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Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelge (Genelge
2005/13)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GENELGE 2005
(Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi hakkında genelge);
Kültürel alandaki destek (sponsor) faaliyetlerinin teşvik edilmesi için 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve
178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen
Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda destekleyen gerçek veya tüzel kişilere bazı
vergi avantajları sağlanmıştır. Şöyle ki,
06.11.1961 tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi ile 10.06.1949 tarih ve 5422
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu mükerrer 14. maddesi, 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;
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların
gerçekleştirilmesine,
b) 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 dahil olmak üzere görsel, işitsel
veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt
içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür
varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil
işlerine,
e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür
varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,
g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
h) 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 sağlanmasına,
i) 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
yapımına,
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j) 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
çalışmalarına,
İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu,
bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar
çıkarmaya yetkilidir) kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirileceği
(Kurumlar Vergisi Kanunu); Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde
bildirilecek gelirlerden indirileceği (Gelir Vergisi Kanunu) hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede; Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdaki prosedürün uygulanması kararlaştırılmıştır.
1- Değerlendirme Kriterleri:
Bakanlığımızca desteklenecek veya desteklenmesi uygun bulunacak faaliyetlerin belirli şartları haiz
olması gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığımız ilgili birimlerince değerlendirme yapılırken, söz
konusu faaliyetin:
a)Anayasa’da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslar arası anlaşmalara aykırı
olmaması,
b) Toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak nitelikte olması,
c)Toplumun ortak duygu ve hasiyetleriyle çatışır nitelikte olmaması,
d) Bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmemesi ve gruplar arasında düşmanca duygular
oluşturmaması,
e) Çağdaş uygarlığın yapıcı ve bilimsel birikimini yansıtması,
f) Ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmaması,
g) Kültürel ve sanatsal değerlerimizi, geleneklerimizi yansıtması,
h) İçerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi amaçlı ve siyasi, ideolojik, etnik
propagandaya yönelik olmaması ,
şartlarını taşımasının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
2-Destek Çeşitleri:
a) Bakanlığımızca desteklenen faaliyetler; Bakanlığımızın gerçekleştirdiği veya Bakanlığımızca nakdi
veya ayni yardım sağlanan faaliyetler olup; bu faaliyetlerde Bakanlığımız birimlerince yapılacak
destek sözleşmelerinde uygulamada birlik sağlanması açısından ekte sunulan destek sözleşmesi örneği
kullanılacaktır. (Ek 1)
Destek sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiler adına Bakanlığımızın ilgili birimi tarafından,
örneği ekli destek belgesi düzenlenecektir. (Ek 2) Destek sözleşmesinin herhangi bir sebepten sona
ermesi halinde durum destekleyenin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir.
Yapılacak harcamalar ilgili birimce kontrol ve tasdik edilecek, tasdik edilmeyen harcamalar gider
olarak kabul edilmeyecektir.
b) Desteklenmesi uygun görülen faaliyetler; Bakanlığımızca doğrudan gerçekleştirilmeyen,
Bakanlığımızca ayni veya nakdi katkıda bulunulmayan ancak üçüncü kişilerce gerçekleştirilen, ilgili
Kanun hükümlerine uygun ve Bakanlığımızca destek sözleşmesine konu olması uygun bulunan
faaliyetlerdir.
Destekleyen ve destek alan arasında yapılan destek sözleşmesine konu edilen faaliyetin desteklenmesi,
Bakanlığımızca uygun görüldüğü takdirde bu konuda ilgili birimce düzenlenecek belge sözleşmeyi
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yapan taraflara verilecektir. (Ek 3)Destekleyen ve destek alan tarafından yapılması öngörülen
harcamalar ilgili birimce kontrol edilecek, söz konusu faaliyet için yapılacağı belirtilen harcamaların
uygun görülmesi halinde desteklenmesinin uygun bulunduğu tasdik edilecek, tasdik edilmeyen
harcamalar gider olarak kabul edilmeyecektir. Destek sözleşmesine konu faaliyetin gerçekleştirilmesi
ilgili birim veya Bakanlığımız taşra teşkilatınca kontrol edilecektir.
3- Bakanlığımızca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve destek sözleşmesine konu edilen
faaliyetler hukuka ve kanuna aykırı olmayacak, taraflar sözleşmeye konu faaliyetin gerçekleşeceğine
ve sözleşmede gösterilen dışında faaliyette bulunmayacaklarına dair taahhütte bulunacak, bu taahhüt
ekte sunulan taahhütname örneğine uygun olarak yapılacaktır. (Ek 4) Destek sözleşmesinde destek
miktarı da belirtilecektir.
4- Destek sözleşmesine konu edilecek faaliyetin yukarıdaki esaslara uygun olup olmadığı konusunda
Bakanlık ilgili biriminin görüşü esastır. İlgili birimce yukarıdaki hususlar dikkate alınarak ekte yer
alan ‘destek belgesi’ veya ‘desteklemenin uygun bulunduğuna dair belgenin’ verilmesini müteakip en
geç beş gün içinde belgenin bir örneği bilgi için Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Başkanlığına gönderilecektir.
5-Destek sözleşmesi ve taahhüde aykırı davrananlara 3 (üç) yıl süre ile destekleyen veya destek alan
olarak belge verilmeyecektir. Bu konuda takibin sağlanabilmesi için, sözleşmeye aykırı davrananların
isimleri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Atilla KOÇ
Bakan.
EK:1
DESTEK SÖZLEŞMESİ (BOŞ ÖRNEK)
…………………….adına hareket eden…………………. İle ……………….. adına
eden……………..arasında aşağıdaki şartlarda işbu Destekleyen Sözleşmesi imzalanmıştır.

