KU LTU R VE TURIZM
BAKANLIG I
DESTEKLERI

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Amaç
Yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ülkemizin daha etkin
tanıtımının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali
yıl içerisinde bireysel olarak 1.000.000 ABD Doları ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan
işletmeler yararlanabilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
•

•

•

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm
fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin
öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; Yer kirası ile stand
inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin % 50’si 20.000 ABD Dolarına
kadar desteklenir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm
fuarlarına Bakanlık standı dışında bireysel olarak katılan işletmelerin; Yer kirası ile
stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin % 50’si 10.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.
Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak,
tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri, kokteyl,
çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderleri
%50 oranında, bireysel faaliyetlerde 10.000, grup faaliyetlerinde 25.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.
Bölge tanıtımı için hazırlanan projeler kapsamındaki reklam giderleri %50 oranında,
bireysel faaliyetlerde 40.000, grup faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.

Önemli Hususlar
 Mali yıl içinde yapılacak destek toplamı, bireysel işletmeler için 150.000, grup
faaliyetlerinde 750.000 ABD Dolarını geçemez.
 Kültür ve Turizm Bakanlığının iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir
önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
Detaylı Bilgi
-

www.kultur.gov.tr
2010/9 Sayılı Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
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Sayfa 1

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Turizm Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
Amaç
Turizm sektörünü dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturarak geliştirmek ve düzenlemek
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Turizm yatırım veya işletme belgesine sahip olan işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
•

•

•

•
•
•
•

Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki araziler, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca, bedeli karşılığında yerli veya yabancı turizm yatırımcılarına
tahsis edilebilmektedir.
Ormanlarda yapılacak ve Turizm Yatırımı Belgesi olan tesislerin, Orman Kanunu
hükümleri uyarınca ödemek zorunda oldukları tahsis bedeli, tahsis tarihini takip eden
üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.
Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi sahibi yatırımcılar elektrik, gaz
ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü
üzerinden öderler.
Belgeli turizm işletmelerinin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve
tahsis öncelikle yapılır.
Belgeli turizm işletmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle
yabancı personel çalıştırılabilir.
Belgeli turizm işletmeleri resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de herhangi bir
özel izne gerek olmaksızın faaliyetlerine devam edebilirler.
Turizm Bankası Anonim Şirketi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve
turizm merkezlerindeki turizm belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı
kaynaklardan döviz kredileri alabilir.

Önemli Hususlar
 Belgeli tesislerde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu
geçemez.
 Kültür ve Turizm Bakanlığınca kesin tahsisi yapılan taşınmazların ilk yıl kullanım
bedeli, toplam yatırım maliyetinin binde 5’idir. (Termal ve kış turizmi tesislerinde
binde 2,5).
Detaylı Bilgi
-

www.kultur.gov.tr
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
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Sayfa 2

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımının Desteklenmesi
Amaç
Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının korunması, bakım ve onarımının sağlanmasıdır.
Kimler Başvurabilir
Mülkiyetinde taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunan ve bakım ve onarımını gerçekleştirmek
için ayni, nakdi veya teknik yardım isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvuru
gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
Bakanlıkça yapılacak nakdi yardım miktarı, projeler için 50.000 TL’yi, proje uygulamaları
için tahmini bedelinin %70’ini ve her halükarda 200.000 TL’yi geçmemek üzere Taşınmaz
Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonunca belirlenir. Ancak yıllara yayılan ve kısımlara
bölünen proje uygulamaları hariç; tahmini bedeli 50.000 TL’yi geçmeyen proje
uygulamalarının %100’üne kadar yardım yapılabilir. Bu tutarlar her yıl, Türkiye İstatistik
Kurumunca yayınlanan genel ÜFE oranında artırılarak Bakanlıkça duyurulur.
Önemli Hususlar
 Başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüklerine yazılı olarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 Başvuruların değerlendirilmesinde
o Projeler,
o Mevcut durumu itibariyle aciliyet arz eden taşınmazlara ilişkin proje
uygulamaları,
o Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer teşkil eden proje
uygulamaları,
o Sit alanı içinde, doku bütünlüğü ve karakteri bozulmamış, korunması gerekli
sokak veya meydan üzerinde yer alan yapılara ilişkin proje uygulamaları,
o Yılı içinde tamamlanacak proje uygulamaları,
o Mülkiyeti gerçek kişilere ait taşınmazlara ait proje uygulamaları
o Mülkiyeti Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamuya
yararlı derneklere ait taşınmazlara ilişkin proje uygulamaları öncelik kriterleri
olarak değerlendirilir.
Detaylı Bilgi
-

www.kultur.gov.tr
25876 Sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair
Yönetmelik
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Sayfa 3

