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TANIMLAR

Bu usul ve esasta geçen;

İdare     :Konya Ovası Projesi Bölge   
     Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nı,

KOP     :Konya Ovası Projesi’ni

KOP SOGEP   :KOP Bölgesi’nde yer alan 
Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir İllerindeki 
yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal 
sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya 
çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma 
ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı 
kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 
katılmalarını sağlamak amacıyla yapılacak projelere mali 
destek sağlayan programı, 

Uygulayıcı Kuruluş  :İdarenin destek programlarından 
faydalanacak kamu kurum ve kuruluşlarını, 

KHK    :Kanun Hükmünde Kararname’yi 

ifade etmektedir.



GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI

Bu belge, KOP Okuyor Projesi tarafından desteklenen projelerde 
mali desteği sağlayan KOP SOGEP ve İdarenin tanıtım ve 
görünürlüğünün açıkça görünmesini sağlamak amacıyla 
hazırlanmıstır.

İdarenin görevleri 642. sayılı KHK’nın 2. maddesi g bendinde: 
“Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulusları için başta
kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara 
göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik olusturmayacak 
yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevi 
verilmistir.”

Bu kapsamda İdareden destek alan kurum ve kuruluslar, KOP 
SOGEP mali desteğini ve İdarenin genel koordinasyonunu 
projelerde görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdürler.



PROJERDE UYGULANACAK GÖRÜNÜRLÜK 
KURALLARI

Uygulayıcı kuruluslar projeleri kapsamında, mali desteği 
sağlayan KOP SOGEP ve İdarenin tanıtım ve görünürlüğünü 
saglamak için ne tür faaliyetler gerçeklestireceklerini, KOP 
Okuyor Projesi desteğine yeterince yer verip vermediğini 
açıklamakla mükelleftir.

Genel olarak; destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, 
makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde KOP SOGEP 
desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile KOP SOGEP ve İdare 
logolarının yer alması saglanır.

Uygulayıcı kuruluşlar, KOP SOGEP’ten destek almak suretiyle 
yürüttükleri proje ve faaliyetlerle ilgili olarak, söz konusu 
desteği, açık, anlaşılır ve dogru biçimde belirtmek şartıyla, yurt 
içinde ve dışında makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir ve 
proje yarışmalarına iştirak edebilir. Ancak bu gibi durumlarda 
bunların bir örneğinin en kısa süre içinde İdare’ye gönderilmesi 
zorunludur.

KOP SOGEP ve İdare logosu en az uygulayıcı kuruluşun 
ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte 
olmalıdır. Uygulayıcı kurulus ve/ veya diğer ilgililerin logolarının 
KOP SOGEP ve İdare logolarından daha büyük oranlarda
kullanımı kesinlikle önlenmelidir.

Uygulayıcı kuruluş görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine yönelik 
çalışmalarında kop.gov.tr ve kopokuyor.kop.gov.tr adresinde yer
alan örneklerden faydalanabilirler.



ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI

Aşağıda, projelerde İdare mali desteğinin ve Bakanlık koordi-
nasyonunun görünürlüğünü sağlamak amacıyla kullanılacak 
yazılı ve görsel araçlara örnekler verilmektedir.

 • Logo Kullanımları
 • Logo Renkleri
 • Basın Bülteni
 • El İlanı
 • Broşür 
 • İnternet Sitesi
 • Teşhir, Araç Panoları
 • Raporlar
 • Kırlangıç Bayrak
 • Roll Up
 • CD Etiket ve Zarfı
 • Branda / Bez Afiş
 • Tabelalar
 • Proje Odası
 • Promosyonlar
  • Kalem
  • Takvim
  • Küp Blok Not
  • Kupa
  • Unutmayınız Kartı
  • Tshirt 
  • Şapka
  • Saat



KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI 

İDARENİN LOGOSU;

İdare logosunun doğru kullanımını temin etmek için görsel   
kimlik standartları belirlenmiştir. İdare logosunda kullanılması 
gereken standart renkler ve logonun nasıl kullanılacağı 
hakkında daha detaylı bilgi için İdarenin internet sitesinde yer 
alan ‘Görünürlük Rehberi’ne bakılabilir.

