Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir
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Bu kitapçık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu
yayının içeriğinden sadece International Consulting Expertise (ICE) sorumludur ve
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yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
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Giriş
Operasyonel Programın görünürlüğünü artırmak ve tanıtımını gerçekleştirmek üzere 21 Ağustos
2013 tarihi itibariyle bir Teknik Yardım projesi başlatıldı. Teknik Yardım Projesi Ağustos 2016
tarihine kadar devam edecektir.
Proje ile ilgili çalışmalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü bünyesinde, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Teknik Yardım Projesi ve Tanıtım Bölümündeki uzmanlarımız, iletişim çalışmalarınızda
sizlere destek sunmaya ve yönlendirmeye hazırdır. Bunun dışında, konuyla ilgili sorularınızı
gönderebileceğiniz özel destek hattımız bulunmaktadır: rsp@sanayi.gov.tr. Bu e-posta adresine
gönderilen sorulara en geç 3 iş günü içinde cevap verilecektir.
Bu özel amaçla kurulmuş destek hattının yanı sıra, hedef kitlenizle iletişiminizi planlamak, tanıtım
ve iletişim materyalleri geliştirmek ve proje iletişiminizi canlı tutmak için elinizdeki iletişim ve
tanıtım kitapçığından yararlanabilirsiniz. Kitapçığın elektronik sürümüne https://
rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

AB Görünürlük kuralları ve Operasyonel Program İletişim Kılavuzunda yer alan öneri
ve yönlendirmeler, projeniz uygulama safhasına geçtiğinde dikkat etmeniz gereken
zorunlu kurallardır.
Projeniz kapsamında kullanacağınız her türlü tanıtım/iletişim materyalinin
ve düzenleyeceğiniz her türlü etkinliğin (eğitim, açılış, imza töreni, konferans,
basın toplantısı gibi) hazırlık aşamasında uzmanlarımız sizlere destek verecektir.
Materyallerin üretimi ve etkinliklerin organizasyonu öncesinde Bakanlığımızın
Sözleşme Yönetimi Birimindeki kontrat yöneticinizden resmi onay almanız
gerekmektedir.
Belirtilen resmi onayın alınabilmesi için elinizdeki kitapçıkta belirtilen kural ve
yönlendirmelere uygun olma şartı aranacaktır. Materyallerin üretimi ve etkinliklerin
organizasyonuna ilişkin giderlerin proje bütçesinden karşılanabilmesi için bu onayın
alınmış olması şarttır.

TEŞEKKÜR EDER, İLETİŞİM, GÖRÜNÜRLÜK VE BİLGİ YAYMA FAALİYETLERİNİZDE SİZLERE BOL ŞANS
DİLERİZ.
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A. GÖRÜNÜRLÜK
KILAVUZU

2

AB ve Türkiye eş finansmanı ile yürütülen Operasyonel Program, farklı bölgelerin ekonomik ve
sosyal büyümesine olumlu katkılar sunmaktadır. Operasyonel Program, Türkiye’yi AB üyeliğine
hazırlamak ve AB üyesi olduktan sonra üye devletlere sağlanan AB fonlarını kullanabilmek için
ülke çapında kapasite oluşturmak için önemli bir araçtır.
Bu süreç, ülkemizin belirlediği önceliklere göre AB fonlarını yönlendiren ve operasyonel
programlar yoluyla bu önceliklere stratejik çözümler üretmeyi hedefleyen IPA (Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı) adı verilen fon tarafından desteklenmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen Operasyonel Program, ilgili bölgelerin rekabet gücünü artırmak
üzere büyük etki yaratmayı hedefleyen projelere fon sağlamaktadır. Operasyonel Program
tarafından desteklenen projeler aracılığıyla küçük ve orta ölçekli girişimlerin hem yurtiçi hem de
uluslararası pazarlar için rekabet kabiliyetleri güçlendirilerek büyümeleri sağlanmaktadır.
Bu bağlamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Operasyonel Programın,
desteklenen projeler aracılığıyla kamuoyu üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olduğunu
vurgulamak önemlidir. Desteklenen her bir proje kapsamında, farklı kanallar kullanılarak
kamuoyuyla etkileşimde bulunulması beklenmektedir. Bu etkileşim sırasında farklı ortam ve
araçlar kullanmak suretiyle mesajın hedef kitleye iletilmesi amaçlanır.
Hedef kitleye tutarlı bir bilgi akışı sağlayabilmek, süreçteki aktörlerin kamuoyuyla gerçekleştirdiği
etkileşimin gücünü artırmak ve çarpan etkisi yaratmak adına, Operasyonel Program için kendine
özgü bir kurumsal kimlik tasarlanmıştır.
Operasyonel Programın kurumsal kimliği bir şemsiye kimlik olarak geliştirilmiştir. Program
kapsamında desteklenen projelerin, kamuoyuyla iletişimlerinde bu kurumsal kimliği kullanmaları
beklenmekte ve teşvik edilmektedir.
Elinizdeki kitapçık, Operasyonel Programın ve desteklenen projelerin iletişiminde yer alan tüm
aktörlere, kurumsal kimliği, logoyu ve mesajı tutarlı bir şekilde sunma konusunda yardımcı olmak
için geliştirilmiştir. Bu kitapçık AB Görünürlük Kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır. (http://
www.avrupa.info.tr/tr/ab-mali-destegi/goeruenuerluek-ilkeleri.html).
Elinizdeki kitapçık iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde uyulması gereken görünürlük
kuralları ve ilkeleri yer almaktadır. İkinci bölümde ise, etkili iletişim konusunda bir kılavuz
sunulmuştur.

rsp@sanayi.gov.tr
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Desteğe ihtiyaç duyduğunuz durumlarda lütfen bizimle irtibata geçin:

1) AB GÖRÜNÜRLÜK İLKELERİ
Türkiye’de AB tarafından finansal destek sağlanan tüm projelerin uyması esas olan iletişim
ve görünürlük kurallarını içerir. Operasyonel Program için geliştirilen kimlik, bu görünürlük
kurallarına uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bir sonraki bölümlerde anlatılan tüm kimlik uygulamaları
ve sizlerin kullanımına sunulmuş farklı materyaller için hazırladığımız şablonlar bu kurallar göz
önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

1. Giriş
Bu ilke kuralları, Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabı ile
Avrupa Komisyonu’nun Dış Faaliyetlerine ilişkin Sözleşme Prosedürleri Uygulama Kılavuzu’nun
2.3.5 başlıklı bölümünü tamamlamak üzere hazırlanmış olup merkezi olmayan uygulama sistemi
(DIS) kapsamında Türkiye’de [yürütülen ve] Avrupa Birliği (AB) tarafından tümüyle ya da kısmen
mali olarak desteklenen faaliyetlerin, hem bu faaliyetlere hem de bu faaliyetlerin amaç ve
etkilerine dair farkındalık yaratmayı amaçlayan bilgilendirme ve iletişim çalışmalarını bünyesinde
barındırmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabı ile aşağıda yer alan işbu
Ek kapsamında ortaya konan hükümler, AB’den mali yardım alan tüm faydalanıcı kuruluş /kurum1,
yüklenici, kamu veya özel sektör kuruluşu ile uluslararası kuruluşlarca ve AB tarafından finanse
edilen veya eş finansman sağlanan bir faaliyeti ifa eden tüm teşekküller tarafından uyulması
zorunlu kurallardır. İşbu el kitabı uyarınca adı geçenler, ‘Üçüncü Taraf’ olarak anılacaktır.
İşbu ilke kuralları Ekim 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Genel yapı
1.
Türkiye’de kullanılan Merkezi Olmayan Uygulama yöntemi göz önünde
bulundurulduğunda, Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine2 ilişkin İletişim ve Görünürlük El
Kitabı’nda öngörülen işlevlerde, devreye Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ya da ilgili
Program Otoritesi (Operating Structure) (PO) girmektedir. İşbu sebeple, AB tarafından mali
olarak desteklenen sözleşmeler kapsamında iletişim ve görünürlük faaliyetlerini başlatacak
olan herhangi bir Üçüncü Taraf, bu konuda MFİB/PO’yu bilgilendirir ve MFİB/PO da, teklif edilen
iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin, mevcut ilke kurallarına uygun olmasını sağlar.
2.

Herhangi bir tereddüt halinde MFİB/PO, AB Türkiye Delegasyonu’na danışır.

3.
AB tarafından eş finansman yoluyla desteklenen projeler kapsamındaki tüm
bilgilendirme ve iletişim faaliyetleriyle ilgili olarak MFİB/PO, bir planlama belgesi hazırlamayı, bu

1
“Faydalanıcı” aynı zamanda IPA III kapsamındaki son faydalanıcılara tekabül etmektedir.
2
İhale makamı olarak MFĐB proje görünürlüğüne ilişkin materyal ve faaliyetlerden sorumlu makamdır. IPA III ve IV
kapsamındaki projeler için, PO bu görevleri üstlenecek dolayısıyla projeye ilişkin görünürlük düzenlemelerinin denetlenmesi,
yönetilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacaktır.
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belgeyi geliştirmeyi ve pekiştirmeyi; bunun yanında, konuyla ilgili olarak AB Türkiye Delegasyonu
Basın ve İletişim Bölümü’nü düzenli olarak bilgilendirmeyi ve bu birimle bilgi alışverişi içinde
olmayı taahhüt eder.
4.
Bilhassa iletişim kampanyasının özel bir önem arz etmesi veya AB temsilcilerinin
katılacağı bir etkinliğin söz konusu olması halinde AB Türkiye Delegasyonu, görüşlerini
bildirebilmek ve etkinliklerin hazırlık ve uygulama aşamalarında yer alabilmek amacıyla,
görünürlük materyallerinin önceden tarafına iletilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda,
MFİB/PO gereken dokümanları ve bilgileri iletir ve herhangi bir değişiklik talebi olması halinde,
bunu kabul eder. AB Delegasyonu tarafından yapılan yorumların yanıtlanabilmesi için gerekecek
zaman düşünüldüğünde, materyallerin asgari on iş günü önceden teslim edilmesi gerekir3.

3. El Kitabı Eki
Üzerinde anlaşmaya varılan aşağıdaki hususlar, Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim
ve Görünürlük El Kitabı’na eklenir:
AB-Türkiye işbirliği logosu
Türkiye’deki projeler için AB ve Türk bayraklarının yer aldığı (bundan böyle ‘AB- Türkiye işbirliği
logosu’) bir işbirliği logosu tasarlanmıştır. Bu logo Türk ve AB bayraklarının stilize edilmiş
hallerinden oluşmaktadır. Dalgalı görünüm, dinamik bir yapıyı vurgularken Türk ve AB bayraklarının
bütünleşik bir şekilde yer alması, AB ile Türkiye arasında var olan kurumsal ve organik ilişki ve
işbirliğinin bir göstergesidir. Türkiye’de AB tarafından mali olarak veya eş finansman yoluyla
desteklenen projelerden, bu logoyu tüm görünürlük faaliyetlerinde4 kullanmaları istenmektedir.
AB-Türkiye işbirliği logosu her zaman şu ifade ile birlikte kullanılmalıdır:

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.5
AB-Türkiye işbirliği logosunun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla logo
kopyalanmamalı; bunun yerine, logonun farklı formatlarda bulunabileceği Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/Gorunurluk,Visi.html linkinden
indirilmelidir.
İster bilgilendirme amaçlı materyaller üzerinde AB-Türkiye işbirliği logosu olarak bir arada isterse
faaliyetler sırasında ayrı ayrı kullanılsın AB ve Türk bayrağı, hem büyüklük hem de yerleşim
hususları bağlamında ifşa edilen diğer logolara nazaran en az iki kat hakim görünürlükte olmalı
ve Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabı uyarınca tüm
materyaller üzerinde ve tüm etkinlikler sırasında görünür olmalıdır. Görünürlük faaliyetlerinde
Türk ve AB bayrağı göze çarpacak şekilde ve tüm diğer logolardan ayrı olarak sergilenmelidir.
AB bayrağı
Bayrak, yıldızların konumlandırılması ve açısı gibi sıklıkla yapılan hataların önüne geçilerek, her
3
AB Türkiye Delegasyonu görünürlük materyallerinin kendisine doğrudan bu materyallerin hazırlanmasından
sorumlu olan birim tarafından iletilmesini de talep edebilir (örneğin; yükleniciler, teknik destek ekipleri vb.).
4
Bu kurala istisna, sadece ve sadece AB Türkiye Delegasyonu’nun onayıyla mümkündür.
5
Finansman düzenlemelerine bağlı olarak bu kurala istisna getirilebilir.
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zaman ve her koşulda doğru şekilde kullanılmalıdır. Sergilenecek tüm AB bayrakları, Avrupa
Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabı’nda tespit edilmiş şartnameye
göre kontrol edilmelidir. Üretimden önce doğru şablonun kullanılmasını teminen bayrak
üreticileriyle görüşülmesi önemle tavsiye edilir. Hatasız AB bayrağı ve farklı formatlarına:
http://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-gorunurluk-ilkelerini-ogrenin-16 linkinden ulaşılabilir.
Diğer logolar
DIS kapsamındaki projeler için istenmesi halinde faydalanıcı kuruluşun ve MFİB/PO’nun logosu,
AB-Türkiye işbirliği logosundan açık ve net bir şekilde ayrı yerleştirilmeleri kaydıyla ve boyutları,
logo üzerinde yer alan Türk bayrağının yarısından büyük olmamak koşuluyla kabul edilir.
Üstlenicinin konsorsiyum olması halinde, sadece konsorsiyum liderinin bayrağı asılır. Logolar,
görünürlük için kullanılacak ürününün tasarımına göre, yayının ön veya arka sayfasının en altında
ya da yayının içinde yer alabilir.
Sticker gibi küçük ölçekli görünürlük ürünleri söz konusu olduğunda, logolara eşlik eden herhangi
bir yazılı metin bulunmaz. Davetiye, broşür, etkinlik programı gibi daha büyük ürünlerde ise,
Sözleşme Makamı olarak MFİB/PO’nun ve faydalanıcı kurumun rolünü gösteren bir ibare, yayının
arka sayfasında ya da içinde, küçük puntolarla ve sayfanın en altında olmak üzere kullanılabilir.
PO’nun, IPA III ve IV’te yer alan projelere ilişkin MFİB’nin görevlerini tamamen devralmasının
ardından MFİB logosu kaldırılarak görünürlük materyalleri üzerinde yalnızca PO logosu yer
alacaktır.
İstisnalar:
1.
Uluslararası kuruluşlar için, Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve
Görünürlük El Kitabı’nda bu kuruluşlar için tanımlanan kurallar uygulanır.
2.
Eşleştirme projeleri için, ilgili Üye Devlet ve proje ortağı kurumların bayraklarının yanı
sıra, http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/Gorunurluk,Visi.html linkindeki eşleştirme
logosu kullanılmalıdır. Logo ve bayrakların yerleştirilmesinde şu kurallar geçerlidir:
a. Üstte:
(sağda)

AB-Türkiye işbirliği logosu (solda), proje ortağı ülkelerin ulusal bayrakları

b.Altta: MFİB/PO ve Faydalanıcının logosu (solda), eşleştirme logosu (ortada), proje
ortağı kurumların logoları (sağda), bunların üzerinde şu ibare yer almalıdır: Bu Eşleştirme
Projesinin Ortakları:
3.
Şayet projenin görünürlük ve iletişim planının bir parçasını teşkil ediyorsa, AB tarafından
mali olarak desteklenen programlar bünyesinde oluşturulan yeni teşekküller, kendi logolarını
yaratabilirler.
Avrupa Birliği’nin Dış Faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük El Kitabı ile Ekinde tespit edilen
hususları ihlal ediyor olmamak için, yükleniciler mütereddit oldukları hususlarda ilk olarak
Sözleşme Makamına -yani Türkiye’de MFİB/PO’ya- başvurmalıdır.
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2) OPERASYONEL PROGRAMIN
ŞEMSİYE MARKASI
Operasyonel Programın markası, hem programın kendisinin hem de program tarafından
desteklenen projelerin etkisini artırmak amacıyla bir şemsiye marka olarak geliştirilmiştir.
Şemsiye marka, birden fazla ancak birbiriyle ilişkili ürün veya hizmetler için kullanılan üst markaya
verilen isimdir. Heinz, Levi Strauss ve Sony gibi global şirketler geniş bir yelpazedeki farklı ürünleri
tutarlı bir şekilde tanıtmak için Şemsiye Markalarından yararlanırlar. Aile markası olarak da bilinen
şemsiye marka yaklaşımının arkasındaki ana fikir, aynı markayı taşıyan tüm ürün ve hizmetlerin
görünürlüğünü ve pazarlanabilirliğini artırmak ve böylelikle hedef kitlede daha fazla farkındalık
yaratmaktır. Ayrıca, şemsiye marka kullanarak hedef kitleye iletilen konsept, söz konusu marka
adını taşıyan her ürün veya hizmetin aynı yüksek kalite standartlarına göre üretildiğine işaret
eder ve böylelikle güven, saygı ve sadakat tesis edilir.
Elinizdeki kılavuz, projelerini hedef kitleye duyurma sürecinde yer alacak tüm aktörlere
Operasyonel Program Şemsiye Markasını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra,
iletişimde tutarlılığı sağlamak adına bir dizi kural, rehber ilke ve şablon geliştirilmiştir. Bu sayede,
farklı düzeylerdeki hedef kitleler üzerinde daha büyük etki ve ilgi uyandırılabilecektir.
Bu kılavuzun uygulanması sırasında destek almak için lütfen bizimle irtibata geçin: iletisim.RSP@
sanayi.gov.tr

İSİM
Teknik belgelerde ve sözleşmelerde Operasyonel Program, Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı olarak geçmektedir. Kullanılan bu teknik isim, önümüzdeki IPA döneminde
başka bir isimle değiştirilecektir.
Ağır teknik jargondan ve her IPA döneminde olası isim değişikliklerinden dolayı, Operasyonel
Programın kamuoyundaki ismi, kolayca hatırlanabilecek tutarlı bir isim olmalıdır.
Bu nedenle, Operasyonel Program için, kurum içi ve kurum dışı iletişimde kullanılacak bir isim
oluşturduk.

Türkçe: REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İngilizce: COMPETITIVE SECTORS PROGRAMME
Operasyonel Programın şemsiye ismi bu isimdir ve logoda da bu şekilde geçmektedir (bir sonraki
bölüm). Bu program çerçevesinde fonlanan projelerin, bu kimliğin bir alt markası olarak kendi
proje isimlerini kullanmaları gerekmektedir. Bu kuralın nasıl uygulanacağına dair örneklere
Şablonlar bölümünde yer verilmiştir.
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SLOGAN
Operasyonel Programın logosunun ve isminin yarattığı etkiyi güçlendirebilmek ve programın
bilinirliğini artırmak amacıyla logo ve isimle birlikte kullanılmak üzere bir slogan geliştirilmiştir.

Türkçe: KATIL, REKABET ET, BÜYÜ
İngilizce: JOIN, COMPETE, GROW

‘Eyleme çağrı’ niteliğindeki bu slogan, öncelikle hedef kitlede ilgi uyandırmak ve programa dahil
olmaları konusunda onları teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
Operasyonel Program doğrudan bireyleri desteklememektedir, ancak desteklenen projeler
ve faydalanıcı kuruluşlar yoluyla ülke çapında milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir. Bu
nedenle, slogan da, bu yüksek etkiyi yansıtmak üzere, bireylerin programa ilgi duymalarını
sağlamak ve onları faydalanabilecekleri doğru kanallara yönlendirmek için geliştirilmiştir.
Yürüttükleri projenin özellikleriyle çatışmıyorsa, faydalanıcı kuruluşların da aynı sloganı
kullanmaları teşvik edilmektedir.
Bu amaçla geliştirilen şablonları Şablonlar bölümünde bulabilirsiniz.

LOGO
Logo, üst kısımda birbirine yaklaşan iki eğriden oluşmaktadır. Bu simge, rekabet eden her iki ortak
için rekabetçiliğin gücünü temsil eder. Bu bağlamda, simgesel olarak temsil edilen rekabetçi
taraflar Türkiye ve AB olabileceği gibi Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeleri de olabilir.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo
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Bu iki eğri aynı zamanda bir yolu andırır. Yol simgesi, ‘başarıya giden yol’, ‘kalkınmaya/iyileşmeye/
büyümeye giden yol’ veya ‘fırsatlara doğru yolculuk’ gibi fikirleri ön plana çıkarmaktadır.
Logodaki lacivert fon, programın Avrupa boyutunu temsil etmektedir.
Operasyonel Programın logosu her zaman AB-Türkiye İşbirliği logosuyla birlikte kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu kuralın tek istisnası aşağıdaki durumlardır:
“Kalem, USB bellek, çıkartma gibi küçük promosyon malzemelerinde, sadece tek bir logonun
sığabileceği kadar yer varsa, AB-Türkiye işbirliği logosu tercih edilmelidir.”
Kurum dışı tasarımcıların ve/veya matbaaların logoyu nasıl uygulamaları gerektiği konusundaki
ayrıntılar Ek 1’de sunulmuştur.

