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1. T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USÜL
VE ESASLARI
Bu rehber T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA) tarafından
desteklenen proje/faaliyetlerde, T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI’nın
desteğinin

ve

Bakanlığı(STB)

Kalkınma

Ajanslarının

ulusal

düzeyde

Sanayi ve Teknoloji

tarafından koordine edildiğinin açıkça görünmesini sağlamak

amacıyla hazırlanmıştır.
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 46. Maddesi
uyarınca, yararlanıcılar ve alt yükleniciler hizmet, mal alımı ve yapım işleri
faaliyetlerinde
projelerde

GMKA’nın

görünür

mali desteğini

kılmak

ve

ve

tanıtmak

STB’nin
için

genel koordinasyonunu

gerekli

önlemleri

almakla

yükümlüdürler.
Bu rehber proje kapsamında yapılacak olan toplantılarda, bültenlerde, basın
toplantılarında, sunumlarda, davetlerde, işaretlerde, plaketlerde ve benzer diğer
ürünlerde

T.C.

Bakanlığı’nın

Güney

Marmara

katılımını göstermek

Kalkınma
için

Ajansı

kullanılacak

ve
yazılı

Sanayi ve Teknoloji
ve

görsel niteliği

içermektedir.

2.

PROJELERDE/FAALİYETLERDE

UYGULANACAK

GENEL

GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI


Yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler T.C. GÜNEY MARMARA
KALKINMA

AJANSI

Mali

Destek

Programları

çerçevesinde

desteklenen

projelerin gerekli tanıtımını yapmaktan sorumludurlar.


Projenin kapsamı ne olursa olsun Ajans ve STB’nin logosu yararlanıcı,
ortaklar ve diğer bütün yüklenicilerin ürettiği tüm materyallerde

bu

rehberde belirtildiği şekilde görünür biçimde kullanılacaktır.


Genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine,
teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten
ifadeler ile STB ve Ajans logosunun yer alması sağlanır.
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Yararlanıcılar, ajanstan destek almak suretiyle yürüttükleri proje ve faaliyetlerle
ilgili olarak söz konusu desteği açık, anlaşılır ve doğru bir biçimde belirtmek
şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir ve
proje yarışmalarına iştirak edebilir. Ancak bu gibi durumlarda bunların bir
örneğinin en kısa süre içerisinde ajansa gönderilmesi zorunludur.



GMKA’nın ve STB’nin logosu en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla
aynı büyüklükte

ve

görünürlükte

olmalıdır.

Yararlanıcı

ve/veya

diğer

ilgililerin logolarının GMKA ve STB logolarından daha büyük oranlarda kullanımı
kriterlerin dışındadır ve kesinlikle önlenmelidir.


Başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında kar amacı güden işletmeler
ticari amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde
GMKA Genel Sekreterinin izni olmaksızın, yukarıda bahsi geçen amblem, logo
veya sloganları kullanamaz.



Mali Destek Programları kapsamında finanse edilen projelerde kullanılan
araçlarda, araçlara uygun araç panoları kullanılmalıdır.



Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde
projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulunması gerekmektedir. Afiş ve
posterlerin büyüklüğü ve sayısı faaliyetin ölçeği ile orantılı olmalıdır. İfadelerin
okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. afiş ve posterler görünür
ebatta

ve

Rehberde gösterildiği

şekilde

STB,

Ajans

logosu

ve

yararlanıcının logosunu taşımalıdır.


Güney Marmara Kalkınma Ajansı yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından
hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Bu
nedenle yayınlarda şu feragat ifadesine yer verilmelidir: “Güney Marmara
Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının
içeriği

Güney

Marmara

Kalkınma

Ajansı

ve/veya

Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(Yararlanıcı/ ortaklar/yükleniciler ) .....’a aittir.”
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 Genel Koşulların 6.1. numaralı hükmü kapsamında ajans desteğini
görünür kılma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda
Sözleşme Özel Koşullarda belirtilen oranlarda cezai yaptırım uygulanır.

3. ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI
Aşağıda

proje/faaliyetlerde

GMKA’nın

mali

desteğinin

ve

STB’nin genel

koordinasyonunun görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve
görsel araçlara örnekler verilmektedir:


Aktiviteler



Basın toplantıları, basın bültenleri



El ilanları ve broşürler



Bülten, e-bülten



Web siteleri



Kırtasiye (antetli kağıtlar, kartvizitler, zarflar vb.)



Teçhizat, malzeme-ekipman etiketleri, araç panoları



Tanıtım pano ve levhaları



Anı plaketleri, ilan panoları, özel işaretler



Afişler, bayraklar (banner vb)



İç ve dış raporlar



Fotoğraflar



Görsel-işitsel yapımlar



Konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri



Sergi, fuar vb. malzemeleri



Görsel ve işitsel yapımlar (fotoğraflar, videolar, CD vb.)
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3.1. Aktiviteler
Mali destek programları kapsamında yürütülecek projelerde gerçekleştirilecek
eğitim

kurslarına,

konferanslara,

seminerlere,

fuarlara,

sergilere

ve

çalıştaylara katılanlar aktiviteyi “Mali Destek Programları” dâhilinde Güney
Marmara

Kalkınma

Ajansı’nın

desteklediğinden

haberdar

olmalıdır.

Dokümanlara GMKA ve STB’nin logosu konulmalıdır.
3.2. El İlanları
El ilanları, Mali Destek Programları kapsamında yürütülmekte olan projenin amacı,
ilerleyişi veya bulguları konusunda bilgilendirme amacı taşır. Yararlanıcı, ortaklar ve
yükleniciler tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarını
ve projesini tanıtmak için el ilanları hazırlamak isteyen proje sahibi, ilanın şunları
içerdiğinden emin olmalıdır:


GMKA ile STB logosu ve feragati



Proje detayları, iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, web adresi ve e-posta
adresi)

3.3. Broşürler
Proje broşürü üretildiği durumlarda kapak sayfasında Ajans ve STB’nin logosu
açıkça yer almalıdır. Feragat ve en az el ilanında yer verilen detaylar da yer almalıdır.
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3.4. Bültenler
Bültenler, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı” tarafından destek verilen bir
projenin hedef kitleleri ve projenin ilerleyişi konusunda bilgilendirme
açısından kilit araçlardan biridir. Bültenler için uygun posta listeleri, elektronik
posta veya web sitesinde yayımlama gibi dağıtım/duyurma kapasitesi
bulunması gereklidir.
Bülten şablonları ilgili konulara göre değişebilir, ancak, kapak sayfası bültenin
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın mali desteğiyle yürütülmekte olan bir
proje olduğunu açıkça göstermelidir.
3.5. Web Sayfaları
Projenin iletişim stratejisinde varsa web sayfaları yayımlanmalıdır. Web sitesi
hazırlanırken Ajans ve STB’nin logosuyla ilgili olarak bülten ve basın duyuruları
için belirlenmiş olan görünürlük kuralları geçerli olacaktır. Diğer ürünlerde olduğu
gibi projenin Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile yürütüldüğü bilgisi
açık biçimde

belirtilmelidir.

Güney

Marmara

Kalkınma

Ajansı

ve

STB

web

sitelerine bağlantı (link) verilmelidir.

3.6. Kırtasiye
Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler, yazışma ve faks mesajlarında Güney Marmara
Kalkınma

Ajansı

ve

STB

logosu

ile

“Bu

proje

Mali

Destek

Programları

kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.”
ibaresine de yer vermelidir.

