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Giriş

1.Giriş
Avrupa Birliği (AB) uluslararası zorluklara ve krizlere karşılık vermek ve kendi değerlerini yansıtmak,
yoksulluğu azaltmak ve dünya barışı ve refahına katkı sağlamak amacıyla kendi sınırlarının dışındaki ('dış
faaliyetler' olarak bilinen) çalışmaları finanse etmektedir. 1
Bu çalışmalarla ilgili olarak yürütülecek etkili iletişim, Birliğin küresel bir aktör olarak rolündeki dış politikası
ve faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturulmasına yardımcı olur ve gerek vergi mükellefleri gerekse
ortaklık ülkeleri açısından AB fonlarının kullanımıyla ilgili hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlar.
Bu İletişim ve Görünürlük İlkeleri'nin ('İlkeler') genel amacı, AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler
hakkındaki herhangi bir iletişim etkinliğinin hem Birliğin değerleri ve siyasi öncelikleriyle hem de AB'yle ilgili
diğer iletişim faaliyetleri ve etkinlikleriyle uyumlu olmasını sağlamaktır.
İlkeler, özellikle AB tarafından tamamı ya da bir bölümü finanse edilen2 dış faaliyetlerin, genel ya da belirli
nitelikteki hedef kitleleri, faaliyetin nedenleri, söz konusu ülke ya da bölgenin AB tarafından desteklendiği
ve bu desteğin çıktıları ile etkileri konusunda bilgilendirmek amacıyla tasarlanmış bilgi ve iletişim
tedbirlerini içermesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Bu anlaşmaların iletişim ve görünürlük hükümlerinde; birlikten bütçe desteği alan ortaklık ülkelerine ve AB
çerçevesi ya da delegasyon anlaşmalarına imza atmış uluslararası kurum ve kuruluşlar kastedilmektedir.
Bu belge, benzeri durumlarda ilave rehberlik sağlayabilir ancak buradaki hükümlerin söz konusu
anlaşmalarda geçen hükümlerle uyuşmadığı durumlarda, anlaşma hükümleri geçerlidir.
Dolayısıyla İlkeler öncelikle, AB tarafından finanse edilen ve uygulayıcı ortaklara3 verilen hibeler,
hizmetler, ödenekler ve iş taahhütleri gibi, doğrudan AB tarafından yönetilen ya da karşı tarafın yönettiği
projeler için geçerlidir. AB tarafından finanse edilen bu tür dış faaliyetlerin uygulayıcı ortakları, bu
faaliyetlerin ve genel anlamda AB tarafından sağlanan desteğin kamuoyuna duyurulmasından sorumludur.
Bu belge, ortakların hukuki yükümlülüklerini ve AB tarafından finanse edilen tüm dış faaliyetlere eşlik
etmesi gereken iletişim ve görünürlük tedbirlerinin zorunlu unsurlarını açıklamaktadır. Bu cihetle, ilgili
anlaşmalar ve sözleşmeler açıkça aksini belirmedikçe, sözleşme makamının kim olduğuna bakılmaksızın,
İlkelere atıfta bulunan (alt yükleniciler ile yapılan sözleşmeler dahil) tüm finansman sözleşmeleri ve
anlaşmalar açısından bağlayıcı bir çerçeve oluşturur.
Metinde, ek rehberlik sağlayan ilave belgelerin bağlantıları paylaşılmıştır.
Anlaşma Bölüm I Madde 21: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
Bu belgede yer alan "AB tarafından finanse edilen" ifadesiyle, AB fonlarıyla tamamı ya da bir bölümü finanse edilen faaliyetler kastedilmektedir.
3
Bu belgede geçen, "(uygulayıcı) ortak" ifadesi, tamamı ya da bir bölümü AB tarafından finanse edilen faaliyetlerin uygulamasında yer alan tüm
hibe faydalanıcılarını, yüklenicileri, kurum ve kuruluşları ifade eden kapsayıcı bir terimdir.
1
2
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Bu belgede yer alan "Avrupa Birliği, "Birlik" ya da "AB" ifadeleri, AB tarafından finanse edilen söz konusu
faaliyetten sorumlu AB Delegasyonu ya da Avrupa Komisyonu birimini ifade etmektedir. AB tarafından
finanse edilen faaliyetlerle ilgili tüm iletişim ve görünürlük etkinlikleri, ilgili AB Delegasyonu veya Avrupa
Komisyonu birimiyle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirilmelidir. Birkaç ülkeyi kapsayan
bölgesel girişimler söz konusu olduğunda, lider Delegasyonun veya birimin yanı sıra, ilgili tüm ülkelerdeki
Delegasyonlar işbirliği içinde olmalıdır.
Bu belge, 2010 yılında yayınlanan "Avrupa Birliği Dış Faaliyetlerine İlişkin İletişim ve Görünürlük
Rehberi"nin ve AB tarafından finanse edilen dış faaliyetlere ilişkin, tekil AB birimleri tarafından daha önce
yayınlanan diğer rehberlerin yerini almıştır. 2010'da yayınlanan Rehbere, Genel Hükümlerde belirtilen
diğer iletişim ve görünürlük rehberlerine ve bu İlkelerin yayınlanmasının ardından AB ile üçüncü taraflar
arasında imzalanan diğer hibe ve anlaşma sözleşmelerine yapılan tüm atıfların, bu İlkelere atıfta
bulunduğu kabul edilmelidir.
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Planlama
İletişim ve görünürlük

Tüm iletişim ve görünürlük (İ&G) tedbirleri ve ürünleri, eksiksiz bir analiz, doğru sıralama ve uygun bir
bütçe üzerine inşa edilmiş bir iletişim ve görünürlük planına dayanmalıdır. Bu bölüm İ&G planlama
sürecinin temel unsurlarını ve araçlarını kapsamaktadır.

2.1 Planlanma kriterleri
2.1.1 İletişim ve görünürlük kriterleri
AB tarafından finanse edilen faaliyetlerin beraberindeki İ&G tedbirleri:
a) ilgili ortağın geliştirdiği yapılandırılmış bir iletişim ve görünürlük planının parçası olarak aşağıdaki
unsurları içerecek şekilde tasarlanmalıdır:
−

net bir iletişim hedefi;

−

doğru tanımlanmış hedef kitleler;

−

ortak ülkede/bölgede AB'nin genel hedefleri (ve mümkün olduğu durumda iletişim
stratejileri) ile uyumlu temel mesajlar;

−

takvim;

−

bütçe;

−

bağlama uygun iletişim kanalları;

−

İ&G faaliyetlerinin başarısı ile erişimini takip edecek ve değerlendirecek göstergeler;

−

belirli bir İ&G odak noktası.

b) doğru ve gerçeğe dayalı bilgiler kullanılmalıdır;
c) düzgün planlanıp sıralanmalı ancak ortaya çıkabilecek herhangi bir uygun fırsattan
faydalanılmalıdır;
d) insan merkezli olmalı, uygun olduğu durumlarda, idari kilometre taşları veya bütçelerden ziyade,
faaliyetin bireylerin yaşamları üzerindeki etkisini vurgulayan hikayeleştirici bir yaklaşım
benimsenmelidir;
e) yerel bağlama, geleneklere ve uygulamalara alan tanınmalı ancak AB'nin temel değer ve
ilkelerinden ödün verilmemelidir;
f)

mümkün olduğunca yerel dil(ler) kullanılmalıdır;

g) üslup ve yaklaşım açısından kullanılan kanallara (ör. sosyal medya) ve hedef kitleye (örneğin,
gençlere) uygun davranılmalıdır;4
h) maliyet-fayda oranı açısından ilgili faaliyet ölçeğiyle orantılı olunmalıdır;
i)

uygun olduğu durumlarda, çarpan etkisi potansiyeli taşıyan kişiler ve kurumlarla kurulacak
ortaklıklar yoluyla geliştirilmelidir;

j)

Avrupa Birliği, AB tarafından finanse edilen diğer faaliyetler, AB Üyesi Ülkeler ve diğer paydaşlarla
yakın koordinasyon sağlanmalıdır.