3) LOGOLARIN KULLANILMASINA
İLİŞKİN KURALLAR
AB-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ LOGOSU
AB-Türkiye İşbirliği Logosunu her zaman kullanmalı mıyım? (Dalgalanan bayraklar logosu)
Evet, kesinlikle. Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliğinin web sayfasında şöyle denmektedir:
“Türkiye’de AB tarafından fonlanan tüm projelerde, görünürlük için bu logonun kullanılması
gerekmektedir.”
AB-Türkiye İşbirliği Logosunun altına açıklayıcı bir metin koymam gerekiyor mu?
Evet. Materyalin diline göre, aşağıdaki ibare, tercihen Arial fontu kullanılarak, işbirliği logosunun
altında yer almalıdır.
Eğer materyal iki dilde de yayımlanıyorsa, yukarıdaki ibare logonun altında her iki dilde de yer
almalıdır.
Kalem, USB bellek, çıkartma gibi küçük promosyon malzemelerinde, metin okunamayacak kadar
küçük kalacaksa, yazıya yer vermeden sadece AB-Türkiye İşbirliği Logosu kullanılabilir.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

AB-Türkiye İşbirliği Logosu
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AB-Türkiye İşbirliği Logosunu nereye yerleştirmeliyim?
Dalgalanan AB-Türkiye İşbirliği bayrağı, mümkün olan her türlü materyalde, en üst orta kısma
yerleştirilmelidir.
AB-Türkiye İşbirliği Logosunun büyüklüğü nedir?
Tüm materyallerde görünür olabilmesi için AB-Türkiye İşbirliği Logosu, aynı materyalde kullanılan
diğer logoların, iki katı büyüklüğe sahip olmalıdır.
Materyallerimizde kullanmak üzere AB-Türkiye İşbirliği Logosuna nereden ulaşabilirim?
AB-Türkiye İşbirliği Logosunu bu bağlantıdan indirebilirsiniz:
http://www.avrupa.info.tr/eu-funding-in-turkey/visibility-guidelines.html
Siyah/Beyaz baskı yapıyoruz. AB-Türkiye İşbirliği Logosunun siyah/beyaz formatı var mı?
Evet var. Logoya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://www.avrupa.info.tr/eu-funding-in-turkey/visibility-guidelines.html

PROGRAM LOGOSU
Program Logosunu tüm materyallerde kullanmam gerekiyor mu?
Evet, kesinlikle. Bu kuralın tek istisnası vardır. “Kalem, USB bellek, çıkartma gibi küçük promosyon
malzemelerinde, sadece tek bir logonun sığabileceği kadar yer varsa, AB-Türkiye işbirliği logosu
tercih edilmelidir.”
Program Logosunu nereye yerleştirmeliyim?
Program logosu, üretilen materyalin sağ, sol veya alt kenarına sıfırlanarak yerleştirilmelidir.
Böylelikle, yerleştirildiği kenardan içeriye doğru uzanıyormuş gibi bir izlenim verir.
Üretilen malzemenin geçerli yüzünde tek grafik öğe program logosu olacaksa, o zaman materyalin
tam ortasına yerleştirilebilir.
Program Logosunun büyüklüğü ne olmalıdır?
Ana kısım olan beyaz bölüm, AB-Türkiye İşbirliği Logosunun yarısı büyüklüğünde olmalıdır.
Lacivert fonun büyüklüğü ise buna göre ayarlanmalıdır. Logonun ana bölümüyle lacivert fonu
arasındaki orantılar Ek 1’de açıklanmıştır. (Eğer kurum içinde materyal geliştirecekseniz, örneğin,
antetli kağıt gibi, logoyu buradan indirebilirsiniz: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/
logolarimiz.
Bu şekilde kullanacağınız durumlarda, beyaz bölümle lacivert fon arasındaki orantı konusunda
endişe etmenize gerek yok. Ancak, AB-Türkiye İşbirliği Logosu ve Program Logosu arasındaki
orantıya özen göstermelisiniz.)
Program Logosunun rengi nedir?
Program logosunun lacivert fonu AB bayrağı ile aynı renktedir. Kurum içi, web ve matbaa
uygulamalarında kullanılacak renk kodları aşağıda yer almaktadır.
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Logonun fonunda kullanılan lacivert rengin adı: Pantone Reflex Blue
Dört-renkli baskı işlemi
Dört renkli baskı yapılacaksa standart renkleri kullanmak mümkün değildir. Bu nedenle, dört
renkli işlemin dört rengi birden kullanılarak bu rengi tekrar yaratmak gerekmektedir: %100
‘Process Cyan’ ile %80 ‘Process Magenta’ kullanıldığında Pantone Reflex Blue rengine çok yakın
bir renk elde edilir.
İnternet ve Microsoft Word (Renk Paleti sekmesi altında > Daha fazla renk)
Pantone Reflex Blue, RGB: 0/51/153 web paleti rengine karşılık gelmektedir. (hexadecimal kodu:
003399)
Tek renk (Monokrom) yeniden üretim işlemi
Sadece siyah renk mevcutsa, logo fonunda lacivert yerine siyah kullanılmalıdır.
Mevcut tek renk lacivert ise, dikdörtgen %100 Reflex Blue kullanılarak ana bölüm beyaz (negatif )
bırakılmalıdır.
Logonun ana grafik öğesinin rengi, desen olarak arka planda kullanılmadığı sürece daima
beyazdır.
Program adını, birleşen eğrileri ve lacivert fonu ayrı ayrı kullanabilir miyim?
Hayır, kullanamazsınız.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo ve Tipograﬁ

Program Logosunun rengini değiştirebilir miyim?
Hayır, değiştiremezsiniz. Programın logosunun farklı renklerini sadece Program otoritesi
kullanmaktadır. Program otoritesi kendi materyallerinde ilk dönem için lacivert, ikinci dönem için
madolyon şeklindeki kırmızı logoyu kullanabilir.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo - Color variations / Renk kullanımı

* sadece Program otoritesi kullanabilir.
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Lacivert fonun şeklini değiştirebilir miyim?
Hayır, değiştiremezsiniz.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo

Program Logosunu Program Sloganıyla birlikte nasıl kullanmalıyım?
Program sloganı, açık renk fonlarda logonun lacivert fonuyla aynı renkte font, koyu renk fonlarda
ise beyaz font kullanılarak logonun altında ortalanarak kullanılmalıdır.
Program Logosunu projemin ismiyle birlikte nasıl kullanmalıyım?
Operasyonel Program kapsamında desteklenen proje isimlerinin, OP logosu ve AB-Türkiye
İşbirliği logosu ile birlikte nasıl uygulanacağı aşağıda gösterilmiştir.
OP logosu eğer bir fotoğraf veya başka bir grafik öğe üzerinde kullanılıyorsa, logo ve proje adı
daima %80 saydam beyaz şerit üzerine yerleştirilmelidir. Eğer fon beyaz ise, bu şeridin rengi %10
siyah olmalıdır.
Şeridin yüksekliği logonun yüksekliğine eşit olacaktır. Logo daima, hiç kenar boşluk bırakmadan
sol kenara dayanmalıdır (sıfırlanmalıdır).
Microsoft Word’de bu şeridi eklemek için şu işlemleri uygulayın: Ekle>Şekil> Dikdörtgen. Buradan
da saydamlık ayarlarını değiştirin (Word’de beyaz için 20, siyah için 90). Bu aşamadan sonra
logoyu şu menü adımlarını izleyerek yerleştirebilirsiniz: ‘Ekle>Resim>Dosyadan resim…’ Buraya
proje adınızı textbox (metin kutusu) olarak ekleyebilirsiniz). Kolay yerleştirme ve konumlandırma
için bu öğe hizalama adımlarının hepsi ‘Üzerinde/Through’ komutuyla yapılabilir.
Word şablonunu indirmek için:
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/program-dokumanlari-1
Projemin adını yazarken hangi fontu kullanmalıyım?
Proje adı Futura Medium fontuyla, büyük harflerle yazılmalıdır ve dikey olarak logoyu ortalamalıdır.
‘Futura Medium’ elimizde yok, başka bir font kullanabilir miyim?
Bilgisayar sisteminizde Futura yok ise, bunun yerine Futura Std Light, Proxima Nova veya Calibri
Bold kullanabilirsiniz. Eğer bu fontlardan hiçbiri yok ise, tavsiye edilmemekle birlikte, son çare
olarak Arial gibi varsayılan bir tırnaksız (sans-serif ) bir font kullanabilirsiniz.
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Materyallerimizde kullanmak için Program Logosunu nereden indirebilirim?
Program Logosunu bu bağlantıdan indirebilirsiniz:
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/logolarimiz
Siyah/Beyaz baskı yapıyoruz. Program Logosunun siyah/beyaz şablonu var mı?
Evet, var. Bu bağlantıdan indirebilirsiniz:
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/logolarimiz

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI LOGOSU

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logosu
Bakanlık Logosunu bütün materyallerde kullanmalı mıyım?
Evet, kesinlikle. Bunun tek bir istisnası vardır. “Kalem, USB bellek, çıkartma gibi küçük promosyon
malzemelerinde, sadece tek bir logonun sığabileceği kadar yer varsa, AB-Türkiye işbirliği logosu
tercih edilmelidir.”
Bakanlık Logosunu nereye yerleştirmeliyim?
Bakanlık Logosu, mümkün olan her yerde diğer ortaklık logolarının soluna yerleştirilmelidir.
Bakanlık Logosunun büyüklüğü ne olmalıdır?
Ana logo bölümü (Bakanlığın adının geçmediği bölüm), AB-Türkiye İşbirliği Logosunun yarı
büyüklüğünde olmalıdır.
Logonun altında Bakanlığın adını da kullanmalı mıyım?
Evet, kesinlikle. Materyallerin üretileceği dile göre, Bakanlığın adı logonun altında uygun dilde
yer almalıdır.
Bu kuralın tek istisnası, kalem, USB bellek, çıkartma gibi küçük materyallerdir. Bu durumda
Bakanlığın adı kullanılmadan sadece logosu kullanılabilir.
Materyallerimizde kullanmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logosunu nereden
bulabilirim?
Bakanlığın logosunu Türkçe ve İngilizce olarak https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/logolarimiz
adresinden indirebilirebileceğiniz gibi bu dökümanın ekinde sunulan CD’den de edinebilirsiniz.
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Siyah/Beyaz baskı yapıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu siyah/beyaz
olarak var mıdır?
Evet, var. Siyah/beyaz logoyu https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/logolarimiz adresinden
indirebilirebileceğiniz gibi bu dökümanın ekinde sunulan CD’den de edinebilirsiniz.

DİĞER LOGOLAR – Desteklenen Projelerin Logoları
Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenen projemiz için bir logo geliştirmemiz
uygun mu?
Projelerin kısa ömürlü olmalarından dolayı ve hedef kitlenin dikkatini ve konsantrasyonunu
saptırma potansiyeli taşıdığından fonlanan projeler için ayrıca logo geliştirilmesi tavsiye
edilmemektedir.
Desteklenen projeler altında proje çıktılarının pazarlama faaliyetleri söz konusu ise, örneğin,
proje altında bir ortak kullanım atölyesi kurulmuş ve bu atölyenin tanıtım ve pazarlama bileşeni
altında marka çalışmaları yer alıyorsa, bu tür sürdürülebilir çıktılara ilişkin logo hazırlanabilir. Bu
tür logo çalışmalarının Tanıtım Koordinatörlüğüne onaya sunulması gerekmektedir. Onay süreci
sonrasında üzerinde logo olacak çalışmaların üretimi başlamalıdır. Aksi takdirde, bu çalışmalar
için yapılan harcamaların uygunsuz maliyet sayılma riski bulunmaktadır.

DİĞER LOGOLAR – Ortakların Logoları
Başka kurumlarla ortak çalışıyoruz. Onların logosunu kullanabilir miyiz ve nasıl
kullanmalıyız?
Evet, kullanabilirsiniz. Bu logoları Bakanlık logosunun sağına yerleştirebilirsiniz. Ortakların
logoları için genelde tavsiye edilen yer, materyalin alt kısmıdır.
Ortaklarımız arasında, kendi kuralları olan başka uluslararası kuruluşlar var. Bu logoları
nasıl kullanabiliriz?
Eğer AB dışında Dünya Bankası veya BM gibi başka uluslararası kuruluşlarla ortak çalışıyorsanız,
bu logoların AB görünürlük standartlarına göre bir arada nasıl kullanılacağına ilişkin http://www.
avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-gorunurluk-ilkelerini-ogrenin-16 sayfasını ziyaret ediniz.

ÖRNEK
ALT-MARKA /İLAVE LOGOLAR
Desteklenen projeler için hazırlanan rapor kapakları, posterler, bilgilendirici broşürler ve el ilanları
için lütfen aşağıda gösterilen örnekten yararlanınız. AB-Türkiye İşbirliği bayrağı, materyalin 1/8’lik
üst kısmına, altta 5px’lik lacivert çizgiyle materyalin geri kalan kısmından ayrılan beyaz fon
üzerine yerleştirilecektir. Logo ve proje adı bu 5 px’lik lacivert çizgiden hemen sonra başlamalıdır
ve toplam materyal yüksekliğinin 1/10’unu kaplamalıdır.
Ortakların logoları materyalin 1/10’luk alt kısmına, üstte 5px’lik lacivert çizgiyle materyalin geri
kalan kısmından ayrılan beyaz fon üzerine yerleştirilecektir.
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Dalgalı bayrak
alanı

1/8
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

5px çizgi

Logo ve proje
adı

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

GAZİANTEP HALI DOKUMACILIĞI İÇİN
MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ

80% şeﬀaf
bant

1/10
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Basılacak malzemenin başlığı
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Kurum Adı

Logo with other logos and poster/leaﬂet example
Diğer logolarla program logosunun kullanımı ile poster/broşür tasarımı örneği
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4) METİN VE TİPOGRAFİ KULLANIMI
Üretilecek materyallerde hangi fontu kullanmalıyım?
OP’nin birincil yazı karakteri olarak Calibri seçilmiştir. Bu font, kurum içinde üretilen promosyon
malzemelerinde kullanılmaktadır. Calibri yoksa, bunun yerine tercih edilecek ikinci font Arial
fontu olmalıdır.
Ancak logoda, proje isimlerinde, başlıklarda (materyallerin başlıkları) ve ürün isimlerinde (örneğin
CD isimleri) Futura Medium(veya Futura Std Light, Proxima Nova) kullanılmalıdır. Bunlar dışında
Ek 1’de anlatıldığı şekilde Calibri kullanılacaktır.
Okunabilirliği artırmak için bir öneriniz var mı?
Küçük harfler, alt ve üst çıkıntıları olduğu için, kelimelerin göz tarafından daha rahat algılanmasını
sağlar.
BÜYÜK HARFLER BİRBİRİNDEN FARKLI UZANTILAR VE ÇEŞİTLİLİK İÇERMEDİĞİ İÇİN OKUNMASI
DAHA ZORDUR.
Büyük harfleri, gerekliyse, sadece başlıklarda kullanın. Hiçbir şekilde ana metin akışında
kullanmayın.
Kullanmam gereken bir sorumluluk reddi metni var mı?
Rekabetçi Sektörler Programı şu anda ülke çapında 60’ın üzerinde projeyi desteklemektedir.
Gelecek yıllarda bu rakamın artması beklenmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde
programın hedef kitleleri bilgilendirmeyi amaçlayan yüzlerce faaliyeti ve binlerce materyali
bünyesinde barındırması beklenmektedir.
Geliştirilen her bir faaliyette ve materyalde, hedef kitleye farklı bilgi sunulacaktır. Bu bilgiler,
kaynak projeler tarafından doğrudan üretilecektir. Geliştirilen içeriğe ilişkin sorumluluğun
proje sahipleri tarafından üstlenilmesi adına, program ve tüm projeler kapsamında üretilen
materyallere bir sorumluluk reddi metni eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede, üretilen bilgilerin,
materyali geliştirenlerin görüşleri olduğu, ve buradaki her türlü bilginin AB veya Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının görüşünü yansıtmadığı beyan edilmiş olacaktır.
Bu nedenle, istisnasız tüm iletişim materyallerine, aşağıdaki sorumluluk reddi konulmalıdır.

Bu yayın (kitap/broşür/bülten/web sitesi veya başka bir iletişim aracı veya materyali)
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının
içeriğinden sadece xxxx (yayını geliştiren kuruluşun adı) sorumludur ve hiçbir şekilde
Avrupa Birliği ve /veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı
şeklinde yorumlanamaz.
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Sorumluluk reddi metni, çok sayfalı dokümanlarda arka kapağın veya iç kapak sayfasının en altına
yerleştirilmelidir. Açıklayıcı bir metin içeren tek sayfalık bir belge olduğunda, (sadece teklif çağırısı
yapan posterler içermez), yine o tek sayfalık materyalin en altına yerleştirilmelidir.

5) GÖRSELLERİN KULLANILMASI
Fotoğraf, güçlü ve dinamik bir iletişim aracıdır. OP’nin çeşitliliği ve gücü, kullanılan görüntülerde
yansıtılabilmelidir.
Materyallerde kullanılan görsellerin odak noktası ne olmalıdır?
Projenizle ilgili tüm fotoğraflarda insan boyutu odak noktası olmalıdır. Aşağıda, hayvan mezatı
inşaatıyla ilgili yürütülen bir projeden iki ayrı fotoğraf örnek olarak verilmiştir. Hangisi daha ilgi
çekici?

Görsellerin yansıttığı ruh hali ve bağlam konusunda ne söylenebilir?
Fotoğraf, ortamı ve bağlamı yansıtmalıdır. Doğrudan görünen ve çok tipik olanın ötesine bakarak
daha ilham verici bir perspektif bulmaya çalışın.
Etkiyi artırmak ve etkili bir iletişim sağlamak için ayrıntıları veya sıra dışı açıları dikkate alın.
Görsellerimiz doğal, hayatın içinden insanları ve durumları yansıtmalıdır. Duyguyu ve ortamı
yansıtabilmeli ve hedef kitlenin ilgisini çekmelidir.
Sadece amaca uygun ve katma değer sağlayan görseller kullanın.
İçerik konusunda ana kurallar nelerdir?
İçeriğin rencide edici veya yabancılaştırıcı olmadığından emin olun. Klişelerden, ırksal ve
toplumsal cinsiyete dayalı kalıplardan kaçının.
Görseller için bir renk tercihi var mı?
Görseller renkli, tek renk (monoton) veya siyah beyaz olarak kullanılabilir.
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Materyallerde görselleri hangi çözünürlükte kullanmalıyım?
Basılı materyalde kullanılacak görsellerin baskı kalitesinde olması gerekir. Bunun için belirlenen
minimum standart, basılı malzemeler için 300 dpi, web sayfaları içinse 72 dpi’dır.
İnternette tonlarca görsel var. Bunları kullanabilir miyim?
Bir görselin internette olması telif hakkı olmadığı anlamına gelmez.
Ancak, internette ücretsiz görseller de vardır.
Aşağıdaki bağlantıda gösterildiği şekilde http://
creativecommons.org/licenses/ lisans durumunu
anlatan ikonları kontrol edin. Görselleri lisansın
sınırları içinde kullanın. Seçtiğiniz görselde
herhangi bir ikon yoksa, büyük ihtimalle ürettiğiniz
materyalde kullanıma elverişli değildir. Bu türden
görselleri kullanmanız durumunda hakkınızda dava
açılabileceği gibi, fotoğrafın sahibine de saygısızlık
etmiş olursunuz.
Bazı web sitelerinden her zaman fotoğraf satın
alma şansınız var. ‘Royalty free’ veya ‘microstock’
kelimeleriyle arama yaptığınızda görsel satan çok
sayıda ticari web sitesi bulabilirsiniz.

