesi amacıyla
Bakanlıktan Kültür Yatırımcısı Belgesi ile Kültür Girişimcisi Belgesi
alanlara 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik
Kanunu’na dayanarak çeşitli teşvikler verilmektedir.
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Kültür Girişimcisi ve Yatırımcısı Belgeli Tesislere Verilen Teşvikler
Başvuru Yapılacak Birim
Emlak Dairesi Başkanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Desteğin Amacı
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını,
kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve
sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini, aynı zamanda
ülke ekonomisine katkı yaratan birer unsur olarak değerlendirilmesini,
öte yandan, kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini,
sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi ile toplumun bu değerlere
ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini hedefleyen Kültür
ve Turizm Bakanlığınca verilen bu destek ile kültür merkezlerinin
yapımı ve işletilmesine yönelik yerli veya yabancı kültür yatırımı
ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi, belgelendirilmesi ve
denetlenmesi amaçlanmaktadır.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
kapsamında Kültür Girişimcisi ve Kültür Yatırımcısı Belgesi almış tüzel
kişiliklere sunulan indirim ve teşvikler.
Destek Türü
İndirim, teşvik, taşınmaz mal tahsisi
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Taşınmaz mal tahsisi: Bakanlık, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu hükümlerine göre tescilli kültür varlıklarının
bulunduğu taşınmazların Maliye Bakanlığından Bakanlığa tahsisini
talep edebilir. Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlardan Bakanlıkça
uygun görülenler bedeli karşılığında yatırımcı ve girişimcilere
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kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi yoluyla
kullandırılabilir.
Gelir vergisi stopajı indirimi: Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla
%25’i oranında uygulanır.
Sigorta primi işveren payı indirimi: Yatırım aşamasında üç yılı
aşmamak kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak
kaydıyla %25’i oranında uygulanır.
Enerji desteği: Beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında uygulanır.
Su bedeli indirimi uygulaması: Yörede uygulanan en düşük tarife
uygulanır.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
• Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te belirtmiştir.
• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında
Yönetmelik
• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi
İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına
Dair Yönetmelik
Destek İçin Kimler Başvurabilir?
5225 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklere Kültür Girişimi ve
Kültürü Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, bu Kanun’un amacına
yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı tüzel
kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) yararlanabilirler.
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Kültür Girişimi Nedir?
Kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara
ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin
yapıldığı alan, yapı veya mekânların işletilmesini ve bu yöndeki
projeleri ifade eder.
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Kültür Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı Belgesi Nasıl Alınır?
Söz konusu belgeleri alabilmek için gerekli nitelikler Kültür
Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine
ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te belirtmiştir.
Destek Almak için Nasıl Başvurulur?
Taşınmaz tahsisi için, tahsise çıkılan taşınmazlarla ilgili www.kultur.
gov.tr adresinde yer alan duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.
Kanunda yer alan indirim ve teşviklerden yararlanmak için Kültür
Girişimi Belgesi ve Kültür Yatırımı Belgesi almış tüzel kişiliklerin
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları
gerekmektedir.
Yatırımcı ve girişimcilerin, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz
Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (https://teftis.ktb.gov.tr/
TR-45935/kultur-yatirim-ve-girisimlerine-tasinmaz-kullandirilmas-.
html) uyarınca ilan edilen taşınmazların kültürel amaçlı kullanımı
için müracaat süresi içinde Bakanlıkça hazırlanan kullandırma
şartnamesinde istenen belgeleri ve şartnamede belirtilen orandaki
teminatın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığına dair
alındı belgesini Bakanlığa teslim etmesi gerekmektedir.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 63 72

Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara Proje ve Uygulama Yardımı
Başvuru Yapılacak Birim
İl kültür ve turizm müdürlükleri aracılığıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Restorasyon Daire Başkanlığına başvurulmaktadır.
Desteğin Amacı
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesinin ve
korunmasının sağlanması.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Mimarlık, koruma, restorasyon, inşaat, turizm
Destek Türü
Finansal, ayni ve teknik yardım verilmektedir.
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Proje Yardımı: Bakanlıkça uygun görülen Tek Yapı Ölçeğinde Proje
Hazırlama Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemi ile hazırlanan rölöve ve
restorasyon projesi bedelinin komisyonca belirlenecek oranı dâhilinde
ve her halükârda 75.000 TL’yi geçmemek üzere proje yardımı verilir.
Uygulama Yardımı: Bakanlık ve/veya diğer kurumlarca kullanılan
birim fiyat analizlerine göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin, toplu
başvurularda %80’ine, münferit başvurularda ise %70’ine kadar ve her
hâlükârda 300.000 TL’yi geçmemek üzere komisyonca belirlenecek
miktarlarda uygulama yardımı verilir.
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Söz konusu parasal limitler her yıl Bakanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Yurt içi Üretici Fiyatları
Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile
güncellenir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 27.05.2015
tarih ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik
Kimler Başvurabilir?
Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler, mülkiyetinde bulunan
korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve
onarımı için başvurabilirler.
Başvuru Koşulları
Yardım başvuruları toplu başvuru ve münferit başvuru olarak iki
şekilde yapılır. Toplu başvuru, taşınmaz kültür varlıklarının sokak ve
doku bütünlüğü içerisinde korunabilmesi için ilgili idare katılımıyla
toplu olarak yapılır. Münferit başvuru ise tek bir taşınmaz kültür varlığı
için yapılır.
Proje yardımları için:
• Yardım başvuru dilekçesi,
• T.C. kimlik numarası beyanı,
• Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
• Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname
ve/veya veraset ilamı,
• Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
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• Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
• Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
• Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık
maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,
• Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net
çekilmiş fotoğraf albümü,
• Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim
işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı
taahhütname talep edilmektedir.
Uygulama yardımları için:
• Yardım başvuru dilekçesi,
• T.C. kimlik numarası beyanı,
• Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
• Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname
ve/veya veraset ilamı,
• Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
• Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve
belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve
onaylı projeler,
• Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
• Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
• Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama
aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili
mühendislerce hazırlanan rapor,
• Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net
çekilmiş fotoğraf albümü talep edilmektedir.
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Sokak ve doku bütünlüğü içinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarına
ait başvurular, yukarıda belirtilen belgeler ile toplu olarak ilgili idare
tarafından alınır. Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde
değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakatı ile
ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatı
ilgili idare tarafından alınır. Tamamlanan başvuru dosyaları, yapı ve
yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı
imar planı paftası (1/1.000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi
veya plan hükümleri, bunların bulunmaması hâlinde kadastral
durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar ile birlikte, her yılın
mayıs ayı sonuna kadar il kültür ve turizm müdürlüğü aracılığıyla
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilir. Bu başvuru
şekli için, sokak ve doku bütünlüğü içinde bulunan taşınmaz kültür
varlıklarının en az %70’i için başvuruda bulunulmuş olması şartı aranır.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 61 65

Sponsorluk
Başvuru Yapılacak Birim
Emlak Dairesi Başkanlığı
Desteğin Amacı
Ülkemizde yer alan tarihî ve kültürel değerlerin sponsorluk faaliyetleri
sonucu oluşacak maddi destekler ile korunarak toplum ve kamu
yararına sunulması
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
faaliyetlere ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış
ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri
itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar
çıkarmaya yetkilidir) kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum
kazancından (Kurumlar Vergisi Kanunu), gelir vergisi matrahının
tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden (Gelir
Vergisi Kanunu) indirilmektedir.
Destek Türü
İndirim
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
Genelge 2005/13
Kimler Başvurabilir?
Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişiler
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Hangi Alanlarda Sponsor Olunabilir?
• Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya
uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi.
• Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı,
mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke
tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD
gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler
de dâhil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin
hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların
yayımlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının
sağlanması.
• Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama
aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı
koleksiyonuna kazandırılması.
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı,
yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve
nakil işleri.
• Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları.
• Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması
veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi
çalışmaları.
• Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları.
• 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve
eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması
ve güvenliklerinin sağlanması.

• Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve
geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu
alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye,
stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç
ve teçhizatın tedariki ile film yapımı.
• Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema,
tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin
sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon
çalışmaları.
Nasıl Başvurulur?
Kültür varlıklarına ilişkin sponsorluk faaliyetleri Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 63 76
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Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapımına başlanan ya
da başlanacak olan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle
bitirilemeyen ya da başlanılamayan kültür yatırımlarının
gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla
Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezi/Evi
yapım işlerine mali destek sağlanmaktadır.
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Kültür Merkezleri Yapım Desteği
Başvuru Yapılacak Birim
Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
Desteğin Amacı
Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen
kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine
sunulmasını sağlamak.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Kültür merkezi / evi yapım işi.

yigm.ktb.gov.tr

Destek Türü
Mali yardım
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
• İhaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, KDV hariç sözleşme bedelinin
%50’sini,
• İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
imkânları ile yapılan işlerde, işin tamamını kapsayan KDV hariç
yaklaşık maliyet bedelinin %50’sini geçmeyecektir.
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 1 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 9. Bölüm 277. Maddesi a, b, d ve e bendi ile 285.
Maddesi’nin f bendi,
• 2013 yılından itibaren Resmî Gazete’de yayımlanan yatırım
programları,
• “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında
Esas ve Usuller”
Kimler Başvurabilir?
Mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen
kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunmak
isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşları.
Başvuru Koşulları
• Yardım talebine konu alan Kültür Merkezi/Evi projelerinin
Bakanlığımız kriterlerine uygun olması,
• Destek kararı verilen yatırım projelerine ödenek aktarılabilmesi
için yatırım projesinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin
tamamlanmış olması,
• Destek verilmesi kararlaştırılan proje ile ilgili olarak, söz konusu
desteğe ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen,
Bakanlığımızca hazırlanan protokolün taraflarca imzalanması.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 71 25 – 470 71 24
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EDEBİYAT, ÇEVİRİ, FİKRÎ
MÜLKİYET VE KÜLTÜR
ENDÜSTRİLERİNE
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Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi
ve bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir
ürünlerini derlemek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine
sunmak; milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda
tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini
kamu yararı gözeterek yayımlamak ve yayımlatmak misyon ve
hedefleriyle faaliyetlerini sürdürmekte olan Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğü bu amaçla çeşitli mali destekler vermektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin
Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kapsamında Türk
kültür, sanat ve edebiyatı eserlerinin yurt dışında faaliyet gösteren
yayınevleri tarafından yabancı dillere çevrilerek yayımlanması için
basım, çeviri ve tanıtım alanlarında maddi destek verilmektedir.
Ayrıca, Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES) kapsamında, Türk
edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması
ve yeni yazarların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyle, “ilk
eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine
“yayın desteği” sağlanmaktadır.

TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı
Başvuru Yapılacak Birim
Yayımlar Daire Başkanlığı
Desteğin Amacı
Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefiyle yurt
dışında bulunan yayınevlerine mali destekte bulunularak Türk kültür,
sanat ve edebiyatının dışa açılmasının yayımcılar vasıtasıyla yerinde
gerçekleştirilmesinin sağlanması
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Edebi eserlerin çevirisi, basımı ve tanıtımı
Destek Türü
Şarta bağlı mali destek
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Başvurulan eserin çeviri, baskı veya tanıtım maliyetine göre
değişkenlik arz edebilmektedir.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
12/07/2017 tarih ve 138826 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile
yürürlüğe giren “Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa
Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) Yönergesi”
Kimler Başvurabilir?
Yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şirket, vakıf ve dernek
gibi tüzel kişiliğe sahip yayıncılar
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Başvuru için Gerekli Belgeler
• İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı
• Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti
gösterdiğine ilişkin belgenin aslı veya bir kopyası.
• Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin aslı veya bir
kopyası.
• Çevirmen ile yapılan sözleşmenin aslı veya bir kopyası.
• Çeviriye / baskıya esas kitap veya kopyası.
• Başvuru sahibi yayıncıya ait yayın kataloğu veya elektronik katalog.
Nasıl Başvurulur?
Elektronik ağ adresinden (https://teda.ktb.gov.tr/) İngilizce veya
Türkçesi, indirilip doldurulup imzalanıp/kaşelenen başvuru formunun
acele posta veya kurye ile Yayımlar Daire Başkanlığı Emek Mahallesi
Wilhelm Thomsen Caddesi No.: 4 Çankaya 06490 ANKARA adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
İletişim Bilgileri
e-posta: teda@ktb.gov.tr