4

Ayrıca, AB'nin net yazım ipuçlarına bakınız: https://ec.europa.eu/info/files/claires-clear-writing-tips_en
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Bu faktörleri sözleşmeyle ilgili amaçlar açısından tanımlamak, analiz etmek ve ifade etmek için kullanılan
araç, iletişim ve görünürlük planıdır (bölüm 2.3).

2.1.2 Markalama
AB logosu, (bölüm 5.2) Birliğin dış faaliyetler için verdiği mali desteği belirten ve bu desteğin tanıtımını
yapan geçerli görsel markadır.5
Bu amaç için başka hiçbir görsel marka kullanılamaz. Yalnızca Avrupa Birliğinin takdirine bağlı olarak çok
nadir durumlarda istisnalar söz konusu olabilir. Tüm bu istisnalar, AB'nin yazılı ön kabulünü gerektirir.
AB logosunun hemen altında veya yanında Birliğin mali desteğinin "Avrupa Birliği (Avrupa Birliği kelimeleri
kısaltma yapılmadan yazılmalıdır) tarafından (ya da ortaklığıyla) finanse edilmiştir" ifadesiyle bildirilmesi
gerekir. Uygun olduğu durumlarda bu alana, AB tarafından finanse edilen faaliyetlere, insani yardım
ve/veya sivil savunmaya dair özel bir referans eklenebilir.

5

AB logosunun kullanımına ilişkin rehber: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/use-emblem_en.pdf

1 Ocak 2018

9

Hedeflenen kitleye uygun ve erişim ve katılımın artırılması açısından etkili olduğuna kanaat getirildiği
takdirde, uygulayıcı ortaklar AB tarafından finanse edilen belirli dış faaliyetleri tanımlamak üzere özel
logolar veya başka görsel işaretler oluşturabilir. Söz konusu logoların ve ilgili faaliyetlerin başlıklarının AB
logosuyla birlikte kullanılması durumunda, AB logosu belirgin ve ayrı durmalı, başka herhangi bir görsel
sembol, marka ya da metinle karışmamalı ya da bunlar tarafından değişikliğe uğratılmamalıdır.

AB

logosuyla birlikte kullanılmak üzere özel program logoları veya diğer görsel tanımlama sembolleri yaratan
ortaklar, ilgili tüm fikri mülkiyet haklarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla sorumludur.

2.1.3 İstisnai durumlar
Güvenlik sorunları veya yerel siyasete ilişkin hassas durumlar, belirli ülkelerdeki veya bölgelerde (kriz veya
çatışma bölgesi gibi) veya belirli dönemlerde (seçimler gibi) iletişim ve görünürlük etkinliklerini sınırlamayı
tercih edilebilir ya da gerekli kılabilir.
Bu gibi durumlarda, belirli bir faaliyeti teşvik etmek için kullanılacak hedef kitle ve görünürlük araçları,
ürünleri ve kanalları, Avrupa Birliği ile istişarede bulunarak ve anlaşarak vaka bazında değerlendirilecektir.
Ani bir krize tepki olarak hızlı müdahale gerektiğinde, tam ve eksiksiz bir iletişim ve görünürlük planının
derhal üretilmesi gerekmez. Ancak bu gibi durumlarda AB desteğinin yine de baştan itibaren uygun şekilde
belirtilmesi gerekir.
Ayrıca bkz. bölüm 5.1.2 (görünürlük ilkelerinin istisnaları).

2.2 Hedef kitleler
Doğru hedef kitleyi net olarak tanımlamak, başarılı iletişimin anahtarıdır. AB tarafından finanse edilen dış
faaliyete eşlik eden iletişim ve görünürlük tedbirlerinin ana hedef kitlesi, projenin sonuçlarının en belirgin
ve en doğrudan bağlantılı olacağı faydalanıcı ülke veya bölgenin halkıdır. Kaynakların izin verdiği ölçüde,
ortakların iletişim ve görünürlük tedbirleri, genel olarak birincil kitle olmamakla birlikte, fikir oluşturucuları,
karar vericileri ve AB'deki genel kamuoyunu da hedef alabilir.
İletişim ve görünürlük planları bu genel parametreler dahilinde, önerilen iletişim ve görünürlük tedbirleri ve
ürünlerine yönelik belirli hedef kitleleri açık bir şekilde tanımlamalıdır. Belirli hedef kitlelerin seçimi, İ&G
planında tanımlanan iletişim hedefini yansıtmalıdır. Bu tür hedef kitlelerden bazıları aşağıdaki gibi olabilir:
− ilgili eylemin doğrudan ve dolaylı faydalanıcıları;
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− sunulan bilgilerin çarpanları olarak hareket eden liderler ve diğer etkili isimler, kurumlar ve
kuruluşlar;
− hükümetin dışında kalan kişiler ve AB tarafından finanse edilen faaliyette pay sahibi olan ya da bu
faaliyetten etkilenen kitle iletişim araçları.

2.3 İletişim ve görünürlük planı
İletişim, proje döngüsü boyunca devam eder. Maksimum etkiyi elde etmek içiniletişim ve görünürlük
faaliyetleri ve ürünleri dikkatlice planlanmalıdır.
Avrupa Birliğiyle başka bir şekilde açık bir anlaşmaya varmadıkça, Ortaklar, uyguladıkları faaliyet için bir
iletişim ve görünürlük planı (İGP) hazırlamalı ve operasyonel faaliyetlerin uygulanmaya başlamasına kadar
AB'nin onayı almalıdır.6
Bölgesel faaliyetler ile iletişim ve görünürlük kaynaklarının bir merkezde toplandığı faaliyetler de dahil
olmak üzere tüm faaliyetler için İGP'ler, ilgili genel AB iletişim stratejisini kullanarak sinerjiyi en üst düzeye
çıkarmaya çalışmalıdır.
Plan dahilindeki tüm iletişim ve görünürlük etkinlikleri ile ürünleri, bölüm 2.1.1'de özetlenen uygun iletişim
kriterlerine uymak zorundadır.
Plandaki ayrıntı seviyesi, hem öngörülen iletişim ve görünürlük etkinlikleri, hem de ürünlerinin niteliği,
kapsamı ve maliyeti ile orantılı olmalıdır.
İGP bir bütçe içermelidir. AB desteğiyle ilgili etkili iletişim, uygulamanın vazgeçilmez bir bileşenidir ve tüm
finansman ve delegasyon anlaşmaları ve hibe sözleşmeleri, önerilen faaliyetin kapsamı, bağlamı ve
niteliği ile orantılı olarak iletişim ve görünürlük etkinlikleri için özel bir bütçe hükmü içermelidir.
Zorunlu İGP şablonu aşağıdaki unsurları içermelidir:
Hedefler
1. İletişim hedef(ler)i
2. Hedef gruplar
3. Hedef gruba göre temel mesajlar (faaliyetin operasyonel hedefleriyle bağlantılı olarak)
Etkinlikler
4. Tanımlanan iletişim araçları ve kanalları
5. Öngörülen temel iletişim etkinlikleri ve hedef takvim
Ani bir krize tepki olarak hızlı müdahale gereken durumlarda tam ve eksiksiz bir İGP'nin derhal hazırlanması gerekmez. Bu gibi durumlarda
AB'nin desteği yine de baştan itibaren uygun bir şekilde gösterilmelidir (istisnai durumlar için ayrıca 2.1.3'e bakınız)
6
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Değerlendirme
6. Hedefe/hedef gruba göre göstergeler
7. Doğrulama/geri bildirim araçları
Kaynaklar
8. İnsan kaynakları: iletişim odak noktası
9. Mali kaynaklar: iletişim etkinlikleri için mevcut bütçe

