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Sayı : 786
KÜLTÜR DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI
(19/1986 ve 23/1994 Sayılı Yasalar)
Madde 15 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey

Kıbrıs

Bakanlar Kumlu, Kültür Dairesi (Kuıuluş, Görev ve
15'inci maddesinin (2)'nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye
Tüzüğü yapar:
Türk

Cuınhmiyeti

Çalışına Esasları) Yasası'nın

dayanarak aşağıdaki
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım (Değişiklik)
olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Güzel
Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü ile birlikte okuıım.

13.07.2017
RG.119
EKIII
A.E. 443
18.02.2021
RG.39
EKIII
A.E. 84

Tüzüğü

Esas Tüzüğün
2'nci
Maddesinin

2. (1) Esas Tüzük 2'nci maddesinde yer alan "Bakanlık" tefsirinden hemen
sonra aşağıdaki yeni "Bütçe Ödeneği" tefsiri eklenmek suretiyle
değiştirilir:

Değiştirilmesi

""Bütçe Ödeneği", Bu tüzük kapsamında, derneklere yapılacak mali
katkıların finansmanında kullanılacak olan ve bu amaçla her mali yıl
için ilgili bütçe kalemine konan ödeneği anlatır."
(2) Esas Tüzük, 2'nci maddesinde yer alan "Müdür" tefsirinden hemen
sonra aşağıdaki yeni "Refakatçi" tefsiri eldenmek sın-etiyle
değiştirilir:

""Refakatçi", Yurtdışında düzenlenecek sergilerde, eserlerin
serge kuıuluınu, küratörlük, sergi komiserliği ve benzeri
işleri yapmak üzere yuıt dışına gönderilen sanatçı ve diğer
görevlileri anlatır."

taşınması,

Esas Tüzüğün
4'üncü
Maddesinin
Değiştirilmesi

3. Esas Tüzük 4'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine
4'üncü madde konmak sın-etiyle değiştirilir:

aşağıdaki

yeni

"Kapsam 4. Bu tüzük temelde, bireyleri geliştirıneyi amaçlayan
yerel, ulusal ve uluslararası çağdaş sanatsal
etkinliklerde, ülkenin kültürel ve çağdaş sanatsal
değerlerini yaşatıcı, yayıcı, özüne sadık kalarak
geliştirci ve tanıtıcı (Şenlik festival anma gösteri konser
serge kongre sempozyum seminer panel fuar görsel ve
dijital sanat etkinlikleıi ve benzeri) çalışmalarda
bulunan derneklere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve
esasları kapsar."
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Esas Tüzüğün
5'inci
Maddesinin

4.

Esas Tüzük, 5'inci maddesinin (2)'nci ve (3)'üncü fıkraları
ve yerine aşağidaki yeni (2)'nci ve (3)'üncü fıkralar
konmak suretiyle değiştirilir :

kaldırılmak

Değiştirilmesi

" "(2) Başvuru sahibi demek kendi kuruluş tüzüğü kurallarına göre
en az iki yıl süreyle faaliyet gösteıip, devamlılık arz eder şek ilde
çalışıyor olmalı ve Komisyona sunacağı faaliyet raporları ile
çalıştığı alanlarda kendisini kanıtlamış olmalıdır. Dernek,
başvurusunu Daire tarafından yazılı ve/veya görsel medyada
yapacağı duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar yapmalı
ve mali destek isteyeceği projeleri hakkında Daireye kapsamlı
bilgi veımelidir.

(3) Dernek, başvuru konusu proje için başka bir yerden de mali,
yardım talep edip etmediğini başvurusunda belirtmelidir,"

Esas

Tüzüğün

5.

(1)

Esas Tüzük,

6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasının (B) bendi
ve yerine aşağıdaki yeni (B) bendi konmak

6'ncı

kaldırılmak

Maddesinin

suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi

"(B) Mali yardım istenilen projenin toplumumuza getireceği
ne olduğu hususunda Derneğin değerlendirmesi , "

yararın

(2)

Esas Tüzük,
kaldırılmak

suretiyle

6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi
ve yerine aşağidaki yeni (C) bendi korunak

değiştirilir .

