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T.C.
KÜLTÜR \T' TURIZM BAKANLIĞI

Kültiir Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlügü

Sayı

Koırrı

: 3849 1 665 -|'7 4 -E.27 91 82

: 2020 yılı proje ve uyglılaına
yaı dıırları

ÇoK IVEDI
27.03.2020

DAGITIM \ERLERrNE

iıgi . 2-5.03.2020 taıih ve E.275333 sayılı Bakaıı olıu.ıı.

27.05.2015 taıihli ve 29368 sayılı Resnıi Gazetede yayuılaııarak yürürlüğe giı.eıı
"TaŞınmaz Kliltiiı Varlıklarırıa Yardrın Sağlanınasıııa Dair Yönetnelik,, çerçevesiude
Bakaıılığımız 2020 Mali Yllı Biitçesindeı proje ve rıygulaıua yarclıını yapılacak taşıııınazlaı
TaŞınmaz Kiiİtiiı' Varlıklaıına Yaıdun Koııisyonıı'ıııur l6.03.20l9 tarihli ve l sayılı karar ı ile
beliılennıiş olııp. aııılaıı konrisyoıı karan ilgi Bakaıı olunı ile oıaylaıarak yiıriiıılüğe
giıııiştiı,.

Brı kapsaında ilgi Bakaıı olıuıı, komisyoıı kaı arı, proje ve uypıılama yardıını sözleşnıe
öııelıleri ile ilinize ilişkin 2020 yılı proje ve uygrıtaına yaı dımı listeleri yazııııız ekinde
iletihıekte olup Miidiirlü$iııiizce;

- İlııize iliŞkiıı Pıoje yaıdını listeleıinde (Koırrisyon kaıaıı eki 4 ıo.1tı liste) yer alan
taŞ!ırınaz sahiPleri ile pıoje yardıııı sözleşıııesi, ıygıılaıııa yaıdıını listeleıiııde (Koınisyon
kaıaır eki 6 uo^lıı liste) yer alaıi taşııı]raz sahipleri ile ııygrılaıra yardını sözleşmeleıiııiıı en
geÇ 06.04.2020 tarilriııe kadar irızalarunası, sözleşııeleri taşrıxnaz süibi yeı.iıe vekiliniıı
imzalaması lıalinde vekaletıraırıe önreğinin de sözleşuıe ekiııe koıulaıak sözleşnıeleriıı asıl
nüs]ıa|arrnın en geç 10.04.2020 taıüiııe kadaı Bakanlığurıız Kiiltiır Varl*lan ve Müzelet
Genel Miidiiı{iiğiiıre göndeı,ilıııesi.

- Proje ve ııYgrılaııa yaıdıırrlaıını kı,ıllaıuuayaııların yerine, uyplılaıua yaıdıını yerlek
listelerinde (koııisyoıı kararı eki 7 ııo.1ıı liste) yer alan taşıııırazlara yardun
Lıllandıılacağuıdaıı, asil listelerde yer alan taşıırnraz süipleıiııdeıı sözleşııe yapmayanlar ile
sözleŞııe YaPhkaıı sorua vazgeçeırleıiıı ivedilikle bildirilııesi, brı aşaınada yedek listelerde
yer alaı taşınnaz salıipleri ile sözleşııe iırızalaıuııaınası,

- Toplrı ııygtlaına yardıııır listelerinde (Komisyoıı kararı eki 9, l0, ll, 12, 13 ve 14
ıo.lu listeler) yeı' alaıı taşrıuıraz salıipieriyle, ilgili Belediye Başkaıılığı ile Bakaıılığunız
arasıırda iıızalaıiıııak lizeıe lrazıılık çalışııaları clevaırı eclerr
iletilınesiııdeıı soıı,a ııygularıra yaıduırı sözieşıııeleıiııiıı iııızalzuıırası.

protokollerin taı,allııza

Nol: 5070 sayılı Elekİonik İırıza Kaır:uu gi bu belse elektlonik imza ile inı?"l,nm!şlu

cunüuriyet Bulv. II.TBıiLV Binası Yaı)t Ulus AltEdağ'ANKARA
Telefoo: 0( 3 l : ) .t70 6l :t Faİs| o(3l:, 5o8 6: 1:
lr,lI.\v.L:ultun,ar|iklari.gos. tr İe5torasyoı]@lirılfu r. gov.(r

Bilgi içiıı:Ün]Jaıı KEsKİN
Kültiir \€ Ttrriznı Uzaıanü

Telefo! No:lJ l2).l70 61 66



- Oııceki Yıllaı-da %-5O oraıııııda rıygıılaıııa yaı,dıını kullarraıı ve kalan %5O ödeınesi
2020 Yılı biitÇesiııden karşılaııak taşııuııazlara ilişkin ekli listede (Kourisyon karaıı eki 8 ııolu
liste) Yer alaıı taŞınmazlara ilişkin çalışınalaıııı, ınevcrıt sözleşıneleri tloğıulhısuııda devanı
ettiıilı»esi.

- Bakaılığıulzm Yıut içİıde verdiği heı tiiı,lii deste}ie Bakanlığııııızııı roliinün
ııııgıılaıuırası ve kaıruoYlında bııııa yöııelik faıtıııcla]ık oluştuıulması u*o"ryıo lıazırlanarı ve
02.01.2020 taıihi itibaıiyle yürüı,ltiğe giı.en Görünürlük Rehiıeri kapsa-ııııııda uygulaına
Yardunı verilııesi kaıar laŞtırılaır taşuıııraz salıipleıince restonsyoır sııasııda Koınisyon kaı.aıı
eki l5 no,İıı foıııatta hazulanacak paııonuıı yapı yakınıııda görtiıiir bir ııoktaya yerleştiıilrnesi
ve restoıasYoıı soıuasııda ise Koıııisyoıı kararı eki 16 ıo.lu fonnatta hazırlanacak İabelanın
YaPuın dıŞ cePhesiııe ve giriŞe Yakııı göıliııilr bir ııoktaya asılnıası hususlzuınıır deıretiıuinin
yapılıııası gereloneilediı.

yukaııda belifilen ltısuslaıa ilişkiıı çalışııaların ekte iletileı koııisyoıı karan
doğııltıısunda titizlikle yiiıiitiilıııesi lrrısrısrııı<la bilgileriıizi ve gereğini rica e<leriııı.

I e-imzalıdır

IsmailKARAMAN
Bakaıı a.

Genel Müdfu Yaıdımcısı

Ek:
l - Bakaı olrurı, koııisyoı kararr, proje ve uygulaıııa yardunı sözleşnıe Öııekleri,
Görünilrliik Rehberi, Paıro ve Tabela Foıııatları.
2 - A$ıoııkaralıisar yarduıi |isteleıi
3 - Aksaı ay yaıdını listeleıi
4 - Amasya yaı,duı listeleri
5 - Aııkaıa yaı,dıın listeleri
6 - Antalya yaıdıın listeleıi
7 - Aıtvin yardmı listeieıi
8 - Aydıı yarduıı listeleri
9 - Balıkesir yardırı listeleri

l0 - Baıruı yaıduı listeleri

l 1 - Bilecik yaıdun listeleri
l2 - Bitlis yaıdım listeleri

l3 _ Bolıı yaı dını listeleri

14 - Bıudur yardıır listeleri
15 _ Buısa yardııı listeleıi
l6 - Çaı*ırı yarduu listeleıi