2.4 İletişim ve
toplanması

görünürlük

kaynaklarının

bir

merkezde

Aynı veya benzer coğrafi veya tematik kapsamdaki AB tarafından finanse edilen farklı dış faaliyetlerin
beraberindeki iletişim ve görünürlük tedbirleri, operasyonel yeterliliği ve/veya stratejik verimliliği ve etkiyi
artırmak için bir merkezde toplanabilir.
Avrupa Birliği, bu gibi durumlarda, iki veya daha fazla AB destekli faaliyetin iletişim ve görünürlük
bütçelerini tek bir finansal vasıtada birleştirmeye karar verebilir.7
Böylece, iletişim ve görünürlük bütçeleri kısmen veya tamamen bir merkezde toplandığında Birlik, ilgili
proje ve programların ne ölçüde ayrı İGP'ler gerektirdiğini vaka bazında belirleyecektir.

2.5 AB destekli aşamasının tamamlanmasının ardından AB
görünürlüğü
AB tarafından finansman desteği sunulan aşamanın tamamlanmasından sonra faaliyetler devam ederken,
AB finansmanı aşamasının tamamlanmasının üzerinden altı ay geçtikten sonra faaliyete eşlik eden yeni
iletişim etkinliklerine AB logosu dahil edilmeyebilir. Tek istisnalar anı plakaları ve teşhir panelleridir.
Bununla birlikte, faaliyet için altı aylık sürenin ardından düzenlenen iletişim materyalleri şu cümleyi
içermelidir: "Bu projenin/programın önceki aşaması (<tarih 1 - tarih 2>) Avrupa Birliği tarafından
desteklenmiştir". Bu ifade, AB finansmanı aşamasında AB desteğine verilen görünürlük kadar göze
çarpacak şekilde gösterilmelidir.
AB tarafından finanse edilen bir faaliyetin uygulanmasında kullanılan bir aracın veya araçların belirli bir
kuruluşa bağışlanmasının, ana faaliyetin çıktılarından birini oluşturduğu durumlarda; uygulayıcı ortaklar
faaliyetin tamamlanması üzerine araçların mülkiyetini devrederken AB logosunu ve diğer AB görünürlük
işaretlerini kaldırmak zorundadır.

7

Kaynakların bir merkezde toplanmasına ilişkin idari ve uygulamaya dönük gerekliliklerden 1. bölümde atıfta bulunulan rehberde bahsedilmiştir.
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İletişim ve görünürlük
uygulamaları

Proje döngüsünün farklı aşamaları farklı iletişim ve görünürlük çıktıları gerektirebilir. İlerleyen bölümlerde,
iletişim ve görünürlüğe dair bir dizi kanal, araç, etkinlik ve ürünün kullanım ilkeleri yer almaktadır. Bununla
birlikte, dinamik olarak gelişmeye devam eden bir alanda tüm olasılıkları kapsamak imkansızdır ve İ&G
tedbirleri, genel kural olarak, en iyi uygulama ve sağduyu ile uyumlu bir şekilde ve AB ile istişare içinde
tasarlanmalıdır.

3.1 Çevrimiçi iletişim ve görünürlük
AB tarafından finanse edilen dış faaliyetlerle ilgili bilgiler, Birliğin resmi web siteleri, web platformları ve
sosyal medya hesapları aracılığıyla yayılır. AB'nin isteği üzerine, uygulayıcı ortakların ilgili AB web
sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere uygun şekilde biçimlendirilmiş içerik ve
görsel sunmaları gerekmektedir.
Ortaklar, uygulamakta oldukları AB finansmanlı faaliyetler hakkında kendi web sitelerinde ve sosyal medya
hesaplarında bilgilendirme yapmalıdır. Bu bilgilendirme, Birliğin desteğini bildiren metin (bölüm 2.1.2)
eşliğinde AB logosuna belirgin bir şekilde yer vermelidir ve ilgili AB web siteleri ve sosyal medya hesapları
için de bağlantılar içermelidir.

3.1.1 Web siteleri
AB kurum ve kuruluşlarının tüm resmi web siteleri 'europa.eu' ikinci seviye alan adındaki URL adreslerini
kullanmaktadır.
Uygulayıcı ortaklar kendi web sitelerinde AB tarafından finanse edilen faaliyetler hakkında bilgi sunmanın
yanı sıra, AB tarafından finanse edilen belirli dış faaliyetler için harici sunucularda yer alan (örn.
"europa.eu" alanının dışındaki URL adresleri olan) özel web siteleri oluşturmak istiyorlarsa, web siteleri
AB'nin resmi "europa.eu" alan şablonlarını kullanamaz, ancak bölüm 2.1'de belirtilen ilgili iletişim ve
görünürlük kriterlerine uymak zorundadır. Bu siteler, Birliğin desteğini bildiren metin (bölüm 2.1.2)
eşliğinde AB logosuna belirgin bir şekilde yer vermeli, ilgili AB web sitelerine bağlantılar ve bir sorumluluk
reddi (bölüm 5.4) içermelidir.
Ortaklar, bu tür web siteleri tarafından sağlanan bilgilerin güncel olduğundan ve yayınlanan tüm
bağlantıların düzgün şekilde çalıştığından emin olmalıdır. AB tarafından finanse edilen faaliyetler sona
erdiğinde ortaklar, söz konusu web sitelerinin artık aktif veya güncel olmadığını belirtmelidir. Faaliyetler,
AB fonları olmadan devam ederse, ortaklar bölüm 2.5'te verilen talimatlara uymalıdır.
AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler sona erdiğinde, uygulayıcı ortaklar faaliyet tarafından üretilen
tüm önemli materyalleri ve belgeleri (fotoğraf, video ve eğitim çıktıları gibi teknik çıktılar) uygun bir biçimde
AB'ye sunmalıdır.
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3.1.2 Sosyal medya
Uygulayıcı ortaklar, kendi sosyal medya hesapları üzerinde AB tarafından finanse edilen eylemler
hakkında bilgi sunmanın yanı sıra, AB tarafından finanse edilen belirli dış faaliyetler için özel sosyal medya
hesapları oluşturmak isterlerse, bu hesaplar uygun iletişim ve görünürlük için bölüm 2.1'de belirtilen
kriterlere ve söz konusu sosyal medya kanalı için en iyi uygulama kriterine uymalıdır. Bu hesapların
desteklenen faaliyetlerle ilgili ve bu konuda doğrudan yönlendirici olduğu açık olmalı ve Avrupa Birliğinin
desteğini bildiren metin (bölüm 2.1.2) eşliğinde AB logosuna belirgin bir şekilde yer vermeli, ilgili AB sosyal
medya hesaplarına ve web sitelerine bağlantılar ve bir sorumluluk reddi (bölüm 5.4) içermelidir.

