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TEŞVİK DESTEĞİ 
NASIL 

ALINIR?

Desteğe İlişkin Yasal Dayanak
• 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu 
• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması 

Hakkında Yönetmelik
• Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesi ve 

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
• Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta 

Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Desteğin Amacı
Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; 
kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını 
ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel 
iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve 
kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım 
olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 
varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan 
bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür 
merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve 
kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı
5225 sayılı Kanun kapsamında Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı 
Belgesi almış tüzel kişiliklere sunulan indirim ve teşvikler ile bu 
kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan 
yerli veya yabancı tüzel kişilerin yatırım veya girişimlerinin teşvik 
edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerine ilişkin usul 
ve esasları kapsar.

Destek Türü 
İndirim, Teşvik, Taşınmaz Mal Tahsisi

Kimler Başvurabilir?
5225 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklerden Kültür 
Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar ile bu 
Kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan 
yerli veya yabancı tüzel kişiler (dernek, şirket, vakıf, kooperatif vb.) 
yararlanabilirler.

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı
• Taşınmaz Mal Tahsisi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
hükümlerine göre tescilli kültür varlıklarının bulunduğu 
taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsisini 
talep edebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen 
taşınmazlardan uygun görülenler; bedeli karşılığında 
yatırımcı ve girişimcilere kiralama, irtifak hakkı tesisi veya 
kullanma izni verilmesi yoluyla kullandırılabilir.

• Gelir Vergisi Stopajı İndirimi: Yatırım aşamasında üç yılı 
aşmamak kaydıyla %50, işletme aşamasında ise yedi yılı 
aşmamak kaydıyla %25 oranında uygulanır.

• Sigorta Primi İşveren Payı İndirimi: Yatırım aşamasında 
üç yılı aşmamak kaydıyla %50, işletme aşamasında ise yedi 
yılı aşmamak kaydıyla %25 oranında uygulanır.

• Enerji (Elektrik ve Doğalgaz Giderleri) Desteği: Beş yıl 
süreyle %20 oranında uygulanır.

• Su Bedeli İndirimi Uygulaması: Yörede uygulanan en 
düşük tarife uygulanır.

• Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme: 
Belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle 
yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırılabilir.

• Haftasonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme: 
Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer 
birimler, belgede belirlenen çalışma 
süresi içinde hafta sonu ve resmi 
tatillerde de faaliyetlerine 
devam edebilirler.

Yerli ve yabancı tüzel 
kişiler Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
web sitesinde (www.
kvmgm.ktb.gov.tr) yer 
alan duyuruları takip ederek 
başvuruda bulunabilmektedirler.