Atıfta bulunularak
kullan
Ticari olmayan
amaçlarla kullan

Değiştirmeden
kullan
Aynı telif haklarını
saklayarak kullan

Lisans sorunu yaşamadan kullanabileceğim görseller sağlıyor musunuz?
Operasyonel Program görsel galerimizde, projelerinize ilişkin iletişimi güçlendirmek için indirip
kullanabileceğiniz yüzlerce fotoğraf bulunmaktadır.
Bu görsellerin telif hakkı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına aittir ve görseller faydalanıcı
kuruluşlar tarafından ücretsiz kullanılabilmektedir. OP’nin fotoğraf galerisi dışında başka
yerlerden telif hakkına sahip kişiden izin almadan görsel kullanmayın.
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/fotograf-galerisi
Görsellerdeki insanlardan izin almak gerekir mi?
Evet, kesinlikle.
OP ve faydalanıcı proje etkinlikleri sırasında katılımcıların fotoğrafları çekilmişse, filme alınmışlarsa
veya ses kayıtları yapılmışsa, uygun formlar doldurtularak bu kayıtların ve görüntülerin
kullanılabileceğine dair rızaları alınmalıdır.
Çocuklar için, yazılı olarak ebeveynlerden veya yasal velilerinden izin alınmalıdır.
Böyle bir forma örnek, elinizdeki kitapçıkta Ek 2’de verilmiştir.
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6) ŞABLONLAR
ÖZET
Kurum içinde üretilebilecek aşağıdaki iletişim materyalleri için Şablonlar hazır olarak kullanımınıza
sunuldu. Bu Şablonlar, dışarıdan tasarım yaptırma imkanı olmadığı veya uygun olmadığı
durumlarda, tutarlı, zaman tasarrufu sağlayan ve ekonomik kurum içi üretime elverişli olacak
şekilde tasarlanmışlardır.

KURUM İÇİ ÜRETİM İÇİN ŞABLONLAR
Antetli kağıt – Bu antetli kağıtları basabilir, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
desteklenen projenizle ilgili yazışmalarınızda kullanabilir veya elektronik ortamda taslak olarak
kullanabilirsiniz.
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Kurum Adı
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REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Kurum Adı

O
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LOGO L

LOGO L

Kurum Adı

O
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GO G

O

LOGO LO

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Kurum Adı

Letterhead / Antetli Kağıt

Power Point – Farklı etkinliklerde projenizi bir hedef kitleye sunmanız istenebilir. Belli bir fikir veya
faaliyeti sunmanın en tercih edilen yolu Power Point sunumlarıdır. Etkili Power Point sunumunun
nasıl yapılacağıyla ilgili olarak lütfen Bu Kitapçığın içindeki İletişim Kılavuzuna bakın.
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Kurum Adı
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Kurum Adı
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Kurum Adı
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LOGO L

LOGO L
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REKABETÇİ
SEKTÖRLER

O

LO
GO G

Kurum Adı
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LO
GO G

Kurum Adı
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GO G

Kurum Adı

O

LOGO L

Kurum Adı

O

LO
GO G

O

LOGO LO

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Kurum Adı

Presentation / Sunum

Basın Bültenleri – Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki tüm faydalanıcı projelerin kullanması
gereken bir basın bülteni şablonu geliştirdik. Etkili basın bültenlerini nasıl geliştirebileceğinize dair
kısa ilkeler, bu Kitapçığın içindeki İletişim Kılavuzunda yer almaktadır. Basın bülteni şablonu ise
Ek3’de yer almaktadır. Şablondaki ikinci sayfanın tüm basın bültenlerinde kullanılması zorunludur.
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PROFESYONEL TASARIMCILAR İÇİN ŞABLONLAR
Projeleriniz için iletişim ve tanıtım materyalleri geliştirmek üzere profesyonel tasarımcılarla
veya matbaalarla çalışacaksanız, OP kimlik klavuzunu onlarla paylaşmanız önerilir. Bu kılavuzu,
elinizdeki kitapçığa ek olarak sunulan iki CD’den, tedarikçiler için hazırlanmış CD’de bulabilirsiniz.
Tedarikçinizi ayrıca https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr web sitesine yönlendirerek RSP Marka
Kılavuzunu buradan indirmelerini sağlayabilirsiniz.
Kurum dışı tedarikçiler tarafından üretilen her türlü materyalin bu kitapçıktaki taslak ve kurallarla
uyumlu olması gerekmektedir.


Kartvizitler



Çantalar



Sertifikalar



Taşıtlar



Broşürler



Teşhir Panoları



Bayraklar



Anma Levhaları



Roll-Up Afişler



Ekipman



Sahne Fonları



Tanıtım Materyalleri
Packshotlar

ve Video

Bütün Şablonlar bu kitapçığın ekindeki CD’de yer almaktadır, ayrıca https://rekabetcisektorler.
sanayi.gov.tr/program-dokumanlari-1 bölümünden indirilebilir.
KARTVİZİTLER

İsim Soyisim
Ünvan - Türkçe
Ünvan - İngilizce

Bükreş Sokak 3/10
06680 Çankaya - Ankara

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

O LOG
OG

LOGO L

LOGO L

O

O

O LOG
OG

Tel 312 428 0561/62
Mobil 533 282 0282
Fax 312 428 0563
yesim.ersoy@sivildusun.eu
www.sivildusun.eu

Kurum Adı

Business Cards / Kartvizitler

Proje fonları kapsamında proje personeli için basılan tüm kartvizitler aşağıdaki formatta olmalıdır:
Kartvizitin boyutları 8.5cm x 5.5cm olmalı ve köşeler yuvarlatılmamalıdır. Kartvizitin arkasında
sadece program logosu yukarıda gösterildiği şekilde yer alabilir.
SERTİFİKALAR
Projeniz kapsamındaki fonlarla bir eğitim veya başka bir kapasite geliştirme etkinliği
düzenliyorsanız, katılımcılarınıza aşağıdaki formatta bir sertifika vermelisiniz:
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Sertifikanın boyutları aşağıda gösterilen şekilde yatay A4 formatında olmalıdır:

This project is co-ﬁnanced by the European Union and
the Republic of Turkey.

This is to certify that

MS. YEŞİM ERSOY
has successfully completed the

Strategic Communications & Communication Tools Training Programme
held through 19-20 March 2014 in Ankara, Turkey.

Yeşim Gözde Ersoy

LO
GO G

O

O

Ministry of
Science, Industry & Technology

LOGO L

LOGO LO

Technical Assistance Team

O LOG
OG

Trainer

Işın Gürel

Kurum Adı

Certiﬁcates/Sertiﬁkalar

BROŞÜRLER
Projeniz kapsamında herhangi bir faaliyet için broşür üretiyorsanız, aşağıdaki ilkelere uymalısınız:
Broşürün ön yüzünde/sayfasında, sadece AB-Türkiye İşbirliği logosu, program logosu, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu, broşürün başlığı ve varsa ortakların logoları yer almalıdır.
Arka yüzde, iletişim bilgilerinin yanı sıra, ipa.sanayi.gov.tr web adresi ve bu dokümanda daha
önce bahsedilen sorumluluk reddi metni yer almalıdır.
BAYRAKLAR
Projeniz kapsamında düzenleyeceğiniz halka açık her türlü faaliyette, aşağıdaki bayrakları
kullanmanız gerekmektedir. Eğer etkinlik oturma düzeninde yapılıyorsa, kırlangıçların yanı sıra,
aşağıdaki şekilde masa bayraklarının da kullanılması gerekmektedir.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

Flags / Bayraklar

ROLL-UP AFİŞLER
Farklı etkinliklerde organizasyonun sahiplenildiğini göstermek için Roll-up afişler kullanılmaktadır.
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Düzenleyeceğiniz etkinliklerde Roll-up afişleri aşağıdaki formatta kullanmanız önerilmektedir:

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Proje İsmini
Buraya Yazın
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O

O

O LOG
OG

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

LOGO L

LOGO LO

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Kurum Adı

Roll-Up Banner / Roll-Up Aﬁş

SAHNE FONU

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

Toplantı Adını
Buraya Yazabilirsiniz

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

İSİM SOYİSİM

LO
GO G

Ünvan

O

LO
GO G

O

T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO L

T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

O

LOGO LO

Kurum Adı

O LOG
OG

Ünvan

LOGO L

İSİM SOYİSİM
REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO LO

Spider Banner / Sahne Fonları

O

İSİM KARTLARI
Her türlü etkinlikte, isim
kartları ve masa isim kartları
programın görsel kimliğini
güçlendirmede önemli bir rol
oynamaktadır. İsim kartları ve
masa kartları için aşağıdaki
formatları kullanmalısınız.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

O LOG
OG

Konuşmalar, sunumlar, panel
oturumları gibi sahne kurulan
daha büyük etkinliklerde,
sahne fonu kullanılması
önerilmektedir. Sahne
fonları fiziksel malzeme
olarak üretilebileceği gibi,
etkinliklerinizin bütçesine
göre projektörle dijital
yansıma yapılmak suretiyle
de kullanılabilir. Yanda bir
örnek verilmiştir:

Kurum Adı

TAŞIT VE EKİPMANLAR
Name Cards / İsimlikler
Proje fonlarıyla satın alınan
araçların
arkalarında
ve
yanlarında dalgalı bayrak
logosu ve OP logosu yer almalıdır. Gerektiğinde, faydalanıcı projenin adı, kırtasiye tasarımlarında
olduğu şekilde yerleştirilmeli ve aynı orantılara sahip olmalıdır.
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AB tarafından finanse edilen projelerde kullanılan araçların üzerine, görünürlük kurallarına uygun
çıkartmalar/tabelalar yerleştirilmelidir.
ÖZELLİKLER

AB - Türkiye işbirliği logosu, program logosu, BST Bakanlığı logosu mutlaka yer
almadır.


İşbirliği logosu, diğer logoların en az iki katı olacak şekilde yerleştirilmelidir.



Yüklenici veya iştirakçi logoları da kullanılabilir.



“Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle tedarik edilmiştir.” ibaresi araçların
üzerinde okunaklı ve görünebilecek büyüklükte yer almalıdır.
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O
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OG

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

LOGO L

LOGO LO

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
desteğiyle tedarik edilmiştir.

Kurum Adı

Livery / Taşıt ve Ekipmanlar

TEŞHİR PANOLARI
OP tarafından desteklenen yapıların ve renovasyonların önüne teşhir panosu kurulması
zorunludur.
ÖZELLİKLER

Boyutu ve sayısı, proje büyüklüğüne bağlıdır.
Kolay görünür ve anlaşılır olmalıdır.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Sivas İçme Suyu İnşaatı Projesi
Proje No
EuropeAid/130092827/121526152
Başlangıç Tarihi
25 Nisan 2014
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O
REKABETÇİ
SEKTÖRLER

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

Signage Plates / Teşhir Panoları
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LOGO L

LOGO LO

Bitiş Tarihi
01 Mayıs 2015

O LOG
OG



Kurum Adı



Proje başlangıcında konulup, proje tamamlandıktan altı ay sonraya kadar tutulmalıdır.



İşbirliği logosu görünür şekilde ve diğer logolardan en az 2 kat büyüklükte olacak
şekilde yerleştirilmelidir.



‘Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.’
ibaresi görünür bir şekilde yer almalıdır.



AB-Türkiye işbirliği logosu, program logosu, BST Bak. Logosu, yüklenici logoları,
işlerin başlangıç ve bitiş tarihleri yer almalıdır.



AB tarafından desteklenen altyapı projelerinde, projeye ilişkin bilgi ve AB mali
desteği gösterilmelidir.

ANMA LEVHALARI
AB tarafından finansal destek sağlanan fabrika, kurum, tesis, köprü, yol, kamusal alan sanat eseri
gibi yapılarda, AB desteğini göstermek üzere kullanılır.

SULTANAHMET ÇEŞMESİ
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
desteğiyle inşa edilmiştir.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO L

LOGO LO

2005

Kurum Adı

Memorials / Anma Levhaları

ÖZELLİKLER

Açılış töreninde hazır olmalıdır.


Görünür yerde olmalıdır.



Sabit kalır, çıkarılmaz.



AB-Türkiye işbirliği logosu, program logosu, BST Bak. logosu mutlaka yer almadır.



AB-Türkiye işbirliği logosu görünür şekilde ve diğer logolardan en az 2 kat büyüklükte
olacak şekilde üst tarafa yerleştirilmelidir.



Açılış yılı yazılabilir.

“Bu (binanın ismi) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.”
Veya “Bu okul Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yeniden inşa edilmiştir” ibaresi
yer almalıdır.
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EKİPMANLAR
AB tarafından finanse edilen projelerde kullanılan ekipmanlara, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edildiğini gösteren etiketler yapıştırılmalıdır.
ÖZELLİKLER

İşbirliği logosu, diğer logoların en az iki katı büyüklükte olacak şekilde yerleştirilmelidir.


Yüklenici veya iştirakçi logoları da kullanılabilir.



Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.



Demirbaş numarası verilebilir.



“Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle tedarik edilmiştir” ibaresi yer
almalıdır.



AB-Türkiye işbirliği logosu, program logosu, BST Bak. logosu eğer etiketin boyutu
müsaade ediyorsa yer almalıdır. Etiketin boyutu sadece bir logoya müsaade ediyorsa
o zaman sadece AB-Türkiye işbirliği logosu konulabilir. Eğer etiketin boyutu hiç bir
logoya müsaade etmiyorsa (Diğer yazılar 9 puntoyla yazıldığında etikette başka yer
kalmıyorsa) o zaman sadece ‘Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle tedarik
edilmiştir.’ ibaresi mutlaka yer alır.

Purchased within the framework of “xxxxxx
Project” ﬁnanced by EU and Republic of Turkey
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse
edilen “xxxx Projesi” kapsamında satın alınmıştır.

Purchased within the framework of “xxxxxx
Project” ﬁnanced by EU and Republic of Turkey

Fixed asset / Demirbaş No. 174452

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse
edilen “xxxx Projesi” kapsamında satın alınmıştır.
Fixed asset / Demirbaş No. 174452
O

O LOG
OG

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO L

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

O

LOGO LO

Purchased within the framework of “xxxxxx
Project” ﬁnanced by EU and Republic of Turkey
LO
GO G

Kurum Adı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse
edilen “xxxx Projesi” kapsamında satın alınmıştır.
Fixed asset / Demirbaş No. 174452

Equipment / Ekipman

TANITIM MATERYALLERİ
Projenizin görünürlüğünü artırmak için tanıtım materyalleri geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu
kitapçığın İletişim Kılavuzu bölümünde olası bazı tanıtım materyalleri sunulmuştur. Bu bölümde,
en yaygın tanıtım materyallerinin şablonlarını sizin için hazırladık.
Proje bütçesinde yer alan her türlü tanıtım materyalinin siparişini vermeden önce kontrat
yöneticinizden onay almanız gerekmektedir.
DEFTER VE TÜKENMEZ KALEM
Proje faaliyetleriniz kapsamında eğitim ve kapasite geliştirme etkinliklerinin yanı sıra, konferans,
seminer ve/veya toplantı yapmayı düşünüyorsanız, bu materyalleri üretmeyi düşünebilirsiniz.
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Defter ve tükenmez kalem için markalaşma örnekleri:

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Katıl, Rekabet Et, Büyü

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse
edilmektedir.

LO
GO G

O

O

Kurum Adı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO L

LOGO LO

web adresi

O LOG
OG

Proje İsmi

Notebooks / Defterler

Pens/Kalemler

ÇANTALAR
Tanıtım materyallerinde marka kullanıma ilişkin örnekler:

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Proje İsmi

LOGO L

O LOGO
OG

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

O

LOGO LO

Katıl, Rekabet Et, Büyü
LOG
GO

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Kurum Adı

ipa.sanayi.gov.tr

Front

Back

Bags/Çantalar

CD KAPLARI
CD kabı örnekleri:

Front

Back

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse
edilmektedir.

CD/DVD
BAŞLIĞI

O LOG
OG

LOGO LO

LOGO LO

O

O

O LOG
OG

O

LO
GO G

LOGO L

Kurum Adı

O LOG
OG

LO
GO G

LOGO L

Kurum Adı

O

LOGO L

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

O

Katıl, Rekabet Et, Büyü

LO
GO G

O

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

LOGO LO

CD/DVD BAŞLIĞI

Kurum Adı

CD / DVD
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REKABETÇİ
SEKTÖRLER

DOSYALAR
Dosya örnekleri:

Front

Proje İsmi
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse
edilmektedir.

Front-open

Back

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Katıl, Rekabet Et, Büyü
LOGO LO

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse
edilmektedir.
LO
GO G

LOGO L

O LOGO
OG

WEB ADRESI

O

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

Kurum Adı

Folders / Dosyalar

PROFESYONEL BASKI
Ofset baskıya girecek materyallerde parlak yüzeyler kullanmamaya özen gösterin. Mümkün
olduğu ölçüde daha çevre dostu baskı teknikleri ve kağıtlar kullanın.
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B. İLETİŞİM
KILAVUZU
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İLETİŞİM KILAVUZU
Bu bölüm, hedef kitlenizle sürdüreceğiniz iletişimi stratejik bir şekilde planlamanıza destek
vermek için geliştirilmiştir.
Burada verilen örnekler, referanslar ve kontrol listeleri genel iletişim amaçlıdır ve sizin projenize
özgü şartlara göre uyarlanmamıştır.
Bu nedenle, bu bölümdeki bilgilerin, projeniz kapsamındaki iletişim faaliyetlerinizi planlama ve
uygulamada kılavuz olarak kullanılması önerilmektedir.

İLETİŞİM
İletişim, bir kişiden diğerine bilgi ve fikirlerin iletilmesi olarak tanımlanır. Bu süreç, bir
gönderici (bilgi veya fikrin sahibi veya ilk üreticisi), bir fikir, bilgi veya duygu (ileti) ve
de bir alıcı (hedef kitle) olmasını gerektirir.
Etkili iletişim ancak alıcı (yani, hedef kitleniz) sizin gönderici olarak vermeyi
hedeflediğiniz bilgiyi veya fikri (yani iletiyi) tam anlamıyla alırsa gerçekleşmiş olur.

İLETİŞİM SÜRECİ
Düşünce: Önce, bilgi göndericinin zihninde oluşur. Gönderici olarak önce sizin hedef
kitleye hangi mesajı vermek istediğinizi bilmeniz gerekir.
Dil kodlaması: Sonra, alıcıya en uygun formatta bir ileti gönderilir. Unutmayın, bazen
bir şeyi nasıl söylediğiniz söylediğiniz şeyden daha etkilidir.
Kod Çözme: Son olarak, alıcı iletiyi anlayabileceği bir kavrama veya bilgiye çevirir.

İLETİŞİM ARAÇLARI
İletinin kaynağı olarak, mesajınızı hedef kitlenize en pürüzsüz şekilde aktarmanızı
sağlayacak ve onların da hedeflediğinize en yakın mesajı anlamalarını sağlayacak
uygun araç veya kanalı seçmelisiniz.
Bu süreçte size yardımcı olması için iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. İletişiminiz
yazılı veya sözlü olabileceği gibi bir eylem veya performans ya da aracılar yoluyla da
gerçekleştirilebilir. Bütün bunlarda amacınıza en uygun aracı kullanmalısınız.
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1) İLETİŞİMİNİZİ PLANLAMAK
İletişiminizi planlamanın ilk adımı iletişimdeki hedefinize karar vermektir. Bu nedenle, hedef
kitleye bir mesaj veya bilgi vermek için ister bir etkinlik, ister üretilmiş bir materyal olsun, önce
kendinize şu soruyu sorun: bu iletişim eylemiyle ben neyi başarmak istiyorum?
Neyi, ne zaman ve nasıl yapmanız gerektiğine karar verirken sizi asıl yönlendiren hedefiniz
olacaktır.
İletişiminizi planlamadaki ikinci adım kime ulaşmak istediğinize karar vermektir. Bu spesifik
iletişim eylemindeki hedef kitleniz kim olmalı? Hedef kitlenizi anlamaya çalışın. Bu sayede, hedef
kitlenizle ilgili edindiğiniz bilgi sizin de iletişiminizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.
Sonraki adım, bu iletişim eylemini gerçekleştirerek hedef kitlenize tam olarak ne söylemek
istediğinize karar vermektir. Ne söylemek istiyorsunuz? Ve de sizin iletişim eyleminizden hangi
fikri, izlenimi veya etkiyi edinmelerini istiyorsunuz?
Son aşamada, bu iletişim eylemini nasıl gerçekleştireceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Bu
aşamada, amacınıza, hedef kitlenize ve vermek istediğiniz mesaja en uygun iletişim aracının veya
kanalının ne olduğuna karar vermeniz gerekir.

Araçlar ve Kanallar Konusunda Karar Vermek
İletişiminizin başarısı bir dizi kritere bağlı olacaktır:


Mesajınız net mi?



Mesajınız hedef kitlenizi ilgilendiriyor mu? (amaca uygun mu?)



İletişim aracınız/kanalınız iletişim amacınıza ne derece hizmet ediyor?



Seçtiğiniz araç/kanal hedef kitleniz için uygun mu?



Hedef kitlenizin sizin iletişim için seçtiğiniz araca / kanala erişimi var mı?



Aracın / kanalın tasarımı, mesajı iletmeye ne derece uygun?