hareket

Tanımlar
Madde 1- Bu sözleşmede geçen;
Bakanlık
: Kültür ve Turizm Bakanlığı
İlgili Birim
: ……………………..
Destek Alan : …………………………..……..’nü,
Destekleyen
:…………………………………..’yi,
Faaliyet
:……………………………………..........................
……………………………………………………………………………………..’nu,
ifade eder.
Tebligat Adresleri
Madde 2a)Destek alanın,
Adı, Soyadı veya
Kanuni Unvanı :……………………………….…………………
İkametgah ve İşyeri
Adresi
:…………………………………………………..
b) Destekleyenin
Adı, Soyadı veya
Kanuni Unvanı :………………………………….………………
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İkametgah ve İşyeri
Adresi
:…………………………………………………..
Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu
adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.
Destekleyenin Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası
Madde 3Vergi Dairesinin Adı ve İli:…………………….……
Vergi Kimlik Numarası :…………………………..
Destek Alanın Banka Hesap Numarası
Madde 4-Banka Hesap Numarası :
(Bu Madde nakdi destek alınması halinde konulacaktır.)
Desteğin Konusu
Madde 5(Destek konusu anlaşılır şekilde yazılacaktır.)
Destek Bedeli
Madde 6- Destek konusu işin bedeli (KDV Dahil)………………………………..
(………………………Türk Lirası)dır.
Destek konusu harcamalar ………………………tarafından yapılacaktır.
Faaliyetin Süresi, Hizmet ve Faaliyetin Uygulama
Programı, Başlama-Bitiş Tarihleri ve Yeri
Madde 7a) Faaliyetin Süresi:
b) Faaliyetin yeri:
c) Hizmet ve Faaliyetin Uygulama Programı :
1)…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
Desteklemenin Başlama ve Bitiş Tarihleri
Madde 8a)Başlama Tarihi:……………………………
b) Bitiş Tarihi :……………………………..
Destek Alanın Yükümlülükleri
Madde 9-( Destek konusuna göre destek alanın yükümlülükleri belirtilecektir.
a) Destek konusu işle ilgili sözleşme bedelini geçmemek üzere, yapılacak harcamalara ilişkin
belgeler Genel Müdürlüğü tasdik ettirilir.
b)
c)
Destek Alanın Hakları
Madde 10- (Destek konusuna göre destek alanın hakları belirtilecektir.)
Destekleyenin Mücbir Sebepler Dışındaki Yükümlülükleri
Madde 11a) Destekleyen, bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen hizmet ve işleri istenilen nitelikte ve
süresi içerisinde yerine getirmeyi taahhüt eder.
b) Destekleyen vergi ve SSK prim borcu olmadığını beyan ve kabul eder.
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c) Destekleyen, genel ahlaka ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici
faaliyetlerde bulunmadığını,
d) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmadığını
e) İlgili mercilerce hileli iflasına karar verilmediğini
f) Daha önce yaptığı destekleyen sözleşmelerinde taahhüdünü yerine getirmemiş veya eksik
getirmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.
g) Destekleyen, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü şahıslara
verdiği doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararları tazmin
edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Destekleyenin Hakları
Madde 12- (Destek konusuna göre destekleyenin hakları belirtilecektir.)
Destekleme İş ve İşlemleri ile Reklamlara Uygulanacak Hususlar
Madde 13a) Destekleyen, iş ve işlemlerinde ve reklamlarda kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din,
ırk mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları
özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamaz.
b)Reklamlar, ilgili faaliyetin niteliğine uygun şekil ve ölçeklerde olmalıdır.
