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• Film yönetmeni ya da yapımcı şirket tarafından yapılır. 
• Senaryo yazarı 
• Sinema Alanındaki Etkinlik ve Proje Desteği kapsamında 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. 

 

 
 

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/TR- 143929/basvurular.html adresinden ulaşılabilir. 
• 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. 
 
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. 

 
 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

https://sinema.ktb.gov.tr/TR-%20143929/basvurular.html
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5224.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=33892&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5224.pdf
https://testsite.ktb.gov.tr/kultursurasi/TR-233011/5224-sayili-kanun-kapsaminda-etkinlik-ve-projeler-ile-s-.html
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# Destek Adı Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları 

1 

Animasyon Film Yapım 
Desteği 

• Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• Süresi otuz dakikanın altında olan, ağırlıklı olarak canlandırma tekniğinin kullanıldığı, sinema sanatına özgü dil, teknik ve 

yöntemlerle oluşturulan iki veya üç boyutlu filmler desteklenir. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. 

2 

Belgesel Film Yapım 
Desteği 

• Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• Bilimsel, güncel, tarihî, doğal ve benzeri olgu veya düşüncenin sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile araştırıldığı, 

anlatıldığı ve kurgulandığı filmler desteklenmektedir. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar desteklenebilir. 

3 

Çekim Sonrası Desteği • Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır 
• Bakanlıktan destek almamış, çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemleri için filmin yapımcısı 

desteklenir. 
• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 

yapılır. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50’sine kadar desteklenebilir.  

4 

Dağıtım ve Tanıtım Desteği  • Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• Sinema filminin yurt dışı veya Bakanlıktan destek almamış sinema filminin yurt içi tanıtım, dağıtım ve gösterim aşamaları 

için filmin yapımcısı desteklenmektedir. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir 

5 

Dizi Film Desteği • Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• Yurt dışına satışı gerçekleştirilen ve ülke tanıtımına katkı sağlayan yerli dizi film projeleri için dizi filmin yapımcısı 

desteklenmektedir. 
• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 

yapılır. 
• Destek verilebilecek en yüksek tutar her yıl bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir. 

6 

İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film 
Yapım Desteği 

• Yönetmen genel koşulları sağlamalıdır. 
• 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 yönetmen 
desteklenmektedir. 

• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir. 

7 
Kısa Film Yapım Desteği • Yönetmen ya da yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 

• Süresi otuz dakikanın altında olan filmler desteklenmektedir. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. 
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# Destek Adı Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları 

8 

Ortak Yapım Desteği 
 
 

• Yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• 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 yapımcı desteklenmektedir. 

• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 
yapılır. 

• Destek tutarı, yerli ortak yapımcının toplam bütçedeki finansal katkı payının %50’sinden fazla olamaz. 

9 

Proje Geliştirme Desteği • . 
• Çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj sinema filmlerinin çekim aşamasına kadar yapılan her türlü araştırma ve 

geliştirme faaliyeti için yapımcı desteklenmektedir. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir. 

10 

Senaryo ve Diyalog Yazım 
Desteği 

• Uzun metrajlı kurgu film senaryosu yazımı için senaryo ve diyalog yazarına verilen destektir. 
• Başvurular senaryo ve diyalog yazarı tarafından yapılabilir. 
• Yazar genel koşulları sağlamalıdır. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. 

11 

Uzun Metrajlı Sinema Film 
Yapım Desteği 

• Yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• Uzun metrajlı sinema filmlerinin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin yapılabileceği hale getirilmesine kadar 

geçen herhangi bir aşamasının desteklenmesi amacıyla yapımcı desteklenmektedir. 
• Başvurular toplam bütçenin %50'sine kadar desteklenebilir. 

12 

Yerli Film Gösterim Desteği • Bakanlıkça destek sağlanmış yerli veya ortak yapım uzun metrajlı sinema filmlerinin seyirci ile buluşabilmesi amacıyla 
sinema salonu işletmecisi desteklenmektedir. 

• Sinema salonu işletmecisi genel koşulları sağlamalıdır. 
• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 

yapılır. 
• Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde 

edilecek hasılatın %30’unu aşamaz 

13 

Yabancı Film Yapım 
Desteği 

• 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 yapımcı desteklenmektedir. 

• Yapımcı şirket genel koşulları sağlamalıdır. 
• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 

yapılır. 
• Destek tutarı, ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamaz. 
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# Destek Adı Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları 

14 

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 
faaliyetleri desteklenmektedir. 

• Yararlanıcılar genel koşulları sağlamalıdır. 
• “Başvuru Formu” ve “Başvuru Belgeleri”nin Sinema Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle 

yapılır. 
• Bu kategoride başvurular toplam bütçenin tamamına kadar desteklenebilir. 

 

 
 

Sürekli 
 

 
 
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 


