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YÖNETMEL�K 

Kültür ve Turizm Bakanlı�ından: 
KÜLTÜR VE TUR�ZM BAKANLI�INCA YEREL YÖNET�MLER�N,  

DERNEKLER�N, VAKIFLARIN VE ÖZEL T�YATROLARIN  
PROJELER�NE YAPILACAK YARDIMLARA 

�L��K�N YÖNETMEL�K  
 

B�R�NC� BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 Amaç  
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli�in amacı;  kültür, sanat ve turizmi geli�tirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere 
Kültür ve Turizm Bakanlı�ı bütçesinden yapılacak yardımlara ili�kin usul ve esasları düzenlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım 
faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlı�ı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların 
kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ili�kin usul ve esasları kapsar. 
 (2) Kamu kurum ve kurulu�ları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı 
amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dı�ındadır. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Te�kilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmı�tır.  
 Tanımlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlı�ını, 
 b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,  
 c) Komisyon: De�erlendirme komisyonunu, 
 ç) Müste�ar: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Müste�arını, 
 d) Özel tiyatro: Gerçek ki�iler veya özel hukuk tüzel ki�ileri tarafından sadece belirli bir projeyi veya sürekli bir 
tiyatro faaliyetini gerçekle�tirmek için kurulan tiyatro topluluklarını, 
 e) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geli�tirmek ve tanıtmak amacıyla te�ekküllerce gerçekle�tirilecek her bir faaliyeti, 
 f) Sanat sezonu: Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönemi,  
 g) Te�ekkül: Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek, vakıf ve özel tiyatroyu, 
 �) Yardım: Bakanlık bütçesinden te�ekküllere yapılacak nakdî yardımı, 
 h) Yerel yönetim: Büyük�ehir belediyesi, belediye, mahalli idare birlikleri ve il özel idarelerini, 
 ifade eder. 
 

�K�NC� BÖLÜM 
Yardım Yapılma Esasları 

 Yardım yapılabilme �artları 
 MADDE 5 – (1) Bakanlıkça te�ekküllere yardım yapılabilmesi için; 
 a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmi� olması, 
 b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik geli�meye ve tanıtıma katkı sa�lamaya yönelik olması,  
 c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması, 
 ç) Te�ekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmı� olması, 
 d) Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kurulu�ları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için 
kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflardan olmaması, 
 e) Te�ekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmı� faaliyetlerde bulunmamı� olması, 
 gerekir. 
 Yardım yapılabilecek etkinlikler 
 MADDE 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm de�erlerimizi ve zenginliklerimizi ya�atıcı, yayıcı, destekleyici, geli�tirici ve 
tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki �enlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, 
seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ili�kin projelere yardımda bulunulabilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ba�vuru, De�erlendirme Komisyonu ve De�erlendirme Ölçütleri 

 Ba�vuru 
 MADDE 7 – (1) Ba�vurular, a�a�ıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden önce �l Kültür ve 
Turizm Müdürlüklerine yapılır.  
 a) Ba�vuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten ba�vuru dilekçesi. 
 b) Ba�vuruyu yapan özel hukuk tüzel ki�isi ise kurulu� sözle�mesi veya senedinin onaylı örne�i, yerel yönetimlerde 
kurumun adı, gerçek ki�ilerde nüfus cüzdanının onaylı örne�i. 
 c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu ve benzeri bilgileri içeren 
ayrıntılı rapor. 
 ç) Proje etkinli�i için davet edilen yerli ve yabancı ki�i ve toplulukların isim listesi. 