Ajans

ve

STB

logosu

en

az

yararlanıcı,

ortaklar, iştirakçiler ve yüklenicilerin logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte
olmalıdır.
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3.7. Gösterge Panoları
Gösterge panolarının sayısı ve ebadı çalışmanın kapsamına uygun, okunabilir,
projenin özelliğinin anlaşılabileceği büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır.
Gösterge panoları, projenin yapıldığı sahaya giden erişim yolunun yanına
konularak proje başlangıcından itibaren proje bitiminin 6 ay sonrasına değin
durmalıdır.

Yararlanıcı,

ortaklar

ve

yükleniciler

sergilerde,

eğitim

merkezlerinin girişinde veya proje ofisinde sergilemek için de bir gösterge
panosu kullanmalıdır. Panoların şekli, ebadı ve boyutları üzerine yazılacak
bilgilere ve panonun sabit veya taşınabilir olmasına bağlıdır. Panonun sol üst
köşesine

Ajans

kullanılarak düşük

ve

STB

maliyetli

logosu

koymak

panolar

kaydıyla

yaptırılabilir.

yapışkan

Yararlanıcı,

harfler
ortaklar,

iştirakçiler ve yükleniciler logolarının da kullanılması durumunda bu logolar
panonun sağ üst köşesine konulmalıdır.
3.8. Plaketler
Kalıcı anı plaketleri; ev, klinik, fabrika, kurum, eğitim merkezi, yol köprü vb. gibi
kalıcı yapıların kullanımında “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın katkısını dile
getirmenin etkili bir yoludur.

3.9. Afişler
Plastik veya kumaş afişlerin, açılış ve konferans gibi aktivitelerde fon olarak
kullanılmaları amaçlanmaktadır.
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3.10. Araç Panoları
“Güney Marmara Kalkınma Ajansı Destek Programları kapsamında kirası ya da satın
alım bedeli proje bütçesinde yer alan araçlarda GMKA’nın desteği kolayca fark
edilebilmeli, GMKA ve STB logoları ve “Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali
Destek Programları desteği ile sağlanmıştır” ibaresini taşımalıdır.

3.11. Fotoğraflar
Projenin ve proje faaliyetlerinin ilerleyişini belgelemek için yararlanıcı, ortaklar ve
yüklenicilerin fotoğraf çekmelerinin gereken durumlar olabilir. Mümkünse fotoğraflar
bütün iletişim araçlarına yerleştirilmelidir. Film ve videolar da bir seçenek olarak
düşünülebilir.
Yararlanıcı, ortaklar ve yüklenicilere iletişim materyallerinde kullanmak üzere
fotoğraf ararken aşağıdaki hususlar yardımcı olacaktır.
Fotoğraf Seçimi:
1. Projeyi en iyi temsil edecek fotoğraflar seçilmelidir.
2. Fotoğrafların projeyle doğrudan bağlantısı olmalı; fotoğrafın konusu projenin
ruhunu yansıtmalı veya projeyle ilgili ya da projeyi ziyaret eden birini göstermelidir.
3. Fotoğrafta insanların bulunmasına özen gösterilmelidir.
4. Mümkün olduğu durumlarda fotoğrafların arka planında tanınabilir nitelikte Ajans
ve KB logosu bulunmalıdır.
5. İçinde aksiyon olan bir fotoğraf durağan fotoğraflara tercih edilmelidir.
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6. Projenin tarihçesini gösteren “önce ve sonra” fotoğraflar çekilmelidir. Aynı
şekilde, özel aktivitelerin (başlangıç, açılış, gösteri, akşamlar vb.) ve önemli
kişilerin, yetkililerin vb. ziyaretlerinin de fotoğrafları çekilmelidir.

3.12. Zeminler
Logo tercihen beyaz zemin üzerine basılmalıdır. Çok renkli zeminlerden ve tezat
oluşturan renklerden kaçınılmalıdır.

4. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI
4.1 GMKA LOGOSU
GMKA logosunun doğru kullanımını temin etmek için GMKA

görsel kimlik

standartları belirlemiştir. GMKA logosunda kullanılması gereken standart renkler ve
logonun nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi için Ajansın internet sitesinde de
(www.gmka.gov.tr) bulunan T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik
Kılavuzuna bakılabilir.
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GMKA KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ
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4.2 GMKA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yararlanıcı ve ortakları proje çerçevesinde kullandığı iletişim materyallerinde GMKA ile
ilgili bilgi vermek isterse iletişim materyallerinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi
kanunda tanımlanmış ifadeleri ve onaylı tanımları kullanmalıdır.

Kuruluş:
T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak 25.07.2009 tarih ve 27299
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı bakanlar Kurulu Kararnamesi ile
kurulmuştur.

Amaç:
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

4.3 PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yararlanıcı projenin hangi program kapsamına girdiğini açıklamak ve programla ilgili
bilgi vermek isterse; ilgili başvuru rehberinde onaylanan açıklamaları kullanmalıdır.

5. GÖRÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR
Bu belgede geçen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere
tüm ilgililer uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından Ajansa
karşı yararlanıcılar sorumludur.
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Temel kural; proje faaliyetlerinde ve görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm
materyallerde

yararlanıcı

ve

/veya

diğer

ilgililerin

logolarının

GMKA

ve

STB

logolarından daha büyük oranlarda veya yarışır şekilde kullanımının kesinlikle
önlemesidir.
Yararlanıcının bu belgedeki ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Yönetmeliğinde
geçen ilgili kuralları uygulanmaması veya gereği gibi uygulanmaması nedeniyle T.C.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın maddi /manevi zarar görmesi veya zarar görme
ihtimalinin

öngörülmesi

halinde

T.C.

Güney

Marmara

Kalkınma

Ajansı

ilgili

materyallerin toplanması da dahil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir. Bu durum
nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve sorumluluk yararlanıcıya aittir.

6. GÖRÜNÜRLÜK DOKÜMAN
ÖRNEKLERİ

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.1 BASIN BÜLTENİ

YARARLANICI
LOGOSU

BASIN BÜLTENİ
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır
metinlerdir. Lorem Ipsum,adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat
numune kitabı olusturmak üzere bir yazıgalerisini alarak karıstırdığı
1500′lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak
kullanılmıstır.
Besyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamıs, aynı
zamanda pek değismeden elektronik dizgiye de sıçramıstır. 1960′larda
Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile
ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren
masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmustur.Yinelenen bir sayfa
içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir.
Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek,
buraya metin gelecek‘ yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı
sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Su anda birçok masaüstü yayıncılık
paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak
Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında ‘lorem
ipsum’anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında henüz tasarım
asamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara,
bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çesitli sürümleri
gelistirilmistir.

Bu basın bülteni T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği
«……………» projesi/ faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek
sorumluluk <yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. (Ajans logosu sol üst
köşede STB logosu sağ üst köşede)

www.abc.com.tr
Yararlanıcı
İrtibat Bilgileri

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.2 EL İLANI

YARARLANICI
LOGOSU

PROJE / FAALİYET ADI

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum,adı
bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı olusturmak üzere bir yazıgalerisini
alarak karıstırdığı 1500′lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıstır.
Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya metin gelecek‘
yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Su anda
birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak
Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında ‘lorem ipsum’anahtar sözcükleri ile
arama yapıldığında henüz tasarım asamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde,
bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çesitli sürümleri gelistirilmistir
Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya metin gelecek‘
yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Su anda birçok
masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum
kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında ‘lorem ipsum’anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında
henüz tasarım asamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli
olarak (örneğin mizah katılarak), çesitli sürümleri gelistirilmistir
Bu el ilanı T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği «……………»
projesi/ faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk
<yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. (Ajans logosu sol üst köşede
STB logosu sağ üst köşede)

www.abc.com.tr
Yararlanıcı
İrtibat Bilgileri
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6.3 BASIN KONFERANSI