İletişim eyleminizde başarılı olabilmek için, kullanabileceğiniz çeşitli araç ve kanalları bilmekte
fayda var. Bu doküman, kullanabileceğiniz iletişim araçları, bu araçların neden dikkate
alınması gerektiği, avantajları ve dezavantajları konusunda size genel bir fikir vermek amacıyla
hazırlanmıştır.
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Lütfen iletişimin bir sanat olduğunu unutmayın. Her bir iletişim eylemini ayrı bir faaliyet olarak
düşünmelisiniz. Her bir iletişim dizisi için, hedef kitleniz, mesajınız ve amacınız farklı olabilir.
Bütün bunlara en uygun aracı veya kanalı seçmelisiniz.

İletişim Kılavuzu
Bu kılavuz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, genel amaçlı olarak geliştirilmiştir ve mevcut
iletişim araçları ve faaliyetleri, bunların neden kullanıldığı ve nasıl uygulanmaları gerektiği
konusunda genel bilgi vermeyi amaçlar. İkinci bölümde, iletişim araç ve faaliyetleri, Operasyonel
Programın Program Otoritesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına göre
uyarlanmıştır. Bu yönüyle, Halkla ilişkiler Görevlileri ve iletişim çalışmalarında yer alan diğer
personel için bir referans kitabı olması amaçlanmıştır. Özet olarak, bu iki bölüm, aşağıdaki bilgileri
içermektedir:

İletişim Araçları
İletişim araçlarından oluşan bir liste, bunların kullanım amaçları, hedef kitleleri ve ömrü. Bu araçlar,
çevrimiçi (online), çevrimdışı (offline) ve halkla İlişkiler faaliyetlerinizde kullanabileceğiniz araçlar
olarak gruplandırılmışlardır. Her bir gruptaki listede, farklı amaçlarla ihtiyaç duyabileceğiniz
araçları açıklamak için alt kategoriler bulunmaktadır.

OP’ye özgü Faaliyetler için Kontrol Listesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın IPA-OS iletişim faaliyetlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak
için özel olarak uyarlanmış bir iletişim araçları kılavuzu. Bu bölüm hazırlanırken, Operasyonel
Program İletişim Eylem Planından bir dizi faaliyet derlenmiştir. Bu faaliyetler, Bakanlığın gelecekte
yapacağı ve Halkla İlişkiler görevlileriyle iletişim personelinin üzerinde çalışacağı faaliyetler için
bir referans noktası olarak alınmıştır.

2) İLETİŞİM ARAÇLARI
Bu bölümde, mevcut iletişim araçları ve bunların neden ve nasıl kullanıldığı konusunda bilgiler
yer almaktadır. Buradaki araçlar dört ana gruba ayrılmıştır:


Çevrimdışı (Offline) Araçlar



Çevrimiçi (Online) Araçlar



Halkla İlişkiler amaçlı İletişim



Kurumiçi İletişim / Bilgi Paylaşımı
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2.A. ÇEVRİMDIŞI ARAÇLAR
Çevrimdışı araçlar çoğunlukla farklı amaçlarla değişik formatlarda üretilen basılı materyallerdir.



Basılı Malzemeler



Tanıtım Görünürlük Malzemeleri



Hediyeler

Materyaller

El ilanı / Föy

Broşür

A) BASILI
MALZEMELER

Amaç
Bilgi yaymak
Hedef kitleyle iletişimi sürdürmek
Trafiği diğer iletişim kanallarına çekmek
Bir proje veya konuyla ilgili bilgi vermeniz gerektiğinde broşür
üretmeniz gerekir. Broşürleri ömrü daha uzundur, bu nedenle,
buradaki bilginin de, tarih vermekten kaçınarak, bunun yerine genel
bilgiler sunarak, uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Broşürler aynı
zamanda hedef kitlenizi, web siteleri gibi güncel bilgiye anında erişimin
sağlanabileceği başka iletişim kanallarına yönlendirebileceğiniz
araçlardır.
El ilanları ve föyler, geniş dağıtım için tasarlanmış basılı reklam
araçlarıdır. Posta yoluyla gönderilebileceği gibi, kamuya açık alanlarda
dağıtılabilir veya yayınların içine yerleştirilebilirler. Bunlar genellikle
mal ve hizmet tanıtımı için, kampanyalar sırasında bir mesajı veya
beyanı yaymak için, veya faaliyetlerinize, web sitenize veya diğer
iletişim araçlarına trafiği yönlendirmek için kullanılır. El ilanları ve föyler,
tek sayfalık az yazı içeren fakat güçlü bilgi veren belgeler olmalıdır.

Posterler

El ilanlarının ömrü çok kısadır.
Posterler bir fikri, amacı veya faaliyeti tanıtmak için kullanılırlar.
Hedef kitlenin dikkatini çekebilmek için iyi bir tasarımlarının olması
gerekir. Bazen, bir fikri, yeni bir girişimi, kamuoyunu ilgilendiren bir
dizi bilgiyi vb. tanıtmak için kampanya materyali olarak bir dizi poster
kullanılabilir. Posterler çok güçlüdür ve el ilanlarından daha uzun
ömürlüdürler. Ancak posterlerin dağıtımı, diğer basılı materyaller
kadar kolay değildir. Bu nedenle, poster bastırırken dağıtım kanalları
iyi planlanmalı ve bütçelendirilmelidir.
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Materyaller

Amaç

Haber Bülteni

Bir proje veya organizasyon, hedef kitlesiyle iletişimi sürekli kılma
konusunda hevesliyse haber bültenleri tercih edilmelidir. Bültenler,
hedef kitleye organizasyon veya projeyle ilgili güncel bilgi iletebilmek
adına düzenli olarak çıkarılmalıdır. Bültenlerin ömrü uzundur ancak
içerik açısından iyi planlanmaları ve düzenli olmaları ve hedef kitlenin
okuyup kamuoyuyla paylaşabileceği akılda tutularak tasarlanmalıdır.
Bir haber bülteni hazırlarken, güncel bilgiyi dengelemek gerekir.
Geçmiş olaylarla, başarılar ve kazanımlarla ilgili değerlendirme
yaparken, hedef kitle aynı zamanda yakın gelecekte ne olacağına
ilişkin bilgi alabilmelidir. Mümkünse bir etkinlik takvimi veya etkinlik
duyurusu bölümü bu amaca hizmet edecektir.

Proje Kitabı

Yıllık Rapor

Haber bültenleri pahalı araçlardır ve dağıtımlarının iyi planlanması
gerekir. Uygun yerlerde her zaman, daha kolay dağıtılabilen elektronik
versiyonları tercih edebilirsiniz. Bu seçenek Çevrimiçi materyaller
bölümünde daha ayrıntılı açıklanacaktır.
Hedef kitleye dağıtılması gereken önemli kurumsal bilgiler olduğunda
yıllık raporlar tercih edilmelidir. Yılık raporlar, kurumun yıllık başarılarını
arşivlemenin de iyi bir yoludur. Uygun olan yerlerde, yıllık raporlar
Halkla ilişkiler materyali olarak kullanılabilir ve kamuoyuyla paylaşılması
gereken değerli bilgiler olduğunda medyaya gönderilebilir.
Proje kitapları, genelde bir proje veya kampanyanın kapanışında tercih
edilir. Bu dokümanlar, projeyi yürüten kuruluşlar için anahtar referans
dokümanlarıdır. Ayrıca, proje kitapları sayesinde hedef kitleye projenin
kazanımları, sonuçları ve çıktıları ile ilgili tek kaynaktan bilgi verme
imkânı doğar. Proje kitaplarının üretilmesi ve dağıtılması pahalıya mal
olmaktadır. Dağıtım, planlama gerektirir ve hedef odaklı olmalıdır.
Proje kitaplarıyla ilgili önemli bir nokta, ilgili kuruluşun kitabı geliştirmek
için projenin sonuna kadar beklememesi gerektiğidir. Proje Kitabının
projenin en başından itibaren planlanması gerekir. Kitapta yer alacak
bilgiler ve diğer görsel materyaller proje boyunca derlenmelidir.
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Materyaller

Bir kuruluşun, projenin veya ürünün kurumsal kimliğini güçlendirmek
Bir hizmet, ürün veya projeyle ilgili farkındalığı artırmak
Bir hizmet, ürün veya projenin hedef kitlesine olan aşinalığı artırmak
Eğer bir kuruluş, hizmet veya proje, çeşitli toplantılar, etkinlikler ve
etkileşimler yoluyla hedef kitlesiyle düzenli bir iletişim sürdürecekse,
tanıtım materyali olarak, tüm diğer materyallerin de konabileceği
dosyalar kullanılarak marka yerleştirme yapılabilir.

Roll-up’lar, bir faaliyeti tanıtırken veya bir etkinlik vb. düzenlerken
kuruluşun imzası görevini görürler. Roll-up’lar kolay taşınır ve bu
nedenle proje sahibinin şehrin dışında kullanılmaları gerektiğinde
tercih edilmelidir. Etkinlik, ürün veya kuruluş sahiplendiğini vurgulamak
istediğinde, roll-up’lar yerine büyük tanıtım panoları tercih edilmelidir.
Böylece, sahiplenme ve ev sahipliği mesajı daha net verilmiş olur.
Defterler, hedef kitlenizin not alması gereken bir seminer, konferans
veya benzeri etkinlikler düzenlediğinizde üretebileceğiniz
materyallerdir. Defterin etkinlik sonrasında da kullanılabilmesi için
ihtiyaç duyulandan daha fazla sayfayla basılması uygun olacaktır.

Çantalar

Tükenmez
ve kurşun
kalemler

Roll-up Afişler

Dosya tasarımı, dosyanın içine ne kadar materyal konacağına ve ne
süreyle kullanılacağına bağlı olarak hizmetin, ürünün veya projenin
amacına göre geliştirilir.

Defterler

Dosyalar

B) TANITIM /
GÖRÜNÜRLÜK
MALZEMELERİ

Amaç

Defterlerle aynı.
Çeşitli seçenekler vardır. Projenin başında toptan üretim yaptırılıp,
proje boyunca tüketilmesi önerilmektedir.

Etkinliğin türüne göre, konferans için veya bir dizi materyali içine
koyarak tanıtmak için bir çanta üretebilirsiniz.
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Materyaller

Amaç
Marka farkındalığını güçlendirmek

C) HEDİYELER

Proje web sitesine hızlı referans görevi görmesini sağlamak
Hedef kitleyle bağlantı kurmak
Hediyeler çok çeşitli şekillerde olabilmektedir. Birkaç örnekle
sınırlandırmak kolay değildir. Hangi hediyelerin tercih edileceği iletişim
personeli ile görüşülmeli ve hedef kitleye, projenin amacına ve bütçeye
en uygun hediyeler seçilmelidir.

Hediyeler

Bu türden materyalleri üretirken, önce kendinize böyle bir materyale
neden ihtiyaç duyduğunuzu sorun. Hatırlanmak için, prestij veya anı
olması için veya başka bir amaçla. Amacınızı belirlemeden hediyenize
karar vermeyin.
Herkese tek beden yaklaşımından kaçınmaya çalışın. Bunun yerine
neyi üretmeniz gerektiğine karar verirken hedef kitlenizi düşünün.
Eğer hedef kitleniz kurum içindense, hediyenin formatı kurum
dışından gelen bir hedef kitleye göre değişecektir. Hediyelerin formatı
konusunda hedef kitle yol gösterici olmalıdır.

2.B ÇEVRİMİÇİ ARAÇLAR
Çevrimiçi iletişim araçları, kuruluşlar tarafından kolay erişilebilir olduklarından ve etki alanını
genişletmek için yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çevrimiçi araçlar basılı materyallerdeki
bilgiyi yaymak için kullanılabileceği gibi hedef kitleyle etkileşime girmek ve gerektiğinde iki
yönlü iletişim kurmak için kullanılabilir. Çevrimiçi araçlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:


Web Sitesi



Çevrimiçi (Online) Bültenler



Sosyal Medya Araçları



Görsel-İşitsel Materyaller
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Materyaller

Amaç
Bilgiyi yaymak
Hedef kitleyle iletişimi sürdürmek

Web sitesi

Zamanında mesaj verebilmek
Güncel bilgi vermek
Ağ kurmak
Web siteleri kuruluşlar ve projeler için anahtar bir iletişim aracıdır.
Basılı materyalinizi tasarlarken, hedef kitlenizin kim olacağını önceden
bilme şansınız vardır. Ancak web sitenizi tasarlarken, ziyaretçilerinizin kim
olacağını önceden bilmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, hedef
kitle genel bir hedef kitle olmalı ve web sitesi herkesin anlayabileceği
şekilde tasarlanmalıdır.
Web sitesinin dilinde jargon kullanılmamalı ve metin kısmı sınırlı
tutulmalıdır.
Ayrıca, her web sitesi için bir kullanıcı deneyimi tasarlanmalıdır. Kullanıcı
deneyimi, web sitenizi ziyaret eden kişilerin sitede ihtiyaç duydukları
bilgiye ulaşmak için nasıl bir gezinti yapacaklarına işaret eder. Bu nedenle,
web siteleri kullanıcı odaklı olmalı ve hedef kitle için en önemli olduğu
düşünülen bilgiler web sitesinde daha kolay erişilebilen bölümlere
konmalıdır.
Kullanıcı deneyimini tasarlarken ve dilinizi web diline uygun şekilde
sadeleştirirken her zaman içerik editörünüzden destek isteyebilirsiniz.
Hedef kitlenin bir web sitesinde kalma süresinin ortalama 30 saniye
olduğunu daima akılda tutun. Bu 30 saniyelik süre, sizin hedef kitleyi
doğru yere yönlendirmek için tek şansınız.

Çevrimiçi
(Online)
Bültenler

Hedef kitleyle iletişimi sürdürmek
Gelişmelerden kolaylıkla haberdar olmak
Başarı ve kazanımlarla ilgili bilgilerin hızlıca yayılmasını sağlamak

E-Haber Bültenleri

Düzenli olarak çevrimiçi haber bülteni geliştirebileceğiniz bir platform
oluşturabilirsiniz. Bunu yapabilmek için web sitenizde bir yazılım
uygulamasına ihtiyacınız olabilir.
Bir diğer seçenek, basılı basın bülteninizi elektronik formata aktarmaktır.
Daha sonra ISUU gibi internet duyuru platformlarında yaygınlaştırabilirsiniz.
Bunu yapabilmek için bir web tasarımcısının veya grafik tasarımcının
desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.
E-Haber bülteninin hedef kitlesi iletişim stratejinizde iyi planlanmış
olmalıdır. İnsanlar her gün e-posta kutularında çok sayıda benzer materyalle
karşılaşırlar. Bu nedenle, sadece kuruluşunuzla ve çalışmalarınızla ilgilenen
hedef kitlelere göndermelisiniz.
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E-bültenler bir e-posta mesajı olarak hazırlanabilir ve web sitenizin ilgili
bölümlerine bağlantılar içerebilirler. Bu uygulama, özellikle bir etkinliği, bir
başarıyı veya bir duyuruyu paylaşmak istediğinizde tercih edilir.
Ağ oluşturmak
Hızlıca bilgi yaymak

Sosyal Medya
Araçları

Etkinliklere katılımı sağlamak
Duyuru yapmak
Hedef kitlenize deneyim, bilgi ve enformasyon sağlamak için ortam
sağlamak

Facebook

Kuruluşunuzun/projenizin hedef kitlesini artırmak
Yakın zamanda, kuruluşların büyük çoğunluğu yürüttükleri organizasyonlar
ve projeler için Facebook hesapları oluşturmaya başlamıştır. Böyle bir
eylemin amacı, hedef kitlelerine birbirleriyle etkileşime girme şansı
tanımak ve ağ kurmalarını sağlamaktır. Mümkün olan yerlerde, Facebook
diğer iletişim kanallarını ve faaliyetlerini de test etmek için kullanılır.
Kuruluşunuz için destek sağlamak için iyi bir kanaldır çünkü Facebook
hesabınızın üyeleri mesajınızı kendi topluluklarında da yayacaktır.
Ancak, kuruluşunuz için bir Facebook hesabı geliştirirken, bu hesabın bir kişi
hesabı olmamasına özen gösterin. Bunun yerine kurumsal bir FACEBOOK
SAYFASI oluşturun. Bireysel hesaplar bireysel sosyal etkileşimlerde tercih
edilir. Öte yandan, kurumsal sayfalar, şirketler ve kuruluşlar tarafından
hedef kitlelerle sosyal ağ kurmak ve tanıtım ve pazarlama amacıyla düzenli
olarak kullanılır.
Hedef kitlenizle anında gelişen bilgileri ve duyuruları paylaşmak için
twitter hesaplarını kullanabilirsiniz. Facebook’ta olduğu gibi burada da
mesajınız takipçileriniz tarafından başka çevrelerle de paylaşılacaktır.

Twitter

Ayrıca, çok kısa çıktıların/bulguların/rakamların paylaşılarak farkındalık
yaratılabileceği ve hedef kitlelerin çalışmalarınıza ilgi duymasını sağlayacak
bir araçtır.
Twitter dahil sosyal medya hesaplarının bir diğer anahtar özelliği, her türlü
görsel, işitsel materyalin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunlar sizin tanıtım
materyalleriniz olabileceği gibi, viral reklamlar, kamu spotları da olabilir.
Belli bir konu etrafındaki hedef kitlenin dikkatini çekmek için sosyal
medya hesaplarında ‘Hashtag’ etiketleri kullanılmaktadır. Bu özelliği,
önemli etkinliklerden önce, etkinlikler sırasında veya etkinliklerden sonra
ya da yeni fırsatlar sunulduğunda kullanabilirsiniz. Fotoğraf ve görsellerin
yanı sıra, Twitter’ın Vine özelliği sayesinde 7 saniyelik kısa videolar da
paylaşabilirsiniz.
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Instagram

Instagram, görseller / fotoğraflar kullanarak bir hikaye anlatmak için
kullanılır. Bireyler bu uygulamayı yaygın olarak kullanmaktadır. Peki
şirketler ve kurumlar neden kullanmasın? Anahtar mesajlarınızın etrafına
akıllıca örülecek fotoğraflar ve görseller hedef kitlenize ulaşmak ve onlar
üzerinde etki yaratmak için güçlü bir iletişim aracı olacaktır.
Hedef kitlenin dikkatini belli bir mesaja çekmek için hashtag
oluşturabilirsiniz. Fotoğraf ve görsellerin yanı sıra, 15 saniyelik kısa videolar
paylaşabilirsiniz.
Instagramın bir başka özelliği ise, web sitenize fotoğraf / video
yerleştirmenize olanak sağlayarak dinamik görünümlü bir web sitesi
yaratmanıza yardımcı olur.

Linkedin

Linkedin, kayıtlı üyelerin profesyonel olarak tanıyıp güvendikleri kişilerle
ağlar kurmalarını sağlayan bir profesyonel sosyal ağ platformudur.
Bir Linkedin üyesinin profil sayfasında iş geçmişi ve eğitimi vurgulanmakta,
profesyonel ağ içindeki haber feedlerine ulaşılabilmekte ve sınırlı sayıda
özelleştirilebilir modül bulunmaktadır. Linkedin’de temel özelliklere erişim
sağlayan üyelik ücretsizdir. Linkedin ağ üyelerine ‘connections’ ya da
‘bağlantılar’ denmektedir. Facebook veya Twitter gibi diğer ücretsiz sosyal
ağ sitelerinden farklı olarak, Linkedin bağlantılarının önceden tanışıyor
olması gerekmektedir.

Diğer

Temel üyelik seçeneğinde, üyeler sadece daha önce çalıştıkları, profesyonel
olarak tanıdıkları (çevrimiçi veya çevrimdışı), veya birlikte okudukları
insanlarla bağlantı oluşturabilirler.

Bu kılavuzda yer almayan çok sayıda sosyal medya aracı bulunmaktadır.
Ancak amacınıza bağlı olarak seçenekler artırılabilir.

38

Materyaller

Görsel – İşitsel
Materyaller

Amaç
Çalışmalarınızı tanıtmak
Hedef kitlenizin dikkatini çekmek
Görünürlüğü artırmak
Görsel iletişimin gücü yoluyla hedef kitlenize mesajlarınızı iletmek için
tanıtım filmlerini kullanabilirsiniz.