Madde 14- Sözleşme konusu faaliyetlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Anayasa’da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslar arası anlaşmalara
aykırı olmamak ,
b) Toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak nitelikte olmak,
c)Toplumun ortak duygu ve hasiyetleriyle çatışır nitelikte olmamak,
d) Bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmemesi ve gruplar arasında düşmanca
duygular oluşturmamak,
e) Çağdaş uygarlığın yapıcı ve bilimsel birikimini yansıtmak,
f) Ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmamak,
g) Kültürel ve sanatsal değerlerimizi, geleneklerimizi yansıtmak,
h) İçerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi amaçlı ve propagandaya
yönelik olmamak.
i) 2863 sayılı yasa kapsamındaki faaliyetlerde :
1)Yapılacak bakım ve onarım için ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’ndan izin alınacak,
2) Yapılacak uygulamalar için proje istenmesi halinde projenin destekleyence hazırlattırılarak
ilgili Koruma Bölge Kurulunda onaylattırılacak,
3) Uygulamalar ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca belirtilen
Koşullar doğrultusunda destekleyence gerçekleştirilecek,
4)Destekleyen, çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde bilimsel ve teknik niteliklere sahip
bir ekip ile yürütülecek ve çalışmalar için gerekli kaynağı sağlayacak,
5) Gözetim ve denetim işlemleri Bakanlık tarafından yürütülecektir.
Kontrol ve Tasdik Mercii
Madde 15- Destek konusu işle ilgili sözleşme bedelini geçmemek üzere yapılacak
harcamalara ilişkin belgeler, ilgili birim kontrol ve tasdikine tabidir. Tasdik edilmeyen harcamalar,
gider olarak kabul edilmez. Yapılacak harcamaların vergi dairesince incelenmesi sonucunda gider
sayılmaması halinde, ilgili birim ve destek alan bu konuda sorumlu tutulamaz.
Destekleyenin Taahhüt Ettiği İşle İlgili Olarak Varsa Üçüncü Şahıslarla Yaptığı ya da
Yapacağı Anlaşmalara İlişkin Bilgi ve Belgeler
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Madde 16- Destekleyen, destek alanın bilgisi dahilinde üçüncü şahıslarla yaptığı veya
yapacağı anlaşmalara ilişkin belgeleri destek alana teslim etmek zorunda olup, üçüncü şahıslarla
yapılacak anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyandan destek alan sorumlu tutulmaz.
Koordinasyon
Madde 17- Destek alanın birden fazla destekleyenle sözleşme imzalaması halinde, destek
alan, destekleyenler arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı gerekli olan tüm tedbirleri alır.
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşme Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği
Madde 18- Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri…………………..tarafından
ödenecektir.
Sözleşmenin Feshi
Madde 19- Destek sözleşmelerine veya reklam alınmasında uygulanacak hususlara riayet
edilmemesi halinde sözleşme tarafından herhangi biri tarafından yazılı olarak bildirilmek kaydı ile
fesh edilir, varsa destek alanın zararının tahsili için hukuki işlem yapılır. Ayrıca bu husus Maliye
Bakanlığı ile ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.
İhtilafların Halli
Madde 20- Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların
çözümünde……………………..mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Sözleşmenin Madde Adedi ve İmza Tarihi
Madde 21- Bu sözleşme ……… maddeden ibaret olup ……/…../…….. tarihinde
imzalanmıştır.

………….………………………
Adına
………………….
………………….

………….………………………
Adına
………………….
………………….