Not: 5070 sayıL ElelTronik İıııza Kanuou gereğ i bu belee eleküooik iğza ile imzalanmışıır

cu_nüuiyet Bulv. Iİ.TB_|t!v BiAasr Yanı Ulls AltııdağANKAiA
Teıefon| 0(3l:)J7o6ı 21 Faks:o(3t:)5o86] l2
wıtrlv, \-u lrun,arlikl ad.go§. tİ resIorasyoD@hllfur. gov, üü

Bilğ içiıı:Üeran KESKİİ.J
küıtfu ve Turizm uzmanı

Telefo! No: (3 12 ) 47o 61 66
\c,

4#*,7



l7 - Çorum yaı dını listeleri

18 - Deıizli yardırı listeleıi
19 - Diyarbaku yardıın ]isteleri
20 - Diizce yaıdım listeleri

21 - Ediıııe yaıdııı listeieıi
22 - Eriıııcaıı yardu» listeleri

23 - Eskişelıir yaı,dın listeleri
24 - Gaziantep yardım listelerj

25 - Giıesun yardım liste]eıi

26 - Gtimiişhaııe yaı dım İislelerİ

27 - Hatay yaıdım listeleri
28 - Ispaıta yardııı listeleri
29 - İstanbıl yaıduıı listeleıi
30 - İanir yarclun listeleri
3l - Kaİu,aııaıunaraş yaldım listeleıi
32 - Kaıabü yardım listeleri

33 - Karaıuaıı yardıın liste.leri

34 - Kastaınonıı yaı,dun listeleı.i

35 - Kayseti yaıdım listeleri
36 - Kilis yaıdııı listeleıi
3 7 - Kırklareli yaı,duı listeleı.i

38 - Konya yaıdım ]isteteri

39 - Ktitalıya yaı dııı listeleri

40 - Maıisa yaıdııı listeleıi
4l - Mardiıı yaıdın listele:i

42 - Meısiıı yardıın listeleıi
43 - Muğla yaı,dırn listeleri
44 - Niğde yarduıı listeleri
45 - Ordıı yaı dun listeleı.i

46 - Rize yardnıı iisteleri

47 - Sakarya yaı dun listeleıi
48 - Saıısruı yarduıı listeleıi
49 - Sİİıt yardııı listeleıİ
50 - Siııop yaıduu listeleıi
5l - Sivas yaı dıın listeleri

No1: 5070 sayllı Elekıı.oııiİ iiııza Kanrııu geresr bu belge eleh!oDik iğıza ile ıııızalatıouştlı

CüElıtıiyet Bulv. ı.TBı.f,M Binası !'a]iü Ulrıs Altlğdağ,AN§ARA
Telefon: Oü3l: ) J70 6t ]I Faks: o(3l:)5o8 6: l2
ww\v.kultun,arliklari,!ıor.. rr resroıasyoıı@I-ulıur. gov.u

Bilgi içilr:Ülıuao KEsKiN
Kültii.r l,e Tı]rizm Uzrnaıl

Teıefğı No:(312),ı70 6t 66



.52 - Şanhu{a yaıdıır ]isteleıi

53 - Şınıak yardırıı listeleı,i

54 - Tekirdağ yaıduıı listeleri
55 - Tokat yaıduıı listeleıi
56 - Trabzon yaıdıın listeleri
57 _ Uşak yarduır listeleri

58 - Yozgat yardın listeleri

59 - Zoıguldak ya:dıııı listeleı-i

60 - Dağıbm Listesi

Nol: 5070 Elekııonik irııza kanrırıu bı

cüııhuüet Bülv. Iİ.TB:VM Bioası !?Bt Ulrrs AlındağANKARA
Telefon: Oü3l]l J7o 6l :ı Faks: o(3 t: ) 5o8 6: l:
\ı1l,w.külrurva-rliklari.go\., !r, re5ıoı.asyoD@ kllrur. gol.u

Bilgi içlıı]Üııı"ıı KEsKiN
Küıtii! \,e Trıİizm Uzıııanr

Teiefon No:(]l2) .|7o 6l 66\.r4,}a7

elekıı,onili inrza ile
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T.C.
KüLTüR \,E ruRİzıl nerır.LıĞı

Kültiir Varlıklan ve Miizeler Geırel Müdülüğü

IvEDI
30.03.2020Sayı

Konu

: 3 8 49 l 6 6 5 - l7 4 -E.283 93 9

: 2020 yılı proje ve rıy€nılama
yardım ları siire uzatımı

DAĞITIM YERLERINE

İlgi : a) 25.03.2020 taıihli ve E.275333 sayılı Bakan Olrıru.
b) Kiilttir Vaılıkları ve Miizeleı Genel Müdiiırlüğiiniin 27.03.2020 tarilıli ve

3 849 l 665- l 74-E -27 97 82 say ılı y azısı.

Taşınmn2 kültiiı varlıklarına yaıdım sağlanmasına Dair yönetnıelik kapsaınında ilgi
(a) Makaıı Oluru ile yiiriiırlüğe giIen Taşınınaz Kiilfia Vaılrklarına Yardım Komisyonu'ırruı
16.03.2020 tarihli ve 1 sayılı kararı, proje ve uygulama yaıdımı sözleşme örnekleri
ile Bakaılığmız 2020 Mali Yılı Biitçesinden pIoje ve uygulama yarduıı yapılacak
taştnmazlaı,a ilişkiı listeler ilgi (b) yazıınız ile ilgili İl Külttiür ve Turizm Müdiirliikleriıe
iletilııiştir.

Koronavirüs (COVİD-l9) salgıııyla mücadele kapsamnda, salgrnın ülkemizde
yayılımınıı ve etkileıiıiı en aza iıdiıilmesi amacıyla alınan tedbirler göz öniiııde
bıılıındurularak, proje ve uygulama yaıdınrı sözleşnıelerinin imzalaıırası için 06.04.2020

olaıak belirleneır son tarü 30.04.2020 olaıak; iınz3|na6 sözleşmelerin Bakanlığıııız l(iit6i1
Vaılıkları ve Miizeleı Genel Miidiirltiğiine gönderilınesi için 10.04.2020 olarak belirlenen son

tarih ise 08,05.2020 olarak yeniden diiaenlenmiştir.
Bilgileriıizi ve gereğini ıica ederim.

R e-imzalıdır

Ismail KARAN{-{N
Bakaı a.

Genel Müdtir yardınıcısı

Ek : Dağıtun Listesi

Not: 5o7o sayllı Elelüİro"ik irı,a4 E*,-u g.r€ği bu b"ıe" 
"ı

crınhrıriyet Buıy, u.TBMM Biı8§ı YaDı Lrıu§ Altındağ/A\xARA
Teıefoı: 0(312) 470 61 2l Fak§: 0(3t2) 506 62 ı2
ıırn,ıI,.kulfu n,a!ıiklari. gov.tr re§tors§yoo@tuıtrğ. goş.ıI

Bil8i için:Ünİan KEsKb{
Kiı{tiir ve TurizD Uzm@ı

Teıefon No:(3 ı:) 470 6ı 66

OŞoı.
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T.C.
KüLTüR vE runizıı,ı saraNrıĞı

Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü

çor ivıoi
25/03/2020

fr e-inı:alıdır

Gökhan YAZGI
Genel Müdiir

BAXANLIKMAKAMINA

2863 sayılı Kültiir ve Tabiat Vaılıktannı Koruma Karlınu'nun l2'nci maddesi uyarlnca
hazırlanan ve 2'7 .05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ytiıtirlrığ giren
'Taşınmaz kültiir varlıklaıına yardım sağlanmasına Dair yönetmelik' kapsamında 'Taşrnmazkültür varlrklarına yardrm komisyonu'nun 16.03.2020 tarih ve l sayılı kararı ekte
sunuImaktadır.