Tanıtım Filmleri

Tanıtım filmlerinizi geliştirirken, hedef kitlenizi belirlemek, hangi mesajı
iletmek istediğinize karar vermek ve birden fazla mesaj vermemeye özen
göstermek önemlidir. Eğer birden fazla mesaj iletmeniz gerekiyorsa, her
biri farklı bir mesaj içeren ancak birbiriyle bağlantılı bir dizi tanıtım filmi
çekebilirsiniz.
Yapım şirketleriyle çalışarak bir senaryo, çekim planı geliştirebilir,
oyuncuları ayarlayabilir ve post-prodüksiyon yaptırabilirsiniz. Kurum içi
prodüksiyonlarda, Power Point film özelliğini kullanmayı düşünebilirsiniz.
Ancak büyük kitleler üzerinde etki yaratmak istiyorsanız, bu önerilen bir
yöntem değildir.
Tanıtım filmlerini web siteleri, sosyal medya kanalları veya e-posta yoluyla
viral tanıtım kampanyasının bir parçası olarak yayabilirsiniz. Bütçenize
göre, ticari reklam vermeyi de düşünebilirsiniz. Bir medya şirketiyle birlikte
çalışarak hedef kitlenize ve kaynaklarınıza en uygun kanalların seçilmesi
konusunda destek almanız tavsiye edilir.

Kamu Spotları

Bir diğer ana yayın kanalı, sinemalardır. Filminizi sinema formatına taşımak
ve de tabii ki yayınlamak için bütçe ayırmanız gerekebilir. Yayınlatmanın
maliyeti sinema salonu sayısına ve yayın süresine ve aralığına göre
değişecektir.
Yayın süresi pahalı bir üründür. Ancak, tanıtım videonuz kamuoyunda
farkındalık yaratma amacıyla geliştirilmişse, RTÜK’e başvurarak tanıtım
filminizin kamu spotu olarak kabul edilmesi ve yayınlanması için talepte
bulunabilirsiniz. Böylelikle, kamu spotunuz tüm TV kanallarına dağıtılacak
ve ücretsiz yayınlanacaktır. 15 Şubat 2011 tarih ve 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereği,
kamuyu bilgilendirme amaçlı ücretsiz yayın zamanı almak RTÜK’ün
kararına bağlıdır.
Burada, toplam spot süresini 45 saniyeden kısa tutmak, filmde siyasi
figürlere yer vermemek veya bir şirketin logosu gibi ticari unsurlar
kullanmamak gibi birtakım şartlar bulunmaktadır. RTÜK’e bu konuda nasıl
başvurulabileceğiz hakkında bilgiye web sitelerinden ulaşabilirsiniz.
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Radyo Spotları

Spot reklamcılığı Ticari Radyolarda yaygın olarak kullanılan ücretli reklam
verme biçimlerinden biridir. Kampanyanızın amacına göre, günün ve
haftanın değişik zamanlarında spot yayın zamanı satın alabilirsiniz.
Pek çok kişi radyonun internet veya televizyona göre daha az popüler
bir ortam olduğunu düşünse de, radyo halen hayatımızın diğer araçların
girmeyi başaramadığı alanlarına nüfuz edebilmektedir. Tüketiciler
araçlarındayken, bekleme odalarında, pek çok restoranda ve markette
radyo dinlemektedir. Radyo reklamcılığı bu zoraki dinleyicileri, ürün veya
hizmetleri akılda kalacak şekilde tanıtan 30 ila 60 saniyelik spotlarla hedef
almaktadır.
Radyo reklamcılığı, sadece işitsel bir ortam yaratıp dinleyiciyi bu ortamın
içine çekme fikri üzerine kuruludur. Tipik bir radyo spotunda profesyonel
bir seslendirme sanatçısı bir fon müziği eşliğinde bir metin okur. Spot
boyunca, irtibat numaraları, adresler, web sitesi URL’leri veya coğrafi
referanslar gibi önemli bilgiler birkaç kez tekrarlanabilir.

2.C. HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI İLETİŞİM
Kuruluşunuz, amacınız veya faaliyetlerinizle ilgili daha geniş kapsamlı bir farkındalık
yaratmanız gerektiğinde, amaçlarınız doğrultusunda bir halkla ilişkiler kampanyası geliştirmeyi
düşünmelisiniz.
Bunu, ücretli reklam vererek veya başka kanallar yoluyla yapmanız mümkün. Aşağıda, ücretli
reklamları ne zaman kullanmanız gerektiği, hangi seçeneklerin mevcut olduğu, bir halkla ilişkiler
aracı olarak ne zaman medya ilişkilerini ne zaman doğrudan hedef kitleye satış yöntemini tercih
etmeniz gerektiği konusunda genel bir kılavuz yer almaktadır.
Halkla ilişkiler amaçlı iletişim kanalları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:


Ücretli Reklam



Medya İlişkileri



Etkinlikler
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e-banner’lar

Dış
mekan

Televizyon

Radyo

Basılı reklam

Ücretli
reklam

Amaç
Bilgiyi daha geniş bir şekilde yaymak
Yeni hedef kitleleri çekmek
Farkındalık yaratmak ve farkındalığı artırmak
Gazeteler, dergiler; ayrıntılı bilgi vermek için iyi bir yöntemdir.
Medya şirketleri, etkiyi artırmak ve maliyet etkinlik sağlamak adına bu
türden reklamları sizin için planlayabilirler.
Eğer dikkatlice hedef belirlenirse, mesajlar radyo dinleyicisine göre iyi
seçilirse ve ‘ayrıntılı bilgi için www.xxx.com’ gibi bilgiler verilirse etkili
olacaktır.
Geniş hedef kitlelere ulaşmada etkilidir ancak çok pahalıdır. Bir medya
şirketiyle anlaşarak sizin için plan yapmalarını isteyebilirsiniz.
Mobil hedef kitleler için idealdir ancak lokasyonların iyi seçilmesi gerekir.
Özellikle ulaşım ağlarının merkezindeki dış mekan reklam alanları tercih
edilmelidir.
İnterneti yoğun olarak kullanan hedef kitleler için uygundur ancak etkisi
düşük olabilir. Uygulamadan önce etkinin test edilmesi gerekir.

Genel olarak halk arasında daha fazla farkındalık yaratmak
Medya
İlişkileri

Kamuoyu oluşturmak
Bu yöntem bilgi yaymak için KULLANILMAZ
Trafiği belli bir etkinliğe yönlendirmek
Biz medya ilişkilerinin genel bir iletişim stratejisinin bir parçası olarak
kullanılmasını öneriyoruz. Ancak, her bir etkinlik için farklı bir plan
yapılmalıdır. Bunu yapabilmek için hedef kitle profilini analiz ettikten sonra
her bir etkinlik için hedef medyanızı belirlemelisiniz. Eğer belli bir medya
aracının hedef kitlesinin sizin etkilemek istediğiniz hedef kitle olduğunu
düşünüyorsanız, o zaman o medya aracıyla iletişime geçmenin en iyi yolunu
düşünmeli, onlara ne sunacağınıza ve iletişimi nasıl sürdüreceğinize karar
vermelisiniz.
Her bir etkinlik için spesifik medya listeleri oluşturmak için Başbakanlık
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden
yararlanabilirsiniz. Bu web sitesi aracılığıyla güncel irtibat listelerine, gazete,
televizyon, haber ajansı ve dergilerin köşe yazarlarının, editörlerinin ve
gazetecilerinin isimlerine ulaşabilir, Türkiye’deki yabancı medyayla ilgili bilgi
edinebilirsiniz: http://www.byegm.gov.tr/
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Her kuruluşun, kendi amaçları için anahtar hedef kitle olarak gördüğü medya
mensuplarıyla düzenli temasta olması gerekir. Medya mensuplarını sürece
dâhil etmek için onları düzenlediğiniz etkinliklere katılımcı veya konuşmacı
olarak davet etmeyi düşünebilirsiniz.

Medya e-posta listesi

Uzun vadeli iletişim için bilgi paylaşımını sürdürmek amacıyla, sizin alanınızla
ilgilenen medya mensuplarından oluşan bir e-posta listesi oluşturabilirsiniz.
Ancak medya mensupları bir medya kuruluşundan bir diğerine veya aynı
kuruluşun içinde bir görevden diğerine çok hızlı bir şekilde geçtikleri için bu
listelerin düzenli olarak güncellenmeleri gerekmektedir.
Bunun dışında, bu e-posta listesindeki kişilere neleri göndereceğiniz
konusunda da çok dikkatli olmalısınız. Bu kanalı aşırı kullandığınızda bütün
etkisini kaybedebilir.

Basın bültenleri / duyuruları

Bu araçlar, medyayı etkinliklerinize davet etmeniz gerektiği zaman
kullanılmalıdır. Eğer medyanın etkinliğinize gelmesini ve buradan bir haber
yapmasını istiyorsanız ne zaman ne yapacağınızın ayrıntılarını veren bir
basın duyurusu gönderin.
Basın mensuplarının e-posta kutusuna her gün 1000’in üzerinde basın
duyurusu düştüğünü unutmayın. Diğerlerinden farklı olduğunuzu
göstermek için mesajınızı çok kısa ve net tutun. Ne zaman ne yapacağınızı ve
kimlerin katılacağını yazın. Eğer etkinliğinize Bakan, Milletvekili vb. Kıdemli
katılımcılar veya konuşmacılar gelecekse, basın duyurunuza bunu mutlaka
yazın.
Eğer bir hikayeyi, bir başarıyı, bir kazanımı, bir değişikliği paylaşmak
istiyorsanız, o zaman ne olduğuna dair net bir basın bülteni hazırlayın. Neler
kazanıldı, neler değişti ve ne gibi bir etki yarattı. Basın bülteninize irtibat
bilgilerinizi de koyarak istendiği durumda haberle ilgili daha ayrıntılı bilgi
verebileceğinizi ifade edin. Bülten hazırladığınız zaman, daima anlattığınız
olayı destekleyecek görseller kullanın. En önemli, en dikkat çekici bilgiyi önce
vermeye çalışın, diğer ayrıntıları anlatınızın sonraki kısımlarında belirtin.
Eğer elinizde araştırma bulguları, istatistik gibi bilgiler varsa, bunları
medyaya bir bültenle gönderebileceğiniz gibi basın toplantısı yoluyla veya
belirlediğiniz medya mensuplarıyla yüz yüze görüşerek iletebilirsiniz. Ancak
bu tarz bilgilerin medya tarafından kullanılacağını bilin, bu sayede iyi bir
haber yapma imkânı doğar.
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Amaç
Aşağıdaki hallerde basın toplantısı düzenlemeyi düşünebilirsiniz:

Basın toplantısı

. Kamuoyunu ilgilendirebileceğini düşündüğünüz daha geniş bir hedef
kitleyle paylaşılması gereken bilgiler olduğunda
. Kamuoyunu ilgilendirecek yeni bir proje, fikir veya konsept başlattığınızda
. Genel olarak kamuoyunun ilgi duyabileceğini düşündüğünüz araştırma
bulgularınız varsa
. Söylemek istediklerinizi sizin adınıza söyleyebilecek savunucularınız
olduğunda (VIP veya başka tanınmış figürler)

Basın dosyaları

Katılımı sağlamak için basın toplantılarının çok iyi planlanması gerekmektedir.
Basın mensuplarının ve editörlerinin çok önceden, mümkünse yüz yüze
görüşerek bilgilendirilmeleri gerekir.
Basın dosyaları, gazetecilerin sizin faaliyetlerinizle ilgili haber yazmaları
için ihtiyaç duyacakları bilgi ve materyallerin sunulması için kullanılır.
Bunların içinde şu bilgiler yer alabilir: projenizle ilgili kısa bilgi, eğer bir
etkinlik düzenleniyorsa katılımcı listesi, varsa konuşma metinleri, görseller,
fotoğraflar, bulgular, rakamlar veya sıkça sorulan sorular.

Web sitenizdeki basın
sayfaları

Basın dosyaları editörlere posta yoluyla veya elden verilebileceği gibi etkinlik
sırasında da dağıtılabilir.
Web sitenize basınla etkileşim için bir bölüm ayırmaya çalışın. Bu bölüm
aracılığıyla gazetecilerin haber yapmak için kullanabilecekleri basın
duyurularınızı, fotoğraflar gibi görsel materyallerinizi ve diğer bilgileri
paylaşabilirsiniz.
Ayrıca, bu bölümde kuruluşunuz veya projenizle ilgili basında yer alan
haberleri de kesip paylaşabilirsiniz.
Bilgi paylaşmak ve hedef kitleyle bir sinerji oluşturmak için
Etkinlikler

Hedef kitleyle etkileşime girebilmek için

Bilgilendirme günleri

Hedef kitlenizi eğitebilmek için
Bilgilendirme günleri, hedef kitlenizden bir gruba aynı anda belli bilgilerin
yayılması için kullanılır.
Bilgiler hedef kitleye göre gruplandırılmalı ve uzmanlar aracılığıyla
iletilmelidir.
Bu tarz etkinlikler halka açık olmalı ve en fazla 2-3 saat sürmelidir.
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Açılış etkinlikleri yeni bir projenin başlangıcını kutlamak için düzenlenir. Açılış
etkinlikleri sayesinde kuruluşlar NE yaptıklarını, bunu NEDEN yaptıklarını
ve hangi amaca ulaşmak istediklerini, KİMLERİN sürece dâhil olacağını ve
süreçten faydalanacağını, NE ZAMAN ve NEREDE yapılacağını duyurabilirler.
Bu tarz etkinlikler projenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır. Basın
toplantısı, konser veya bilgilendirme fuarı gibi başka bir etkinlikle birlikte
düzenlenebilir.
Açılış etkinliğinin nasıl bir tarzda olacağına karar vermeden önce uzmanlara
danışmak her zaman iyi bir fikirdir.

Kapanış etkinlikleri

Açılış etkinliğinin yeri, doğrudan ilgilenen hedef kitlenin yoğunluğuna göre
karar verilmeli ve böylece ilgili kitlelerin erişimi kolaylaştırılmalıdır.
Bu tarz etkinlikler belli bir çalışma döneminin sonuçlarını daha geniş bir
hedef kitleyle paylaşmak için düzenlenir. Böyle bir etkinliği düzenlerken,
hedef kitlenin çok iyi seçilmesi gerekir. Mümkün olduğu durumlarda bu
etkinlik sırasında somut çıktılar da hedef kitleyle paylaşılmalıdır. Eğer
proje sonucunda bir kitap veya proje kitabı vb. basıldıysa, bunların etkinlik
sırasında dağıtılması gerekir. Yaptığınız çalışmalardan doğrudan etkilenen
kişileri sürece dâhil ederek sizin adınıza konuşmalarını ve deneyimlerini
daha geniş bir hedef kitleyle paylaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Etkinliğinizi markalaştırmak

Etkinliklerinizi markalaştırmanız gerektiğini akılda tutun. Mümkün olan
yerlerde, sahne kurun, ve mekanda bayrak ve banner’lar kullanın.
Eğer kampanya posterleri geliştirdiyseniz, bunları kullanın.
Projeniz sırasında çekilmiş iyi fotoğraflarınız varsa, bunları büyük boyutlarda
bastırın ve mekâna asın.
Eğer etkinliğe katılan hedef kitle önceden davet edilmişse ve kimin
katılacağını biliyorsanız, isim kartları işe yarayacaktır.
Bütün bu materyallerde en görünür simge logonuz olsun.

2.D. KURUM İÇİ İLETİŞİM / BİLGİ PAYLAŞIMI
Dış dünyayla yürüteceğiniz iletişimde en önemli başarı kriterlerinden birisi yeterli bir iç iletişim
ve bilgi paylaşımı olmasıdır. Bunu başarabilmek için, kuruluşunuzda ve projelerinizde bu süreci
kolaylaştıracak mekanizmalar kurmayı düşünebilirsiniz. Önerilen mekanizmaların bazıları aşağıda
yer almaktadır:
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Mekanizmalar

Amaç
Tarafların bilgisini güncel tutmak

Toplantılar

Riskleri, başarıları ve planları paylaşmak
Sinerji yaratmak
Unutmayın, toplantılar bilgi ve duyuru paylaşmak için son derece
önemli araçlar olduğu halde kötü planlanmış toplantılar katılımcıların
motivasyonunu düşürebilir ve ilgiyi azaltabilir. Bu nedenle, toplantınızı
her zaman planlayın, gündeminizi belirleyin ve mümkünse gündemi
toplantıdan önce katılımcılarla paylaşın.
Her toplantıda bir oturum başkanı olması ve bu kişinin süre tutması
önerilir. Toplantılar için bir diğer önemli başarı kriteri, sonuçların sadece
toplantıya katılanlarla değil, kurumun geri kalanıyla da paylaşılmasıdır.

E-posta
mesajları

İnsanları bir etkinlik, toplantı vb. hakkında bilgilendirmek
İnsanları bir etkinliğe davet etmek
İnsanlara son başvuru tarihleriyle ilgili hatırlatma yapmak
İnsanları e-posta mesajı bombardımanına tutmamaya çalışın. E-postaları
daha çok bazı sonuçların, tarihlerin hızlıca hatırlatılmak, etkinliklere davet
etmek ya da hızlı geri bildirim almak için kullanın.
Bilgi paylaşımı sağlamak

Intranet

Aynı bilgiye aynı anda birden fazla kişinin ulaşmasını sağlamak
Çoklu planlama yapma kolaylığı
Intranet, bir kuruluşun bilgi paylaşımı için anahtar öneme sahiptir. Ancak
pek çok intranet sistemi geliştirilir ve sonra kullanılmaz. Intranette hiç
kullanıcı olmaz.
Intranetin amacına hizmet edebilmesi için kilit başarı kriterlerinden biri,
intranet hizmetinden sorumlu olarak bir personelin görevlendirilmesidir.
Eğer bir proje yürütüyorsanız, projenin web sitesi aracılığıyla bir Bilgi
Paylaşımı Sistemi kurmayı düşünebilirsiniz. Bu tür sistemler ilgili tüm
tarafların bilgi akışına erişmelerini ve katılmalarını sağlar.

Diğer

Bu kılavuzda bahsedilmeyen başka kurum içi bilgi paylaşım yolları
da bulunmaktadır. Örneğin, iş dışı etkinlikler , profesyonel uzmanlar.
ihtiyaç duyulursa, bir iletişim uzmanı ile birlikte bu seçenekler
değerlendirilebilir.
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3) ETKİNLİK KONTROL LİSTESİ
ETKİNLİK
AMAÇ

Toplantılar
Bilgi yaymak, paylaşmak ve farklı konularda güncel bilgi sunmak, geri
bildirim toplamak vb.

ETKİNLİK
AMAÇ		

Eğitimler ve Çalıştaylar
Kapasite Geliştirme

Tüm iletişim çabaları 3 ana başlık altında toplanmalıdır:

1) Çalıştay öncesi / eğitim hazırlıkları
Bu başlık altında aşağıdakiler planlanmalı ve uygulanmalıdır:
a.
Etkinlik adı ve konu başlıkları: Bir eğitim ihtiyaç analizi ve/veya kurum içi anket
çalışması sonrasında bir çalıştay veya eğitim düzenlenebilir. Bu analiz/anket sırasında, çalıştayda
veya eğitimde işlenmesi gereken konular listesi tespit edilir. Bu ihtiyaçların önceliklendirilmesi
sayesinde çalıştay veya eğitiminize en uygun adı verebilirsiniz ve buna göre bir eğitim programı
hazırlayabilirsiniz.
b.
Eğitimciler/kolaylaştırıcılar: Sonraki adım, programdaki her bir konu için en iyi eğitmeni
belirlemektir. Eğitimin tamamı için tek bir eğitmen ayarlayabileceğiniz gibi, farklı konular için farklı
eğitmenleri de tercih edebilirsiniz. Gruplara ayrılarak çalışma yapmayı düşündüğünüz çalıştaylar
için bu oturumları yönlendirmek için eğitmenin yanı sıra kolaylaştırıcıların da görevlendirilmesini
düşünebilirsiniz.
c.
Konuk konuşmacılar: Uygun olduğu yerlerde, ilgili oturumlara konuk konuşmacı davet
etmeyi düşünebilirsiniz. Bu konuk konuşmacılar verdiğiniz eğitim konusunda iyi tanınmış kişiler
olabilir. Mümkünse katılımcıların çevrelerinin dışından birisi olması tercih edilir. Bu konuların
önceden eğitmenle görüşülmesi gerekir.
d.
Sözleşmeler: Kolaylaştırıcılar ve eğitmenlerle önce sözleşmenizi yapıp sonra çalıştay/
eğitim duyurusunu katılımcılara yapmalısınız. Bazı durumlarda, eğitmenin adı eğitim faaliyetinize
katma değer sağlayacaktır. Bu nedenle bu kişilerle sözleşme yapılması son derece kritik öneme
sahiptir.
e.
Katılımcı profili: Eğitimin veya çalıştayın tam olarak kimin için yapıldığını, sonuçlarından
kimlerin faydalanabileceğini, hangi kurum veya departmanların yararlanabileceğini ve hangi
görev gruplarının bu eğitime daha fazla ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak genel bir
katılımcı profili hazırlayın.


