
SPONSORLUK DESTEĞİ 

ÖZET BİLGİ FORMU 

Son Güncelleme Tarihi:29/05/2020 1/1 

• Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişiler.

Yasal Dayanak: 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Genelge 2005/13. 

Destek Alanları ve Yararlanma Şartları: 
• Bakanlıkça desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen faaliyetlere 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 indirilmektedir.

Yararlanma Şartları; 
• 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.

• 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.
• 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

Sürekli 

Kültür varlıklarına ilişkin sponsorluk faaliyetleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Telefon: 0 (312) 470 63 76 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

1) Kimler Yararlanabilir?
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