Makamınızca uygun göıüldüğü takdirde söz konusu komisyon kararınrn onaylanması
hususunu uygun görüşle teklif ederim.

Ek:

l - Komisyon Kararı (l1 sayfa)

2 - Komisyon Kararı Ekleri (150 sayfa)

Uygun görüşle arz edeıim.

25/03l2020

§ e-imzalıdır

NadirALPASLAN
Bakan yardımcısı

Not: jü]70 s ı"- ı Iı fjlclııııik İııza Kaı]uılu scıcğ i bu bclgc clcklronik iın4 il

oLUR
25/03/2020

e jıt7a]furıı]lşlıl

Cumhııriyet Bulv. l|.TBMM Binası Yanı
Telefon: 0(]l2ı47o 6l 2ı Faks, 0(3 ı2) 50U8|ub52Allındag'ANKARA
u u w.ktıllu rvarlikIari.go\ .lr re.loras) on ./ ku]ıur,go\,lr

\-
a:2ı#*i7a

l l2

Bilgi için:Rasim caner DiLAN
Inşaat Miüendisi

Telefon No(312) 470 6l 71

Sayı :38491665-174-E.2'75333

Konu : 'Taşınmaz Kültiir Varlıklarına Yardım
Komisyonu' kararı



fr e-imzalıdır

Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

No1: 5070 5atJı ı lllckıırıı,ıik İııza (aıruı'ırı bı bclgc clckıronik iıırzır ilc jırlzalajilttlşlıı.

Cumhuriyeı R_t,lt, |1.IBMM Binas| Yanl Ulı]sAlılndaQ ANKARAlelefbn:.O(3l2)470 6l 2l Fals: Ot]l2ı 50S o) İj'*" ' """-
w\,!,\^.ku|fu rVarIiklaİi.8oV.ır reslorasyon@kuItur,go\.ır

\,4):kr

2/2

Bilgj için:Rasim caner DiLAN
Insaat Mühendisi

Telefon No:(jl2) 47o 6l 7l



TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLlKLARINA
YARDIM KOMiSYONU KARARİ

Toplantı Tarihi ı l6.03.2020

Karar No : l

2863 sayılı Kültiir ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi uyannca
hazırlanan ve 27.05.20l5 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlaıarak yiiıi.irlüğe giren
'Taşıımaz Kültitr Vırlıklarına Yırdın Sığlanmasına Dıir Yönetmetik'in l t. ve 12.
maddeleri gereği Komisyonumuz l6.03.2020 tarihinde toplanmışur.

Yönetmeliğin l 3. maddesinde taşınmazlann

o UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Lislelerinde yer alan alaılarda
bulunması,

ı Sokak veya doku bütünlüğü oluşturması,

. Yapısal durumu itibanyla onanmın aciliyet arz etmesi
o Mimari ve küItürel açıdan dönem§el ve bölgesel değer taşıması,
. Proje ve uygulaınaları yılı içinde tamamlanabilecek olması

değerlendirme kriterleri olarak tanımlanmıştır,

Anılan kriterler çerçevesinde her bir başvuru için hazırlanan sunumlaı ayruıtılı bir
şekilde incelenmiş olup ayrıca pğe yaıdımı başvuruları için ilgili koruma Bölge kuıulu
uzmanlarınca, uygulama yardımı başwruları için ise ilgiIi Rölöve ve Anıtlaı Müdürlüğii
uzmanlannca hazırlanan ön inceleme form.ları ve bu formlarda yer alan bilgiler doğrultusunda
her bir baŞvuru iÇin oluŞturulan ön iıceleme puanlarının değeriendirilmesi neticesinde 50
puınıı alıında ön inceleme puanı alan yapılara yardım verilmemesi komisyonumuzca uygun
değerlendirilıniştir.

Yönetmeliğin l3. maddesinde belirtilen kriterler göz önünde bulındurulaıak 2020 MaIi
yılı bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlığımıza pğe ve uygulama yardımı başvurusunda
bulunan taşınmazların azami sayıda faydalanması sağlanacak şekilde konıisyonumuzca
yapılan değerlendirnıe sonucunda aşağıdaki kaıarlar alınmıştır.

T.c.
KÜLTÜR VE TURiZM BAKANLIĞl

Kültür Varlıkları ve Müzeler GeneI Müdürlüğü

l/|lo ? c,r -Ş"r



T.C.
KüLTtJR VE TURiZM BAKANL|ĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Bu doğıultuda, 2020 Mali Yılı Büıçesi'nde Seımaye Transferleıi harcama kaleminden
ayrılan 22.000.000,00 TL tutarındaki 'Hane Halkları'na ait Odenek ile;

ı) Proje yırdımtarı için;
1- proje yardımı yaklaşık maliyetlerinin; ilgilisiıin beyan ettiği yapı alanı esas alınarak

ve başvuru yılına ait "Mimarlık ve Mühendislik Hizııet Bedellerinin Hesabında kullanılacak
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleıi" kullaıılarak, ''Tescilli Taşınmaz Kült{ir Vaılıklannın
projelerine iıişkin Genel Teknik Şartname / yaklaşık lvlaliyeı Hazıılaıııa yöntemi''ne göre
be]iılenmesine,

3- Proje yaıdlnıı yapllması kararlaştırılan taşınmazıaİın proielerinin ilgili Kültür
varlıklarını korunıa Bölge kurulunca onaylannrasından sonıa proje bedellerinin; onaylaıan
projedeki yapı alanı ve başwtu yılındaki "Minıar]ık ve Mühendislik Hiznret Bedetleıinin
Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri'' kullanılarak, ..Tescjlli Taşınmaz
kültüı varlıklarının projelerine ilişkin yaklaşık Maliyet Hazırlama yöntemi''ne göre
hesaplanıııasına,

,{- Kültür Vaılıklarını Koııma Bölge Kuıulunca onaylı projedeki yapı alanının
başvrıruda beyan edilen yapı alanından

Kültür Varlıklannın Koruma BöIge K
hesaplanacak pğe yardımı bedeli doğrul

düa az olduğunun tespit edilmesi durumunda, ilgili
urulunca oııaylı projedeki yapı alanı esas alınarak
tusuııda ödeme yapılmasına.

-Şf 2/1lÜ( /{r

2- 2020 Y ılı Proje Yardımı Başvuru Listesi'nde (Ek-3) yer alaıı 55l adet taşınmazın
değerlendirilmesi sonucu belirlenen l96 adet taşınmaza (Ek-4), rölöve ve ,estorasyon pıojeleri
için "Tescilli Taşınmaz KüItiir Varl*laınıı Pğelerine İlişkin Genel Teknik Şartnamesi''ne
göre hesaplanaı yaklaşık maliyet üzerinden % 60 oranında (kı.ıruşlar dikkate alınmaksızın) ve
ek|i listelerde belirtildiği miktarlarda, kültıir varlıkları ve Müzeleı Genel Müdürlüğü'nce
hazırlanacak ıip sözleşmeIer doğrultusunda proje yardımı yapılmasna,



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞ|

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gene l MüdürIüğü

5- kültiir varlıklarını koruma Bölge kurulunca onayiı projedeki yapı alaııınn
başvuruda beyan edilen yapı aianııa eşit veya daha fazla olduğunun tespiıi halinde beyan
edileı yapı alaırı esas alınarak hesaplaıacak proje yardımı bedeli doğıultusuıda ödeme
yapılmasına,