Ortaklar, bu tür hesaplar tarafından sağlanan bilgilerin güncel olduğundan ve yayınlanan tüm bağlantıların
düzgün şekilde çalıştığından emin olmalıdır. AB tarafından finanse edilen söz konusu dış faaliyetler sona
erdiğinde uygulayıcı ortaklar, bu faaliyetlere özel olarak tahsis edilmiş sosyal medya hesaplarının artık
aktif veya güncel olmadığını açıkça (örneğin, profil açıklamasında) belirtmelidir. Faaliyetler, AB fonları
olmadan devam ederse, ortaklar bölüm 2.5'te verilen talimatlara uymalıdır.

3.1.3 Elektronik bültenler, çevrimiçi makaleler ve bloglar
Paydaş kiteleleri, AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler hakkında bilgilendirmek amacıyla elektronik
haber bültenleri, çevrimiçi makaleler ve blog gönderisi üreten ve yayınlayan ortaklar
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Bu İlkelerde yer alan bölüm 2.1'de belitrildiği şekilde iletişim ve görünürlük kriterlerine ve ilgili iletişim
kanalı için en iyi uygulama kriterine uymalıdır.
Bir sorumluluk reddi (bölüm 5.4) vasıtasıyla bültenin, çevrimiçi makalenin veya blog yazısının Avrupa
Birliğinin görüşünü yansıtmak durumunda olmadığının mutlaka açıkça belirtilmesi gerekir.

3.2 Bilgilendirme kampanyaları, etkinlikler, ziyaretler,
paydaş toplantıları
Bilgilendirme kampanyaları, etkinlikler, protokol ziyaretleri ve paydaş toplantıları, bu İlkelerde yer alan
bölüm 2.1'de belirtilen uygun iletişim ve görünürlük kriterlerine tabidir. Motto, slogan ve logoların kullanımı
için bölüm 2.1.2'ye bakınız.
Yararlanıcı ülkeye akredite edilmiş olan AB Delegasyonu, medyayla temas da dahil olmak üzere bu gibi
etkinliklerin hazırlanması ve uygulanmasına yakından dahil olmalıdır.
Kampanyalar
AB tarafından finanse edilen faaliyetleri uygulayan ortaklar tarafından yürütülecek ve bu faaliyetlerin
operasyonel hedeflerini, AB'nin ilgili ülke veya bölgedeki genel hedefleriyle bağlantılandıran ya da belirli
faaliyetlerin veya AB'nin o ülke veya bölgedeki genel ortaklığının altını çizen bilgilendirme kampanyaları
Birlik tarafından onaylanmalı ya da Birlikle koordine bir şekilde yürütülmelidir.
Etkinlikler, ziyaretler
AB tarafından finanse edilen faaliyetin İ&G bütçesinden karşılanan ve faaliyetin hedeflerini veya
başarılarını kamuoyuyla paylaşmayı amaçlayan (konferans, atölye, seminer, tartışma, eğitimler, fuarlar ve
sergiler gibi) kamuya açık etkinlikler, doğrudan uygulayıcı ortak tarafından düzenlensin ya da
düzenlenmesin, Avrupa Birliği tarafından onaylanmalı ya da Avrupa Birliğiyle koordine bir şekilde
yürütülmelidir.
Bu tür etkinliklere katılan kişilerin AB'nin mali desteğinden haberdar olmasını sağlamak için, AB logosu
(bölüm 5.2.1) materyallerde, çevrimiçi olarak ve mekanlarda belirgin bir şekilde sergilenmelidir.
Ortaklar; üst düzey yetkililer, politik liderler ve diğer kamu görevlilerinin AB tarafından finanse edilen
faaliyet alanlarına yapacakları protokol ziyaretlerini organize ederken; basın bültenleri, medya etkinlikleri,
çevrimiçi yayın ve fotoğraf fırsatlarıyla medyada yeterince yer almak için AB ile birlikte çalışmalıdır.
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3.3 Basın ve medya
3.3.1 Basın bültenleri
Örneğin bir faaliyetin başlangıcında o faaliyetin hedeflerini, yararlanıcılarını ve bütçesini ve AB'nin ilgili
ülke veya bölgeyle olan ortaklığını vurgulamak için veya projenin sonunda projenin sonuçlarını ve
başarılarını kamuoyuna duyurmak üzere basın bültenleri yayınlanabilir.
Basın bülteni yayınlamak veya uyguladıkları AB destekli faaliyetle ilgili kamuya açıklamalar yapmak
isteyen ortaklar, önce metnin AB tarafından onaylanmasını sağlamalıdır. Basın bülteninin Birlik tarafından
yayınlandığı yerlerde, ilgili uygulayıcı ortak, talep üzerine gerekli tüm teknik bilgileri ve arka plan bilgilerini
sağlamalıdır.

3.3.2 Basın toplantıları
AB destekli bir faaliyetin iletişim ve görünürlük planı (bölüm 2.3.2) bağlamında düzenlenen basın
konferansları her zaman Birlikle işbirliği içinde organize edilmelidir. Basın toplantısında, diğer bayraklar
veya logolar gösterilirse AB bayrağı da gösterilmelidir.

3.3.3 Basın ziyaretleri
AB tarafından finanse edilen faaliyet alanlarına yapılan medya ziyaretleri iyi zamanlanmalı ve düzgün bir
şekilde planlanmalıdır. İlkesel olarak, ziyaretçi gazeteci gruplarına AB temsilcileri eşlik etmelidir.
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3.4 İşitsel-görsel materyal, fotoğraf ve diğer
materyaller
İşitsel-görsel materyal ve fotoğraflar, bölüm 2.1'de belirtilen uygun iletişim ve görünürlük kriterlerine ve ilgili
alanda genel olarak kabul edilmiş standartlara ve en iyi uygulama kriterine uygun olmalıdır.
Fikri mülkiyet hakları konusunda bölüm 3.6'da özetlendiği gibi Avrupa Birliği, AB finansmanı kullanılarak
üretilen tüm işitsel-görsel materyalleri ve fotoğrafları kullanma veya çoğaltma hakkına sahiptir.
Belirli iletişim ve görünürlük ürünleri için diğer gereklilikler aşağıda açıklanmıştır.

3.4.1 Video
AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler için üretilen videolar gösterimi, yayını veya dağıtımı
yapılmadan önce, AB tarafından onaylanmalıdır. Yayının başında ve/veya sonunda AB logosu eşliğinde
aşağıdaki metin gösterilmelidir:
"Bu [film/video/...] Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır." Bölüm 5.4'te belirtildiği şekilde,
sorumluluk reddi eklenmelidir.
Uygulayıcı ortaklar, tüm bu video yapımlarının yayınlanması, dağıtımı ve erişimiyle ilgili tüm bilgilerle ve
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başlık, özet, çekim ve yapım tarihleri, yapım şirketi, yönetmen ve hangi dil(ler)de kopyaları olduğu bilgisine
ek olarak mevcut olduğu durumda senaryo ve altyazı dosyalarını içeren İngilizce dilindeki ilgili kılavuz
verilerle birlikte, sözleşmeye dayalı olarak belirtilen formatta Avrupa Birliğine sunulmasını sağlamalıdır.

3.4.2 İşitsel materyal
AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler için üretilen radyo ve diğer işitsel yapımlar yayınlanmadan veya
dağıtılmadan önce AB tarafından onaylanmalıdır. Bu yayınlar aşağıdaki ifadeyi içermelidir:
"Bu [program/...] Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır." Bölüm 5.4'te belirtildiği şekilde,
sorumluluk reddi eklenmelidir.
Uygulayıcı ortaklar tüm bu işitsel yapımların kopyalarının; bu yapımların yayınlanması, dağıtımı ve
erişimiyle ilgili tüm bilgilere ek olarak başlık, özet, kayıt ve yapım tarihleri, yapım şirketi, yönetmen ve
hangi dil(ler)de kopyaları olduğu bilgilerini de içeren İngilizce dilindeki ilgili kılavuz verilerle birlikte,
sözleşmede belirtilen formatta Avrupa Birliğine sunulmasını sağlamalıdır.