YARARLANICI
LOGOSU

BASIN KONFERANSI
Lorem
Ipsum,
dizgi
ve
baskı
endüstrisinde
kullanılan
mıgır
metinlerdir.
Lorem
Ipsum,adı
bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat
numune kitabı olusturmak üzere bir
yazıgalerisini
alarak
karıstırdığı
1500′lerden beri endüstri standardı
sahte metinler olarak kullanılmıstır.
Lorem Ipsum kullanmanın
amacı, sürekli ‘buraya
metin gelecek, buraya
metin gelecek‘ yazmaya
kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır.
Su anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web
sayfa düzenleyicisi,
varsayılan mıgır metinler
olarak Lorem Ipsum
kullanmaktadır

Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli
‘buraya metin gelecek, buraya metin
gelecek‘ yazmaya kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak okunurluğu
artırmasıdır. Su anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web sayfa
düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler
olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır

Ayrıca arama motorlarında ‘lorem
ipsum’anahtar sözcükleri ile arama
yapıldığında henüz tasarım asamasında
olan çok sayıda site listelenir. Yıllar
içinde, bazen kazara, bazen bilinçli
olarak (örneğin mizah katılarak), çesitli
sürümleri gelistirilmistir

Bu basın konferansı T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği
«……………» projesi/ faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek
sorumluluk <yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. (Ajans logosu sol üst
köşede STB logosu sağ üst köşede)

Yinelenen bir sayfa
içeriğinin okuyucunun
dikkatini dağıttığı bilinen
bir gerçektir. Lorem
Ipsum
kullanmanın
amacı, sürekli 'buraya
metin gelecek, buraya
metin gelecek' yazmaya
kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır.
Şu anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web
sayfa
düzenleyicisi,
varsayılan mıgır metinler
olarak Lorem Ipsum
kullanmaktadır.

www.abc.com.tr
Yararlanıcı
İrtibat Bilgileri

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde
kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum,
adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat
numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı
galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden
beri endüstri standardı sahte metinler
olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca
varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı
zamanda pek değişmeden elektronik
dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem
Ipsum pasajları da içeren Letraset
yapraklarının yayınlanması ile ve yakın
zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem
Ipsum
sürümleri içeren
masaüstü
yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum
rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri
M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin
edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir
geçmişi vardır. Virginia'daki HampdenSydney College'dan Latince profesörü
Richard McClintock, bir Lorem Ipsum
pasajında geçen ve anlaşılması en güç
sözcüklerden biri olan 'consectetur'
sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini
incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır.

PROJE/FAALİYETİN TANIMI

Bu broşür T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın
desteklediği «……………» projesi/ faaliyeti kapsamında
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk <yazarı/
destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.
(Ajans logosu sol üst köşede STB logosu sağ üst köşede)

Yararlanıcı İrtibat Bilgileri

www.abc.com.tr

YARARLANICI
LOGOSU

6.4.BROŞÜR
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6.5 HABER BÜLTENİ

YARARLANICI
LOGOSU

HABER BÜLTENİ
Lorem
Ipsum,
dizgi
ve
baskı
endüstrisinde
kullanılan
mıgır
metinlerdir.
Lorem
Ipsum,adı
bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat
numune kitabı olusturmak üzere bir
yazıgalerisini
alarak
karıstırdığı
1500′lerden beri endüstri standardı
sahte metinler olarak kullanılmıstır.
Lorem Ipsum kullanmanın
amacı, sürekli ‘buraya
metin gelecek, buraya
metin gelecek‘ yazmaya
kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır.
Su anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web
sayfa
düzenleyicisi,
varsayılan mıgır metinler
olarak
Lorem
Ipsum
kullanmaktadır

Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli
‘buraya metin gelecek, buraya metin
gelecek‘ yazmaya kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak okunurluğu
artırmasıdır. Su anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web sayfa
düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler
olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır

Ayrıca arama motorlarında ‘lorem
ipsum’anahtar sözcükleri ile arama
yapıldığında henüz tasarım asamasında
olan çok sayıda site listelenir. Yıllar
içinde, bazen kazara, bazen bilinçli
olarak (örneğin mizah katılarak), çesitli
sürümleri gelistirilmistir

Bu bülten T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği «……………»
projesi/ faaliyeti kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk
<yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. (Ajans logosu sol üst köşede
STB logosu sağ üst köşede)

Yinelenen bir sayfa
içeriğinin okuyucunun
dikkatini dağıttığı bilinen
bir gerçektir. Lorem
Ipsum
kullanmanın
amacı, sürekli 'buraya
metin gelecek, buraya
metin gelecek' yazmaya
kıyasla daha dengeli bir
harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır.
Şu anda birçok masaüstü
yayıncılık paketi ve web
sayfa
düzenleyicisi,
varsayılan mıgır metinler
olarak Lorem Ipsum
kullanmaktadır.

www.abc.com.tr
Yararlanıcı
İrtibat Bilgileri

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

6.6 WEBSİTE

YARARLANICI
LOGOSU

ANASAYFA · HAKKIMIZDA · HABERLER · PROJELER · İLETİŞİM

PROJENİN TANIMI
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem
Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere
bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte
metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış,
aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem
Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda
Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları
ile popüler olmuştur.
Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir.
Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin
gelecek' yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa
düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır.
Ayrıca arama motorlarında 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama
yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde,
bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri
geliştirilmiştir.

Bu websitesi T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği «……………» projesi/ faaliyeti kapsamında
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk <yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.7 TEŞHİR PANOSU

YARARLANICI
LOGOSU

Bu proje / faaliyet T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.8 ANI PLAKETİ

YARARLANICI
LOGOSU

………………… LİSESİ
T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA
AJANSI MALİ DESTEĞİYLE RESTORE
EDİLMİŞTİR.

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

6.9 VASITALAR İÇİN PANOLAR
6.9 VASITALAR İÇİN PANOLAR
YARARLANICI
LOGOSU

PROJE/FAALİYET ADI
Bu proje T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilmektedir.

YARARLANICI
LOGOSU

DEMİRBAŞ NO:123456

DEMİRBAŞ NO: 123456
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NO: 123456

6.10 TEDARİK VE EKİPMANLAR İÇİN ETİKET

YARARLANICI
LOGOSU

DEMİRBAŞ NO:123456

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.11 RAPOR

YARARLANICI
LOGOSU

……………….
PROJESİ
……………….
RAPORU
GÜN/AY/2019
www.abc.com.tr
Yararlanıcı Adres Yararlanıcı Telefon
Bu rapor T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ‘nın desteklediği «……………» projesi/ faaliyeti kapsamında
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk <yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz. (Ajans logosu sol üst köşede STB logosu sağ üst
köşede)
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6.12 KLASÖR SIRTLIĞI
9

TR22/20XX/XXMDP/0XXX
GELEN / GİDEN EVRAK

YARARLANICI
LOGOSU

………............................................... PROJESİ

9

TR22/20XX/XXMDP/0XXX
SATINALMA
………............................................... PROJESİ

YARARLANICI
LOGOSU

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
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6.13 PPT SUNUM ŞABLONU

YARARLANICI
LOGOSU

SUNUM BAŞLIĞI

İçerik ile ilgili tek sorumluluk <yazarı/ destek yararlanıcısı/ alt
yüklenicisi> ne aittir ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın
görüşlerini yansıtmaz

GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

6.14 SERTİFİKA

YARARLANICI
LOGOSU

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
………….. Yılı
………… DESTEK PROGRAMI
Sözleşme No: TR22-…-…/…
SAYIN…………………………………….
(Yararlanıcı Adı)’nın «…………………….(Proje/Faaliyet Adı)
……………………………….» Kapsamında (Proje/Faaliyet
Adı)………………..’na katılarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.
Yetkili Kişi Adı
Unvan

