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Bh,rNcİBöLİrM
Amıç, Kıpsım; Dayınak

ve

Tınımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Protokolün amacı, kültiirel miras unsuru olarak

icrası, ustalık/zanaatkarhk

becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek
kuŞaklara aktarılmasrnı teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yüriitiilen; geleneksel, kü]ttirel,
sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz lutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeleıin

güÇlendirilerek hayatta kalmalannı ve bu birikimin gelecek nesillere aktanlmasını sağlamak
iizere KOSCEB tarafından yürürlüğe alınan Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

için iş birliği sağlanonasıdır.

Kıpsım
MADDE 2- Bu protokol; Kültiir ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanhğ
arasında kosGEB tarafından yürürlüğe alınan yaşayan külttir Mirası İşletmeler Destek
Programı hususlanndaki iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslan kapsamaktadır.

Dayanık

MADDE 3- Bu Protokol Cumhurbaşkanlığ Teşkilatı Hakkında l Sayılı Cumhurbşkanlığı
Karamamesi'nin "Kültiir ve Turizm Bakanlığı" başlıklı 10. Bölümilne, 4 Saylı Bakanlıklara

Bağıı, İıgiıi, ilişkli Kırrıım ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşlann Teşkilatı Haklonda
Cumhurbaşkantığı Karamamesi'nin "Küçtik ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme ldaresi Başkanlığı" başlıklı l8. Bölümüne, 21,01.2006 tarihli ve 26056 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yüriiılüğe gİren 5448 sayılı Somut Olmayan Kültiirel Mirasın

Korunması Sözleşmesinin Uygun Buiunduğuna Dair Kanuna, l0.04.2009 larihli ve 27196
sayıtı Resmi Cazete'de yayınnlanarak yürürlüğe giren Kütıiir ve Turizm Bakanlığı Araşhrma
ve

Eğitim Cenel Müdiirlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Betge Merkezi Hizmetleri Yöıelmeliğine,

15l06l20LO taıihli ve 27612 sayı|ı Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürtüğe gken

KOSGEB

Destek Programiarı Yönetmeliğine, 15.03.2020 tarihli ve 231892 sayılı Makam Onayıyla
yürilrlüğe giren Somut Olmayan Kültiirel Miras Taşıyıcılaıının Tespit ve Kayıt İşlemleıine

iıigin

Ytınergeye, KOSGEB İcia Komitesinin l3l09/202l tarih ve

0 §syllı,

ı l0 l

.

:_ ,,_.;

:

larih ve 2022-10 sayılı Kararlan kapsamında hazır|anan 2810412022 tarihli Yaşayan Kültür

Mirası İşleımelef Destek Pmgramı ve Uygulama Esaslanna ve 08l04t2022 tarihli KOSGEB

Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul

ve

Esaslara dayanıtarak

hazırlanmıştır.

Tanımlır ve kısaltmnlır
M^DDE .l- Bıı prtııokol«tc ycr nlın.
AEGM: Aroşıınııı

\.c

lj§iıinı Ccnı,.l Müılllrltl§{ln(l.

Dcsıck pmgrınıı: \'ışnyın Ktllı{lr Minısı lşlcıınclcr t)csıck Programını,

İşlcımc: | §/l l /200§ ııııih|i vc 25997 sayılı l{csmi Gıızctç'de yayımlanan KüçOk ve orta
Bül'ilklüılcki lşlclnıclcrin 'l'anınıı. Nitclikicri vc Sını [landınlması Hakkında Yönetmelik

kıpsanıında 1,cr aiın vc 18/9/1$9 ıırihli vc 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2009/15,13l numaıalı Bal<anlar Kunılu karan i|c ıcspit cdilen sektörterde faaliyet gösteren
küçük ve orlı bülıiklükıcki işleımcleri (KOB|),

koscEB: küçük

ve ona Ölçekli İşletmclcri Gelişıirmc ve Desiekleme İdaresi Başkanlığını,

KTB: Ktlitilr vc Turizm Bakanlığını,
Kurul:

KoScEB

personeli iıe İl Kaıltür ve Turizm Modürlüğü,

il Ticaret Müdürlüğü

veya

Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşn ve deslek programı kapsamında işletmeler tarafından
yapılacak kesin başvurulan değerlendiren ve karar ılan yapıyı,

ön

Başvuru: yaşayan kültttr Mirası İştetmeler Destek propmına, yayımlanan takvim
doğrultusunda işletmeler ıarafindan AEGM'ye yapılacak ve AEGM tarafından desıek
programıntn amacı doğulıusunda değeılendirilen başvurulan,

Karlı: Somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlannın icra edilmesi ile
yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerileri haiz olan ve bunlann aktanmını
sağlayan
SanatÇı Tanııma

.