3.4.3 Fotoğraf
Uygun ve mümkün olduğu takdirde, AB tarafından finanse edilen faaliyetlerin ve ilgili etkinliklerin gelişimi,
sonuçları ve etkileri, daha sonraki iletişim etkinlikleri ve ürünlerinde kullanılmak üzere fotoğraflarla
belgelendirilmelidir.
AB tarafından finanse edilen dış faaliyetler bağlamında üretilen tüm fotoğrafların birer kopyası,
sözleşmede belirtilen formatta Avrupa Birliğine sunulmalıdır.
Fotoğraflara, IPTC8 kılavuz verileri ya da (her bir görsel için) fotoğrafçının ismi, üretim tarihi, üretim yeri ve
görselde tanımlanabilen kişilerin isimleri ve görevlerini de içerecek şekilde İngilizce dilinde ayrı bir kılavuz
veri dosyası eşlik etmelidir.

3.4.4 Diğer materyaller
AB fonları kullanılarak üretilen (tiyatro, pantomim, griot gösterileri, anonsörler ve sokak sanatçıları gibi)
geleneksel ya da düşük teknoloji ürünü İ&G yapımları ve etkinlikleri için AB görünürlüğüne katkıda
bulunma seçenekleri Avrupa Birliğiyle anlaşma halinde ve vaka bazında değerlendirmelidir.

8

Uluslararası Basın ve Telekomünikasyon Konseyi
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3.5 Basılı mecralarda iletişim ve görünürlük

AB finansmanı kullanılarak üretilen basılı iletişim ve görünürlük materyalleri, AB logosunu belirgin bir
şekilde içermelidir (bölüm 5.2.1).

3.5.1 Haber bültenleri, el ilanları, broşürler ve diğer basılı materyal
Hedef kitlenin medya ve bilgiye ulaşım pratikleri hesaba katılırken haber bültenleri, el ilanları, broşürler ve
diğer basılı materyal (gazete makaleleri, dergiler ve op-ed'ler de dahil olmak üzere) ilgili faaliyetin İ&G
planı temel alınarak web siteleri, sosyal medya, e-posta vb. üzerinden elektronik formda yayılmalıdır.
Herhangi bir basılı kopya, en iyi çevresel uygulama göz önünde bulundurarak üretilmelidir.
Haber bültenleri, el ilanları, broşürler ve diğer basılı materyal, bölüm 2.1'de belirtilen uygun iletişim ve
görünürlük kriterlerine ve ilgili alanda genel olarak kabul edilmiş standartlara ve en iyi uygulama kriterine
uygun olmalıdır.
Bir ortak tarafından üretilen haber bültenleri, el ilanları, broşürler ve diğer basılı materyal Avrupa Birliğine
dair bir tanımlama içerdiği durumlarda (bkz. bölüm 5.3), kapak veya ön sayfada yayının AB tarafından
finanse edilen bir faaliyetin parçası olduğu açıkça belirtilmelidir. Ön veya en arka sayfanın alt kısmında
sorumluluk reddi yer almalıdır. (bölüm 5.4)
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AB tarafından finanse edilen bir dış faaliyet bağlamında üretilen yayınların elektronik ve varsa basılı
kopyaları, yayınlanmadan önce Avrupa Birliği tarafından incelenmelidir.

3.5.2 Tanıtım panoları, pankartlar ve kalıcı levhalar
3.5.2.1 Tanıtım panoları
Tanıtım panoları, ilgili AB destekli faaliyetin önemli çıktılarını ve proje yönetim yapılarını tanımlamalıdır.
Panolar, önünden geçenlerin faaliyetin niteliğini ve bağışçı olarak AB'nin rolünü okuyabilecekleri ve
anlayabilecekleri şekilde net bir biçimde görünür olmalıdır. Tanıtım panoları faaliyetin gerçekleştiği alana
giden erişim yolları üzerinde kurulmalı ve projenin başlangıcından, tamamlanışının altı ay sonrasına kadar
bulunduğu yerde kalmalıdır.
Ortaklar da, AB tarafından finanse edilen faaliyetlerin tanıtımını yaptıkları sergilerde veya etkinliklere,
eğitim merkezlerinin girişleri, iş merkezlerinin resepsiyonları vb. yerlere tanıtım panoları yerleştirmelidir.
AB'nin faaliyeti destekleyen tek bağışçı olduğu durumlarda, AB logosu (bölüm 5.2.1) tanıtım panosunda
en göze çarpacak yere yerleştirilmelidir. Birden fazla bağışçının bulunduğu durumlarda, AB logosu en
azından diğer mali ortaklarınki kadar belirgin olmalıdır ve logoların panoda nereye yerleştirileceğine tüm
bağışçılarla uzlaşılarak karar verilmelidir.

3.5.2.2 Pankartlar
AB'nin faaliyeti destekleyen tek bağışçı olduğu durumlarda ve açılışlar ile konferanslar gibi özel etkinlikler
için fon olarak hazırlanan plastik ya da bez pankartlara AB logosu (bölüm 5.2.1), en belirgin biçimde
görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Birden fazla bağışçının bulunduğu durumlarda, AB logosu en
azından diğer mali ortaklarınki kadar belirgin olmalıdır ve logoların pankartta nereye yerleştirileceğine tüm
bağışçılarla uzlaşılarak karar verilmelidir.

3.5.2.3 Kalıcı Levhalar
AB'nin evler, hastaneler, fabrikalar, kurumlar, eğitim merkezleri, yollar ve köprüler gibi kalıcı yapıların
inşasına destek vermesi halinde, bu destek kalıcı levhalarla belirtilmelidir. Bunlar, örneğin açılış töreni
sırasında, ana giriş ya da binanın önü gibi yapının en görünür bölümüne yerleştirilmelidir.
Levhaya şu cümle yazılmalıdır: "Bu [yapı türü] Avrupa Birliğinin mali desteğiyle inşa edilmiştir".
AB'nin tek bağışçı olduğu durumlarda, AB logosu (bölüm 5.2.1) levha üzerinde en göze çarpacak yere
yerleştirilmelidir.

Birden fazla bağışçının bulunduğu durumlarda, AB logosu en azından diğer mali

ortaklarınki kadar belirgin olmalıdır ve logoların levhada nereye yerleştirileceğine tüm bağışçılarla
uzlaşılarak karar verilmelidir.
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3.5.3 Araçlar, tedarik ve ekipman
AB tarafından finanse edilen faaliyetlerde kullanılan tüm araçlar açıkça tanımlanmalı ve AB logosunu ve
AB programının operasyonel dilinde ve yerel dilde "Avrupa Birliğinin mali desteği ile sağlanmıştır" ifadesini
gözle görülür şekilde taşımalıdır. Uygulama ortakları ve diğer bağışçılar gibi tarafların logoları araçlar
üzerinde yer alabilir, ancak AB logosu en az diğer ortaklarınki kadar belirgin şekilde gösterilmelidir.
Projenin tamamlanması hakkında araçla ilgili görünürlük kuralları için ayrıca bölüm 2.5'e bakınız.
Birlik tarafından aksi yönde karar alınmadığı sürece, AB tarafından finanse edilen faaliyetler altında
sunulan her türlü tedarik ve ekipman açıkça tanımlanmalı ve AB logosunu ve AB programının operasyonel
dilinde ve yerel dilde "Avrupa Birliğinin mali desteği ile sağlanmıştır" ifadesini belirgin bir şekilde
taşımalıdır.