Tarih: Katılımcılarınız için uygun olan bir tarih belirleyin. İki veya üç tarih alternatifi
sunarak potansiyel katılımcılardan geri bildirim isteyebilirsiniz.
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Davet: Resmi yazı ile, etkinlikten en az iki hafta önce gönderilmelidir ve an azından
aşağıdaki bilgileri içermelidir:


Çalıştay / Eğitimin tarihi



Çalıştay / Eğitimin süresi



Çalıştay / Eğitimin yeri



Çalıştay / Eğitimin amacı



Beklenen sonuçlar



Eğitmenlerin ve/veya kolaylaştırıcıların isimleri.



Taslak Program



Katılımcılardan önceden okumaları beklenen dokümanlar varsa bunların
listesi veya beklenen başka hazırlıklara ilişkin bilgi



Hedef kitlenin profili: Mümkünse kimin katılması ve yedeklerin kim olması
gerektiği konusunda önerilerde bulunun



Katılım durumunun nasıl teyit edileceği



Ayrıntılı bilgi için kiminle temasa geçilmesi gerektiği



Seyahat, konaklama ve diğer masrafların kim tarafından karşılanacağı



Başvuru için son tarih

f.
Yer: Yere karar verirken, tüm katılımcılar için erişilebilir olmasına özen gösterin. Eğitim
/ çalıştayın formatı ve ilgili koşulları eğitmenle önceden görüşülmelidir. Yer ararken bu koşullar
dikkate alınmalıdır: Salon sayısı, mola alanı, küçük grup çalışması için daha küçük salonlarda
çalışma imkânı vb. Seçtiğiniz yerin, tespit ettiğiniz koşulların büyük kısmını karşıladığından emin
olun. Bunların dışında, mekânın teknik özelliklerine ve imkânlarına da bakmayı unutmayın.
g.
Program: Eğitim / çalıştay programını asıl etkinlik tarihinden en az iki hafta önce son
haline getirmeli ve e-posta veya web siteniz aracılığıyla katılımcılara duyurmalısınız.
h.
Sosyal Program: Çalıştay bir günden fazla sürecekse, sosyal programlar düzenlemeyi
düşünün. Sosyal etkinlikler, akşam yemeği, etkinliğin yapılacağı şehirde bir yere ziyaret veya
katılımcıları personelle tanıştırmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tesislerinde yapılacak
bir resepsiyon olabilir. Bu tür etkinliklerde içecek ikram edilmesi uygundur.
i.
Resmi Açılışlar: Eğitim veya çalıştay programınız için resmi bir açılış yapmayı
düşünebilirsiniz. Bunun için üst düzey bir yetkilinin, bir açılış konuşması yaparak katılımcılara
hoş geldiniz demesi ve eğitimin amacıyla ilgili genel bilgi vermesi gerekir. Mümkünse, bunun
önceden planlanması ve programa dâhil edilmesi gerekmektedir.
j.
Katılım Formu: Bir katılım formu geliştirmeyi ve katılımcılara önceden dağıtmayı
düşünebilirsiniz. Formdaki sorular, size aşağıdaki bilgileri verecek şekilde tasarlanmalıdır:
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Geliş ve gidiş tarihi



Katılımcı istiyorsa, kaç gün konaklama yapacağı.



Özel şartlar: engellilik, özel diyet uygulamaları



Araçla alma veya transfer koşulları

k.
Katılım Yazısı: Katılımcılara, etkinlikten en az bir hafta önce aşağıdaki bilgilerin olduğu
bir yazı gönderilmesi tavsiye edilir:


Program



Toplantı gündemi,



Varsa karşılama ve transfer düzenlemeleri,



Varsa konaklama düzenlemeleri,



Çalıştay yerinin haritası en azından yere nasıl ulaşılacağıyla ilgili kısa bilgi ve



Acil durumlar için sorumlu irtibat kişisinin numarası ve diğer iletişim bilgileri.

l.
Çalıştay / eğitim materyalleri: Çalıştay ve eğitim materyalleri hem sunum formatında
hem de eğitim sırasında katılımcılara dağıtılabilecek çıktılar olarak hazırlanmalıdır. Eğitmenin
ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleri, flip chart, ortamı yumuşatma aktiviteleri için gerekli
malzemeler vb. önceden hazır edilmelidir.
m.
Çalıştayın / Eğitimin duyurulması: Bu etkinliğe özel bir web sitesi hazırlayabileceğiniz
gibi mevcut web sitenizin içinde bir bölüm de ayırabilirsiniz. Gerekli görürseniz, web sitenizin bu
bölümünü sadece üyelere özel yapabilir, katılımcılara web sitesinin bu bölümünden yararlanmak
için bir şifre verebilirsiniz. Bu web sitesi aracılığıyla, çalıştaya kayıt, katılımcıların konaklama
-seyahat düzenlemeleri ve katılma durumu gibi konuları online olarak yönetebilirsiniz. Bir etkinlik
yönetimi web sitesi geliştirmek farklı bir şartnameye tabidir ve bunun ayrıntıları elinizdeki
kitapçıkta kapsanmamıştır.
n.
Çalıştayın / Eğitimin kamuoyuna duyurulması: Uygun olan durumlarda düzenlediğiniz
çalıştay/eğitim OP ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görünürlüğünü artırmak için
kamuoyuna duyurulmalıdır. Bu duyuruyu OP/Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi web
sitesinden yapabileceğiniz gibi düzenli yayınlar yoluyla da yapabilirsiniz. Bunun için, çalıştayın/
eğitimin açılışına basını da davet etmelisiniz. Böyle bir daveti hazırlayacağınız basın duyurusuyla
yapabilirsiniz. Basın duyurusunda ne azından aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:


Çalıştayın/eğitimin adı ve amacı



Açılış konuşmacıları



Program



Katılımcılar



Eğitmenler
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Yer



Tarih ve saat



Basına açık oturumların isimleri



Daha ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçilecek kişilerin irtibat bilgileri



Nihai katılımcı listesi: İki ayrı formatta katılımcı listesi hazırlayın:


İsimler, kurumlar ve unvanlar



Etkinlik yönetimi amaçlı olarak hem yukarıdaki bilgileri hem de aşağıdaki
ayrıntılı bilgileri içeren daha kapsamlı bir liste:


Katılımcının geldiği şehir



Nasıl seyahat ettiği (uçak, otobüs, tren vb.)



Varış ve ayrılış tarih ve saatleri



Otel düzenlemeleri ve oda numaraları (mümkünse)



Varsa VIP düzenlemeleri



Diyet veya başka özel düzenlemeler

2 ) Çalıştay / eğitim için hazırlık
Bu başlık altında aşağıdaki konular planlanmalı ve uygulanmalıdır:
a.
Salon düzeni: 20 - 50 kişi-arasında katılımcı sayısı olan çalıştay ve eğitimler için
katılımcıların gruplar halinde oturabilecekleri yuvarlak masalar konulması tavsiye edilmektedir.
50 kişiden fazla davetlinin olduğu çalıştay ve eğitimlerde tiyatro düzeni tercih edilmeli, 100
kişiden fazla katılımcı varsa konuşmacılar için sahne ayarlanmalıdır.
b.
Mekânın markalaşması: Ev sahibi kuruluşla ilgili görsel sunumların toplantı mekânında
olması çok önemlidir. Banner’lar, bayraklar, roll-up’lar kullanılarak mekan markalaştırılabilir. Bu
hazırlıklar toplantı salonunda, etrafında, ve mekânın ana girişinde yapılmalıdır.
Banner’lar: (AB tarafından fonlanan projeler için) Orta üst kısımda AB-Türkiye
ortaklık logosunun yerleştirildiği, etkinliğin adını taşıyan ve Bakanlık logosu, Program
logosu ve diğer proje ortaklarının logolarının yer aldığı bir banner görünür bir yere
yerleştirilmelidir. Seçilen mekanın dışına da bir banner konmalıdır. Ayrıca, toplantı
mekânının içine banner’lar yerleştirilmelidir. Eğer toplantı salonunun yapısı elveriyorsa,
dış banner’lardaki bilginin aynısını taşıyan bir sahne fonu banner yerine tercih edilebilir.
Ne banner ne de sahne fonu koyma imkanı yoksa, dış banner’ın elektronik versiyonu
toplantı salonunda ekrana yansıtılmalıdır.
Bayraklar: (AB tarafından desteklenen projeler için) AB bayrağı, Türk bayrağı ve Bilim,
Sanayi ve Teknolji Bakanlığı bayrağının yer aldığı bir bayrak seti toplantı salonunda
ve mümkünse mekânın içinde bulunmalıdır. Bütün bayraklar aynı boyutta olmalıdır.
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Türk bayrağının sola, OP ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bayrağının ortaya, AB
bayrağının da en sona yerleştirilmesi tercih edilir. AB bayrağının üstündeki orta yıldızın
doğrudan tepeye bakacak şekilde yerleştirilmesi önemlidir.
Roll-up’lar: Bunlar toplantı salonuna yönlendirme levhaları olarak tercih edilebilir.
En azından bir tane roll-up mekanın ana girişine, bir tanesi de toplantı salonunun
girişine konabilir. Bütün logoların yer aldığı ve toplantının adının da geçtiği bir roll-up
kullanılması daha uygundur.
Masa üstü bayrakları: (AB tarafından desteklenen projeler için) Bunlar, her masaya
yerleştirilmeli ve varsa öğle -akşam yemeklerinde de masalarda bulunmalıdır. AB
bayrağı, Türkiye bayrağı, OP bayrağı ve BST Bakanlığı’nın bayrakları olmalıdır.
c.
Teknik ekipman: Eğitmenler / çalıştay kolaylaştırıcıları tarafından gerek görülen
teknik ekipman hazır bulundurulmalı ve toplantı başlamadan bir gün önce en az bir kez kontrol
edilmelidir. Teknik ekipmana mikrofon ve ses sistemi, internet bağlantısı, projektör, video ve
ses kaydı cihazları, fotoğrafçılar, gerekiyorsa simültane çeviri sistemi ve kabini dahildir. Teknik
ekipmana karar verdikten sonra, elektrik kapasitesinin yeterli olduğundan emin olmak için
mekânın elektrik tesisatını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, mekânda jeneratör ve benzeri güç
kaynaklarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d.
Çalıştay / Eğitim paketleri: Etkinlikten önce markalaştırılmış bir çalıştay / eğitim paketi
hazırlanmalıdır. Bunları, kayıt masasında çalıştay için özel olarak hazırlanmış bir çantanın içinde
dağıtmayı düşünebilirsiniz. Böyle bir pakette en azından aşağıdakiler bulunmalıdır:


Ayrıntılı etkinlik programı



İrtibat detaylarının da olduğu bir katılımcı listesi



Dağıtılacak bilginin çıktıları



Etkinlik yönetimi için bir değerlendirme formu



Defter ve tükenmez kalem



Bir dosya



Tişört ve çanta gibi hediyeler

e.
Kayıt masası ve isim kartları: Toplantı boyunca bir kişinin sürekli olarak başında duracağı
bir kayıt masası toplantı salonunun girişinde hazır bulundurulmalıdır. Masayı markalaştırmak
için, A4 kağıt üzerine KAYIT yazıp masaya yerleştirebilirsiniz. Kayıtların kolaylıkla ve kısa sürede
yapılabilmesi için, her bir katılımcı için bir isim kartı hazırlayarak masanın üzerine alfabetik sıraya
göre dizebilirsiniz. Katılımcılardan isimlerini bulmalarını isteyebilirsiniz. Daha sonra, alınan isim
kartlarına bakarak kimlerin katıldığının bir listesini çıkarabilirsiniz. AB projelerinde katılımcıların
imzalarının alınarak, katılımlarının resmi olarak belgelenmesi gerekmektedir. Bunun için, katılımcı
listelerini önceden hazırlayarak, alfabetik olarak sıralanmış listeleri kayıt masasında hazır edebilir,
ve kaydolan katılımcının imzalarını alabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken husus,
çok sayıda katılım bekleniyorsa, tek bir liste değil bir kaç liste üzerinden imza alınması ve uzun
kuyruklar oluşmasına neden olunmamasıdır.
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f.
İkramlar ve öğle yemeği: Etkinliğin tarzına uygun olarak ayarlanmalıdır. Eğer etkinlik
katılımcıların bütün gün orada bulunmalarını gerektiriyorsa, öğle yemeği için toplantı salonuna
sandviç getirilmesini düşünebilirsiniz. Her durumda, farklı diyetlere uygun alternatiflerin
sunulduğundan emin olun.
g.
Levhalar: Mekâna girdikleri andan itibaren katılımcıların toplantı salonunu kolaylıkla
bulabilmeleri için uygun yerlere yönlendirme levhaları yerleştirilmesi gerekmektedir. Mekândaki
mevcut sabit teşhir panoları gibi imkânları kullanabilir veya kendi levhalarınızı yapabilirsiniz.
Levhalara AB-Türkiye ortaklık logosunu, etkinliğin adını ve diğer logoları koymayı unutmayın.
Levhalar, toplantı salonunu bulmak için katılımcıların gitmeleri gereken yöne doğru yerleştirilmeli
ve bu yönü işaret etmelidir.
h.
Kırtasiye malzemesi: Makastan post-it kâğıtlarına, zımbadan beyaz tahta kalemlerine
kadar eğitmenlerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü kırtasiye malzemesinin eğitim salonunda
bulunduğundan emin olun. Bunların yanı sıra, flip chart’lar ve benzeri bilgi paylaşım materyalleri
de hazır bulundurulmalıdır.

3) Toplantı sonrası çalışmaları
Bu başlık altında, aşağıdakiler planlanmalı ve uygulanmalıdır:
a.
Bilgi Paylaşımı: Gerektiği durumlarda etkinlikle ilgili haber ya da bir rapor hazırlanarak
daha geniş bir hedef kitleyle paylaşılmalıdır. Bu bilgileri web sitesinden, e-posta listelerinden veya
BST Bakanlığının ürettiği bültenler yoluyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca online bir fotoğraf galerisinin
oluşturulması da tavsiye edilmektedir.
b.
Etkinliğin değerlendirilmesi: Değerlendirme formları incelenmeli ve raporlanmalıdır.
Sonuçların katılımcılarla paylaşılması önemlidir.
c.
Öğrenilen dersler listesi: Her etkinliğin sonunda, bir öğrenilen dersler listesi
hazırlanmalı ve ekiple paylaşılmalıdır. Bu, bir toplantı yoluyla yapılabileceği gibi resmi raporlama
yoluyla da olabilir. Ancak görevli bir kişinin öğrenilen dersleri derleyip ekiple paylaşmak için
sorumlu olması gerekir.
d.
Çalıştay/eğitim materyallerinin elektronik kopyaları: Çalıştay/eğitim sırasında
kullanılan materyallerin elektronik kopyalarını katılımcılarla paylaşmayı düşünebilirsiniz. Bu
materyaller arasında, sunumlar, grup çalışmalarının sonuçları, dağıtılan bilgilendirme notları vb.
yer alır ve etkinlik tamamlandıktan sonra katılımcılarla paylaşılabilir.
e.
Basın duyurusu: Bu tür eğitim/çalıştayların tamamlanmasından sonra aşağıdaki
bilgilerin de yer aldığı bir basın duyurusu yapılması önerilmektedir:


Konu



Katılımcılar



Çalıştayın / Eğitimin Amacı



Katılımcılardan alıntılar
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Daha fazla bilgi için irtibat kişisi ve
bilgileri



Toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflar

4) YAZI DİLİ
Projenizi anlatmak üzere herhangi bir iletişim aracı için bir yazı hazırlarken, hedeflediğiniz
sonuçlar ve yapmak istediklerinizden çok bu işi nasıl yaptığınız hakkında yazarsanız, doğru bilgi
aktarmamış olursunuz. Yazdığınız yazı, okuyucunuzun genel karakterini göz önnde bulundurmalı,
onların bilgi seviyesine göre şekillendirilmelidir. Genel izleyiciye veya kamuoyuna hitap eden
yazılardaysa olabildiğince sade bir dil tercih edilmeli.
Yazılan yazıyı da aslen iki insan arasında geçen bir konuşma gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir
konuşmada, izleyiciniz ister üst düzey bir yönetici, ister gazeteci, ister siyasetçi, meslaktaşınız
veya paydaşınız olsun, projenizi onlara nasıl anlatırdıysanız, yazınız da bu nokta çerçevesinde
geliştirilmeli.
Bunun için önerebileceğimiz en iyi yol, konuştuğunuz kişiyle ilgili zihninizde bir imge oluşsun
ve sanki onlarla sohbet ediyormuşçasına bir yazı yazın. Örneğin, tanıdığınız ve aynı zamanda
hedef kitlenizden olan birisini düşünün veya somut bir kişi hayal edin. Pazarla ilgili öngörüler bu
konuda size yardımcı olabilir.
Zihnimizde bu kişiyi canlandırdığımızda, onlarla konuşmak çok daha kolay hale gelir. Onların
bilmek istediği şeyin ne olduğunu anlayın ve projenizin hangi unsurlarının ve mesajlarının onlara
cazip gelebileceğini kestirmeye çalışın.

FARKLI KANALLAR İÇİN YAZMAK
İster tanıtım broşürü, araştırma raporu, radyo spotu veya web için bir içerik yazısı yazıyor olun,
isterse bir etkinlikte sunum yapıyor olun, yazı diliniz her zaman tutarlı olmalıdır. Hedef kitleye
göre hitap şeklinizi esnetebilirsiniz ancak her zaman OP çerçevesinde belirlenen mesajların dahil
edildiğinden emin olun.
Yazı dilimizi hedef kitlemize hitabımıza göre nasıl esnetilebiliyorsa, kullandığınız iletişim kanalına
göre de esnetilebiliriz. Editoryal amaçlı yazılarla tanıtım veya bilgilendirme amaçlı yazılar arasında
vurgu farkı olacağı gibi basılı malzemelerdeki ton ile elektronik araçlar için kullanılan dil farlı
olabilecektir.
Hangi iletişim kanalı için yazıyor olursanız olun, hepsinde geçerli olan bazı ilkeler vardır. Hedef
kitlenizin ilgisini çekebilmek ve mesajınızı iletmek için çeşitli yollar bulunur. Aşağıda bunlara bazı
örnekler sunulmaktadır:
1. İnsanların sizi dinlemesini sağlayın: Dikkatlerini çekmek istiyorsunuz. Onlara bir
teklifte bulunun. Bir faydadan bahsedin. Eğlenceli ve ilgi çekici olun. İlk cümlenizin
veya başlığınızın mesajınızı veya vaadinizi net bir şekilde dile getirdiğinden emin olun
ve okuma isteği uyandırın. Fotoğraf kullandığınız zaman bu görsellerin de hikâyenizi
anlattığından, sadece süsleme amaçlı kullanılmadığından ve iletişime katkıda
bulunduğundan emin olun.
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2. Bir kişiye seslenin: Hedef kitlenizin kimlerden oluştuğunu ve kime hitap ettiğinizi
belirleyin.. Amaçlarını ve hedeflerini anladığınızı gösterin ve mesajınızı verme şeklinizin
onların amacına uygun olduğundan emin olun.
3. Sohbet edin: Hedef kitlenizle bir iletişim başlatmak ve sürdürmek istiyorsunuz. Bu
nedenle, en azından iletişiminizde denkler arasında bir sohbet havası olmalı. En iyi haliyle
bu yazılar dostlar arasındaki bir mektup veya konuşma gibi olmalıdır. Bu doğrultuda
geliştirilmiş bir yazı dili size çok yardımcı olacaktır.
4. Dinlemelerini sağlayın: Giriş bölümünü ve tonu oturttuktan sonra, hikayenizi
geliştirmek ve mesajınızı daha ayrıntılı anlatmanın vakti gelmiştir. Ayrıntıları açıklayın,
özellikleri anlatın, faydaları anlatın. Yazınız aksın. İnsanlar bir sonraki cümlede ne
söyleyeceğinizi merak etsinler.
5. Tek odaklı olun: Tek bir şey söylemeye odaklanın ve bunu iyi söyleyin. Önceliklendirin.
Hikâyenin özüne odaklanın – ana mesajınıza – ve geri kalanı özetleyin. İnsanlara
teklifinizi anlatın. Faydaları açıklayın ve bağlayın.
6. Somut bulgular verin: İddialarınızı kanıtlarla destekleyin. Ana mesajınızı desteklemek
için olgulara ve rakamlara yer verin. Örnek verin, alıntı yapın veya tanıklıklara yer verin.
Daha fazla bilgi alabilecekleri yerlere yönlendirin. Mesajınızı vermek için ne gerekiyorsa
yapın.
7. Lafı dolandırmayın: Söylemeniz gereken her şeyi söyleyin ancak bunu en kısa ve
akılda kalacak şekilde yapın. Mesajınızı kelimelere boğmayın. Basit tutun ve karışık
kelimelerden kaçının (ancak doğru kelimeleri gerekli olduğu durumlarda mutlaka
kullanın), çok fazla sıfat kullanmayın. Sıkıcı olmayın veya okuyucular için işi zor hale
getirmeyin. Odağınızı kaybetmeyin yoksa hedef kitlenizi kaybedersiniz.
8. İnandırıcı olun: Eğer amaçlarına uygunsa ve fayda sağlıyorsa, insanlar hikâyenize
inanacaktır. Ancak bu hikâyeyle bir şey yapabilmeleri için inandırıcı, enerjik ve hevesli
olmalısınız.
9. Ödüllendirin: Hedef kitlenize beraberlerinde götürebilecekleri bir şeyler vermelisiniz.
Hatırda kalacak bir mesaj. Sizinle ve Operasyonel Programla ilgili iyi hisler kalmalı geriye.
Teklifinize karşı bir ilgi, teklifi kabul etme isteği ve daha fazla bilgi alma hevesi oluşmalı.
10. Eyleme geçirin: Her zaman bir ‘eyleme çağrı’ ile bitirmelisiniz. İnsanlardan, sizi
aramalarını, e-posta göndermelerini veya web sitenizi ziyaret etmelerini isteyin. Onlara
yardımcı olun, bilgi verin. Böylece onlar teklifinizi kendiliğinden kabul edeceklerdir.