Jl

,
i

kişilerd Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Halk Kültürll Bilgi ve Eelge Merkezine
kaydedilerek veriien kartı,

Somut Olmayan Külttlıel Miras: Toplutukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçter ve kiiltilrel mekinlan,

STB: Sanayi ve Teknoloji Bakantığını,
Uygulayıc_ı Kuruluş: İşletmeler tarafından yapılacak ön başwrulan değerleııdirerek kesin

başwru için onay veren; destek programı kapsamında değerlendirme yapacak Kurula KTB'yi
temsilen görevldnılirilıne yapılmasını sağlayan

AEGM'yi,

Yaşayan İnsan Hazinesi Ulusal Envantirii UNESCO Somüt Olm'ayan Ki,lltürel .Mirasın
Korunınası Sözleşınesi kapsamında oluşturulan ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın belli
unsurlannı yeniden yorumlamak'açısından.gerekli, Üilgi ve beceriye yüksek düzeyde sahip
kişiOerin yer aldığı listeyi,

ifade eder.

iıdııbinöıüıvı

Taraflar

Tarıılır

ve

yükümıiiıüklerı

MADDE 5-

5.1_

Bü protokolün tarafları Kültiir ve Turizm Bakanlığı adına Araşhrma ve Egitim Genel

Müdürlüğü ile §anayi ve Tekıoloji Bakanlığı adına küçük ve orta Ölçekli İşletmeleri
Geiiştirme ve Destekleme ldaresi Başkanlığdır.

5.2-

Taraflar, aşağıda yer alan adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiş oluP, taraflann

bu adreslere yapacaklam teb0igat kanuni adrese yapılmış saylacakıır. Herhangi bir adres
değişikliği, değişiklik tarihinderı itibaren en geç l5 (on beş) gün içinde, ilgili tarafça diğer tarafa

yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişiklikieri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ
edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılacakiır.

5.3-

İşbu Prolokol uyarınca ya da işbu Protokol ile

bağlaıtılı olarak gönderilecek her tiirlü

talep, tebligat, bildirim ve diğer yazışmalar yazılı ve/veya elel«ronik oIarak yapılabilir.

a)

Araşhrına ve Eğtim Genel Müdütlüğü
Adres: İsmet İnönü Bıılvan No:32 06100 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 470 80 00
.

E_posta: arİstirmaeqitim@ktb.qov.tr

b) Küçfü ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bakanlığı
Adres: Hacı Bayram Mah. İ*anbul Cad. No:32 AltındağANKARA
Telefon: 0 312 595 28 00
E-posta: ozelkalem@kosqeb. gov.tr

Tarıflann yükümlülükleri
MADDE
6.1-

6- Bu Protokol kapsamrnda taraflann yükümlülilkleri aşağıda belirtilmiştir.

KOSGEB'in Yükümlülük|eri

6.1.1_ Destek prcgramıntn duyurulması, başvuru alınması, başvuruların değerlendirilmesi,
uygun bulunan işletmelere destek ödemesi yapılması ve destek ödemesi yapılan işletmelerin

izleme ve değerlendirme gibi destek programının tilm süreçledni

ilgili

mevzuata göre

yüriıtmek,

6.1.2- Destek programından Ticaret Bakanlığı tarafindan yayınlanan Geleneksel, Kültiirel
veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Koltan Listesinde yer alan
alanlarda faaliyet gösteren, süibine Külttlr ve Turizm Bakanlığı tarafindan sanatçı tanıtsna karh
,..:.,

vcrilcn vcya sahibi yaşayail insan Hızineleri ulusal Envanterinde yer alın işletmelerin
yararlanmasını sağlamak,

6.1.3- Destck programına alınan başwruların değerlendidlmesi aşamasında Krırul
sckretaryası görcvini yıİrütmek,

6.1.4- Destek progr:ımt ile ilgili kişisel bilgileri içermeyecek şekilde genel istatistiki bitgileri
pay|aşmak ve do§tek programına ilişkin yapılacak e*i analizi çalışmalarına ilişkin bilgi
paylaşımında bulunmak.

