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Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü



 Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Taşınmaz
Kullandırılması Hakkında Yönetmelik

 Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik

 Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi
Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli
İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair
Yönetmelik

5225 sayılı Kültür Yatırımları
ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

 Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Taşınmaz
Kullandırılması Hakkında Yönetmelik

 Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik

 Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi
Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli
İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair
Yönetmelik



Amaç
 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

 Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik
kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi

 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

 Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik
kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi



Kapsam

 Münhasıran 5225 sayılı Kanunun
amacına yönelik faaliyetlerde
bulunmak üzere kurulan yerli veya
yabancı tüzel kişiler

 Münhasıran 5225 sayılı Kanunun
amacına yönelik faaliyetlerde
bulunmak üzere kurulan yerli veya
yabancı tüzel kişiler



Teşvik Konuları
 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 işletilmesi

 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür
varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılması

 Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın
araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi,
yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri

 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 işletilmesi

 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür
varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılması

 Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın
araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi,
yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri



Teşvik Unsurları
 Taşınmaz mal tahsisi
 Gelir vergisi stopajı indirimi
 Sigorta primi işveren paylarında indirim
 Su bedeli indirimi ve enerji desteği
 Yabancı uzman personel ve sanatçı

çalıştırabilme
 Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette

bulunabilme

 Taşınmaz mal tahsisi
 Gelir vergisi stopajı indirimi
 Sigorta primi işveren paylarında indirim
 Su bedeli indirimi ve enerji desteği
 Yabancı uzman personel ve sanatçı

çalıştırabilme
 Hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette

bulunabilme



Kültür Yatırımları ve
Girişimlerine Taşınmaz
Kullandırılması
Hakkında Yönetmelik

Kültür Yatırımları ve
Girişimlerine Taşınmaz
Kullandırılması
Hakkında Yönetmelik



 5225 sayılı Kanunun amacı
doğrultusunda kullanılmak üzere
taşınmazların Bakanlığa tahsisi, kültür
girişimci veya yatırımcılarına
kullandırılması işlemleri ile bu
işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların
sona ermesi ve diğer hususlara ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

AMAÇ
 5225 sayılı Kanunun amacı

doğrultusunda kullanılmak üzere
taşınmazların Bakanlığa tahsisi, kültür
girişimci veya yatırımcılarına
kullandırılması işlemleri ile bu
işlemlere ilişkin süre, bedel, hakların
sona ermesi ve diğer hususlara ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.



 Mülkiyeti Hazineye ait olan
 Tapuda Hazine adına kayıtlı olmamakla

birlikte üzerinde 21/7/1983 tarihli ve 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu hükümlerine göre tescilli kültür
varlıklarının bulunduğu taşınmazlar

 Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri
ile mahalli idarelere ait olanlar

TAHSİSE KONU TAŞINMAZLAR
 Mülkiyeti Hazineye ait olan
 Tapuda Hazine adına kayıtlı olmamakla

birlikte üzerinde 21/7/1983 tarihli ve 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu hükümlerine göre tescilli kültür
varlıklarının bulunduğu taşınmazlar

 Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri
ile mahalli idarelere ait olanlar



 Taşınmazın emlak vergi değeri

TAŞINMAZ DEĞERİ



 Bakanlığa tahsisli taşınmazlardan
uygun görülenler kullanıma ilişkin
şartlarla birlikte Bakanlık web
sitesinde ilan edilir.

DUYURU

 Bakanlığa tahsisli taşınmazlardan
uygun görülenler kullanıma ilişkin
şartlarla birlikte Bakanlık web
sitesinde ilan edilir.



BAŞVURU
 Taşınmaz talebinde bulunan yatırımcı

veya girişimciler, ilanda belirtilen
belgelerle birlikte süresi içinde yazılı
olarak Bakanlığa başvururlar.

 Taşınmaz talebinde bulunan yatırımcı
veya girişimciler, ilanda belirtilen
belgelerle birlikte süresi içinde yazılı
olarak Bakanlığa başvururlar.



 Başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde Bakanlık Komisyonunca
değerlendirilir.

BAŞVURULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

 Başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde Bakanlık Komisyonunca
değerlendirilir.



ÖN İZİN VE KULLANDIRMA DÖNEMİ
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Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik

Kültür Yatırımlarının ve
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Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik



 Bakanlıkça teşvik edilecek kültür
yatırım ve girişimlerinin
belgelendirilmesine ilişkin ilke ve
esasları belirlemek, asgari nitelikleri
tespit etmek, kültür yatırım ve
girişimlerini geliştirmek ve kalitesini
yükseltmektir.

Amaç
 Bakanlıkça teşvik edilecek kültür

yatırım ve girişimlerinin
belgelendirilmesine ilişkin ilke ve
esasları belirlemek, asgari nitelikleri
tespit etmek, kültür yatırım ve
girişimlerini geliştirmek ve kalitesini
yükseltmektir.



 Yatırım aşamasında verilen belge
kültür yatırım belgesi

 İşletme aşamasında verilen belge
kültür girişim belgesi

Kültür Yatırım ve Girişim Belgesi

 Yatırım aşamasında verilen belge
kültür yatırım belgesi

 İşletme aşamasında verilen belge
kültür girişim belgesi



 Başvuru dilekçesi

 Yatırımın yeri, türü, kapasitesi, ada-pafta-parsel bilgileri, adresi
ile başvuru sahibinin ve mal sahibinin açık adresi, telefon
numarası ve diğer irtibat bilgileri gibi bilgileri içeren yatırımcı
tarafından düzenlenen rapor ile bilgileri açıklamaya yardımcı
olan mimari fikir projesi

 Tahsisli taşınmazlarda, ilgili kurumun tahsis yazısı

 Kültür, tabiat, çevre, tarihi özellikleri nedenleriyle tescilli yapıda
ya da taşınmazda yer alan yatırımlarda ilgili kurumun
düzenlediği açıklayıcı yazı

 Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirkete ait
imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge;
talep, vakıf veya dernek adına yapılması halinde vakıf senedi
veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri

Kültür Yatırım Belgesi Talebi
 Başvuru dilekçesi

 Yatırımın yeri, türü, kapasitesi, ada-pafta-parsel bilgileri, adresi
ile başvuru sahibinin ve mal sahibinin açık adresi, telefon
numarası ve diğer irtibat bilgileri gibi bilgileri içeren yatırımcı
tarafından düzenlenen rapor ile bilgileri açıklamaya yardımcı
olan mimari fikir projesi

 Tahsisli taşınmazlarda, ilgili kurumun tahsis yazısı

 Kültür, tabiat, çevre, tarihi özellikleri nedenleriyle tescilli yapıda
ya da taşınmazda yer alan yatırımlarda ilgili kurumun
düzenlediği açıklayıcı yazı

 Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirkete ait
imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge;
talep, vakıf veya dernek adına yapılması halinde vakıf senedi
veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri



 Başvuru dilekçesi
 İlgili kurum tarafından düzenlenmiş

işyeri açma ve çalışma ruhsatı

Kültür Girişim Belgesi Talebi

 Başvuru dilekçesi
 İlgili kurum tarafından düzenlenmiş

işyeri açma ve çalışma ruhsatı



 Kültür Yatırım ve Kültür Girişim
Belgesi talebinde istenen belgelerle
birlikte yazılı olarak Bakanlığa
başvurulur.

Yatırım Belgesi Almadan Doğrudan
Kültür Girişim Belgesi Talebi

 Kültür Yatırım ve Kültür Girişim
Belgesi talebinde istenen belgelerle
birlikte yazılı olarak Bakanlığa
başvurulur.



Kültür belgesi başvurularının
değerlendirilmesi
 Yatırım belgelerine ilişkin

değerlendirme evrak üzerinden, beyan
esas alınarak yapılır.

 Girişim belgesi başvurusu uygun
görülen tesislerden ise başvuru evrakı
da dikkate alınarak yerinde yapılacak
tespitlerde Yönetmelik koşullarını
taşıdığı belirlenenlere girişim belgesi
düzenlenir.