 d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirli�inden alınan izin belgesi. 
 (2) Özel tiyatroların projelerinde birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen belge aranmaz ve bu projeler için, en geç her 
yılın 15 A�ustos tarihine kadar, bir sanat sezonunu kapsayacak �ekilde Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�üne ba�vurulur. 
Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni ba�vuru belgelerine eklenir. 
 De�erlendirme komisyonları 
 MADDE 8 – (1) Bakanlıkça hangi projelere ne miktarda yardımda bulunulaca�ı a�a�ıda belirtilen komisyonlarca 
incelenerek karara ba�lanır.  
 a) �l Kültür ve Turizm Müdürlüklerince Bakanlı�a gönderilen projeler Müste�arın ba�kanlı�ında ilgili Müste�ar 
Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü ile Ara�tırma ve E�itim Genel Müdüründen olu�an 
komisyon.  
 b) Özel tiyatroların projeleri Müste�ar, Güzel Sanatlarla ilgili Müste�ar Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile tiyatro alanında tanınmı� ki�iler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç ki�iden olu�an 
komisyon.  
 (2) Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt ço�unlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Komisyon 
kararları Bakan onayına sunulur. 
 (3) Yardım yapacak birim konusundaki tereddütleri gidermeye Komisyon yetkilidir.  
 De�erlendirme ölçütleri  
 MADDE 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca de�erlendirilmesinde a�a�ıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur: 
 a) Projenin kültür, sanat ve turizm de�erlerini ya�atıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteli�i, yeterlili�i ve önemi. 
 b) Te�ekkülün sahip oldu�u alt yapı, tesis ve donanım. 
 c) Projenin gerçekle�tirilece�i yöredeki ula�ım imkanları. 
 ç) Projenin gerçekle�tirilece�i yöredeki konaklama kapasitesi. 
 d) Projenin sosyo-kültürel geli�ime katkısı. 
 e) Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki ba�arı derecesi. 
 (2) Özel tiyatroların projelerine yapılacak desteklerde 1 inci fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki ölçütlerin yanı sıra 
a�a�ıdaki ölçütler de dikkate alınır.  
 a) Tiyatro sanatını geli�tirmesi, ça�da�, evrensel boyutlara ula�tırması, yeni sanatsal e�ilimleri özendirmesi, klasikleri 
de�erlendirmesi, Türk ve dünya kültürüne katkıda bulunması.  
 b) Türk oyun yazarlarına ait eserlere öncelik verilmesi. 
 c) Yurtiçi turneler düzenleyerek tiyatroyu yurt sathına yayması. 
 ç) Yeni oyunlar yazdırarak tiyatro edebiyatımızın zenginle�mesine katkıda bulunması. 
 d) Sezon içinde sahneledi�i oyun sayısı. 
 e) Seçilen oyunların sanat seviyesi ve uygun �eklinde sahnelenip sahnelenmedi�i. 
 f) �stikrarlı ve sürekli bir tiyatro gelene�ini ya�atıp ya�atmadı�ı. 
 g) Sezon içinde açmı� oldu�u perde sayısı. 
 �) Türk tiyatrosunun geli�mesi açısından, tiyatro binası ve benzeri yatırımlar ile e�itim ve yayın gibi alanlarda 
gösterdi�i etkinlikler. 
 (3) Sosyo-ekonomik açıdan di�erlerine göre daha az geli�mi� yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Protokol, Yardımın Gönderilme,  �zlenme ve Denetlenme �ekli 