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi (EDES)
Başvuru Yapılacak Birim
Yayımlar Daire Başkanlığı
Desteğin Amacı
Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi,
yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi
Desteğin Konusu ve Kapsamı
Proje kapsamında “ilk eser” niteliği taşıyan edebiyat eserlerini
yayımlayacak yayınevlerine “yayın desteği” sağlanmaktadır.
Destek Türü
Nakit hibe
Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak
276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından
elde edilecek miktarı geçmemek üzere kurul tarafından
belirlenmektedir.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”
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Kimler Başvurabilir?
Eseri yayımlayacak olan yayımcılar (şirket, şahıs firması) başvuruda
bulunabilmektedir.
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Başvuru Koşulları
• Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,
• Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni
boyutlar kazandırması,
• Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında
daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması,
• Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince
herhangi bir fondan destek almamış olması,
• Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
• Eserin yazara ait ilk eser olması gerekmektedir.
Nasıl Başvurulur?
Elektronik ağ adresinde yer alan başvuru formu (https://kygm.ktb.gov.
tr/TR-138650/edebiyat-destek.html) indirildikten sonra doldurulup
imzalanıp / kaşelendikten sonra aşağıda sıralanan eklerle birlikte
elden ya da posta yoluyla Yayımlar Daire Başkanlığı Emek Mahallesi
Wilhelm Thomsen Caddesi No.: 4 Çankaya 06490 ANKARA adresine
gönderilmesi gerekmektedir.