3.5.4 Kırtasiye, kartvizitler, antetli kağıtlar vb.
Uygulayıcı ortak tarafından kullanılan kırtasiye malzemelerinde (örneğin antetli kağıt, yazışma konu satırı,
faks kağıtları, kartvizitler ve e-posta imzalarında) AB tarafından finanse edilen bir faaliyetin ismi yer aldığı
durumlarda, "Bu proje/program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir." ifadesi ya da bu anlama
gelen bir başka cümle kullanılmalıdır. Hiçbir koşul altında, AB logosu, ortakların kartvizitleri, kırtasiye
malzemeleri veya yazışmalarda (postayla veya e-postayla) kullanılamaz.

3.6 Fikri mülkiyet hakları
3.6.1 Uygulayıcı ortağın iletişim sonuçlarındaki mülkiyet hakkı
Belirli bir faaliyet başlatılmadan önce Avrupa Birliği tarafından aksi yönde karar alınmadığı sürece
uygulayıcı ortaklar, bu İlkeler kapsamında AB tarafından finanse edilen dış faaliyetleri desteklemek
amacıyla geliştirilen tüm iletişim ve görünürlük (İ&G) materyalleri ve ürünlerinin ("sonuçlar") tam
mülkiyetinin yanı sıra sınai ve fikri mülkiyet haklarına da sahiptirler.

3.6.2 AB'nin iletişim sonuçlarını ve önceden var olan haklarını kullanma hakkı
Uygulayıcı ortaklar Birliğe, bu İlkeler kapsamında AB tarafından finanse edilen dış faaliyetleri desteklemek
amacıyla geliştirilen tüm iletişim ve görünürlük materyalleri ve ürünlerini ("sonuçlar") kullanması amacıyla
telifsiz, münhasır olmayan ve geri alınamaz bir lisans verirler:
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(a) Dahili kullanım: AB bu sonuçları, AB'nin ve AB Üye Devletlerindeki kurumların, kuruluşların ve
bunların çalışanlarının erişimine açabilir ve bu niyetle, sonuçları tamamen veya kısmen, sınırsız
sayıda kopyalama ve çoğaltma hakkına sahiptir;
(b) çoğaltma: AB, bu sonuçların (mekanik, dijital veya diğer) herhangi bir vasıtayla ve kısmen veya
tamamen herhangi bir formda, doğrudan veya dolaylı olarak, geçici veya kalıcı olarak çoğaltılmasına
izin verme hakkına sahiptir;
(c) halkla iletişim: AB; her türlü teşhir, performans veya diğer iletişim biçimleri, kablolu ya da kablosuz
vasıtalarl, internet, kablo ya da uydu iletişimi ya da yayını da dahil olmak üzere her türlü iletişim
vasıtası kullanılarak, bu sonuçların kamuya açıklanmasına izin verme hakkına sahiptir;
(d) dağıtım: AB, bu sonuçların -veya bunlarla ilgili kopyaların- her türlü biçimde kamuoyuna dağıtılmasına
izin verme hakkına sahiptir;
(e) uyarlama: AB, bu sonuçların herhangi bir şekilde değiştirilmesine izin verme hakkına sahiptir;
(f) çeviri: AB, uygulanabildiği yerde sahiplerinin manevi haklarına saygı duymak koşuluyla, bu sonuçların
her türlü çevirisine, uyarlamasına ve düzenlemesine, ilgili çalışmalar üretilmesine ve herhangi bir
şekilde değiştirilmesine izin verme hakkına sahiptir;
(g) alt-lisans: AB, (a) maddesinden (f) maddesine kadar belirtilen kullanım biçimleri için üçüncü taraflara
alt-lisans verme hakkına sahiptir;
(h) saklama ve arşivleme: AB bu sonuçları; sonuçların korunması veya yeniden kullanımı amacıyla
dijitalleştirilmesi veya formatın değiştirilmesi/dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, kendi belge
yönetim kurallarına uygun olarak saklama ve arşivleme hakkına sahiptir;
(i)

belgelerin yeniden kullanılması: sonuçların belgelere dönüştüğü durumlarda AB; 2011/833/EU sayılı
ve 12 Aralık 2011 tarihli Komisyon belgelerinin yeniden kullanımıyla ilgili Komisyon Kararı uyarınca,
bu Kararın uygulanabilir olması ve ilgili belgelerin bu karar kapsamına girmesi ve kararın herhangi bir
hükmü tarafından hariç tutulmaması halinde bu belgeleri yeniden kullanma hakkına sahiptir. Bu
hükmün amaçları doğrultusunda, "yeniden kullanma" ve "belge" terimlerinin 2011/833/AB Kararıyla
kendilerine atfedilen anlamları vardır.

Bu lisans dünyadaki tüm toprakları kapsar ve fikri mülkiyet haklarının korunması süresince geçerlidir.
Yukarıda belirtilen kullanım biçimleri, AB'ye bu tarz haklardan daha fazlasını sağlamak üzere, belirli hibe
anlaşmaları ya da sözleşmeleriyle geliştirilebilir, detaylandırılabilir ve daha özgül hale getirilebilir.
Uygulayıcı ortaklar, faaliyetin sonuçlarına dahil edilen önceden var olan hakların, yaratıcılardan veya diğer
üçüncü taraflardan gelen iddialardan azade olmasını ve Birliğin önceden var olan bu haklarını kullanma
hakkına sahip olduğunu temin etmelidir. Önceden var olan haklar, hibe anlaşmaları veya sözleşmelerinde
aksi belirtilmedikçe, faaliyetin iletişim ve görünürlük sonuçlarının kullanımı için geçerli olan aynı amaçlar ve
aynı koşullar altında kullanılabilir.
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3.6.3 Önceden var olan hakların tanınmasına dair tespit ve kanıtlar24
Uygulayıcı ortaklar, eylemin iletişim ve görünürlük sonuçlarına ilişkin önceden var olan tüm hakların bir
listesini oluşturmalı ve bu hakların sahiplerini belirlemelidir. Uygulayıcı ortaklar, bu listeyi en geç bilanço
ödemesi taleplerini gönderdiklerinde AB'ye sunmalıdır.
AB'nin yazılı talebi üzerine, uygulayıcı ortaklar, Avrupa Birliğine ait olan ya da lisanslı olanlar hariç olmak
üzere, listelenen önceden var olan tüm haklara sahip olduklarını ya da kullanma hakkına sahip olduklarını
gösteren kanıtlar sunmalıdır.

3.6.4 Yaratıcıların manevi hakları
AB tarafından finanse edilen bir dış faaliyetin iletişim ve görünürlük sonuçlarını iletirken, uygulayıcı
ortaklar, ilgili içerik oluşturucuların telif hakları başlığı altındaki manevi haklarına dayanarak aşağıdakilere
itiraz etmeyeceklerini garanti eder:
(a) sonuçlar kamuya sunulurken içerik üreticilerin isimleri anılabilir veya anılmayabilir;
(b) sonuçların nihai versiyonları Avrupa Birliğine teslim edildikten sonra bu sonuçlar açıklanabilir veya
açıklanmayabilir;
(c) yaratıcıların onuruna veya itibarına zarar vermeyecek şekilde yapılması şartıyla sonuçlar, bu İlkelerin
3.6.2 bölümünde belirtildiği şekilde uyarlanabilir;
Telif hakkıyla korunan sonuç bölümlerine dair manevi haklar varsa, uygulayıcı ortaklar, ilgili yasal
hükümlere uygun olarak ilgili yaratıcıların ilgili manevi haklarını hibe etmek veya bunlardan feragat etmek
için rızasını almalı ve talep üzerine bu hususta belge sunmalıdır.