WEB İÇİN YAZI YAZMAK
Web için yazı yazmak, basılı materyallere yazı yazmaktan çok daha kısa ve özlü bir tarz
benimsemeyi gerektirir. Web için yazı yazmanın iki önemli özelliği; ne yazdığımız ve bunu nasıl
dile getirdiğimizdir. Web sayfalarının temiz, net ve sade olması gerekir. Sayfayı özetleyen basit
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başlıklar ve girişlerle başlamalıdır. Web sayfaları farklı formatlara sahiptir o yüzden doğru yazı
tonunu benimsediğimizden emin olmamız önemlidir. En önemli bilgiler en başta verilmelidir.

BİR METİN YAZARIYLA ÇALIŞMAK
Metin yazarlığı ayrı bir beceridir. Hepimiz yazmayı bildiğimiz halde bu bizi metin yazarı yapmaz.
Bütün iletişim metinleriniz için profesyonel bir metin yazarını görevlendirecek kadar bütçeniz
olmasa da, daha yaygın bir şekilde dağıtılacak ve uzun ömürlü olacak metinler için bir metin
yazarıyla çalışmayı düşünebilirsiniz. Bunun için bütçe ayrılmalıdır. Tıpkı iletişim planınızda
profesyonel grafik tasarım için ayırdığınız bütçe gibi. Güçlü ve net bilgiler vereceğiniz profesyonel
bir metin yazarı, mesajınızın kolaylıkla anlaşılmasını ve materyallerinizin hedef kitlenin ilgisini
çekmesini sağlayacaktır.
Profesyonel bir metin yazarını görevlendirmeden önce şu noktaları göz önünde bulundurun:


Metindeki amacın ne olduğuna, mesajınızın / mesajlarınızın ne olduğuna ve bunları
hedef kitlenize ne şekilde iletmeyi planladığınıza karar verin.



Metin yazarını yazı dilinizle ilgili ilkeleriniz konusunda bilgilendirin.



Metin yazarlarını editoryal rehberinize yönlendirin ve bunları iyi anlamalarını
sağlayın.



Düzeltme okumaları ve yeniden yazımlar için yeterince zaman olduğundan emin
olun. Düzelti aşamalarının sayısının ilk başta yapacağınız anlaşmada yer aldığından
emin olun ve bu sayıyı geçerseniz maliyetin ne olacağını önceden netleştirin.
Metnin yayınlamaya hazır hale gelmesinden önce en az üç düzelti aşaması olmasını
öneriyoruz.

YAZI KONTROL LİSTENİZ
Rekabetçi Sektörler Programı markasını yansıtan yazı ve konuşmalarla ilgili yaklaşımınızın ne
olması gerektiğini düşünürken şunları göz önünde bulundurun. Yazarken kendinize aşağıdaki
soruları sorun. Bunların cevabı evet olmalıdır.


Ne söylemek istediğinizi etraflıca düşündünüz mü? Ana mesaj veya konu nedir?
Hedef kitlenize iletmeniz gereken fayda nedir? Mesajınız programın amaçlarına
uyuyor mu?



Kime hitap ettiğinizi ve bu kitle üzerinde nasıl bir etki yaratmak istediğinizi belirlediniz
mi? İyi iletişim sadece bilgi vermek demek değildir. Algıları, tutumları ve duyguları
değiştirmektir.



Kullanacağınız iletişim ortamını düşündünüz mü? Sözlü sunum, basılı materyal,
film veya çevrimiçi iletişime göre tonunuzu ve tarzını uyarlamanız gerekecektir.
Beğendiğiniz veya ilginç olduğunu düşündüğünüz benzer iletişimleri inceleyin ve
bunları neyin başarılı kıldığını tespit etmeye çalışın.



Mesajınızı iletme şekliniz dikkat çekici veya ilginç mi? İnsanların dikkatini çekiyor mu,
soru sorduyor mu, veya hedef kitlenizle doğrudan ilgili konulara temas ediyor mu?
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Söyledikleriniz hedef kitlenizin durumunu, amaç ve hedeflerini anladığınızı
gösteriyor mu? İletişim için bir diyalog yaratmaya çalışıyor mu veya bir kanal açıyor
mu?



İletişiminiz Operasyonel Programın değerlerini yansıtıyor mu?



İletişiminiz Operasyonel Programın ses tonunu yakalıyor mu? Mesajınız açık, net ve
teknik terimlerden arınmış mı?



Metninizde kısaltmalar temizlenmiş mi? Eğer kısaltmalar varsa kendinize şu soruyu
sorun: Bu iletişimi alan herkes bu kısaltmaların ne olduğunu biliyor mu? Eğer mutlaka
kullanılması gerekiyorsa, ilk geçtikleri yerde açılımlarını yazın.



Mesajınız net bir şekilde iletilebiliyor mu? Okuması, dinlemesi veya izlemesi kolay
mı? Hedef kitle, vakit harcamaya değer ve de değerli bir şeyi tecrübe ettiği izlenimini
edindi mi?



İletişiminizde harekete geçilmesini isteyen, soru sorulmasına, bilgi istenmesine,
telefon açılmasına, e-posta gönderilmesine veya görüşme yapılmasına yol açan bir
‘eyleme çağrı’ yapılıyor mu? İrtibatta kalmak ve diyaloğu sürdürmek için bir neden
veriliyor mu?

5) TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ
Operasyonel program kapsamında desteklenen projeler boyunca kullandığımız çok sayıda
kelime ve terim var. Bu kelimeleri o kadar çok kullanıyoruz ki gündelik hayatımızın bir parçası
olduklarını ve herkes tarafından bilindiklerini düşünmeye başlıyoruz. Ancak durum her zaman
böyle değil.
Kullandığımız bu terimler, Operasyonel Programın jargonu olarak değerlendirilmelidir. Hedef
kitleyle kurum dışı iletişimde kullanıldıklarında mesajınızı zayıflatabilir ve hedef kitleye erişme
şansınızı azaltabilirler.
Yazınızı yazdıktan sonra bu kelimeleri kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmenizi ve hedef
kitlenin yazdıklarınızı anlayıp anlamayacağını düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer cevabınız hayır
ise, elinizdeki bilgiyi hedef kitleyle paylaşıp paylaşmama konusunda bir kez daha düşünün (çok
fazla teknik olduğuna göre belki de projenizin veya programınızın idaresiyle ilgilidir ve hedef
kitle bu bilgiyle ilgilenmeyecek veya bundan fayda sağlamayacaktır), veya kullandığınız jargonu
açarak neyi kastettiğinizi anlatın. Ancak, hiçbir zaman hedef kitlenin bahsettiğiniz şeyi bildiği
varsayımında bulunmayın.
Aşağıda yararlanabileceğiniz bazı örnekler verilmiştir:
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinde olan ülkelere destek vermektedir.
IPA’nın amacı, kurumsal kapasiteyi, sınır ötesi işbirliğini, ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve kırsal
kalkınmayı güçlendirmek amacıyla tek bir çerçeve kapsamında mali yardımların verimliliğini ve
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tutarlılığını artırmaktır. Katılım öncesi yardım, aday ve aday adayı ülkelerin istikrar kazanma ve
ortaklık yapma süreçlerini desteklerken kendine özgü özelliklerini ve süreçlerini dikkate alır.

Yukarıdaki paragraf kesinlikle bir arka plan bilgisi sunmaktadır. Ancak sizce hedef
kitlenizin bunun ne kadarını bilmeye ihtiyacı var? Bu, tabii ki biraz da hedef kitlenizin
kim olduğuna bağlı olarak değişecektir. Hedef kitlenizi düşünün ve öncelikle AB-Türkiye
işbirliği konusunda ne kadar şey bildiklerini anlamaya çalışın. Bundan sonra, ne kadar
daha bilmeleri gerektiğine karar verin.
Operasyonel Program
AB ve Türkiye Cumhuriyetinin mali yardımının Türkiye çapında farklı bölge ve sektörlerde
yapılandırıldığı ve uygulandığı çerçevenin adı.

Herkes Operasyonel Programın ne olduğunu biliyor mu? Konuyu açmak ve açıklamak
mümkün mü?
Program Otoritesi
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ifade etmektedir.

Kurum dışında iletişim kurarken Program Otoritesinden bahsetmeniz gerçekten gerekli mi?
Veya bu bilgi hedef kitleniz için değerli bir bilgi mi? OP kapsamında Program Otoritesini
daha iyi anlatmanın ve hedef kitleniz için anlaşılır kılmanın başka bir yolu var mı?
Yardımın Nihai Faydalanıcısı (ERA)

Bu tabir anlaşılabilir mi? Bunun yerine, bölgede projenin sahibinin kim olduğunu, projeyi
uygulayan kurumun adını söyleyin.
Öncelik - Bileşen

Projenizin hangi öncelik alanı kapsamında desteklendiğinin bilinmesine gerçekten gerek var
mı? Yoksa bu, sizin teknik belgelerinizde kullanmanız için gerekli idari bir bilgi mi? Hedef
kitlenin sürece değil faydaya odaklandığını göz önünde bulundurarak süreçle ilgili çok fazla
bilgi vermekten kaçının.
Tedbir

Projenizin Operasyonel Programın hangi tedbiri kapsamında desteklendiğinin bilmesi
gerçekten önemli mi? Yoksa bu, sizin teknik belgelerinizde kullanmanız için gerekli idari bir
bilgi mi? Hedef kitlenin sürece değil faydaya odaklandığını göz önünde bulunduraraksüreçle
ilgili çok fazla bilgi vermekten kaçının
Bileşen

Projenizin hangi bileşenlerden oluştuğu önemlidir ancak Hedef kitlenin sürece değil
faydaya odaklandığını göz önünde bulundurarak proje bileşenleriyle ilgili çok fazla ayrıntı
vermekten kaçının.
Büyüme Merkezi

Hedef kitlenizin programın coğrafi kapsama alanıyla ilgili bilgi sahibi olması önemli. Ancak,
eğer büyüme merkezleri bundan daha fazla yararlanmayacaksa veya program içinde
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coğrafi ve yapısal farklı bir role sahip olmayacaksa, dış iletişiminizde bundan bahsetmeye
gerek yok.
Rekabetçilik
Bu kelime programın özünü oluşturur. Rekabetçilik, bir firma veya ulusun rekabetçi fiyatlarla yerel
pazar ve dünya pazarının kalite standartlarına uygun ürün ve hizmet sunabilmesi ve bu ürün
ve hizmetlerin üretimi sırasında kullanılan veya tüketilen kaynaklar karşılığında bir geri dönüş
sağlayabilmesi anlamına gelir. (http://www.businessdictionary.com).

Bu kelimeyi kullanırken hedef kitlenizin neyi kastettiğinizi bildiğinden emin olun.
Rekabetçilik konusundaki iyileşmelerin sonuçlarının ne olacağını bilmeleri önemlidir.

6) HALKA AÇIK KONUŞMALARDA
VE DIŞ İLETİŞİMDE KULLANILAN
REFERANSLAR
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında geniş bir coğrafyaya yayılmış, bir çok farklı alanda
projeler destekleniyor. Desteklenen tüm projeler kapsamında, kamuoyuyla iletişim için bir dizi
girişim oluyor. Bu iletişimlerde, projenin yürütüldüğü bu üst çerçeveden bahsetmek zorunluğu
bulunur. Bu çerçeveye referans verilirken tutarlı olunmasını sağlamak üzere dış iletişiminizde
kullanabileceğiz aşağıdaki kısa cümleleri hazırladık, bunları belirtilen materyaller üretilirken,
içeriğinize eklemeniz belenmektedir.

1.

BASIN DUYURULARI

Basın duyurularında kullanmanız gereken şablonları ekteki CD’de bulabilirsiniz. Bu şablonda,
ikinci sayfa olarak editör için hazırlanmış bazı bilgi notları da olduğunu göreceksiniz. Bunlara ek
olarak, medyayla etkileşime girdiğinizde, duyuru yazarken veya medyayı farklı kanallar kullanarak
etkinliklerinize davet ettiğinizde, aşağıdaki sabit metnin, iletişim aracınıza eklenmesi zorunludur:

(Projenizin adı), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse
edilen, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program bölgeler
arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedefliyor. Böylelikle Türkiye
ekonomisi daha rekabetçi kılınarak AB ekonomisiyle entegrasyon süreci hızlandırılacak.
Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için:
https://ab.sanayi.gov.tr ve https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

2.

AÇILIŞ / HOŞGELDİNİZ KONUŞMALARI

Halka açık etkinliklerinizde, kuruluşunuzun temsilcisi için konuşma metni hazırlarken, projenizin
desteklendiği Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili temel bilgileri vermeyi unutmayın. Aşağıda,
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kamuoyuna açık konuşmalarda kullanabileceğiniz örnek bir cümle hazırladık. Ayrıca, eğer
etkinliğinizde bir AB veya Bakanlık temsilcisi varsa, lütfen onların hedef kitleye hitap etmeleri için
zaman ayırmayı unutmayın. Ancak, AB veya Bakanlık temsilcisi var ise, temsilcinizin konuşmasına
aşağıdaki cümleyi eklemeniz gerekmektedir:

AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile Türkiye ekonomisinin AB’ye
entegrasyonunu sağlamak üzere Rekabetçi Sektörler Programı yürütülmektedir.
Bu Program, bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmayı, imalatı
geliştirilen ve yenilikçi yaklaşımlarla bölgelerin ve ülkemizin rekabet gücünü artırmayı
hedeflemektedir. Projemiz, Türkiye’nin çeşitli illerinde yürütülen onlarca farklı projeyle
birlikte, bu program kapsamında mali destek almaktadır.

3.

BASILI MATERYALLER / BROŞÜRLER

Basılı iletişim materyalleriniz bu kitapçıkta ayrıntılarıyla yer alan görsel kimlik kurallarına uygun
şekilde geliştirilmelidir. Materyallerinizin görüntüsüne ek olarak, Yazı Dili başlıklı dördüncü
bölümde materyalleriniz için etkili içeriğin geliştirmeye dair kılavuz ilkeler sunduk. Bu
materyallerinizde aşağıda verilen cümlenin de dahil edilerek, projenin hangi çerçevede hayata
geçirildiği mesajını da vermeniz gerekmektedir:

(Projenizin adı), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse
edilen, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program bölgeler
arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedefliyor. Böylelikle Türkiye
ekonomisi daha rekabetçi kılınarak AB ekonomisiyle entegrasyon süreci hızlandırılacak.
Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için:
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/

4.

RADYO VE TELEVİZYON SÖYLEŞİLERİ

Radyo ve Televizyon söyleşilerinde, hedef kitleye mesajınızı iletmek için çok kısa bir süreniz
bulunur. Bu nedenle, söyleşiye gitmeden önce söyleyeceklerinizi mümkün olduğunca
planlamanızı tavsiye ediyoruz. Kamuoyunun ileteceğiniz mesajları ve bilgileri yazmaya başlayın
ve size sorulan soru her ne olursa olsun bu bilgileri iletmeye çalışın. Medya terminolojisinde buna
cevaplar arasında köprü kurmak denir ve bürokratlar, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından sıkça
kullanılan bir yöntemdir. Televizyon veya radyo söyleşilerinizde aşağıdaki mesajı vermekle
sorumlusunuz:

Projemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin ortak mali desteğiyle geniş
kapsamlı bir operasyonel programın bir parçası olarak finanse ediliyor. Program Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bu program aracılığıyla, biz de
(PROJENİZİN ADI) sayesinde bölgemizin ekonomik büyümesine ve sosyal refahına
katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
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7) FARKLI ARAÇLAR GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK ÖRNEKLER
BROŞÜRLER VE KİTAPÇIKLAR
Rekabetçi Sektörler Programı ve bu kapsamda desteklenen projeler için iletişim materyalleri
üretirken dikkate alınması gereken bazı temel unsurlar bulunuyor. Tarz ve tasarıma odaklanmadan
önce yayının amacını düşünün. Bu yayını neden yapıyorsunuz ve bununla nasıl bir etki yaratmak
istiyorsunuz?
Hazırlık aşamasında şu soruları yanıtlayabildiğinizden emin olun:


Hedef kitleniz kim?



Ana mesajlarınız neler?

İçeriği ve tasarımı oluştururken, bu kılavuzda sunulan kural ve önerilere uygun olduğundan emin
olun. Özellikle, AB-Türkiye işbirliği logosunun (dalgalanan bayraklar), Rekabetçi Sektörler Programı
logosunun doğru konumlandırıldığından ve doğru fontu ve renk paletini kullandığınızdan emin
olun.
Metin


Bilgilendirici



Okuması ve anlaşılması kolay (kullanılan dili ve font büyüklüğünü dikkate alın)



Tarzı hedef kitleye uygun



Dar bir alanda çok fazla metin olmamasına, sadece gerekli olan önemli bilgilerin
kullanılmasına özen gösterin

Görseller


İlginç ve gerçekci



Hem metne hem de hedef kitleye uygun



Mesajınıza değer katan (örneğin, insanlara binanızın neye benzediğini anlatmak bir
değer katmamaktadır)



OP’nin renk paletini kullanın



Ana lacivert renk her zaman kullanılmalıdır.

Renk

WEB SİTESİ
Renk


Renkli bir fon üzerine yazılan metinlerin daima okunaklı olacak şekilde kontrast
içerdiğinden emin olun



Kullandığınız renk tonları web’de karşılığı olan uygun renkler olmalı
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Kontrast kabul edilebilirliğini kontrol etmek için kullanabileceğiniz iyi bir çevrimiçi
kaynak:

http://gmazzocato.altervista.org/colorwheel/wheel.php
Font ailesi
CSS’inizin gövde stili için (body style) lütfen şu font ailelerini kullanın: Noto-sans, Tahoma, sansserif.
Bu font aileleri, test edilerek en kolay okunabilen ekran fontları olarak belirlenmiştir. Google
fontlarına girerek kendi font dosyanıza indirebilirsiniz.
Başka font stillerini kullanmamalısınız.