KOP SOGEP LOGOSU;

KOP SOGEP logosunun doğru kullanımını temin etmek için 
görsel kimlik standartları belirlenmistir. KOP SOGEP logosunda 
kullanılması gereken standart renkler ve logonun nasıl kullanıla-
cagı hakkında daha detaylı bilgi için İdarenin internet sitesinde 
yer alan ‘KOP SOGEP Görünürlük Rehberi’ne bakılabilir.

İDARE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR;

Uygulayıcı kuruluş ve ortakları proje çerçevesinde kullandığı 
iletişim materyallerinde İdare ile ilgili bilgi vermek isterse, 
iletişim materyallerinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi kanunda 
tanımlanmış ifadeleri ve onaylı tanımları kullanmalıdır.



GÖRÜNÜRLÜK KURALLARINA RİAYET

Bu belgede geçen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler 
de dâhil olmak üzere tüm ilgililer uymakla yükümlü olup, söz 
konusu kuralların uygulanmasından İdareye karşı uygulayıcı 
kuruluşlar sorumludur.

Temel kural; proje faaliyetlerinde ve görünürlük ve tanıtım için
kullanılan tüm materyallerde uygulayıcı kuruluş ve / veya diğer
ilgililerin logolarının KOP SOGEP ve İdare logolarından daha 
büyük oranlarda veya yarışır şekilde kullanımı kesinlikle 
önlenmesidir.

Uygulayıcı kuruluş bu belgedeki kuralları uygulamaması veya 
gereği gibi uygulamaması nedeniyle İdarenin maddi / manevi 
zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi 
halinde, İdare ilgili materyallerin toplatılması da dâhil olmak 
üzere gereken tedbirleri alabilir. 

Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve 
sorumluluk uygulayıcı kuruluşa aittir.



Logo Kullanımları

Logotype’ın renkli kullanımı

Logotype’ın tek renk kullanımı



Logo Renkleri

Logotype’ın CMYK ve RGB renk oranları,
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Basın Bülteni



El İlanı



Broşür



İnternet Sitesi



Teşhir Panosu

PROJE ADI

Uygulayıcı
Kuruluş

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

BU PROJE                        KAPSAMINDA KOP BKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR.



Araç Teşhir Panosu



Raporlar



Kırlangıç Bayrak



Roll Up

PROJE ADI

Uygulayıcı 
Kuruluş

BU PROJE                    KAPSAMINDA KOP BKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR.



CD Etiket ve Zarf

Uygulayıcı
Kuruluş

Bu Dijital İçerik; KOP BKİ tarafından                kapsamında desteklenen 
projeye mahsus hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk 
(Yazan/Destek uygulayıcı kuruluş adı/Alt yüklenici)’na aittir.

İdarenin görüşlerini yansıtmaz.

Proje Adı

Uygulayıcı
Kuruluş



Branda / Bez Afiş



Tabelalar

Örnek



Proje Odası



Promosyon / Kalem

web adresi

Uygulayıcı
Kuruluş

Uyg
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Promosyon / Takvim

......

......

......

Bu Promosyon Ürünü;                                     kapsamında KOP BKİ tarafından desteklenen projeye mahsus üretilmiştir. 

(Tek sorumluluk (Uygulayıcı kuruluş/alt yükleniciye aittir.)



Promosyon / Küp Blok Not

www.kop.gov.tr

Uygulayıcı
Kuruluş

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Uygulayıcı
Kuruluş

Küp Notluk İçi

Bu Promosyon Ürünü;                             kapsamında desteklenen
 

projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

İçerikle ilgili tek sorumluluk (Uygulayıcı Kuruluş /Alt Yüklenici)’a aittir. 

İdarenin görüşlerini yansıtmaz.



Promosyon / Kupa



Promosyon / Unutmayınız Kartı

Çizgili Çizgisiz

Ölçü: 10 x 14 cm

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Uygulayıcı 
Kuruluş T.C.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Uygulayıcı 
Kuruluş



Promosyon / Tshirt



Promosyon / Şapka



Promosyon / Duvar Saati