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Kültür Yatırımları ve Girişimlerinin Desteklenmesi
Amaç
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanması; kültür varlıkları ile somut
olmayan kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesine
yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.
Kimler Başvurabilir
Kültür yatırımı ve girişimi belgesi olan tüzel kişiliğe haiz özel işletmeler başvuru
gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
•
•

•

•
•
•
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür yatırımı ve girişimleri için taşınmaz mal tahsis
etmeye yetkilidir.
Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi
yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin ücretleri
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yatırım aşamasında % 50’si (3 yılı aşmamak
kaydıyla), işletme aşamasında ise % 25'i (7 yılı aşmamak kaydıyla) yatırımcı
mükellefe tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almış kurumlar vergisi mükellefi
yatırımcı veya girişimcilerin, bu yatırımlarda çalıştıracakları personelin prime esas
kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin yatırım
aşamasında % 50'si (3 yılı aşmamak kaydıyla), işletme aşamasında ise % 25'i (7 yılı
aşmamak kaydıyla) Hazinece karşılanır.
Kültür yatırımı ve girişimleri; su ücretlerini yatırım veya girişimin bulunduğu yerde
uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.
Yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin % 20'si, 5 yıl süreyle
Hazinece karşılanır.
Kültür Yatırım veya Kültür Girişimlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir.
Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimleri başkaca hiçbir izne gerek olmaksızın hafta
sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.

Önemli Hususlar
 Bu destekten faydalanabilecek konular kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve
işletilmesi, kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal
tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri
kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği
mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya
uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesidir.
Detaylı Bilgi
- 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
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Sayfa 4

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerine Elektrik Enerjisi Desteği
Amaç
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik
tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesidir.
Kimler Başvurabilir
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” almış
işletmeler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
Tesis, bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile
arasındaki fark kadar destekten yararlanabilmektedir.
Önemli Hususlar
 Çevreye duyarlı konaklama tesisleri için uygulanan enerji desteğinden yararlanmak
isteyen tesislerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 Enerji Desteğinin ödenebilmesi için, turizm yatırımcısı veya işletmecisi tarafından
faturanın tamamının ödenmesi gerekir.
Detaylı Bilgi
-

www.kultur.gov.tr
2008/3 Sayılı Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
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Sayfa 5

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
Amaç
Bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi ve
sinema sanatının sunduğu olanaklardan yararlanarak çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim
ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve
gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.
Kimler Başvurabilir
Gerçek ve tüzel kişiler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı, Oranı ve Unsurları
•

•

•

Proje desteği; araştırma, geliştirme, senaryo ve diyalog yazımı, çeviri, tasarım ve
benzerleri gibi yapım öncesi aşamaların desteklenmesi amacıyla Doğrudan Geri
Ödemesiz olarak yapılır. Proje desteği miktarı, projenin toplam giderlerinin % 50’sini
aşamaz.
Yapım desteği; sinema filminin yapım öncesi hazırlık aşamasından, gösteriminin
yapılabileceği hale getirilmesine kadar geçen tüm yapım aşamalarının desteklenmesi
amacıyla Doğrudan veya Dolaylı Sadece Geri Ödemeli olarak sağlanır. Yapım
desteği, desteklenecek yapımın toplam giderlerinin % 50’sini aşamaz.
Yapım sonrası desteği; sinema filminin izleyiciye ulaştırılabilmesi amacıyla tanıtım,
dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklenmesi amacıyla Doğrudan veya Dolaylı Geri
Ödemeli veya Geri Ödemesiz olarak sağlanır. Yapım sonrası desteği, toplam
giderlerinin % 50’sini aşamaz.

Önemli Hususlar
 Filmin, yapım giderlerini karşılayacak miktarda gelir elde edememesi halinde geri
ödemeli destekler geri ödemesiz sayılır.
 Uluslararası alanda ülke tanıtımına yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile ulusal
ve uluslararası film festivalleri, film hafta ve günlerini, sinema alanına ilişkin kültürel
ve sosyal amaçlı etkinlikleri ve sinema sektörü çalışanları doğrudan
desteklenebilmektedir.
Detaylı Bilgi
-

www.kultur.gov.tr
5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle
Desteklenmesi Hakkında Kanun

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sayfa 6

