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Görünürlük kuralları; Kalkınma
Ajanslarının ve Ajanslarca sağlanan
mali/teknik desteklerin, ulusal
düzeyde T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından koordine
edildiğinin açıkça görünmesini
sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
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Genel olarak; mali destek kapsamında temin edilen her türlü tesis,
makine, teçhizat üzerinde ajansın desteği ile sağlandığını belirten
ifadeler ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı logolarının yer alması sağlanır. Ancak, yararlanıcılar ve alt
yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve yapım işlerinin satın alma ve
ihale süreçlerinde kullanılan ilan ve belgelerde, basılı materyaller
ve tüketimmalzemeleri üzerinde Bakanlık logosu yer almaz.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın ve T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın logosu en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla
aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Yararlanıcı ve/veya
diğer ilgililerin logoları Ajans ve Bakanlık logolarından daha büyük
oranlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
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Başvuru rehberinde belirtilecek istisnalar dışında kar amacı
güden işletmeler ticari amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve
diğer tanıtım malzemelerinde genel sekreterin izni olmaksızın,
Ajans ve Bakanlık amblem, logo ve sloganlarını kullanamaz.

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 edebilir. Ancak bu gibi durumlarda bunların bir örneğini
en kısa süre içerisinde ajansa gönderilmesi zorunludur.

4



 İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen bütün projelerde İpekyolu Kalkınma Ajansı ve

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı standart olmalıdır.

 Faydalanıcı, ortaklar ve iştirakçiler bütün çalışmalarında logoların standart olan yükseklik /

genişlik oranı ve renklerine dikkat etmelidirler. Bu orana dikkat edilmek suretiyle banner, afiş, vb

için büyüklük sınırlaması olmayıp, ajansın onay vereceği ve standartların üzerinde bir büyüklükte

olması sağlanmalıdır. Örneğin; Projenin yürütüldüğü mekanın girişine asılacak gösterge panosu

A4 ebadından (yükseklik:21cm genişlik:29,7cm) daha küçük olmamak üzere ajansın onay

vereceği bir büyüklükte olmalıdır.

 Logo tercihen beyaz zemin üzerine basılmalıdır. Çok renkli zeminlerden ve tezat oluşturan

renklerden kaçınılmalıdır. Standart logoların olduğu dosyalar, ajansımızın internet sitesinden

temin edilebilecektir. (http://www.ika.org.tr)

 Bu belgede geçen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere tüm ilgililer

uymakla yükümlü olup, söz konusu kuralların uygulanmasından Ajansa karşı yararlanıcılar

sorumludurlar. Yararlanıcının, bu belgedeki ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Yönetmeliği'nde geçen ilgili kuralları gereği gibi uygulamaması nedeniyle İpekyolu Kalkınma

Ajansı'nın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin ortaya çıkması halinde

İpekyolu 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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Görünürlük Araçları Nelerden Oluşur?

Basın toplantıları, basın bültenleri

El ilanları ve broşürler

Bülten, e-bülten

Web siteleri

Kırtasiye (antetli kağıtlar, kartvizitler, zarflar vb.)

Malzeme-ekipman etiketleri, araç panoları

Tanıtım pano ve levhaları

Anı plaketleri, ilan panoları

Afişler, bayraklar

Raporlar

Fotoğraflar, CD/DVD ve videolar

Promosyon malzemeleri

Görsel – işitsel yapımlar

Konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri

Sergi, fuar vb. malzemeleri

Diğer dokümanlar
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İşletme Girişinde Yer Alacak Tabela Örneği
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Makine Ekipman Çıkartma Örneği



Posterler ve Afişler
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El İlanları ve Broşürler
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Sertifikalar
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Davetiye

12



Sunumlar
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Web Sitesi
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İlan Panosu
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Önemli Hususlar
Görünürlük başlığı altında belirlenen tüm kalemlerin Görünürlük Rehberine uygun olarak
tamamlanması gerekmektedir. Yararlanıcı Ajansın belirlemiş olduğu standartlardaki görünürlük
levhalarını yaptırmak zorundadır. Ajans gerekli gördüğü durumlarda görünürlük levhalarının
şeklinin ve yerinin yararlanıcı tarafından değiştirilmesini talep edebilir. Destek yararlanıcısı bu
talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Destek yararlanıcısı, proje kapsamında bütçede yer alan tüm görünürlük materyallerinde
Görünürlük Rehberindeki hususlara uymak ve Ajanstan ön onay almak zorundadır. Bu kapsamda
olmayan satın almalar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.

Destek Yararlanıcısı Başvuru Formu ve Proje Bütçesinde yer alan Görünürlük unsurlarının
tamamını yerine getirmediği takdirde Nihai Raporu kabul edilmeyecek ve nihai ödemesi
gerçekleştirilmeyecektir. Nihai raporun kabul edilmesinden sonra Destek Yararlanıcısı 3 (üç) yıl
boyunca Ajans desteğinin görünürlüğünü Görünürlük Rehberine uygun bir şekilde devam
ettirmek zorundadır. Aksi takdirde Destek Yararlanıcısı, Ajans destek miktarının % 1 kadarını
cezai şart olarak ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.
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Önemli Hususlar
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