"(C) Derneğin yapacağı veya sunacağı etkinliğin kültürel
ve/veya sanatsal bir değer taşıyıp taşımadığının (taşıyorsa
açıklaması yapılarak) değerlendirilmesi, ve"
(3)

Esas Tüzük, 6 ' ncı maddesinin (2)'nci fıkrasının (Ç) bendinden
sonra aş ağıdaki yeni (D) bendi eklenınek suretiyle değiştirilir :
"(D) Proje sunan derneklerin başvuru foımundaki beyanlarında
eksik ve/veya yanlış bilgiler tespit edilmesi halinde ilgili proje
değerlendirmeye alınmaz."

(4)

Esas Tüzük,
kaldırılmak

6'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının (D) bendi
ve yerine aşağidaki yeni (D) bendi konmak

suretiyle değiştirilir :
"(D) Tiyatro konusundaki projelerle birlikte, tiyatro oyununun
metni ve oyuncu listesi (cast listesi),"
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(5)

Esas Tüzük, 6'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının (D)
bendinden sonra aşağıdaki yeni (E) bendi eklenmek suretiyle
değiştirlir:

"(E) Proje bütçelerinde tutar bir asgari ücretin yarısından
fazlasına denk geldiği durumda harcama kalemleri için, üç
farklı yerden alınacak fiyat teklifleri."
Esas Tüzüğün
7'nci
Maddesinin

6.

Esas Tüzük, 7'nci maddesi kaldırılmak ve yerine
madde konmak suretiyle değiştirilir:

aşağıdaki

yeni 7'nci

Değiştirilmesi

"Mali Yardım Talep
Edilebilecek Konular

Tüzük kapsamında,
belirtilen amaçlar
için yardım talep edebilirler;

7. Dernekler,

bu

aşağıdaki fıkralarda

( 1)

Kültürel

ve

sanatsal

tanıtım

amacıyla, uluslararası andlaşmalar

(2)

(3)

(4)

(5)

ve kültürel değişim programları
yurtdışında
çerçevesinde
düzenlenecek sergilerin, ambalaj
sigorta
çerçeveleme, taşınma,
giderleri ve en fazla beş
giderlerinin
refakatçinin
karşılanmasının desteldenmesi.
Ülke içinde veya dışında, kültürsanat değeri olan, basılı , görsel,
yayınların
dijital
ve
işitsel
hazırlanmasının desteldenmesi.
Kıbrıs Türk Toplumunu, sanatsal
anlamda, yabancı ülkelerde temsil
etmesi uygun görülen demek
temsilcilerinin sanatsal etkinliklere
katılımlarının ulaşım giderine katkı
yapılarak desteklenmesi.
Diğer ülkelerde bulunan yabancı
dernekler
yerli
derneklerle
arasında, sanatsal yönden kurulınuş
bağların güçlenmesini sağlayacak
projelerin desteklenmesi.
Derneklerin kültürel ve sanatsal
amaçlı etkinliklerinde gereksinim
duyacakları telmik yardımlar ile
istemlerinin
malzeme
desteklenmesi.
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(6)

(7)

(8)

Esas Tüzüğün
8'inci
Maddesinin

7.

(1)

Komisyon tarafından yurt dışında
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni
temsil edebilecekleri saptanmış kişi
veya toplulukların, kültürel ve
sanatsal amaçlı festival, toplantı,
konferans, kongre, sergi ve benzeri
gönderilmelerinin
etkinliklere
desteklenmesi.
Derneklerin, üyelerini geliştirmek
yurt dışından temin
amacıyla,
edilmesi Komisyon tarafından
yararlı bulunan yayınların satın
alınmasının desteklenmesi, ve
projenin
bir
Herhangi
araç
ıçın
gerçekleştirilebilmesi
değil de amaç olan demirbaş ve
fiziki altyapılar ıçın sunulan
projelere yardım verilmez."