6.1.i
6.2-

De§ek pıogr.ımınn uygulanaca$ tarihleri AEGM ile kooıdineli biçimde belirlemelç

AEGM'nin Yükümlülükleri

6.2.1- Destek programı kapsamında işletmeler tarafından yapılacak ön başvıırulan
dğerlcndirerek kesin bşvuru için onay verecek ve işletmeler tarafından yapılan kesin
başvuruların değerlendirilmesini yapacak kurula görevlendirme yapılmasını sağtayacak
Uygulayıcı Kuruluş oüarak gerçekleştirilecek faaiiyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

6.2.2- Destek programı kapsamında "Ön başvuru" ve "bışvuruların değerlendirilmesi"
süreçlerinde görev almak üzere iş birliği yapılan alandı deneyim/yetkinlik sahibi, asgari fakülte
veya dört yıIlık eğitim vererı yilksekokul mezuıu olan,

ko§6EB

Dışından yapılacak Geçici

Cörevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görevlendirilebileceği belirtilen kamu
görevlilerinin görevlendirilmeşini sağlamak,
6.2.3_ Protokol kapsamında yapılacak çalışmaları

KO§GEB ile koordinçli bir şekilde

yürtıtmek,

6.2,4- Protokole konu destek programı kapsamındaki iş ve iştemlere ilişkin planlanan ıakvimin
aksamadan y0rtltülmesi ıoktasında gerekli hassasiyeti gö§termek ve ıeılbirleri almak.

l

üçüucü nöıürıı
Çcşitli ve Son Hükümler
Diğcr Husus|ar

MADDE

7- Bu

Protokolün hiikiimleri,

KTB

adına

AEGM ve STB adına KOSGEB

tarafından müştereken yürtitiilür. Protokolde yer alan maddelerin ytirütiilmesinde
olup söz konusu hükümlerin taraflan

if

niyet esas

kısıtlaycılığ yoknır. KOSGEB tarafından bu kapsamda

gerektiğinde Yaşayan Külti,ir Mirası İşletmeler Destek ProgIamı Uygulama Esaslan
çerçevesinde KTB'nin de göriişü aIınarak üçüncü kişilerle Protokol.yapılabileceklir.

MADDE

8-

Pıotokol kapsamındaki iş birtiği faatiyetlerinin ytitiitülmesinde idari ve teknik

koordinasyonıı sağlamak amacıyla koordinatör personeVbirim belirlenerek iletişim bilgileri
taraflarca işbu Protokolün yürtlrlüğe girmesinden l5 (on beş) gün içinde taraflaıca kaışılıklı
olarak bildirileceh değişiklik durumıında da taraflaı yazılı bildirimde bulunacaktır.

MADDE

9-

Protokol kapsamındaki çalışmalarla ilgili taraflar arasında teknik bilgi alışverişi

ve eşgiidüm sağlanır.

MADDE l0_ Taraflar destek programınrn tanıtımr, farkındalık oluşturulması veya

destek

programından faydalananlara ilişkin sonııçlann paylaşılması gibi tanıtım, e&inlik ve lansman
faaliyetlerini birlikte veya koordineli olarak miinferiden ytirütebilirler.

süre ve Fesih

MADDE

ll-

Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 5

yl siiıe

ile geçerli olup Protokol

tarafları olan KOSGEB ve AEGM gerekli gördilkleri takdirde protokolü tek taraflı fesih
haklarını kullanırtat. Protokol değişen şartlara ve gellşmelere bağlı olarak taraflann mutabakatı

ile revize edilebilir veya sona erdirilebilir. Sike bitiminde veya feslh h6linde, protokol
kapsamında devam eden iş ve işlemlerin tamamlanması sağlanıı. Siire bitiminde protokol
gözden geçirilerek güncellenir ve iki tırafın da onayının bulunması halinde yeni bir protokol - :.,

geçerlilik süresi belirlenir.