Ekler:
- Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği.
- Yazar özgeçmişi.
- Eserin baskıya hazır çıktısı.
- Ayrıca eserin baskıya hazır çıktısının PDF dosyası olarak
edebiyatdestek@ktb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
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Etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif hakları sisteminin
işleyişini sağlamak ve bu haklara konu ürünlerin ülkemizin kalkınma
sürecine katkısını artırmak misyon ve hedefiyle faaliyetlerini yürütmekte
olan Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve “Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu
Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan
Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik projeler
ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik faaliyet ve
projelere mali destek sağlamaktadır.
Fikri Mülkiyet ve Kültür Endüstrilerine Yönelik Destekler
Başvuru Yapılacak Birim
Proje ve Eğitim Daire Başkanlığı
Desteğin Amacı
Ülkemizde fikir ve sanat eserlerinin etkin bir şekilde korunarak nitelikli
üretimin teşvik edilmesine, kültür endüstrisinin büyümesi ve yurt
dışına açılmasına, fikrî haklar sektörünün uluslararası rekabet gücünün
yükseltilmesine destek verilmesi, ülkemizin bu alanda uluslararası
platformlarda temsil edilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi
Desteğin Konusu ve Kapsamı
• Fikrî mülkiyet sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ve
projeler,
• Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik faaliyetler ve
projeler desteklenmektedir.
Destek Türü
Nakit hibe
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Herhangi bir alt ve üst limit / oranı bulunmamaktadır.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik
Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kimler Başvurabilir?
Gerçek ve tüzel kişiler
Nasıl Başvurulur?
Destek başvuruları bir üst yazı ve ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte, proje dokümanı hâlinde
düzenlenerek elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe yapılır.
• Tamamı imzalı ve onaylı proje başvuru formu,
• Proje sahibi gerçek kişi ise kimlik bilgisi ve imza beyannamesi, tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin
oluşumuna dair ilgili makamlarca onaylanmış belge ile tüzel kişiliği temsil ve imza yetkililerinin imza
sirküleri, proje sahibinin adres ve telefon bilgileri,
• Vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair yetkili makamlardan alınan belgeler (Vergi borcu
olmadığına ilişkin belge ödemeler esnasında yeniden talep edilir.),
• Yabancı dilde olan evrakların ilgili makamlarca onaylı Türkçe tercümesi,
• Detaylı olarak tarihlendirilmiş Faaliyet Takvimi (Faaliyet süresi bir haftadan az olan projelerde
istenmeyebilir, faaliyet takvimi ilk etkinlik ile son etkinliğin tarihlerini aşamaz.),
• Başvuru sahibi tarafından muhasebe işlerini yürütmekle yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin isim ve
iletişim bilgilerini içeren yetki belgesi.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 68 14
E-posta: proje@telifhaklari.gov.tr
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Sinema Genel Müdürlüğü sinema eserlerinin yaygın olarak
izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak, eser üretimini teşvik etmek,
kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve Türk
sinemasının dünyadaki yerini ve rolünü güçlendirmek hedefleriyle
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sinema sektörünün güçlendirilmesi amacıyla verilen destek başlıkları
aşağıda sıralanmaktadır:
- Animasyon film yapım desteği
- Belgesel film yapım desteği
- Çekim sonrası desteği
- Dağıtım ve tanıtım desteği
- Dizi film desteği
- İlk uzun metrajlı kurgu film yapım desteği
- Kısa film yapım desteği
- Ortak yapım desteği
- Proje geliştirme desteği
- Senaryo ve diyalog yazım desteği
- Uzun metrajlı sinema film yapım desteği
- Yerli film gösterim desteği
- Yabancı film yapım desteği
- Sinema alanındaki etkinlik ve proje desteği
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 470 66 39
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Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve
Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
• Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
• 5224 sayılı Kanun kapsamında Etkinlik ve Projeler ile Sinema
Sanatçılarının Desteklenmesine ilişkin Usul ve Esaslar.
Başvurulara İlişkin Genel Koşullar
• Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler
tarafından destek türlerine göre Bakanlıkça belirlenen başvuru
formu ve belgelerin Bakanlığa iletilmesi suretiyle yapılır.
• Daha önce aynı destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları toplantı
gündemine alınmaz.
• Aynı başvuru döneminde aynı destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
• Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
• Destek alanın yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için
tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
• Başvuru formları ve belgelerine https://sinema.ktb.gov.tr/TR143929/basvurular.html ağ adresinden ulaşılabilir.
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DESTEK TÜRLERİ
Animasyon Film Yapım Desteği
Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak canlandırma
tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil, teknik ve yöntemlerle
oluşturulan iki veya üç boyutlu filmler için verilen destektir.
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Kimler Başvurabilir?
Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan animasyon film için,
yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafından yapılır. Başvuru sahibi
gerçek kişi tacir ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu şirket
üzerinden yapılmalıdır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da yapımcı şirketin, bu
destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar
desteklenebilir.
Belgesel Film Yapım Desteği
Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin
sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, anlatıldığı ve
kurgulandığı filmler için verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular filmin yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafından yapılır.
Başvuru sahibi gerçek kişi tacir ise (şahıs şirketi var ise), başvurular bu
şirket üzerinden yapılmalıdır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
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Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da yapımcı şirketin, bu
destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
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Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar
desteklenebilir.

Sinema Genel
Müdürlüğü

Çekim Sonrası Desteği
Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamamlanmış sinema
filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemleri için filmin yapımcısına
verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.