 Yatırım belgelerine ilişkin
değerlendirme evrak üzerinden, beyan
esas alınarak yapılır.

 Girişim belgesi başvurusu uygun
görülen tesislerden ise başvuru evrakı
da dikkate alınarak yerinde yapılacak
tespitlerde Yönetmelik koşullarını
taşıdığı belirlenenlere girişim belgesi
düzenlenir.



Verilen Kültür Yatırım ve
Girişim Belgeleri

55 Adet Kültür Yatırım Belgesi

14 Adet Kültür Girişim Belgesi



Bakanlığımızdan Belge Alan
İşletmelerden Bazıları…
 Cam Ocağı
 Suna İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi
 Sevim Necdet Kent Kitaplığı
 Sunay Akın Oyuncak Müzesi
 İstanbul Modern
 Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar

Merkezi
 Kızılırnak Sineması
 AFM Forum İstanbul Sineması
 Sihirli Buz Müzesi…
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Kültür Yatırım ve
Girişimlerine Gelir Vergisi
Stopajı, Sigorta Primi
İşveren Payı ve Su Bedeli
İndirimi ile Enerji Desteği
Uygulamasına Dair
Yönetmelik

Kültür Yatırım ve
Girişimlerine Gelir Vergisi
Stopajı, Sigorta Primi
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Uygulamasına Dair
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 Kültür belgesi verilen yatırım veya
girişimlere, münhasıran kültür belgeli
yatırım veya girişimde çalıştıracakları
işçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı,
sigorta primi işveren payı ve su bedeli
indirimi ile enerji desteği sağlanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Amaç
 Kültür belgesi verilen yatırım veya

girişimlere, münhasıran kültür belgeli
yatırım veya girişimde çalıştıracakları
işçi ücretlerinden gelir vergisi stopajı,
sigorta primi işveren payı ve su bedeli
indirimi ile enerji desteği sağlanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.



Gelir vergisi stopajı indirimi
 Belgeli yatırım veya girişimde

çalıştıracak işçilerin ücretleri
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,
yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
kaydıyla yüzde ellisi, işletme
aşamasında ise yedi yılı aşmamak
kaydıyla yüzde yirmi beşi, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

 Belgeli yatırım veya girişimde
çalıştıracak işçilerin ücretleri
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,
yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
kaydıyla yüzde ellisi, işletme
aşamasında ise yedi yılı aşmamak
kaydıyla yüzde yirmi beşi, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.



Sigorta primi işveren payı indirimi

 Sigorta primlerinin işveren payları;
yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
üzere yüzde ellisi, işletme aşamasında
yedi yılı aşmamak üzere yüzde yirmi
beşi oranındaki tutar, Bakanlık
tarafından karşılanır

 Sigorta primlerinin işveren payları;
yatırım aşamasında üç yılı aşmamak
üzere yüzde ellisi, işletme aşamasında
yedi yılı aşmamak üzere yüzde yirmi
beşi oranındaki tutar, Bakanlık
tarafından karşılanır



Enerji desteği
 Bedeli fatura döneminde peşin olarak

ödenmiş faturalarda kayıtlı doğalgaz ile
aktif elektrik enerjisi tüketim bedeli
üzerinden beş yıl süreyle yüzde yirmi
oranında indirim uygulanır.

Bakanlığımızca 2009 yılından itibaren
belgeli tesislere toplam 356.770 TL

enerji teşviki verilmiştir.

 Bedeli fatura döneminde peşin olarak
ödenmiş faturalarda kayıtlı doğalgaz ile
aktif elektrik enerjisi tüketim bedeli
üzerinden beş yıl süreyle yüzde yirmi
oranında indirim uygulanır.

Bakanlığımızca 2009 yılından itibaren
belgeli tesislere toplam 356.770 TL

enerji teşviki verilmiştir.



Su bedeli indirimi uygulaması

 Belgeli yatırım veya girişimde
kullanılan su bedeli yörede uygulanan
en düşük tarifeden ödenir.



Teşekkür ederiz…Teşekkür ederiz…