3.6.5 Görsellere dair haklar ve ses kayıtları
Gerçek kişilerin görüntüleri, sesleri veya diğer özel kişisel nitelikleri, AB tarafından finanse edilen bir dış
faaliyetin iletişim ve görünürlük sonuçlarında tanınabilir bir biçimde yer alıyorsa; uygulayıcı ortaklar ilgili
kişilerden (veya bu kişilerin reşit olmamaları durumunda bu kişiler üzerinde ebeveyn yetkisine sahip
kişilerden) görüntülerin, seslerin veya diğer özel kişisel niteliklerinin kullanımına dair onay verdiklerini
açıklayan bir beyanat almalı ve talep üzerine bu beyanatın kopyalarını Avrupa Birliğine sunmalıdır.
Ortaklar, geçerli yasal hükümlere uygun olarak bu onayı almak için gerekli adımları atmalıdır.
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3.6.6 Telif hakkı bildirimi
Telif hakkı sahipliği hakkındaki bilgiler, AB tarafından finanse edilen dış faaliyetlerin iletişim ve görünürlük
sonuçlarına şu şekilde dahil edilmelidir: "© — yıl — telif hakkı sahibinin ismi. Tüm hakları saklıdır. Lisans
sahibi belirli koşullar altında Avrupa Birliğidir."
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04

Raporlama

4.1 İletişim ve görünürlük raporları
Ortaklar, sözleşmeye uygun olarak hazırlayacakları raporlarda faaliyetin iletişim ve görünürlük planının
uygulanması hakkında detaylı bir açıklama bulunduğundan, faaliyeti desteklemek amacıyla yürütülen
iletişim tedbirlerinin sonuçlarının ve erişiminin değerlendirildiğinden ve değerlendirmelerini kupür, fotoğraf,
örnek, ses ve video dosyaları, deşifre metinler vb. materyaller kullanarak örneklendirdiklerinden emin
olmalıdırlar.
Bölüm 3.6 uyarınca, ortaklar aynı zamanda örnekleme amacıyla raporlamada kullanılan tüm
malzemelerde bölüm 3.6'ya uygun olarak telif hakkına saygı gösterildiğinden emin olmalıdırlar.

4.2 Raporların görünürlüğü
Avrupa Birliği, ilgili faaliyet türüne bağlı olarak proje döngüsünün uygulama aşamasını kapsayan farklı idari
rapor türleri talep etmektedir. Bazı durumlarda ara rapor/ilerleme raporu ve bazı durumlarda başlangıç
raporları şart koşulmakla birlikte final raporu tüm durumlarda şart koşulmuştur. Birlik bu raporları, AB
tarafından finanse edilen faaliyetlerin uygulama ve sonuçlarını takip etmek, değerlendirmek ve ortak
ülkelerdeki hükümetleri, Avrupa Parlamentosunu, AB vergi mükelleflerini ve diğer menfaat sahiplerini
uygun bir şekilde bilgilendirmek için kullanmaktadır.
Ayrıntılı raporlama gereklilikleri (içerik, sıklık, arz prosedürü, vb.) tüm sözleşmelerin genel koşullarında
belirtilmiştir ve faaliyetten faaliyete farklılık gösterebilir ancak idari raporların hepsinde, faaliyetin başlığını
içeren bir ön kapak, sözleşme referansı ve raporun sunulma tarihi yer almalıdır.
AB logosu (bölüm 5.2.1) ön kapakta görünmelidir. Birden fazla bağışçının bulunduğu durumlarda, AB
logosu en azından diğer mali ortaklarınki kadar belirgin olmalıdır ve logonun ön kapakta nereye
yerleştirileceğine diğer ortaklarla birlikte karar verilmelidir. Uygulayıcı ortak(lar) ya da yüklenici(ler)e ait
logolara da ön kapakta yer verilebilir.
Arka kapakta sorumluluk reddi yer almalıdır. (bkz. bölüm 5.4)
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05

Hukuki ve
sözleşmelere dair
meseleler

5.1 İletişim yükümlülüğü
Avrupa Birliği tarafından aksi kabul edilmedikçe ve Genel Koşullar uyarınca, yükleniciler, hibe
faydalanıcıları ya da Birlik adına fon yöneten kuruluşlar dahil olmak üzere tüm AB ortakları; Avrupa
Birliğinin söz konusu faaliyeti finanse ettiği veya müşterek finansörlerinden olduğu gerçeğini kamuya net
bir şekilde açıklamak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Özellikle iç raporlar ve yıllık raporlarda ve medya
ilişkilerinde, projenin nihai yararlanıcılarına verilen tüm bilgilerde AB'nin mali katkısından bahsedilmelidir.
Uygun olduğunda AB logosu gösterilmelidir.

5.1.1 Hukuki dayanak
AB'nin ve uygulayıcı ortaklarının, AB tarafından finanse edilen dış faaliyet hakkında bilgi sunmasına ve
faaliyetin görünürlüğünü sağlamasına ilişkin hukuki dayanak, Birliğin uluslararası işbirliğini ve yardımını
düzenleyen belgelerde ve en önemlisi 11 Mart 20149 tarihli Ortak Uygulama Yönetmeliğinin 4.5 numaralı
maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre:
"Komisyon, Birliğin paragraf 1'de belirtildiği şekilde mali destek vermesini sağladığında, Birliğin
mali desteğinin görünürlüğünü sağlamak için, uygun olduğu durumda, gerekli tüm tedbirleri
alacaktır. Bunlar, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmiş durumlar haricinde, Birlik fonlarının
alıcılarına görünürlük gereklilikleri getiren tedbirleri içerecektir. Komisyon, alıcıların bu gerekliliklere
uygun davrandığını takip etmekle sorumludur."
Aynı şekilde, Birliğin faaliyetinin görünürlüğünü garanti altına alan hükümleri dahil etmek üzere bütçe
uygulama görevlerini diğer tüzel kişilere ve şahıslara veren sözleşmeye dayalı tüm AB anlaşmaları için bu
durum, 29 Ekim 2012 tarihli Mali Yönetmeliğin Uygulama Kuralları uyarınca zorunludur.10

5.1.2 Görünürlük ilkelerinin istisnaları
Standart sözleşmeye dayalı görünürlük yükümlülüklerinde istisnalar yalnızca duruma göre söz konusu
olabilir. Bu tür istisnalar, usulüne uygun olarak gerekçelendirilmeli ve bunlar için Avrupa Birliğinin önceden
yazılı onayı alınmalıdır. İstisna kapsamı her durumda belirtilmelidir: Sahadaki görünürlük gerekliliklerinden
muafiyet, doğrudan doğruya diğer standart görünürlük türlerinden muafiyet anlamına gelmez (ayrıca bkz.
Bölüm 2.1.3 istisnai durumlar).