 Protokolde yer alacak hususlar 
 MADDE 10 – (1) Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip ödenir.  
 (2) Protokolde yer alacak hususlar a�a�ıda belirtilmi�tir: 
 a) Taraflar, 
 b) Te�ekkülün kanuni tebligat adresi, 
 c) Etkinli�in adı, tarihi, yeri, 
 ç) Yardım miktarı, 
 d) Protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler, 
 e) Bakanlı�ın denetim yetkisi, 
 f) Gerekli görülen di�er hususlar. 
 Yardımın gönderilme �ekli 
 MADDE 11 – (1) Yardım, projeyi sunan te�ekkülün banka hesap numarasına yatırılır.  
 Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi  
 MADDE 12 – (1) Te�ekküller, yardımları verili� amacına uygun olarak kullanmak zorundadır. 
 (2) Te�ekküllerin proje konusu faaliyetleri Bakanlık personeli tarafından izlenir ve izleme sonucu düzenlenen 
tutana�ın birer örne�i ilgili birime ve proje sahibine verilir. Te�ekküller verilen bu tutanakları dosyalarında muhafaza etmek 
zorundadırlar. 
 (3) Te�ekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadı�ına ili�kin bilgi, belge ve kayıtların birer 
örne�i ile proje sonuç raporlarını, projenin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden projelerine ili�kin bilgi, belge ve 
raporlarını takip eden yılın ilk ayı içinde �l Kültür ve Turizm Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. 
 (4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördü�ü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya 
yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan 
soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur. 
 (5) Özel tiyatrolar, bu maddede belirtilen belgeleri, sanat sezonunu izleyen 10 Temmuz tarihine kadar ilgili �l Kültür 
ve Turizm Müdürlü�üne göndermek zorundadır. �l Kültür ve Turizm Müdürlü�ü tarafından, bu Yönetmeli�in 13 üncü 
maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler incelenir, inceleme sonucunda eksiklik varsa tamamlattırılır. �l Kültür ve Turizm 



Müdürlü�ünce hazırlanan rapor en geç 15 A�ustos tarihine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�üne gönderilir. Genel 
Müdürlük, gönderilen dosyaları inceler, eksik bilgi veya belgeler tamamlattırılır, müteakiben de�erlendirme raporunu 
Komisyona sunar. Proje raporları Komisyon tarafından karara ba�lanır. 
 

BE��NC� BÖLÜM 
Çe�itli ve Son Hükümler 

 Te�ekküllerin yükümlülükleri 
 MADDE 13 – (1) Te�ekküller a�a�ıda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar. 
 a) Projelere ili�kin olarak hazırlayacakları afi�, bro�ür gibi her türlü basılı materyalde "Kültür ve Turizm Bakanlı�ının 
Maddi Katkılarıyla" ibaresini bulundurmak.  
 b) Projeye ili�kin giderleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura 
yerine geçen vesikalarla yapmak ve bu vesikaları gerekti�inde ibraz etmek üzere dosyasında hazır bulundurmak.  
 Yardımların kamuoyuna duyurulması 
 MADDE 14 – (1) Bakanlık, yardım yapılan te�ekküllerin isimlerini, te�ekküllere ili�kin bilgileri, yardımın amacını, 
konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın �ubat ayı sonuna kadar resmi internet sitesinden ve basın açıklamaları 
ile kamuoyuna duyurur.  
 Yardımın geri alınması 
 MADDE 15 – (1) Te�ekküller; yardım konusu projenin gerçekle�tirilemeyece�inin veya yardımın amacına uygun 
olarak harcanmadı�ının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun te�ekküle tebli� tarihinden itibaren on be� gün 
içinde, Bakanlı�a yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır. 
 (2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre 
ilgili te�ekkülden tahsil edilir.  
 (3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen te�ekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha 
yararlandırılmaz. 
 Sekretarya hizmetleri 
 MADDE 16 – (1) Yardımlara ili�kin sekretarya hizmetleri, bütçesinden yardım yapılacak Genel Müdürlük tarafından 
yürütülür.  
 Geçmi� yılda ba�lamı� projeler 
 GEÇ�C� MADDE 1 – (1) Özel tiyatroların 2006-2007 sanat sezonu için bu Yönetmeli�in yayımından önce yapmı� 
oldukları ba�vurular, bu Yönetmeli�in yayımını izleyen on gün içinde ba�vurularını yenilemeleri halinde, bu Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde de�erlendirilir. Bu kapsamdaki özel tiyatrolar, sürmekte olan ve geçen yıl bildirdikleri projeleri için 
destek alabilecekleri gibi, istedikleri takdirde projelerinde de�i�iklik yapabilir veya yeni proje sunabilirler.  
 Yürürlük 
 MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü�e girer. 
 Yürütme 
 MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
 


