
1 
 

  



2 
 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

 

 

 

Amaç .......................................................................................................................................... 3 

Kapsam....................................................................................................................................... 3 

Dayanak ..................................................................................................................................... 3 

Tanımlar ..................................................................................................................................... 4 

Sorumluluk ................................................................................................................................. 5 

Görünürlük İletişim Araçları ...................................................................................................... 5 

Kurumsal Kimlik Unsurları ....................................................................................................... 8 

Görünürlük Kurallarına Riayet .................................................................................................. 8 

Sorumluluk Reddi ...................................................................................................................... 9 

Protokollerde/Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Temel Kurallar .......................................... 9 

Yürürlük ..................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Rehberin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarının 

yurt içinde görev alanları kapsamında, çeşitli paydaşlara verdiği her türlü destekte Bakanlığın ve Bağlı-

İlgili Kurum/Kuruluşlarının rolünün vurgulanması ve kamuoyunda buna yönelik farkındalık 

oluşturulmasındaki gereklilikleri ortaya koymaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluş eliyle yurt 

içinde verilen desteklerden faydalanan paydaşların (faydalanıcıların) görünürlük ile ilgili alacağı 

tedbirleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Rehber; 

1. 1 No.’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne, 

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

Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe, 

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

Hükmünde Kararnameye, 

4. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri 

Yönergesine, 

5. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yönetim Kurulu 07/02/2017 Tarihli ve 734/2 sayılı 

İlke Kararına, 

6. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B 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 Ödüller Yönetmeliğine, 

10. Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe, 

11. 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununa, 

12. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin 

Yönetmeliğe, 

13. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğe, 
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14. Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli 

İndirimi ile Enerji Desteği Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe, 

15. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, 

16. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğe, 

17. 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanuna, 

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

(Genelge 2005/13), 

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

20. Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe, 

21. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 

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

Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğe, 

23. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 

Hakkında Kanuna, 

24. Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğe, 

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

ilişkin Usul ve Esaslara, 

26. 5846 sayılı Kanun Kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesabından Destek 

Sağlanacak Projelere İlişkin Usul ve Esaslara 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu Görünürlük Rehberinin uygulanmasında; 

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığının Bağlı-İlgili 

Kurum/Kuruluşlarını, 

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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Destek: Faydalanıcılara Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşları tarafından 

sağlanan çeşitli (nakit yardım, seyahat, sarf malzemesi alım, makine-teçhizat ve hizmet alımı 

giderlerinin karşılanması, bilimsel toplantı/etkinlik düzenleme/katılma desteği, mekân tahsisi, vergi 

indirimi vb.) destekleri, 

ifade eder. 

Sorumluluk 

Madde 5 - Görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi, faydalanıcıların sorumluluğundadır.  

Faydalanıcılar,  Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarının 

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

görünürlüğü ile ilgili 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 

durumunda, protokol/sözleşmede başka yaptırım 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 yazılı ve görsel araçların başlıcaları aşağıda yer 

almaktadır:  

Etkinlik/Eser/Destek Türü Görünürlük Aracı 

 

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki 

şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, 

gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, 

güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere 

ilişkin projeler 

 

 

Afiş, pankart, davetiye, bilet, broşür, sahne 

arkası, billboard, internet sitesi, sosyal medya 

hesapları ve her türlü basılı materyal. 
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

bünyesindeki kurumların görev alanına giren 

konularda, sosyal ve beşerî bilimler 

bütünlüğü 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 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve 

sorumluluklar çerçevesinde Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki 

kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı 

aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını 

geçmeyen iş ve hizmetler için (sempozyum, 

kongre, panel, kazı/yüzey araştırmaları vb.) 

verilen destekler 

 

Toplantı ve etkinliklerde afiş, pankart, 

davetiye, broşür, sahne arkası, billboard, 

internet sitesi, sosyal medya hesaplarında 

Bakanlık ve Kurum logolarının yer alması; 

Kazı/Yüzey Araştırmalarında alana Kurum 

ve Bakanlık logolarının da bulunduğu ve 

verilen desteği belirten bir panonun 

yerleştirilmesi. 

 

Özel Tiyatroların Projelerine Verilen 

Destekler 

 

Afiş, bilet, davetiye, broşür, billboard, 

internet sitesi, sosyal medya hesapları 

 

5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve 

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, internet sitesi, 

sosyal medya hesapları gibi her türlü basılı ve 

görüntülü ortamda, faaliyetin yapılacağı 

mekânda ve proje sonucu hazırlanacak basılı 

ve görüntülü eserler  

 

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” 

 

Film, Belgesel, Dizi vb. görsel materyallerde; 

yayının başında ve/veya sonunda Bakanlık 

logosu eşliğinde aşağıdaki metin 

gösterilmelidir:  

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

Bakanlığının maddi desteği ile 

hazırlanmıştır." 