6- RöIöve ve restorasyon pğelerinin bir büıtin olması nedeni ile restorasyon projesi
ilgiti kültiır varlıklarını koruma Bölge kurulu tarafından onaylanmadaı rölöve bedelinin
ödenmçmesine, ancak söz koıı,ısu taşuunazlara ilişkin projeleıin ilgili korunıa kuıulunca
rekontriiksiyon (yeniden

ödeı,ımesine.

yapım) olaıak onaylanması halinde sadece rölöve bedel.iniı

7- Taşıımazın pğesiniı, itgili kültıiı vaılıklaıını koruma Bölge kurulu ıarafından
uygun bulunmasına karşın uygulamaya başlanabilmesi için ek çiziın, detay vb. belgelerin
Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kunılu Karan ile istenmesi dunımunda söz konusu kararın
gereği yerine geıirilmeden ödeme yapıImamasına, ancak; pğeleri uygun bulunaı ve uygulama
aŞamasında rasPa vb. Çalışmalar ışığında çıkacak yeni verileıin istenmesi durumunda ödeme
yapılmasına-

8- Rö]öve ve restöıasyon pğesi yapı alanlarının 1000 m2'den fazla olması durumunda
l000 m2'ye kadaı olaıı kısım için yardım yapılmasma! ayr]ca Yönetmeliğin 6. Maddesinde
pğe yardımı üst limitinin 75.000 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle yardım tutan üst
limiti geçen taşınmazlara en fazla 75.000 TL ödenmesine,

9- Rölöve ve restorasyon projelerinin, ilgili külti.ir varlıklarını koruına Bölge kurulu
Müdürlüğü'ne iletilmesiıi takiben ilgili kültiiı varlıklarını koruma Bölge kurutu'nun ilk
toplantısında öncelikle değerlendirilmesine, yapı alanı ve maliyet hesabının ise en geç
07.12.2020 tarihinde Bakaılığımız Kültiir Varlıkları ve Müeler Genel Müdürlüğir evrak kayı
sistemine girecek şekilde gönderilmesiıin sağlanmasına,

/Ar
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T.c.
KÜLTÜR YE TURiZM BAKANLIĞI

Küllür Varhklan ve Müzeler Genel Müdüıtüğii

l0- pğe yardımı verilmesi kaıarlaştııılan ve iı kütüı ve Turizm Müdüılüğü ile pıoje
yardımı sözleşmesi imzalanmadan önce ilgili küitür vaılıklarını ](orı.ı,,a Bölge kurulunca
onaylanan pıojelere ödeme yapılmamasına,

l l- Kasıamonu ili, Merkez ilçesi, 166 ada. l paıselde Akın KAPT] mükiyetindeki
taşıımaza ilişt<in, 04.12.2019 tarih ve 3 sayılı Komisyon Karannda 18.140,00 TL otan proje
yardımı bedelinin. sehven l2.621,00 TL olarak yazılması nedeniyle,20l9 yılında eksik ödenen
5,5l9,00 TL Proje Yardımı bedelinin 2020 mali yılı bütçesinden taşınmaz sahibine ödenmesine,

b) Uygulama yardrmları için;

|, 2020 Yılı Uygulama Yardımı Başvuıu Listesi'nde (Ek-5) yer alan 295 adet
taşınmazın değerlendirilınesi sonucu belirlenen 122 adet asil (Ek-6) ıe 2? alet yedek (Ek-7)
olmak iızeıe toplam l58 adet taşınmaza ekii listeleıde belirtildiği miktarlard4 kü|tiir vaılıklan
ve Miizeler Geıel Müdtirlüğü'nce hazırlanacak tip sözteşmeler doğultusunda uygulama
yatdımı yapıImasına,

2- Öncelikle uygulama yardımı verilmesi kararlaştırılan asil listede yer alan taşrnmaz
sahipleıi ile sözleşme imzalanmasııa, aıdııdaı proje ve uygulama sözleşmelerinin imzalanma
duıumu göz öııünde bulunduruIarak bütçe imkdnlarının veıimli kullaırılması amacıyla Kültür
varlıklaıı ve Müzeler cenel Müdürlüğünce uygun göıülen süre zarfinda yedek listede yer alan
laşınmaz sahiplerinin sözleşmeye çağrılnıasına karar verilmesine,

3- Mevcut Durum ve onaım Öncelikleri Tespit Tutanağının düzen]enmesiıiı ardından
uygulamaya başlanılması için taşınmaz sahipleıine 45 takvim günü süre verilmesine, bu
siirenin sonunda ilgili Rö!öve ve Anıtlar Müdiillüğü uzmanlaıınca taşınmazların yerinde
yapılacak inceiemesi neticesinde

ı uygulamanın başladığının belgelenmesi durumunda yöne!ıeliğin 12. maddesi
gereği yardım tutann!ı o^ 20'sinin ilk ödeme oiarak ödenmesine,

ı uygulaınaya başlanmadığının belgelenmesi durumunda ise yönetmeliğn 2l .

maddesi gereği uygulama yardımı sözleşmesinin feshedilmesine,
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T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Vırlıkları vc Müzeler Genel Müdürlüğü

4- Ara ve nihai ödemelerin ise Yönetmeliğin 20. maddesi doğrultusunda ve '.Uygulama
Yaıdımı Sözleşınesi''nde betirtildiği şekitde getçekleştirilmesine,

5- Mevcut Durum ve onanm Öıcelikteri Tespit Tutanağının düzenlenmesi sırasında
onaİımınn tamamlandığt tespit

ödenmemesine,

edilen taşınınazlara uygulama yaıdımı bedelinin

Ancali; uygulama yardımı verilen "Uygulama Yardıını Sözleşmesi'' ve '.Mevcu1 Durum
ve oııarım Öncelikleri Te§pit Tutanağı" bulunduğu halde. yardını yılı içerisinde % 50
oranında imalat yapıIaınadığı için ara hakediş veya §on hakediş ödemesi yapılamayın
taşınmazlara, sonraki yıtda yeniden yardım verilmesi hatiıde, Mevcut Durum ye onarrm
öncelik]eri Tespit Tutanağından sonra yapıIan imılatların kabul edilerek hakediş
kapsamında değertendirilmesine,

6- onarım aşamasında elektrik, sıhhi tesisat, nakliye ıe peyzaj düzenlemesi işleıine
ilişkin uygulama gideılerinin hakediş tutaılarına dihil edilmemesine,

7, Anılan yönetmeliğin 6, maddesi çerçevesinde komisyonumuzca verilmesi uygun
bulunan uygulama yaıdınr bedellerinin % 40'ı orınııda hesaplanan ve ekli listelerdç (Ek-6 ve
Ek-7) belirtilen iigililerince kaşılanacak .§gaıi tutarlann uygulama yardımı sözleşmelerinde
yer almasına,

8- Uygulama Yardımı Hakediş Raporlanıın. başvuru yılına ait kamu kurumlannca
yayınlaıan rayiçler ve

hazırlanmasına,

birim fiyallar öıceiikle kullanılaıak ilgili mevzuat uyarlnca

9- Taşınmazın yer aldığı paıselde ek bina, yeni yapı, miiştemilat, tescil|i yapıya bitişik
kış bahçesi vb. sonradan yapılan ekler ve ilave üniteleriı yapımı ve onarımı için
gerçekleştirilen inıalatların hakediş raporlarına dahiI edilınenıesine.