EK:2
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
DESTEK BELGESİ
Belge Sıra No…….:52/………
Belgenin Düzenleme Tarihi:

Vergi Kimlik Numarası
Soyadı (Ünvanı)
Adı
İkametgah veya İşyeri Adresi
Meslek Adı (Faaliyet Konusu)
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Destek Hizmetinin Tanımı
Destek Hizmetinin Süresi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler
Destek Hizmetinin Bedeli (Aynı)
Destek Hizmetinin Beledi (Nakdi)
Erteleme veya İptal Hallerinde
Destek Sözleşmesi Sona Erecek
Destek Hizmetleri Başka Bir
Faaliyete Kaydırılacak
Destek Hizmetlerinde Aracı Kurum
Kullanılıyor mu? (**)

Harcamanın
Türü

Faaliyetin Konusu
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Faaliyete Katılan Ülke Sayısı
Katılımcı Sayısı
Faaliyetin Düzenlendiği İl
Faaliyetin Komite Başkanı
Destekleyen Sayısı (*)
Ulaşım Harcamaları
İaşe ve İbale Harcamaları
Faaliyetle İlgili Diğer Harcamalar
Ödüller ve Promosyon Ürünleri
Kutlama ve Tören Harcamaları
Reklam ve Tanıtım Harcamaları
Diğer Harcamalar

Aracı Kurum
Bilgileri (**)

Faaliyete Ait
Bilgiler

Destekleyene Ait Bilgiler
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Soyadı (Ünvanı)
Adı
İkametgah veya İşyeri Adresi
Meslek Adı veya İşyeri Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Kimlik Numarası

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
Kayıtlara Uygundur
…../…../200…
İmza

(*)Destekleyen Sayısı Kadar Bu Form Düzenlenecektir.
(**)Aracı Kurum Varsı Dördüncü Bölümdeki Bilgiler Doldurulacaktır.
EK:3
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
DESTEKLEMENİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR BELGE
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Vergi Kimlik Numarası
Soyadı (Ünvanı)
Adı
İkametgah veya İşyeri Adresi
Meslek Adı (Faaliyet Konusu)
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Destek Hizmetinin Tanımı
Destek Hizmetinin Süresi
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler
Destek Hizmetinin Bedeli (Aynı)
Destek Hizmetinin Beledi (Nakdi)
Erteleme veya İptal Hallerinde
Destek Sözleşmesi Sona Erecek
Destek Hizmetleri Başka Bir
Faaliyete Kaydırılacak
Destek Hizmetlerinde Aracı Kurum
Kullanılıyor mu? (**)
Faaliyetin Konusu
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Faaliyete Katılan Ülke Sayısı
Katılımcı Sayısı
Faaliyetin Düzenlendiği İl
Faaliyetin Komite Başkanı
Destekleyen Sayısı (*)
Faaliyetin Konusu
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Faaliyete Katılan Ülke Sayısı
Katılımcı Sayısı
Faaliyetin Düzenlendiği İl
Faaliyetin Komite Başkanı
Destekleyen Sayısı (*)
Ulaşım Harcamaları
İaşe ve İbale Harcamaları
Faaliyetle İlgili Diğer Harcamalar
Ödüller ve Promosyon Ürünleri
Kutlama ve Tören Harcamaları
Reklam ve Tanıtım Harcamaları
Diğer Harcamalar
Soyadı (Ünvanı)
Adı
İkametgah veya İşyeri Adresi
Meslek Adı veya İşyeri Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Kimlik Numarası
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Aracı Kurum
Bilgileri (**)

Yapılması
Öngörülen
Harcamanın
Türü

Faaliyete Ait
Bilgiler

Destek Alana Ait
Bilgiler

Destekleyene Ait Bilgiler
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Bu belgede gösterilen,taraflar arasında yapılan destek sözleşmesine konu edilen ve yukarıdaki
formda açıklanan faaliyetin desteklenmesi Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.
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İmza
(*)Destekleyen Sayısı Kadar Bu Form Düzenlenecektir.
(**)Aracı Kurum Varsı Dördüncü Bölümdeki Bilgiler Doldurulacaktır.
EK:4
TAAHÜTNAME

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
Destekleyenin adı veya ünvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Destekleyenin adresi

:.....................................

Desteklenen faaliyet

:.....................................
......................................
......................................

Destek alanın adı veya ünvanı
Destek alanın adresi

:.....................................
:.....................................

Bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksine tesbit
yapılması durumunda sorumluluğu kabul ettiğimizi;
Destek konusu
gerçekleştirileceğini;

faaliyetin,

destek

sözleşmesinde

belirtilen

şartlara

uygun

olarak,

Destek konusu faaliyet gerçekleştirilirken, destek sözleşmesi ve bu taahhütnamede
belirtilenden farklı bir faaliyetin gerçekleştirilmeyeceğini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

DESTEKLEYEN

DESTEK ALAN

( İmza )

( İmza )

1. Adı – Soyadı

2. Adı - Soyadı