9

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/236/oj?eliuri=eli:reg:2014:236:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R1268

10
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5.2 AB görsel kimlik ilkeleri
5.2.1 AB logosu
AB tarafından finanse edilen tüm dış faaliyetleri markalayan temel unsur AB
logosudur:11

Faaliyetin boyutu, kapsamı veya hedefleri ne olursa olsun AB logosu faaliyetle ilgili tüm iletişim ve
görünürlük materyallerinde, en azından ilgili uygulayıcı ortağın logosu kadar açık ve belirgin bir şekilde
görünmelidir.
AB logosu, Birliğin görsel kimliğinin ana unsurudur ve ortaklar, logoyu doğru kullandıklarından emin olmak
için, AB görsel kimliğine ilişkin yönergelere başvurmalıdır (bkz. bölüm 2.1.2).
Kurumlar arası stil rehberi12, AB logosunun kullanımı ve çoğaltılmasıyla ilgili kuralları şu şekilde
açıklamaktadır:
−

AB logosunun asgari yüksekliği 1 cm'dir;

−

Avrupa Birliğinin ismi mutlaka tam olarak belirtilmelidir;

−

AB logosuyla birlikte kullanılabilecek yazı karakterleri şunlardır: Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma veya Verdana. İtalik, altını çizme ve yazı tipi efektlerinin kullanımına izin
verilmemektedir;

−

Metnin AB logosuna göre konumlandırılmasına ilişkin belirli kurallar bulunmamakla birlikte, metin
logoyla herhangi bir şekilde çakışamaz, logonun üzerine gelemez veya logoyu kapatamaz;

−

kullanılan yazı tipi boyutu logonun büyüklüğüyle orantılı olmalıdır;

−

Arka plana bağlı olarak, yazı tipi rengi refleks mavisi (AB bayrağı ile aynı mavi renk), siyah veya
beyaz olabilir.

5.2.2 Değişiklikler ve eklemeler
AB logosu, herhangi bir grafik temsilde yeniden üretildiğinde, üzerinde herhangi bir değişiklik veya ekleme
yapılmaksızın, tümüyle kullanılmalıdır. Logonun teşhiri ya da yeniden üretimi, bir başka ülkenin,
bağışçının, kurum veya kuruluşun bayrağı ya da sembolünü içeremez. Bu ortakların grafik temsilleri ayrı
olmalıdır.

11
12

Avrupa Komisyonunun logosu (Berlaymont binasının stilize bir temsiliyle kurumun ismi) AB dışındaki kitlelere yönelik iletişimde kullanılmamalıdır.
Bkz. http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm
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5.3 Avrupa Birliğinin Tanımı
Ortaklar; yazılı iletişimlerinde AB ve AB'nin kurumları veya politikaları hakkında bilgi verirken, ilettikleri
bilgilerin gerçek ve doğru olduğundan emin olmalıdır. Ortaklar tarafından kullanılan aşağıdaki ifadelerin
hepsi, ilgili yerel dil(ler)de ve ilgili faaliyetle ilişkili operasyonel AB dilinde yapılmalıdır.
AB hakkında genel ifadeler
Yazılı bildirimde AB ile ilgili genel bir açıklamada bulunmak isteyen ortaklar veya yükleniciler, aşağıdaki
standart genel ifadeyi kullanabilir:
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri bilgi, kaynak ve geleceklerini birbirine bağlamaya karar vermişlerdir.
Kültürel çeşitlilik, hoşgörü ve bireysel özgürlükleri korurken birlikte bir istikrar, demokrasi ve
sürdürülebilir kalkınma zemini inşa etmişlerdir. Avrupa Birliği, başarılarını ve değerlerini sınırlarının
ötesindeki ülkeler ve halklarla paylaşmaya kararlıdır."
Örneğin faaliyeti finanse eden araç, AB'nin daha genel geliştirme veya işbirliği hedefleri veya belirli bir
ortaklık konusunda, uygun olabilecek veya alternatif başka genel ifadeler yayınlanmadan önce Avrupa
Birliği tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmalıdır.
Avrupa Birliğinin, Avrupa Sivil Savunma ve İnsani Yardım Faaliyetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse
edilen insani yardım ve sivil koruma faaliyetleri hakkında aşağıdaki metin kullanılmalıdır:
"Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, küresel anlamda en büyük insani yardım bağışçılarından biridir. AB,
her sene 120 milyondan fazla çatışma ve felaket mağduruna yardım eli uzatıyor. Birlik Brüksel'deki
merkezi ve küresel saha ofisleri ağıyla ırk, etnik grup, din, cinsiyet, yaş, uyruk veya siyasi aidiyet
ayrımcılığı yapmadan insani ihtiyaçlara dayanarak en savunmasız insanlara yardım ediyor.
Avrupa Birliği ve kurumları hakkında tanımlar
İletişim materyalleri içerisinde AB hakkında daha detaylı bilgilere yer vermek isteyen ortaklar, Birlik
tarafından aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe, Avrupa Birliği ve kurumları tarafından onaylanan ifadeleri
kullanmalıdır.
İnternet bağlantıları
AB kurumları ve politikaları hakkında daha fazla bilgi sunmak için, uygulayıcı ortaklar tarafından üretilen
yayınlarda yer alan internet bağlantıları, resmi AB kaynaklarına, özellikle de http://europa.eu ve/veya ilgili
AB Delegasyonu web sitesine atıf yapmalıdır.
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5.4 Sorumluluk reddi
AB, uygulayıcı ortaklar tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu değildir. Tüm
materyaller standart bir sorumluluk reddi içermeli, uygun olduğu durumlarda yerel dil(ler)e çevrilmelidir.
Basılı veya elektronik formattaki yayınlar için:
"Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla <<yazar ismi / ortak>
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir";
Web siteleri ve sosyal medya hesapları için:
"'Bu <web sitesi/hesap>, Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik
tamamıyla <<yazar ismi / ortak> sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir"
Videolar ve diğer işitsel-görsel malzemeler için:
"Bu <video / film / program / kayıt> Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla
<<yazar ismi / ortak> sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda
değildir"

5.5 Üye ülkelerin uluslararası kurumları ve temsilcilikleri
Avrupa Birliği, iç mali yönetim, idare ve kontrol usullerinin AB fonlarını yönetmek için gerekli standartlarla
uyumluluğunun "yapısal değerlendirmesini" başarıyla gerçekleştiren AB Üyesi Ülkelerin uluslararası kurum
ve temsilcilikleriyle çerçeve ve delegasyon anlaşmaları imzalamıştır.13
"Yapısal değerlendirmeye" tabi tutulan ortaklarla akdedilen çerçeve ve delegasyon anlaşmaları, burada
yer alan İlkelerle geniş ölçüde uyumlu olan iletişim ve görünürlükle ilgili özel hükümleri içerir. Bununla
birlikte, İlkelerin sunduğu hükümlerin geçerli çerçeve veya delegasyon sözleşmesinin ilgili hükümleriyle
çeliştiği veya başka bir şekilde saptığı durumlarda, sözleşmeler önceliklidir.

13

Bkz. bölüm 5.1'de yer alan hukuki dayanak.
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5.6 Birden fazla bağışçı yer alan projelerde görünürlük
Birden çok bağışçının Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen bir faaliyete maddi destek verdiği
durumlarda, lider ortak, buradaki İlkeler kapsamına giren tüm iletişim materyalleri, etkinlikleri, kanalları
vb.'nde AB'nin desteğinin görünürlüğünün katkıda bulunan diğer ortaklarınkiyle en azından eşit olmasını
sağlamalıdır.
Avrupa Birliğinin bir çerçeve veya delegasyon anlaşması (bkz. bölüm 5.5) imzaladığı uluslararası bir ortak
tarafından yönetilen birden çok bağışçının yer aldığı bir projede iletişim ve görünürlüğe dair ilgili
anlaşmanın hükümleri geçerlidir.
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