ü ğAr
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KüLTüR vE r,k1, BAKANLIĞı
Kültiir Varlıkları ye Müzeler Genel Müdirlüğii

10- ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce hazırlanan hakediş raporlaıının,
komisyonumuzca uygun görülen yardım miktaı,ı ile ilgilisinin karşılayacağı miktannın toplamı
iizerinden hesaplanarak en goç 0t,l2.20l9 tarihine kadar Ki,ilİir Vaılıklan ve Miizeler Geıel
Müdürlüğü evrak kayıt sistemiııe girecek şekilde gönderilmesinin sağlanmasına,

l l- komisyonrunuzun aldığı karaıların ekli listelerinde sehven yapılan mati hatalann
komisyonumuzca, maddi hatalann ise kültür varlıktan ve Miizeler Genel Müdürü onayı
alınarak düzeltilmesine,

12- 2021 yıh yardıııılan için İl Kültiif ve Turizm Müdi.iılüklerine yapılacak son başvuru
tarihiıin proje

*---+

ve uygulanıa yardııılan için 02.t0.2020 olarak belirlenmesine,

13,2021 yh için iı Kıııttır ve Turizm Müdürliikierine yapılan proje ve uygulama
Yaıdım|aıına iliŞkin başvurularııı en geç 12.10.2020 tarihine kadar eksiksiz olarak Kütiır
Varlıklan ve Müzeler Genel MüdürlüğtrJŞnd"riiir.rine. bu taihlerden §onr.ı gönderilen
başvuru dosyalarının Koınisyonun§zun 2021 yılı proje

belirleneceği toplan|ısında değerlendirmeye aiınmamasına,

Ve uygulama yardımlarının

14- Komisyon.* uzca 2020 yılı uygulama yardımı verilmesi uygun görülerek ıygulama
yardımı sözleşmeleri imzalanmış olaıı taşınmazlara ilişkin;

- Yardınrıı amacına uygun şekilde kulianılmaması,
_ Yanlış bilgi ve belge verilmesi, yanıltıcı beyaıda bulrınulması,
- Yardım a]maktan vazgeçilmesi,

- Uygulama yardımiannda makul siiıe içerisinde işe başlanılmaması,
- Koı.unıa bölge kurulu onaylı projeye aykırı uygulama yapılması halleriıin.
Genel Müdıiılı!& ve/veya taşra teşkilatı ve/veya iı Mııdıirıtıgtınce tespit edilmesi

durumıında sözleşmelerin Genel Müdürlüğü!ı uygun görüşü doğrultusunda il MtıdırtüEüıce
feshedilmesine,

yardın n:ıiktarının ödendiği tarihten tahsil ediieceği tarihe kadar geçeı stire içiı
hesaPlanacak Yasal faiziyle birlikte bil«jirim tarihinden itibaıen otuz gün içerisinde ödennesi
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KüLTü R vo r.kİi, *o**,,,e,
KüItür Variklaıı ve Miizeter Genel Müdürlüğü

gerektiğinin ilgiliye İl Müdürlüğt-ınce yazılı olarak bildirilmesine, bu süre içerisinde
ödeımemesi halinde alacakların genel hükümlere göre tahsil edilmesiııe,

15- uygulama yardımı verilmesi kararlştırılan, ancak; yıl sonu itibarı ile çeşitli
nedenlerle ödemesi yapılmanış taşınmazların uygulama yardımı sözleşmelerinin herhangi bir
işlem yapılmadan fesih edilmiş sayılınasına,

16- Bakanlığımızın yurl içinde veıdiği her türlü destekte Bakanlığıınzın roliinün
vurgulanması ve kamuoyunda buna yönelik faıkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan ve
02.01.2020 tarihi itibaıŞle yiiriirlüğe giren Görünürlük Rehberi kapsamında uygulama
yardımı verilmesi kararlaştırılan taşınmaz süiplerince

, resiorasyon sırasında Ek-l5'da yeı alan formatta hazıılanacak panonun bina
yakınında görüniir bir noktaya yerleştirilmesine,

' restorasYon sonrasııda ise Ek-l6'de yer alan forn.ıatta hazırlanacak tabelanın
bina dış cephesine ve girişe yakın görünür biı nokıaya asılınasına,

ı bu hususta uyulması gereken kuraiların uygulama yardımı sözleşmelerinde yeı
almasına.

. bu husustaki denetimiı İl Ktlltür ve Tııizm Müdürlüklerince yapılmasın4

c) Toplu uygılamı yardımları için;

Aşağıda belirtilen alanlarda yer alan tescilli kültiiı varlığ yapılann rölöye, Iestora§yon
pğelerinin hazırlanması. koruma Bölge kurulunca onaylanması, bu tescilli yapılara komşu,
kentsel doku içerisinde yer alaıı tescilsiz taşıımazların ise sokağa bakı veıen cepheleri ile
birlikte avlu duvarlan, çeşme vb. mimaıi elemanların özgtin sokak dokusu ve kentsel
mobilyaları ile birlikte belgelennıesi. korunması, sağlıklaşüniarak yaşahlması ve çağdaş
yaşama katılmasınu,ı sağIanııasına yönelik projeterinin hazırlanması ve uygulamalannın
yapılması amacıyla;

tA /r
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T.c.
KÜLTÜR VB TURiZM BAKANLİĞI

KüItür Varhkları ve Müze|er Genel Müdürlüğü

1- Toplu başvuruların yönetmeliğin 7. maddeşinde her yıln Mayıs ayı somına kadar i|

Müdilrlüğil kanaiıyla i|etilnıesi hiikmü yer almakla birlikte konunun yeıel yöneıimleıce henüz

yeterince bilinmiyor olması nedeniyle aşağda betirtilen taıihlerde Belediyeleıce yapılan

bEwrulaın Komisyonumuzca değerlendirilmesine,

2- Anılaıı yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde komisyonumuzca verilmesi uygun

bulunan ioplu uygulama yardım bedellerinin % 30'u oıanında hesaplaıan ve ekli lislede (Ek-

14) belirtiien ilgililerince karşılanacak asgari tutaılaıın "uygulama yardımı sözleşmesi''nde
yer almasına.

3- Aydın İli, Kaıacasu ilçesi, Büyiikdaglı Mahallesi ile kısınen Cuma Mahallesi
Hacıarap Sokak, Büyükdağlı Caddesindeki 26 Ada,2 ve 4 Parsel; 82 Ada, i ve 8 Parsel; 83

Ada,2 ve 5 Pırsel; 81 Ada, 9 ve 32 Paısel; 84 Ada, l Parsel; 87 Ada, l ve 17 Parsel; 99 Ada,
l5 Paısellerin içerisinde bulunduğu AydınKaracasu Belediye Başkanlığının ı7.10.2019 rarih

ve l847 saYılı baŞvuru yazısı ile iletilerı ekli listede (Ek - 9) yeı alan l2 adet taşınmaza Tescilli
Taşınmaz küıtür varııklartnın pğelerine uişkin yaklaştk Maliyet Hazırlama yöntemine göre

yaklaşık maliyet üzerindeı o%70 oranında (kuruşlar dikkate alınmaksızın) 452.375,70 TL nakdi
yardım yapılmasrııa ve Aydın karacasu Belediye Başkanlığı i-le yönetmeliğin l4.maddesi

hüküm]erine uygun olarak kültiir varlıkları ve Mi2eler Genel Müdiıılüğü'nce protokol

imzalanmasına.