Filmle ilişkili afiş, bilet, davetiye, broşür, 

billboard, internet sitesi, sosyal medya 

hesapları gibi malzeme ve ortamlarda  "Bu 

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

destekleriyle hazırlanmıştır" ifadesi 

bulunmalıdır. 

 

Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi veya 

Altyapı Uygulamalarına İlişkin Olarak 

Verilen Destekler 

 

Faydalanıcı ile imzalanan protokolde 

“Ödenek gönderilen her iş için, 

Belediye/YİKOB/İdare/Birlik tarafından 

inşaat süresince ve işin tamamlanmasına 

müteakip “… Yapım İşi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından/katkılarıyla 

yapılmaktadır/yapılmıştır” ibarelerinin 

bulunduğu levhaların görünür bir şekilde yer 

alması sağlanacaktır.” şeklinde bir madde 

bulunmaktadır. 

 

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına 

Destek Projesi kapsamında kütüphane olarak 

planlanan binanın restorasyonu veya 

yapımına verilen destekler 

 

Yatırım (inşaat) aşamasında pano, işletme 

döneminde kapı girişine tabela. 
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Faydalanıcı, protokol/sözleşmede aksine hüküm yoksa, görünürlük araçlarını kullanmadan önce 

Bakanlığın ve Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşların onayına sunar. Ayrıca faydalanıcılar internet sitelerinde 

Bakanlığımız tarafından sağlanan desteklere yer verir, sosyal medya hesaplarından Bakanlığımız ve 

ilgili birimlerinin hesaplarını da etiketlemek suretiyle 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 himayelerinde illerimizde, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince düzenlenen/katılım sağlanan her türlü etkinlik ve projede 

Bakanlığımız logosunun görünürlük ve sıralama açısından uygun bir biçimde yer almasına ilişkin 

denetimler İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince gerçekleştirilir. 

Kısmi destek sağlanan proje/faaliyetlerde ise Bakanlığımız ve Bağlı/İlgili Kuruluşların logolarının 

verilen destek oranı dikkate alınmaksızın uygun büyüklükte (Diğer Bakanlık logoları ile eşit, özel sektör 

kuruluşları/STK logolarından büyük olacak biçimde) kullanımının sağlanması gerekmektedir. 

Bakanlık belirli durumlarda, destek verdiği etkinlik ve/veya projelerde Bakanlık isim ve logosunun 

kullanılıp kullanılmaması hususunda takdir yetkisini saklı tutar. 

Kurumsal Kimlik Unsurları 

Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Logosu        

Bakanlık tarafından destek verilen bütün yurt içi projelerde tüm kullanım alanlarında, Bakanlığın 

logosu; standart ve en az faydalanıcıların logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olur. Bakanlığın 

Bağlı-İlgili Kurum/Kuruluşlarınca verilen desteklerde, bağlı-ilgili kurum/kuruluşların logosunun yanı 

sıra Bakanlığın logosu da görünürlük araçlarında yer alır.         

Faydalanıcılar bu Rehberde yer alan uygulamalarda kullanacakları Bakanlık logolarını ve 

“Kurumsal Logo Kılavuzu”nu “https://www.ktb.gov.tr/TR-225882/kurumsal-logo-kilavuzu.html” 

adresinde yer alan “KURUMSAL LOGO KILAVUZU” bölümünden temin eder. 

Görünürlük Kurallarına Riayet 

Madde 8 - Bu Rehberde geçen hususlara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dâhil olmak üzere 

tüm faydalanıcılar uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığına karşı sorumludur. 
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Temel kural; proje/faaliyetlerde görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm materyal ve ortamlarda 

faydalanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı-İlgili 

Kurum/Kuruluşların logolarından daha büyük oranlarda veya bunlarla yarışır şekilde kullanımının 

önlenmesidir. 

Kar amacı 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.  

Faydalanıcının bu Rehberde geçen ilgili kuralları gereği gibi uygulamaması nedeniyle Bakanlığın 

maddi/manevi zarar görmesi ihtimali halinde, Bakanlıkça ilgili materyallerin toplatılması da dâhil olmak 

üzere gereken tedbirler alınabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve 

sorumluluk faydalanıcıya aittir. 

Sorumluluk 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 

(yazarı/yüklenici/sözleşme makamı) ………’a aittir.” 

Projenin uygulanması sırasında, projenin Bakanlığa veya Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluşa sunulan 

konusu dışına çıkılarak Anayasa’da belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka aykırı hususlara ya 

da bireyleri ve/veya kurum/kuruluşları ve/veya toplumun bir kesimini rencide edici ve/veya hakaret 

içeren hususlara yer verildiğinin tespit edilmesi durumunda Bakanlık veya Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluş, 

tek taraflı olarak sözleşmeyi/protokolü fesih hakkını saklı tutar. 

Protokollerde/Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Temel Kurallar 

Madde 10 – Bakanlığın ve Bağlı/İlgili Kurum/Kuruluşların faydalanıcılara 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. 

 

 



 
 
 

 
 
 