MADDE 12- Taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmez

ise diğer taraf, makul bir süre

vererek yükümlülüklerin yerine getirilmesini yazılı olarak talep ettiğ halde yükümlülük yerine

getirilmemiş ise tek taraflı olarak her zaman fesih bildiriminde bulunarak bu Protokolü bütün
olarak feshedebilir.

MADDE 13- Protokolü feshetmek isteyen taraf gerekçesiyle biılikte yazılı olarak erı az 30
(otuz) gün önce kaışı tarafa biİdirimde bulunacaktır.

MADDE 14- Gerekli

görilldüğünde taraflann yazılı mutabakah ile işbu Protokolde değişiklik

ve ilaveler yapılabitir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibanyla geçerlidİr.

MADDE 15- Protokolde yer

almayan hususlar, öncelikle

bulunmaması durumunda ise taraflar arasında

il

ilgili mevzuatına göre,

me\.zuatta

niyet, karşıl*lı anlayış ve uzlaşma kurallan

çeiçevesinde çözümlenir. Protokolün uygulanmasından doğabilecek her tiirlü ihtilafta Ankara

Mahkemelbri i'le icra daireleri yetkilidir.

MADDE 16 Bu Protokol

16 (on altı) madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibartt olup 2410612022

tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve yilırürlüğe girnıiştir.

KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI
ADINA

t

§ANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKAI\tLIĞI
AD
a

Mehmet Nuri ER§OY

Bıkın

M

vARANK

Bıkın

"Yaşayan K u t ur M ırası İşletmeler
Destek Pro gramı On Başvuruları ,,
Sanayi ve Teknolo.ji Bakanlığı tarafından, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatk6rlık

becerisi gerektiren, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını
teminen usta çırak llişkisi çerçevesinde yürütülen; özgün, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu

birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, "Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek
Programı" oluşturulmuştur.
Bu kapsamda KOSGEB tarafından Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı
çerçevesinde geleneksel meslekler ve geleneksel el sanatları alanında imalat yapan küçük ve orta ölçekli
işletmelere verilecek desteklere; geleneksel el sanatları alanına dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda
kayıtlı "sanatçı tanıtma kartı sahibi" somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet
yürüten Yaşayan İnsan Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işietmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının
"Geleneksel, Kültürel Veya Sanatsal Değeri olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi"nde yer allp
imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol
kapsamında söz konusu destek programl için ön başvurular Bakanlığımız Araştlrma Ve Eğitim Genel
Müdüdüğünce alınacaktır.
Başvuru Tarihi:

Ön başvurular 24.06.2022 l22.07.2022 tarihleri arasında vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik
olarak yapı|acaktır.

0n Başvuru

Şa

rtları:

t işletmenin, başvuruda bulunacak kişiye

ait şahıs işletmesi olması.

Geleneksel el sanatları alanına dahil dalIardan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kayıtlı "sanatçı tanıtma kartı
sahibi" somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan
Hazinelerinin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanl sıra Ticaret Bakanlığının "Geleneksel, KültüreI veya
Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi"nde yer alıp imalata yönelik faaliyet
gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir.
+

Başvuru Formu ve Ek Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Başvuru formunda istenen bilgiler; başvuru sahibi ve yürüttüğü faaliyet hakkında yeterli değerlend irmenin
yapılabilmesi adına gerektiği şekilde dold urulmalıd ır.
2. Başvuru ekinde yer alacak video kayıt; başvuru sahibinin sanatını icra ederken net olarak görüldüğü,

atölyenin her bölümünü ve ürün örneklerinigösteren en az 10 (on)
en fazla 15 (on beş) dakikalık MP4 (MPEG-4) formatında olmalıdır.
3. Başvuru ekinde yer alacak fotoğraflar; en fazla 10 (on) adet olmalı ve yalnızca eserlerin tamamlanmış halini
gösteren birbirinden farklı fotoğraflardan oluşmalıdır.