4- Bilecik İıi, Gtııpazan ilçesi, orıa Müalle, Bakan Fatih DÖNMEZ Caddesi, Uray

Sokak ve Bahçelievler Mahallesi, Ankara Caddesi iizerindeki 84 ada 16 parse1,96 ada Eski 34

Yeni 55 paısel, l02 ada 30 parsel, 102 ada 35, l03 ada 5 parsel, 105 ada 1, 105 ada 2

parse1,105 ada 3 parsel içerisinde bulunan, §ilecik Gölpazaıı Belediye Başkanlığınıı bila
tarihli başvuru yazısı ile iletilen ekli listede (Ek.-lO) yeı alan 8 adet taşınmaza Tescilli
TaŞıınıaz Kü[tür Varlıklarının Projelerine İlişkin Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemine göre

hesaPlaııan yaklaşık maliyet üzerinden %70 oranııda (kuruşlar <likkate alınnıaksızuı) toplam

2l5.131,70 TL nakdi pıoje yardımı yapılmasına ve Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanlığı ile
yöııetnıeliğin 14. maddesi hiikiimlerine uygun olarak kültür vaılıklan ve Müzeler Genel

Müdilrlüğü'nce prolokol imzalanmasına"
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T.C.
KüLTüR VE TURizM BAKANLIĞı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğii

5- Kütahya İli, Tavşaıılı ilçesi, Yeni Mahallesi Dere Sokaktaki 232 ada,2,3,4,5 ve 9
panel; l38 ada,26,29,3|,32 ve 33 parsellerin içerisinde bulunduğu Külahya/Tavşaniı Belediye
Başkanlığ'nın 30.01.2020 tarihli ve 546 sayılı başvuru yazısı ile iletilen ekli listede (Ek-ll)
yer alan 10 adet taşınmaza Tescilli Taşınmaz küitür varlıklarının projelerine İlişkin yaklaşk
Maliyet Hazırlama yöntemine göre yaklaşık maliyet üzeıinden o/o70 oıanında (kuruşlar dikkate
alınmaksızın) 318.016.30 TL nakdi yardını yapılmasına ve Kütahya Tavşanlı Belediye
Başkanlığ ile yönetmeliğin l4.maddesi hükümleıine uygun olaıak kültür vartıklaıı ve
Müzeler Geıel Müdiirlüğü'nce prolokol imzalanmasına,

6, Şanlıurla İli, Siverek ilçesi, Hasan Çelebi Mahallesi, 35.. 37. ve 38. Sokaklar ile 35.
Sokağın 32. Sokakla kesişim noktasını kapsayan alanda yer a.lan l99 ada l6 parsel, 199 ada 8
parsel, l99 ada 3 parsel. 199 ada 5 parsel, l90 ada 14 paısel, 190 ada 8 parsel ve l92 ada 17
paısel iizerinde buluıan, Siverek Belediye Başkanlığı'nın 02.03.2020 tarihli ve 84 saylı
başvuru yazısı ile iletilen ekli listede @k-l2) yer alan 7 adet trşınmaza Tescilli Taşınmaz
kültiir varlık]aıırun pğelerine llişkin yaklaşık Maliyet Hazırlama yöniemine göre
hesaplanan yaklaşık maliyet tizerinden % 70 oranında (kuruşlar dikkate alınmaksızın) toplam
310,040,40 TL nakdi pıoje yardımı yapılmasına ve Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanlığı ilo
yönetmeliğın l4. Maddesi hükümleıine uygun olarak kültiir varlıktarı ve Miizeler Genel
Müdürlüğü'nce protokol imzalanmasına

7- Tokat iii, Zite iıçesi, Tarihi Anıasya Caddesinde bulruıan 13 ada,32, 33,34,36,
37,38, 46, 47, 48, 49, 50 parselleı, 14 ada l 1 parsel ve 532 ada, 35, 40, 4l a - 4l b, 42, 45, 46
parsellerde bulunan Tokat Valiliği'nin 19.02.2020 tarihli ve E.l58078 sayılı yazısı ekinde
iletilen Tokat i Zile Belediye Başkanlığı'nın 17.02.2o2a aıihli ve 53! sayılı yazısı ekindeki
listede (Ek-l3) Yer alan l9 adet taşınmaza Tescilli Taşınmaz Külliır Varlıklarınm pğelerine
itişkin yakıaşık Maliyet Hazırlama yöntemine göre hesaplanan yaklaşık maliyet üzerinden %
70 oranında (kıruşlar dikkaıe alınmaksızın) 538.778,00 TL nakdi proje yardımı yapılınasına ve
Tokaı zile Belediye Başkaıılığı ile yöneımeliğin 14, Maddesi hüküınlerine uygun olarak
Kültıir Varlıklaıı ye Müzeler Genel Müdürlüğü'nce protokol imza]anmasına,
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T.c.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kiltür Varhklaıı ve Müzeler Genel Müctürlüğü

8- Tıabzon İli, Akçaabat İlçesi, ortamahal]e Müal]esi'ıde l l l Ada l0 Parsel, l l7 Ada
8 Paısel, |22 Ada 13 ve 14 Parse], 967 Ada 22,27,4a Parsel, 968 Ada 3,7,1l Parsel. 969 Ada
2,3,8,9 Paısel içerisinde bulunan ve Trabzon Akçaabat Belediye Başkanlığı'nın 20.02.2020
tarihli ve E-1491 sayılı yazsı ve Trabzon Valiği'nin 25.02.2020 tarih ve E-179726 sayılı
yazılan ile iletilen ekli listede (Ek-l4) yer alan 14 adet taşıım,,a 2020 Mali Yılı bütçesinden
1,320,000,00 TL toplu uygulama yardımı yapılmasııa ve Trabzon Akçaabat Belediye
BaŞkanlığı ile Yöıenneliğin i4. maddesi hükiimlerine uygun olarak Kültiir Varlıklan ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nce protokol imzalanmasııa;

d) Önceki yıllardan kalan münferit uygulama|ar için;

-Komisyonumuzca 2015, 2017 ve 2019 yıllaında uygulama yaıdımı verilmesi
kararlaştınlan ve o/o 50 oıanında ödemesi yapılan taşınmazlaıa mevcut uygulama yaıdımı
sözleşmeleriıin esas alınması, Mevout Durum ve onanm Öncelikleri Tespit Tutanaklarının
yeniden diizenlenmesi, 2019 Mali Bütçe Yılı sona ermeden tamamlanacak o/o 50 oıanında
imalatları için mükener ödemeye mahal vermeyecek şekilde hazırlaııan hakediş raporunun
iletilmesi halinde ekli listede (Ek-8) belirtilen bedeIlerin ödenmesine,

e) 2020 Mali yılı bütçe imkanları doğrultusunda yaıdım yapılnıası kararlaştırılan ekli
listeler dışındaki. taleplei değerlendirilemeyen taşınmazlara ilişkin yarüm başvurularınıı İl
kültür ve Turizm Müdüriüklerine iade edilmesine,

$ komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, yaıdım yapılması kaıarlaşhnian
taşınmaz bilgileri .ile 2021 yılına yönelik pıoje ve uygulama yardınıı son başwru tarihleıinin
Bakanlık, Kültür Varlıkıarı ı,e Müzeler Genel Müdürlügri ite İl Kültiİ ve Turizm Müdürlükleri
reşmİ iııternet adresleıiııden yayımlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştiı.
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Küitür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
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l- İcmal (l sayfa)
2- Bşvuıu Sayıları Listesi (2 sayfa)

1- İ-j. Yardımı Başvuru Listesi (23 sayfa)
4_ Proje Yardınıı Listesi ( 42 sayfa)

