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1. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USÜL
VE ESASLARI

Bu rehber, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) teklif çağrıları kapsamında
desteklenen projelerde, GMKA mali desteğinin ve Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 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
GMKA’nın mali desteğini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu
projelerde görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

2. PROJELERDE

UYGULANACAK

GENEL

GÖRÜNÜRLÜK

KURALLARI
Yararlanıcılar ve ortakları; projelerinin Ajans tarafından desteklendiğinin ve Kalkınma
ajanslarının ulusal düzeyde Bakanlık tarafından koordine edildiğinin görünürlüğünü sağlamak
için gerekli tedbirleri almalıdırlar. Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine ve
teçhizat üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile Bakanlık ve Ajans
logosunun yer alması gerekir. Ancak yararlanıcılar ve alt yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve
yapım işlerinin satın alma ve ihale süreçlerinde kullanılan ilan ve belgelerde, projeler sonucu
üretilen basılı materyaller ve tüketim malzemeleri üzerinde Bakanlık logosu yer almamalıdır.
Başvuru rehberinde belirtilecek istisnalar dışında kâr amacı güden işletmeler ticari
amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde Ajans Genel
Sekreteri’nin izni olmaksızın, Ajans ve Bakanlık amblem, logo ve sloganlarını kullanamazlar.
Yararlanıcılar, ajanstan destek almak suretiyle yürüttükleri projelerle ilgili olarak, söz
konusu desteği açık, anlaşılır ve doğru biçimde belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt
dışında makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir ve proje yarışmalarına iştirak edebilirler.
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Ancak bu gibi durumlarda bunların bir örneğini en kısa süre içerisinde ajansa gönderilmesi
zorunludur.
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 olmalı ve burada yer alan ifadeler okunabilir ve
anlaşılabilir olmalıdır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından
hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu nedenle yayınlarda şu
feragat metnine yer verilmelidir:
“Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan
bu yayının içeriği Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tüm sorumluluk (Yararlanıcı / Ortaklar /
Yükleniciler)……….’a aittir.”

3. ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI
Aşağıda, projelerde GMKA’nın mali desteğinin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
koordinasyonunun görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve görsel
araçlara örnekler verilmektedir.
• Broşürler
• Web siteleri
• Teşhir Panosu
• Tedarik ve Ekipmanlar İçin Etiket,
• Bilgilendirme Kampanyaları (afiş, poster, flama vb.)
• Diğer dokümanlar.

4. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI
4.1.

GMKA Logosu

GMKA logosunun doğru kullanımını temin etmek için GMKA görsel kimlik
standartları belirlenmiştir. GMKA logosunda kullanılması gereken standart renkler ve
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logonun nasıl yaratılacağı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki sitede bulunan Güney
Marmara Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzuna bakılabilir.

https://www.gmka.gov.tr/kurumsal-logolar

4.2.

GMKA ile İlgili Açıklamalar

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 kullanmalıdırlar.

Kuruluş:
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, ‘5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanarak 10 Kasım 2008 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 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 programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

4.3.

Programla İlgili Açıklamalar

Yararlanıcı projenin hangi program kapsamına girdiğini açıklamak ve programla ilgili
bilgi vermek isterse, ilgili Başvuru Rehberi’nde onaylanan açıklamaları kullanmalıdır.

5. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARINA RİAYET
Bu belgede geçen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere
tüm ilgililer uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’na karşı yararlanıcılar sorumludurlar.
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Temel kural; proje faaliyetlerinde ve görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm
materyallerde yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının GMKA ve Bakanlık logolarından
daha büyük oranlarda veya ön plana çıkacak şekilde kullanımının kesinlikle önlenmesidir.
Yararlanıcının, bu belgedeki ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Yönetmeliği’nde
geçen ilgili kuralları uygulamaması veya gereği gibi uygulamaması nedeniyle Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’nın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi
halinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı ilgili materyallerin toplatılması da dahil olmak üzere
gereken tedbirleri alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve
sorumluluk yararlanıcıya aittir.
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6. GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI ÖRNEK DÖKÜMANLAR
6.1. Broşür
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6.2.

Web Sayfası
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6.3.

Teşhir Panosu

6.4.

Tedarik ve Ekipmanlar İçin Etiket
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6.5.

Bilgilendirme Kampanyaları
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6.6.

Diğer
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