
SPONSORLUK 

DESTEĞİ NASIL 

ALINIR?

Kültür 
Varlıklarının 

Korunması 

2020

TurkishMuseums

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.TBMM Binası Yanı 06110 Ulus/Ankara • Tel: 0 312 470 6464-65• Faks: 0 312 470 6531-32

www.kvmgm.ktb.gov.tr • www.turkishmuseums.com

TurkishMuseums offi cialturkishmuseums

TurkishMuseums TurkishMuseums



Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

• Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik 
Edilmesi Hakkında Genelge (2005/13)

Desteğin Amacı
Ülkemizde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin sponsorluk 
faaliyetleri sonucu oluşacak nakdi ve ayni destekler ile korunarak 
toplum ve kamu yararına sunulması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 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.

Kimler Başvurabilir?
Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişiler.

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.
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