!- Uygulama Yardımı Başvuru Listesi (12 sayfa)
6- Uygulama Yardımı Asil Listesi (38 saüfa)'
7- Uygulama Yardımı Yedek Listesi ( 16 İayfa)
8- %50 Uygulama Yardımı Listesi (l sayfa)

?: |Id,i. [gı"asu Toplu Proje Yaıdımİ Listesi (l sayfa)

]9_ |ile1ik Gjlpazaı Toplu Proje Yardımı Listesİ (l savİal
]]_l(üt$yl Tavşanlı Topiu Proje Yardıııı Listesi 1l ,uyruj
l2- §anlıufa Siverek Toplu Pğe Yardımı l-;stesl İl sayraj
l 3_ Tokat Zi]e Toplu Pfoje Yardımı Listesi ( l sayÜ)
14-Jrabzon Akçaabat Toplu Uygulama Yardımİ Liİtesi (l sayfh)
l5- Pano Formatı
l 6- Tabela Ponnaı
l7- Proje Yardunı Tip Sözleşmesi
l8. Uygularia Yardımı Tip Sözleşmesi
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Amaç

Madde 1- Bu Rehberin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığt ile Bağlı-İlgili KurumA(uruluşlarının

Yurt iÇinde görev alanları kapsamında, çeşitli paydaşlara verdiği her türlü destekte Bakanlığın ve Bağlı-
İlgiti Kurum/Kuruluşlarının rolünün vurgulanması ve kamuoyunda buna yönelik farkındalık
oluşturulmasındaki gereklilikleri ortaya koymaktır.

Kapsam

Madde 2, Bu Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-itgili Kurum/Kuruluş eliyle 1urt
iÇinde verilen desteklerden faydalanan paydaşların (faydalanıcılann) görünürlük ile ilgili alacağı
tedbirleri kapsar.

Dayanak

Madde3-BuRehber;

l. 1 No.'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilaü Hakkında Cumhurbaşkantığı Kararnamesi'ne,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine

Yapılacak Yardlmlara İlişkin Yönetmeliğe,

3. 664 saYllı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Karamameye,

4. Atatürk kültür Dil ve Tarih yüksek kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri projeteri

Yönergesine,

5. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yönetim Kurulu 07102/2017 Tarih|i ve 73412 savı|ı

ilke kararına,

6. 4 sayıh Cumhurbaşkanlığı Karamamesi'nin 133/8 ve 740 numaralı maddelerine,

7 . 17.05.2019 tarihli ve 2930 sayılı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat Yönetim Kurulu
Kararına,

8. Mülga 4848 saYılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun uyarınca

Makamca verilen olura,

9. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülter YönetmeIiğine.

10. Özet Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe,

l1. 5225 sayı[ı Kültür Yatırımlarını ve Girişimterini Teşvik Kanununa,

l2. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin
Yönetmeliğe,

13. Kültür Yattrım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandınlması Hakkında Yönetmeliğe,
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l4. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli

İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair YönetmeIiğe,

15.2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varhklarını Koruma Kanununa,

l6. Taşınmaz Kültür Varhklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe,

17 . 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve l78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanuna,

18. Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelgeye

(Genelge 2005/l3),

19. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usullere,

20. Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe,

2I.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa,

22. Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan

Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğe,

23.5224 saYılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi

Hakkında Kanuna,

24. Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmetiğe,

25. 5224 sayılı Kanun kapsamında Etkinlik ve Projeler ile Sinema Sanatçılannın Desteklenmesine

ilişkin Usul ve Esaslara,

26.5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek

Sağlanacak Pğelere İlişkin Usul ve Esaslara

dayanılarak hazırlanmtştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Görünürlük Rehberinin uygulanmasında;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bağh-İlgili Kurum/Kuruluştar: Kültür ve Turizm

Kurum/Kuruluşlarını,

Bakanlığının Bağlı_İlgili

Faydalanıcı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarına destek almak için
başvuru yapan, talebi olumlu karşılanıp destek verilen gerçek veya tüzel kişiyi,
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sorumluluk

Madde 5 - Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi, faydalanıcıların sorumluluğundadır.

Faydalanıcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Bağlt-İlgili Kurum,{Kuruluşlarının

görünürlüğünü sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirlerin, Bu Rehberde yer alan faaliyetleıin

görünürlüğü ile ilgiIi hususlara uygun olması gerekir.

Bu Rehberde belirtilen hususların, protokol/sözleşmede aksine hüküm yoksa faydalanıcı

tarafından ödeme talebinin teslim tarihinden önce yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılacak

kontrollerde faydalanıcı tarafından bu Rehberde belirtilen görünürlük kurallarına uyulmadığının tespiti

drrrumunda, protokol/sözleşmede başka yaptınm belirtilmemiş ise faydalanıcıya yapılacak ödemede

yüzde 50 oranına kadar kesinti yapılır.

Ayrıca; Bakanlık veya Bağlı-İlgili Kurum. buna ilaveten projenin uygulanması sırasında destek

türüne göre faydalanıcıdan yeni görünürlük şartlarının uygulanmasını isteme hakkını saklı tutar.

Görünürlük İletişim Araçları

Madde 6 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarınca desteklerin

görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılıı ve görsel araçların başlıcaları aşağıda yer

almaktadır:

Etkinlik/Eser/Destek Türü Görünürlük Aracı

Yerel, ulusal ve uluslararası nitolikteki

şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi,

gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel,

güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere

iIişkin projeler

Afiş, pankart, davetiye, bilet, broşür, sahne

arkası, billboard, internet sitesi, sosyal medya

hesapları ve her türlü basılı materyal.
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Destek: Faydalanıcılara Kültür ve Turizm Bakanhğı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşları tarafindan

sağlanan çeşitli (nakit yardım, seyahat, sarf malzemesi a[ım, makine-teçhizat ve hizmet alımı

giderlerinin karşılanması, bilimsel toplantı/etkinlik düzenlemelkatılma desteği, mek6n tahsisi, vergi

indirimi vb.) destekleri,

ifade eder.



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

bünyesindeki kurumların görev alanına giren

konularda, sosyal ve beşeri bilimler

bütüntüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile

bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerinde

bilimsel nitelikte olan her türlü araştırma

projeleri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler

Belgesel vb, görsel materyallerde Bakanlık

ve Kurum logoları proje çıktılarının

başlangıcında ve sonunda görünmeli;

Her tür materyalde "Bu eser, T,C. Kültür ve

Turizm Bakanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve

Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'nın

destekleriyle hazırlanmıştır" ifadesi

bulunmalıdır.

664 sayıh KHK ile verilen görev, yetki ve

sorumluluklar çerçevesinde Atatürk Kültür,

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki

kurumlar tarafindan süresi l (bir) mali yılı

aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınınnl

geçmeyen iş ve hizmetler için (sempozyum,

kongre, panel, kazıl yijzey araştırmaları vb.)

verilen destekler

Toplantı ve etkinliklerde afiş, pankart,

davetiye, broşür, sahne arkası, billboaıd,

intemet sitesi, sosyal medya hesaplarında

Bakanlık ve Kurum logolarının yer alması;

Kazı/Yiizey Araştırmalarında alana Kurum

ve Bakanlık logolarının da bulunduğu ve

verilen destegi belirten bir panonun

yerleştirilmesi.