sinema.ktb.gov.tr

Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
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Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak
olması gerekir.
Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda
bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması
gerekir.
Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar
desteklenebilir.
Dağıtım ve Tanıtım Desteği
Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek almamış
sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamalarının
desteklenmesi amacıyla filmin yapımcısına verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
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Özel Koşullar
Bu destek;
Bakanlıktan daha önce destek alan sinema filmlerinin yurt dışı tanıtım,
dağıtım ve gösterim;
Bakanlıktan destek almamış sinema filmlerinin yurt içi ve yurt dışı
tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamaları için verilir.
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak
olması gerekir.
Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, bu destek türünde
yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.
Destek alan, filmin yurt içi veya yurt dışı sinema salonu gösterimini
yapmakla yükümlüdür. Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle
haklarında 6183 sayılı Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu
ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan
desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50sine kadar
desteklenebilir.
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Dizi Film Desteği
Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına katkı sağlayan yerli
dizi film projeleri için dizi filmin yapımcısına verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına katkı sağlayan yerli
dizi film projeleri için dizi filmin yapımcısına verilen destektir.
Yapımcı, aynı yıl içerisinde en fazla bir dizi film için destek alabilir.
Dizi filmin en az üç kıtada, on ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç
edilmesi gereklidir. Dizi filmin ilk sezonunun, başvuru tarihi itibarıyla,
son iki yıl içerisinde üretilmiş olması gereklidir.
Destek Oranı
Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe imkanları dahilinde
Bakanlıkça belirlenir.
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İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Desteği
Uzun metrajlı kurgu filmin yapım öncesi hazırlık aşamasından,
gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi
bir aşamasının desteklenmesi amacıyla ilk uzun metrajlı kurgu filmini
gerçekleştirecek olan yönetmene verilen destektir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

7

Sinema Genel
Müdürlüğü

sinema.ktb.gov.tr

64

Kimler Başvurabilir?
Başvurular filmin yönetmeni tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Özel Koşullar
Başvuruda bulunan yönetmenin daha önce en az iki kısa film ya da bir
belgesel filmin yönetmenliğini yapmış olması gerekmektedir.
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50sine kadar
desteklenebilir.

Kısa Film Yapım Desteği
Süresi otuz dakikanın altında olan filmler için verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular, süresi otuz dakikanın altında olan film için yönetmeni ya
da yapımcı şirket tarafından yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişi tacir ise
(şahıs şirketi var ise) başvurular bu şirket üzerinden yapılmalıdır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Daha önce bu türde destek alan yönetmen ya da yapımcı şirketin, bu
destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar
desteklenebilir.
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Ortak Yapım Desteği
Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı ortak yapım anlaşmaları
ile içinde ortak yapıma ilişkin hükümler bulunan diğer uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde ortak yapım olarak kabul edilen ve yerli
yapımcının küçük ortak olduğu uzun metrajlı sinema filminin yapım
öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale
getirilmesine kadar geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi
amacıyla yerli ortak yapımcıya verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular yerli ortak yapımcı şirket tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Yerli yapımcının küçük ortak olması gerekir. İki taraflı ortak yapımlarda
yerli yapımcının asgari finansal katkı payı projenin toplam yapım
maliyetinin %10’undan, çok taraflı ortak yapımlarda %5’inden az
olamaz.
Destek tutarının en az %50’sinin ülke sınırları içinde harcanması
zorunludur.
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.

Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda
bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım
metnine uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca
kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel
Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.
Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek Oranı
Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı
payının %50’sinden fazla olamaz.
Proje Geliştirme Desteği
Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sinema filmlerinin çekim
aşamasına kadar yapılan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti için
yapımcıya verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
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Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
İki defa proje geliştirme desteği alanların aynı destek türünde tekrar
başvuruda bulunabilmeleri için destek alan projelerden en az birinin
filme çekilmiş olması gerekir.
Daha önce bu türde destek alan yapımcı şirketin, bu destek türünde
yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm yükümlülüklerini
yerine getirmiş olması gerekir.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50sine kadar
desteklenebilir.
Senaryo ve Diyalog Yazım Desteği
Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için senaryo ve diyalog
yazarına verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından yapılır.
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Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Bakanlıktan daha önce destek alanlar, söz konusu projelerini
tamamlayıp teslim etmeden, aynı kategoride ikinci kez destek
başvurusunda bulunamazlar.
İki defa senaryo ve diyalog yazım desteği alanların aynı destek
türünde tekrar başvuruda bulunabilmeleri için destek alan
projelerden en az birinin filme çekilmiş olması gerekir.
Daha önce bu türde destek alan senaryo ve diyalog yazarının, bu
destek türünde yeni bir destek başvurusunda bulunabilmesi için tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar
desteklenebilir.
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Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği
Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi hazırlık aşamasından,
gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen herhangi
bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yapımcıya verilen destektir.
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Kimler Başvurabilir?
Başvurular yapımcı şirket tarafından yapılır.
Nasıl Başvurulur?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
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Özel Koşullar
Aynı başvuru döneminde bu destek türünde birden fazla destek
başvurusu yapılamaz.
Daha önce bu destek türünde iki defa desteklenmesi uygun
bulunmamış projeler için yapılan destek başvuruları Kurul gündemine
alınmaz.
Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek
alamaz.
Filmin yönetmeninin ve yapımcısının en az bir uzun metrajlı sinema
filmi gerçekleştirmiş olması gerekir.
Filmin ortak yapım olması durumunda, yerli yapımcının büyük ortak
olması gerekir.
Yapımcının bu destek türünde yeni bir destek başvurusunda
bulunabilmesi için projesini tamamlamış, senaryoya veya yaklaşım
metnine uygun film kopyasının İnceleme ve Kabul Komisyonunca
kabul edilmiş olması ve yeminli mali müşavir raporunun Genel
Müdürlükçe uygun bulunmuş olması gerekir.