Tüzük, 8'inci maddesinin (l)'inci fıkrası
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra
konmak suretiyle değiştirilir.
Esas

Değiştirilmesi

"(l) Herhangi bir derneğe mali yardım sağlanabilmesi
için, komisyona proje sunan derneğin Dernekler
Yasası'na uygun olarak hareket etmesi ve ilgili
Kaymakamlıktan tescilini alınış olup, genel
kurulunu Tüzüğünde yer alan kurallara göre
gerçeldeştirilıniş olması gerekir."

(2)

Esas Tüzüğün
11 'inci
Maddesinin

8.

(1)

Esas Tüzük, 8'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasından
sonra aşağıdaki yeni (S)'inci ve (6)'ncı fıkralar eklenmek
suretiyle değiştirilir:
"(5)

Derneğin sunacağı projenin toplam maliyet bedeli,

(6)

bütçe ödeneğinin %20'sini (yüzde yirmisini)
geçemez.
Derneğin projesinin toplam maliyetinin, bütçe
ödeneğinin %1 'ini (yüzde birini) geçmemesi
koşuluyla, projenin tamamı desteklenebilir."

Tüzük, 11 'inci maddesinin (l)'inci fıkrası
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni ( 1)' inci fıkra
konmak suretiyle değiştirilir:

Esas

Değiştirilmesi

"(l)

Dernek

tarafından

talep edilen mali
ıçın

yardım

Daire
bentlerde belirtilen ve faal
olan kurum ve/veya topluluk üyelerinden oluşan
on iki kişilik Değerlendimıe Komisyonu

başvurularının

değerlendirilmesi

tarafından aşağıdaki

oluşturulur;
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(E)

Kültür Dairesi Müdüıü; Komisyonun doğal
üyesi ve Başkanıdır,
Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri
veya temsilcisi,
Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube
Amiri veya temsilcisi,
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdüıü veya
temsilcisi,
Senfoni
Cumhurbaşkanlığı
KKTC
Orkestrası 'nın görevlendireceği bir temsilci,
Gençlik Dairesi Müdürü veya temsilcisi,

(F)

Kıbrıs

(A)
(B)
(C)
(Ç)

(D)

Türk Halk Dansları Federasyonu'nun
veya temsilcisi,
Kültür Sanat Danışma Kurulu'na seçimle
gelen on beş üye arasından aşağıdaki sanat
dallarına göre görev yapan ve konularında
uzman
Başkanı

(G)

(a)Edebiyat alanından bir,
(b )Müzik alanından bir,
(c)Sahne (gösteri) sanatları alanından bir,
(ç)Görsel sanatlardan bir,
(d)Halkbilimi ve araştırmacılardan bir,
kişi olmak kaydıyla Kültür Dairesi Müdürü
tarafından görevlendirilecek beş kişi.
(2)

Esas Tüzülc, 11 'inci maddesinin (3)'üncü ve (4)'üncü
fıkrası kaldırılınak ve yerine aşağıdaki yeni (3)'üncü ve
(4) 'üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
"(3) Komisyon üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
Komisyon üyeliklerinden herhangi birinin emeklilik,
istifa veya ölüm gibi nedenlerle boşalması
durumunda boşalan üyelik için görevlendirilen yeni
üye yerine görevlendirildiği üyenin süresini
tamamlar."

f

Yüıürlüğe Giriş

9.

(4) Komisyon üç yıllık görev süresini tamamladıktan
soma, üyelerle ilgili görevlendirmeler ve/veya
seçimler yapılarak Komisyon yeniden oluşturulur.
Ancak aynı kişi, art arda iki dönemden fazla
Komisyonda görev yapamaz."

Bu Tüzük, Resmi Gazete'de
yüıürlüğe girer.

yayımlandığı

tarihten

başlayarak