Özet Tiyatroların Projelerine Verilen

Destekler

Afiş, bilet, davetiye, broşür, billboard,

internet sitesi, sosyal medya hesapları

5225 sayılı Kültür Yatınmlarını v9

Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında

Kültür Girişimcisi ve Kültür Yatırımcısı

Belgesi almış tüzel kişiliklere sunulan

indirim ve teşvikler

Yatırım (inşaat) aşamasında pano, işletme

döneminde kapı girişine tabela (belgeli

yatırım ve girişimler için Bakanlıkça verilen

plaketin tesisin girişinin dışında ve görünür

şekilde bulundurulması).

Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmazlara

Proje ve Uygulama Yardımı

Yatırım (inşaat) aşamasında pano, işletme

döneminde kapı girişine tabela.

Kültür Merkezleri Yapım Desteği Yatırım (inşaat) aşamasında pano, işletme

döneminde kapı girişine tabela.
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Fikri Mülkiyet Sisteminin Güçlendirilmesi

ile Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlere İlişkin

verilen Destekler

Projeye ilişkin afiş, broşür, intemet sitesi,

sosyal medya hesapları gibi her türlü basılı ve

görüntülü ortamda, faaliyetin yapılacağı

mekAnda ve proje sonucu hazırlanacak basılı

ve görüntülü eserler

Film, Belgesel, Dizi vb. görsel materyallerde;

yayının başında velveya sonunda Bakanlık

logosu eşliğinde aşağıdaki metin

gösterilmelidir:

"Bu [fılm/video/...] T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığının maddi desteği ile

hazırlanmıştır."

Filmle ilişkili afiş, bilet, davetiye, broşür,

billboard, intemet sitesi, sosyal medya

hesapları gibi malzeme ve ortamlarda "Bu

eser, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın

destekleriyle hazırlanmıştır" ifadesi

bulunmalıdır.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin

Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile

Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 6 ile 8

inci maddeleri kapsamında verilen "film

yapım destekleri" ile 9 uncu maddesi

kapsamında verilen "etkinlik ve proje

destekleri"

Faydalanıcı ile imza|anan protokolde

"Ödenek gönderilen her iş için,

Belediye/YİKoB/İdare/Birlik tarafından

inşaat süresince ve işin tamamlanmasına

müteakip "... Yapım İşi Kültür ve Turizm

Bakanlığı tarafından/katkllarıyla

yapılmaktadır/yapılmıştır" ibarelerinin

bulunduğu levhaların görünür bir şekilde yer

alması sağlanacaktır." şeklinde bir madde

bulunmaktadır.

Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi veya

Altyapı Uygulamalarına İıişkin olarak

verilen Destekler

Yatırım (inşaat) aşamasında pano, işletme

döneminde kapı girişine tabela.

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına

Destek Projesi kapsamında kütüphane olarak

planlanan binanın restorasyonu veya

yapımına verilen destekler

7



FaYdalanıcı, Protokol/sözleşmede aksine hüküm yoksa, görünürlük araçlarını kullanmadan önce

Bakanlığın ve Bağlı-İlgili Kurum./Kuruluşların onayına sunar. Ayrıca faydalanıcılar intemet sitelerinde
Bakanlığımız taraflndan sağlanan desteklere yer verir, sosyal medya hesaplarından Bakanlığımız ve
ilgili birimlerinin hesaplarını da etiketlemek suretiyIe paylaşımda bulunur.

FaYdalanıcı; hazırlanacak basın bültenleri, basın açıklamaları, röportajlar ve diğer tanıtım
etkinliklerinde de Bakanlığımız katkısını vurgulamakla yükümlüdür.

Bunların Yanı sıra; Bakanlığımız katkı ve desteği ile veya Bakanlığımız himayeIerinde iIIerimizde,

iı rıııttır ve Turizm Müdürlüklerince düzenlenen/katıIım sağlanan her tiirlü etkinlik ve projede

Bakanlığımlz logosunun görünürlük ve sıralama açısından uygun bir biçimde yer almasına ilişkin
denetimler İl Kültür ve Turizm Müdürlükterince gerçekleştirilir.

Kısmi destek sağlanan proje/faaliyetlerde ise Bakanlığımız ve Bağlı/ilgili Kuruluşların logolarının
verilen destek oranı dikkate alınmaksızın uygun büyüklükte (Diğer Bakanhk Iogoları ile eşit, özel sektör
kuruluşları/sTk logolarından büyük olacak biçimde) kullanımının sağlanması gerekmektedir,

Bakanlık beIirli durumlarda, destek verdiği etkinlik velveya pğeIerde Bakanlık isim ve logosunun
kullanılıp kullanılmaması hususunda takdir yetkisini saklı tutar.

I(urumsaI kimlik unsurları

Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu

Bakanhk tarafından destek verilen bütün yurt içi projelerde tüm kullanım alanlarında, Bakanlığın
logosu; standart ve en az faydalan ıcıların logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur. Bakanlığın
Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarınca verilen desteklerde, bağlı-ilgili kurum,/kuruluşIarın logosunun yanı
sıra Bakanhğın logosu da görünürlük araçlarında yer alır.

FaYdalanıcılar bu Rehberde yer alan uygu|amalarda kullanacakları Bakanlık logolarını ve
"Kurumsal Logo Kılavuzu"nu "https://www.ktb.gov.trlTR-225882/kurumsal-togo_kilaluzu.html,,

adresinde yer alan "KURUMSAL LOGO KI LAVUZIJ. bölümünden temin eder.

GörünürIük Kurallarına Riayet

Madde 8 - Bu Rehberde geçen hususlara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de ddhil olmak üzere
tüm faYdalanıcılar uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığına karşı sorumluduı.
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Kar amacl güden iŞletmeler, protokol/ sözleşmede aksine hüküm yoksa ticari amaçlı ürün, hizmet,
ambalaj, broŞür ve diğer tanıtım malzemelerinde Bakanlığın izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen

amblem, logo veya sloganları kullanamaz.

FaYdalanlcının bu Rehberde geçen ilgili kuralları gereği gibi uygulamaması nedeniyle Bakaılığın
maddi/manevi zaraı görmesi ihtimali halinde, Bakanlıkça iIgili materyaIlerin toplatıIması da d6hil olmak
üzere gereken tedbirler alınabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ye
sorumluluk faydalanıcıya aittir.

SorumluIuk Reddi

Madde 9 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, verdiği destekler kapsamında faydalanıcılar tarafından
hazırlanan materyallerin içeriğinden sorumlu olmayacaktır, Bu nedenle bütün eserlerde şu feragat
ifadesine yer verilmelidir:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve
Turizm Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yazarılyüklenici/sözleşme makamı) . ,. .. . . .. 'a aittir.''

Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa veya BağIı/i|gili Kurum/Kuruluşa sunulan
konusu dıŞına Çıkılarak Anayasa'da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya
da bireYleri velveYa kurum/kuruluşları ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici velveya hakaret
iÇeren hususlara Yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık veya Bağlı/iIgili Kurum/Kuruluş,
tek taraflı olarak sözleşmeyi/protokolü fesih hakkını saklı tutar.

Protokollerde/Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Temel Kuraltar

Madde 10 - Bakanlığın Ve Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluşların faydalanıcıtara sağlayacağı destek
kapsamında imzalanacak sözleşme/protokol metinlerinde bu Rehberin tüm maddelerinde bulunan
hususlara yer verilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Rehber, Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

Temel kural; Proje/faaliyetlerde görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm materyal ve ortamlarda
faYdalanıcı velveYa diğer ilgililerin logolarının, T,C. Kültür ve Turizm Bakantığı ve Bağlı_ilgili
Kurum,{KuruluŞların logolarından daha büyük oranlarda veya bunlarla yarışır şekilde ku1lanımının
önlenmesidir.
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