Destek alan, filmin sinema salonu gösterimini yapmakla yükümlüdür.
Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı
Kanun’a göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı
tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.
Destek oranı
Başvurular toplam bütçenin %50sine kadar desteklenebilir.
Yabancı Film Yapım Desteği
Kimler Başvurabilir?
Bir kısmı ya da tamamı Türkiye’de çekilecek yabancı uzun metrajlı
kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından
gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının
desteklenmesi amacıyla yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan
yerli yapımcıya verilen destektir.
Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı, filmin yabancı
yapımcısı ile ortak yapım ya da yapım hizmet sözleşmesi imzalamış
olmalıdır.
Yerli ortak yapımcı ya da hizmet sağlayan yerli yapımcı, son beş yıl
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içerisinde sinema salonu, kablo, uydu, karasal yayın ve internet
ortamlarından birinde gösterilen en az iki uzun metrajlı sinema
filminin ya da en az bir sezonluk dizi filmin yapımcılığını ya da ortak
yapımcılığını gerçekleştirmiş veya bu yapımlara yapım hizmet sağlamış
olmalıdır.
Destek başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için Bakanlıkça
hazırlanan ve kültürel içerik, ülke vatandaşlarının yapım süreçlerine
katkısı, ülke içinde kullanılan mal ve hizmetler gibi hususların yer
aldığı yeterlilik testinden Bakanlıkça belirlenen asgari puanın alınması
zorunludur.
Bu destek türünden faydalananlar, aynı proje için ortak yapım
desteğinden faydalanamazlar.
Destek Oranı
Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın
%30’unu aşamaz.

sinema.ktb.gov.tr

Yerli Film Gösterim Desteği
Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun metrajlı
sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla sinema salonu
işletmecisine verilen destektir.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun metrajlı
sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla sinema salonu
işletmecisine verilen destektir.
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Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Destek alan, sinema salonunda bir yıl boyunca en az on iki filmi en
az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde gösterir.
Seansların en az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilir.
Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema
salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması
gereklidir.
Destek; fatura ve yapılan gösterimlere ilişkin aylık bordroların ve
yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe
uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenir.
Destek Oranı
Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak
çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek
hasılatın %30’unu aşamaz.
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Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği
Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film festivallerine, film
günlerine, arşiv çalışmalarına, sempozyumlara, etkinlik, proje ve
faaliyetlere, bu alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivallere ve
yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerine verilen
destektir.
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Kimler Başvurabilir?
Etkinlik ve proje desteği; sinema alanındaki film festivallerine, film
günlerine, arşiv çalışmalarına, sempozyumlara, etkinlik, proje ve
faaliyetlere, bu alanda verilecek ödüllere, uluslararası festivallere ve
yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerine verilen
destektir.
Ülke içinde kurulan dernekler, vakıflar ve sendikalar ile kamu kurum
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
diğer kamu tüzel kişileri ve meslek birlikleri destek başvurusunda
bulunabilir. Ülke içinde yerleşik gerçek kişiler ve diğer özel hukuk tüzel
kişileri ise ancak yurt dışında gerçekleştirilecek uluslararası festivallere
ve yarışmalara katılıma ilişkin başvuru yapabilir.
Yurt dışından yapılacak destek başvuruları ancak Dışişleri Bakanlığının
veya Kültü ve Turizm Bakanlığının yurt dışı temsilcilikleri tarafından
yapılır.

Nasıl Başvurulur?
“Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel
Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle
yapılır.
Özel Koşullar
Başvurular, Bakanlıkça belirlenen başvuru formu ve belgelerin Genel
Müdürlüğe iletilmesi suretiyle yapılır.
Destek oranı
Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar
desteklenebilir.
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Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve denetleyen kamu
otoritesi olarak sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli
kılmak, yeni iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak, etik ilkelere
önem vererek görsel ve işitsel medyada çoğulculuğu sağlamak, izleyici
bilincini oluşturmak, insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı,
iletişim özgürlüğünün hâkim olduğu bir yayıncılık alanı yaratmak
misyon ve hedefleriyle faaliyetlerini sürdürmekte olan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu “Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik
Edilmesi”ne yönelik destek vermektedir.
Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu Maddesi birinci
fıkrasında “Sekretarya hizmetleri Üst Kurul tarafından yerine
getirilir.”; aynı maddenin ikinci fıkrasında: “Üst Kurulun sekretarya
hizmetlerini yürütmek üzere görevlendireceği birim tarafından, hangi
kategorilerde teşvik ödülü verileceği, ödül sayı ve tutarları duyuruda
ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla her yıl için Yönetmelik’te
bahsi geçen Üst Kurulca sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere
görevlendirilecek birim takdiri Üst Kurul’un yetkisindedir. Üst Kurul’un
sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir birimi görevlendirmesinin
ardından ödül süreci başlatılmış olacaktır.

Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesi
Başvuru Yapılacak Birim
Görevlendirilecek kurumun ilan edilmesi beklenmektedir. Bununla
birlikte genel anlamda yapılacak duyuruyu takiben başvuruların Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu Genel Evrak Birimine yapılması mümkündür.
İletişim Bilgileri
Telefon: 0312 297 50 00
Desteğin Amacı
Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek
ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel
ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki
aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik etmek.
Desteğin Konusu ve Kapsamı
• Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel,
zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile
ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet
sağlayıcılarını teşvik etmek.
• Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri, dizi, film, haber,
belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma ve güncel yapım
olmak üzere sekiz kategoride verilebilecek ödülü kapsamaktadır.
Yönetmelik kapsamında Seçici Kurulun herhangi bir kategoride
ödül vermeme hakkı saklıdır.
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Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
Teşvik ödülü Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para
cezalarının parasal tutarı toplamının yüzde yirmisini aşmamak
kaydıyla, Üst Kurul bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları tahakkuku toplam tutarı
tahsilinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın
30 haziran tarihi itibarıyla hesaplanır.
Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun
• Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kimler Başvurabilir?
Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan Üst Kuruldan
yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcı
kuruluşlar, Üst Kurulca yapılacak duyuruyu takiben son değerlendirme
dönemi içinde yayınladıkları (Örneğin 1 haziran 2019 - 31 mayıs 2020
tarihleri arasındaki değerlendirme döneminde yayınladıkları) yapım
ve dizilerle, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüllerine
başvurabileceklerdir.

Başvuru Koşulları
• Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca temmuz ayı
içerisinde yapılacak duyuruyu takiben başvuruda bulunur.
• Aile ve çocuk dostu yapım ve dizi adaylığı için başvuracak
yayınların duyuruda ilan edilecek değerlendirme döneminde, Üst
Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet
sağlayıcılar tarafından yayınlanmış olması şarttır.
• Yapım ve diziye ilişkin yayın kayıtları, başvuru formu ile birlikte
medya hizmet sağlayıcıda yayınlandığı şekliyle sunulur.
• Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, başvurularında Üst Kurulca
duyuruda belirtilecek diğer şartları da sağlarlar.
• Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge içeren başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
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