POWER POINT SUNUMLARI
Çoğunuzun projelerinizle ilgili konuşma yapması gerekecektir. Yaptığınız bu konuşmaları
tasarlarken, ileteceğiniz mesajı, vereceğiniz bilgiyi güçlendirmek ve konuşmanızın odak
noktasıyla ilgili farkındalık artırmak için bir Power Point sunumu hazırlamayı düşünebilirsiniz.
Ancak, çoğu zaman konuşmacılar, hazırladıkları Power Point sunumunu konuşmalarına hâkim
olmasına izin verme tuzağına düşerler. Unutmayın, bir konuşma yapıyorsunuz ve sunumunuz
size destek olmak için orada var. Sahneye hâkim olan veya dinleyicilerin dikkatini kontrol eden
sunum olmamalı.
Bu kitapçığın ilk bölümünde Power Point sunumlarınızda kullanabileceğiniz şablonlar verilmiştir.
Bu bölümde, etkili Power Point sunumu hazırlama konusunda bazı ipuçları vermek istiyoruz:
Sunumu Hazırlamak
Slayt sayısını en aza indirgeyin: Net bir mesaj vermek ve dinleyicilerin dikkatini
dağıtmamak için ve ilgiyi yüksek tutmak için sunumunuzdaki slayt sayısını minimumda
tutun.
Dinleyicilerin uzaktan da okuyabilecekleri bir font stili seçin: Helvetica veya Arial
gibi doğru fontları seçmek mesajınızı iletmenize yardımcı olur. Arial Narrow gibi dar
fontlardan kaçının. Times gibi kıvrımlı kenarları olan fontlardan kaçının.
Dinleyicilerin uzaktan okuyabileceği bir font büyüklüğü seçin: Doğru font boyutunu
seçmek mesajınızın iletilmesine yardımcı olacaktır.
Sunumunuzda maddeler halinde veya kısa cümlelerle ilerleyin: Her cümle veya
maddeyi bir satıra sığdırmaya çalışın
Herşeyi yazmayın: Dinleyicilerin sunduğunuz bilgiyi dinlemelerini istiyorsunuz, ekranı
okumalarını değil. Eğer söyleyeceğiniz şeyi slayta yazarsanız, insanlar bunu okuyup sizi
dinlemeyeceklerdir.
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Görselliği sunuş şeklinize katın: Slaytlarınız sunumunuzun görselidir, sunumun kendisi
değil. Slaytların görevi sizin söylediklerinizi güçlendirmektir. Sunumun kendisi slaytlar
değildir. Uzun paragrafları konuşma metninize saklayın. Power Point ve diğer sunum
yazılımlarında, sadece konuşmacının görebileceği fakat genel ekrana yansıtılmayan
not bölümleri vardır. Bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz veya bunun yerine konuşma
kartları, ayrı bir yazı programı ya da hafızanızı kullanabilirsiniz. Ama konuşmanızı hiçbir
şekilde ekrana yansıtmayın.
Mesajınızı iletmenize yardımcı olmak için slayttan yararlanın: Hikâyenizi anlatmak
için grafiklerden yararlanın. Ancak slaytlara çok fazla grafik öğe ekleyerek dinleyicileri
bunaltmayın. Mesajınızı daha iyi ve etkili bir şekilde ileteceğini düşünüyorsanız grafik
öğe veya görsel kullanın.
Slaytların arka fonlarını sade tutun ve tutarlı olsun: OP için geliştirilen şablon hem
cazip hem de tutarlı bir şablondur ve göze çarpmaz. Çünkü slaytlarda kullanılan fonun
mesajınızın önüne geçmesini istemiyoruz.
Yazıma ve dil bilgisi kurallarına dikkat edin: Dinleyicilerinizin saygısını kazanmak ve
korumak için sunumlarınızda yazım ve dil bilgisini kurallarını daima kontrol edin.
Sunum Yapmaya Hazırlanmak
Toplantı yerine erken gidin ve ekipmanın çalıştığını test edin: Bütün
ekipmanların bağlandığından, çalıştığından ve sunumunuzun size verilen ekipmanda
görülebildiğinden emin olun.
Ekran koruyucunuzu kapatın: Dinleyicileriniz sunumunuzun içeriğine odaklansın.
Ekranın dışında düşünün: Unutmayın, ekrandaki slaytlar sunumunuzun sadece bir
parçası. Karartılmış bir salonda sunum yapabilmek için kendi sunum tarzınızı geliştirin.
Kendinizi nasıl taşıyacağınız, ne giyeceğiniz, salonda nasıl dolaşacağınız vb. Sunum
yaparken, slaytlarınız ne kadar ilginç olursa olsun, odak noktası sizsiniz.
Sunumu Yaparken
İnsanların aklını çelin: En iyi yazılarda olduğu gibi en iyi sunumlarda da dinleyicilerin
aklını en baştan çelmek ve sonra kendinize çekmek gerekir. Bir sürprizle veya ilginç
bir konuyla konuşmaya başlayın ki dinleyiciler dikkatlerini versinler. En güçlü açılışlar
genelde izleyicilerin duygularına hitabedenlerdir.
Soru sorun: Sorular ilgi ve merak uyandırır ve dinleyicileri cezbeder. Çok sayıda soru
sorun. Önce soru sorarak dinleyicilerin bir an düşünmelerine izin verin. Sonra cevabı
verdiğiniz bir sonraki slayta geçin. Önce bilgilerini test edin sonra ne kadar az şey
bildiklerini gösterin. Eğer uygunsa dinleyicilerle çok kısa bir soru-cevap alışverişi yapın.
Soruları siz sorun.
Sunumu okumayın: Sunum için hazırlık yapın. Böylelikle kısa notlara bakarak
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konuşmanızı yapabilirsiniz. Power Point Sunumundaki metin, dinleyicilerin okuması
gereken bir metinden çok sunumu yapan için ipucu notları niteliğinde olmalıdır.

BASIN BÜLTENLERİ
Bu kitapçıkta size basın bültenlerinizde kullanabileceğiniz bir şablon sunuyoruz. Bu örnekte, etkili
ve dikkat çekici basın bültenleri hazırlama konusunda bazı ipuçları bulacaksınız.
Etkili ve cazip basın bülteni hazırlama:
1. Önce kendinize aşağıdaki soruları sorarak neden bir basın bülteni hazırlayıp dağıttığınıza
karar verin:

Söyleyecek bir sözünüz, anlatacak bir yeniliğiniz, ilgi çekecek bir durumunuz, fark
yaratacak bir etkinliğiniz, yani bir hikâyeniz var mı?


Kendinizi gazeteci yerine koyun, haberinize hangi manşeti atardınız?



Gazeteci neden bu haberle ilgilensin?

2. Basın bülteni yazarken şu noktalara dikkat edin:

Basın bülteni hem medya hem de hedef kitleyi ilgilendirmeli (İÇERİK)


Yazım stili haber formatı ile uyumlu olmalı (TASARIM)



Doğru bir zamanlama ile gazeteci/editör/haber müdürüne ulaşmalı (ZAMANLAMA)

3. Basın bülteninizin içeriği, şu özelliklere sahip olmalı:

Haber değeri taşımalı




Okuyan gazeteciyi 30 saniye içinde ikna edebilmeli:


Basın bülteninin kimden geldiği belli olmalı



Manşet dikkat çekmeli



Hikâyeniz eksik bilgi içermemeli. 5N (Ne, Nerede, Ne zaman, Neden ve Nasıl)
1K (Kim) bilgilerinin tümü yer almalı

Basın bülteninin amacı net olmalı:


Bülten kime hitap ediyor?



Bülten hangi kitle iletişim araçlarına dağıtılmalı?



Alıntı olmalı (kurum veya proje yetkilisinden)



Genel değil, kendine özgü olmalı



Bültenin sonunda konunun kapsamına / çerçevesine ait bilgi bulunmalı

4. Basın bültenin tasarımı şu özelliklere sahip olmalı:

Basın bülteni olduğu belli olmalı


Nereden gönderildiği belli olmalı



Tarih olmalı
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Dikkat çeken manşeti ve alt manşetleri olmalı



Gazeteciye üstünde not alması için yer bırakılmalı


1.5 aralıkla yazılmalı



Kenar boşlukları ayarlanmalı



Paragraflar arasına en az iki boşluk bulunmalı



Eğer basın bülteni ikinci sayfaya dönüyorsa mutlaka sayfa numarası yazılmalı



Daha fazla bilgi için mutlaka iletişim kurulacak kişinin adı, soyadı, telefonu, e posta
adresi, mesai saatleri dışında da ulaşılacak telefonu da yazılmalı



Fotoğraf çekmek veya röportaj için olanak olup olmadığı bilgisi de yer alabilir

SOSYAL AĞLAR
Bir proje veya kuruluş için sosyal ağ sitesi oluştururken hem stratejik hem pratik konuları dikkate
alın. Site kimin için hazırlanıyor? Ne tür bilgiler yayınlanacak? Sayfayı kim güncelleyecek? Nasıl bir
tarz kullanılacak gibi.
Kimlik
Bir kurum veya projenin sosyal ağ sitesinin içeriği farklı kişiler tarafından geliştiriliyor olsa da,
tutarlı bir ton benimsenmesi tercih edilir. Tutarlılığı korumak için şu noktalara dikkat edin:


Birinci çoğul kişinin ağzından konuşun (Yarın bir etkinlik düzenliyoruz. Lütfen bizimle
irtibata geçin).



Edilgen cümleler yerine etken cümleler kurun.



Özel dil veya jargon kullanmadan fazla resmi olmayan bir ton kullanmaya çalışın.

Tanıtım
Kurum veya projelerin sosyal ağ sitelerini sade ancak etkili bir şekilde tanıtmak için
yararlanabileceğiniz birkaç adım vardır:


Kurum / projeden gönderilen tüm e-postalar sosyal ağ sitesine bir bağlantı
içermelidir. Bu bağlantı e-posta imza bölümünde yer almalıdır



Her türlü posta iletişiminde kurum/projenin sosyal ağ sitesindeki varlığına dikkat
çekilebilir.



Sunumlarınızda ‘bizimle iletişime geçin’ bölümünde sosyal ağ sitelerinin ayrıntılarına
yer verilmelidir



Kurumun/projenin web sitesinde doğrudan sosyal ağ sitesine yönlendiren ikonlar
olmalıdır.



Bir etkinlik sonrasında kurumun/projenin sosyal ağ sitesindeki fotoğraflara/videolara
bakmaları konusunda katılımcıları teşvik edin.

Cevapların izlenmesi ve yönetilmesi
Yeni soru veya cevapların olup olmadığını günde birkaç kez kontrol edebilirsiniz. Genelde, sosyal
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ağ sitelerinin kullanıcıları anında cevap beklemezler ancak kullanıcıların güvenini korumak için
sorulara vakitlice cevap verilmelidir.


Sorulara verilen cevaplar kısa ve sade olmalı ve kurumun veya projenin web
sitesindeki ilgili bilgi sayfasına bağlantı vermelidir.



Sorulan soruların saçma olduğu izlenimini vermeyin. Ya da sorulan sorunun cevabına
başka bir yerden kolaylıkla ulaşmış olmaları gerektiğini söylemeyin.



Sorulara cevap vermekle sorumlu kişiler izinli olduğunda uygun ayarlamaları yapın.



Sosyal ağ sitesinin yönetim politikasını yayınlayın.

Bir Güncelleme Stratejisi Oluşturmayı Düşünün

Sosyal ağ siteleri yoluyla hangi bilgilerin paylaşılacağına karar verin. Gelecek
etkinlikleri duyurmak için mi kullanılacak? Genel iletişime mi yardımcı olacak? Teklif
çağrıları için başvurulara buradan yardımcı olunacak mı? Vb.


Site hangi aralıklarla güncellenecek? (bir etkinlikten önce, etkinlik sırasından veya
sonrasında)



Güncellemeler program çapındaki etkinlikleri mi kapsayacak yoksa sadece projeyle
ilgili olanları mı?



İlgili projeyle ilgili haberler sosyal ağ sitesinde yer alacak mı?



Sosyal ağ güncellemelerinde de yer alacak şekilde, tüm proje etkinlikleri için bir
takvim hazırlayın.



Güncellemeleriniz projenin amacıyla orantılı olsun. Kurumun/projenin web
sitesinden RSS feed almanın takipçilerinizin işine yarayıp yaramayacağını düşünün.
İlgili haberler her zaman manüel olarak güncellenebilir. Bu sayede, kurumun/projenin
sesi daha tutarlı olacaktır ancak siteyi güncel tutan kişilerin daha fazla zamanını ve
çabasını gerektirecektir.



Güncellemeler e-güvenliği ihlal etmemelidir. İsim kullanmaktan kaçının.



Kurumun/projenin tonu ile ilgili rehber ilkelere daima uyulmalıdır.

Kurum veya projeyle ilgili güncellemeler için öneriler:


Kurum/proje web sitesinde yapılan her türlü önemli güncelleme duyurulmalıdır



Gelecek etkinliklerle ilgili hatırlatmalar veya kayıt için son tarihler.



Etkinliklerden fotoğraflar (OP veya kurum/proje)



Yeni videolar, araştırma bulguları.



Takipçiler için forum veya tartışma soruları.
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Sosyal Medya Paylaşımlarında Rekabetçi Sektörler Programının Gücünü Kullanın

facebook.com/RekabetciSektorlerProgrami


twitter.com/RekabetciSP



youtube.com -> Rekabetçi Sektörler



linkedin.com -> Rekabetçi Sektörler Programı

RSP tanıtım kampanyası çerçevesinde geniş kapsamlı sosyal medya çalışmaları yürütülmektedir.
Bu çalışmalar neticesinde programı Facebook üzerinden 20 bine yakın kişi, twitter üzerinden de
4 bine yakın kişi takip etmekte ve bu sayı sürekli artış eğilimi göstermektedir.
Bu nedenle, projenizle ilgili paylaşımlar yaparken, Facebook paylaşımlarınızda @rekabetcisektorlerprogrami
Twitter üzerinden paylaşım yaparken de @rekabetcisp ibarelerini kullanarak, daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.
Bunların dışında, twitter paylaşımlarınız #katilrekabetetbüyü etiketini kullanarak, yine Programın
genel takipçileri ve yarattığı geniş etkiden faydalanabilirsiniz.
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EKLER
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EK 1 – Kurum Dışı Tasarımcılar için
Yönlendirici Talimatlar
LOGO
Logo, üst kısımda birbirine yaklaşan iki eğriden oluşmaktadır. Bu simge, rekabet eden her iki ortak
için rekabetçiliğin gücünü temsil eder. Bu bağlamda, simgesel olarak temsil edilen rekabetçi
taraflar, Türkiye ve AB olabileceği gibi Türkiye’nin gelişmiş veya gelişmekte olan bölgeleri de
olabilir.
Bu iki parabolik eğri, aynı zamanda bir yolu andırır. Yol simgesi de, ‘başarıya giden yol’, /
kalkınmaya/iyileşmeye/büyümeye giden yol’ veya ‘fırsatlara doğru yolculuk’ gibi fikirleri ön plana
çıkarmaktadır.
Logodaki lacivert fon, programın Avrupa boyutunu temsil etmektedir.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo

LOGODAKİ ANA ÖĞELER
Logo, programın görsel imajından ve kamuoyunda bilinen adından oluşur.
Aşağıda gösterildiği gibi, bu iki öğe daima birlikte yer almalıdır. Logo, hiçbir zaman baştan
çizilmemeli, dijital olarak manipüle edilmemeli veya değiştirilmemelidir. Dokümanlarda daima
hiç boşluk bırakmadan, kenarlara sıfırlanarak yerleştirilmelidir.
Logonun Türkçe veya İngilizce versiyonunun kullanılması, üretilen materyalin diline bağlıdır.
Çok dilli materyallerde, eğer program logosu için sadece tek logoluk yer varsa, Türkçe versiyon
kullanılmalıdır.
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Logo daima dijital master referanstan yeniden üretilmelidir.
Logo, eps, jpeg ve png formatlarında mevcuttur. Lütfen uygun formatın kullanıldığından emin
olun. (ipa.gov.tr/identity).
DOSYA FORMATLARI
eps: profesyonel kullanım
jpeg: masaüstü yayıncılık
png: dijital kullanım
RENKLER
Logonun fonunda kullanılan lacivert rengin adı: Pantone Reflex Blue
Dört-renkli işlem
Dört renkli işlem kullanılacaksa, standart renkleri kullanmak mümkün değildir. Bu nedenle, dört
renkli işlemin dört rengi birden kullanılarak bu rengi tekrar yaratmak gerekmektedir: %100
‘Process Cyan’ ile %80 ‘Process Magenta’ kullanıldığında Pantone Reflex Blue rengine çok yakın
bir renk elde edilir.
İnternet ve Microsoft Word (Renk Paleti sekmesi altında > Daha fazla renk)
Pantone Reflex Blue RGB: 0/51/153 web paleti rengine denk gelmektedir. (hexadecimal kod:
003399)

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo - Color variations / Renk kullanımı

Tek renk (Monokrom) yeniden üretim işlemi
Sadece siyah renk mevcutsa, logo fonunda lacivert yerine siyah kullanılmalıdır.
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Mevcut tek renk lacivert ise, dikdörtgen %100 Reflex Blue kullanılarak ana bölüm beyaz (negatif )
bırakılmalıdır.
Logonun ana grafik unsurunun rengi daima beyazdır.
Başka her hangi bir renk kullanılmamalıdır.
ORANLAR VE ŞEKİL

1/6

4/6
REKABETÇİ
SEKTÖRLER

1/6
Logo Proportions / Logonun oranları

Dinamik içeriklerde kullanıldığında logonun şekli dikdörtgendir, ör. Kırtasiye malzemesi (Tanıtım
materyallerinde lacivert fon üzerinde kullanıldığında logonun sadece beyaz olan ana unsuru
kullanılır. Dolayısıyla dikdörtgen şeklin kullanılmasına gerek kalmaz).

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo
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REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Üst ve alt kısımdaki boşluklar logonun toplam yüksekliğinin 1/6’sına denk gelir. Beyaz bölüm ise
4/6’ya denk gelir. Bu oranlara ofset baskı için taşma payları dahil edilmemiştir. Bu nedenle, taşma
payı bırakmak gerektiğinde verilen bu oranların kenarına (kenarlarına) eklenmelidir.
Şekil, hiçbir koşulda değiştirilmemelidir. Kenarlar hiçbir zaman yuvarlatılmamalı, kıvrılmamalı
veya banner görünümüne dönüştürülmemelidir. Logo döndürülmemeli ve grafik unsurdaki
eğrilerle program adı birbirinden ayrılmamalıdır.
OKUNABİLİRLİK
Maksimum etkiyi yaratabilmek ve okunabilirlik sağlamak için logonun fon rengiyle daima iyi
bir kontrastının olması gerekir. Eğer logo bir fotoğrafın üzerine veya karmaşık başka bir fon
üzerine yerleştiriliyorsa, %80 saydamlık ayarı olan beyaz bir şerit üzerinde kullanılması tavsiye
edilmektedir. Ayrıntılar için diğer logolarla birlikte logonun nasıl uygulanacağının anlatıldığı
bölüme bakınız.
KENAR AÇIKLIKLARI
Görsel çarpıcılığını en üst düzeyde tutabilmek için logonun etrafında, başka grafik öğelerin veya
yazıların yer almadığı bir alan bırakılmalıdır.
Minimum kenar açıklığı logonun eninin 1/3’üne eşit olmalıdır.

1/3

1/3

1/3

1/3

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

1/3
1/3

1/3

1/3

Logo Exclusion Zone / Logo Etrafındaki Boş Alan

Logonun etrafında daima en az bu kadar açık alan bırakın. Bu kurala uyulması ve kenar
açıklıklarının bırakılması çok önemlidir.
Tavsiye edilen minimum açıklık logonun korunması içindir. Logo birbirinden farklı uygulamalarda
ve formatlarda kullanılacaktır, bu nedenle, kenar açıklıkları logoya netlik ve çarpıcılık sağlayacaktır.
Bu oranlar bir yerleştirme kılavuzu değildir. Sadece minimum kenar boşluklarını ifade etmektedir.
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Logonun faydalanıcı proje adlarıyla birlikte nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili lütfen15. sayfaya
bakınız.
TAVSİYE EDİLEN BOYUTLAR
Yerleştirme
Logo, bütün iletişimlerimizde daima sabit bir büyüklükte ve konumda yer alır.

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

Logo Positioning / Logonun Yerleştirilmesi

Dinamik içerik materyallerinde: Dinamik içerik, kullanıcı tarafından değiştirilebilecek olan
içeriklerdir, ör. Kırtasiye malzemeleri, antetli kağıtlar, zarflar ve sunum şablonları. Bu durumlarda,
tasarıma bağlı olarak logo sağ kenar, sol kenar veya alt kenara dayalı olarak ve dayandığı kenarı
ortalayarak kullanılmalıdır. Böylelikle sayfaya doğru giriyormuş izlenimi verilir.
Birden fazla yüzünün kullanıldığı bir materyal tasarlanıyorsa, program logosunun tek başına bir
yüzde yer alması ve diğer tüm logoların (dalgalanan AB-Türkiye işbirliği barakları dahil) diğer
yüze (genelde ön yüze) yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Statik içerikli materyallerde: Statik içerikli materyal içeriğin kullanıcı tarafından değiştirilmemesi
gerekmektedir. Örneğin, Tanıtım malzemeleri (posterler ve el ilanları hariç). Bu durumda, logonun
altında lacivert blok fon kullanılması tavsiye edilir.
Minimum boyutlar
Logo açıkça görülebilecek şekilde tutarlı bir tarzda uygulanmalıdır. Bu nedenle, minimum bir
boyut belirlenmiştir. Bu boyutlar, logonun yüksekliği boyunca 1.75 cm’dir. Tükenmez kalem ve
kurşun kalem gibi tanıtım materyallerinde bu kural uygulanmaz. Logonun maksimum uygulama
boyutu yoktur.
Alternatif boyutlar
Alternatif boyutlara uygulamak için, logo orantılar bozulmadan küçültülür veya büyütülür.
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Hiç bir zaman serbest bir şekilde uzatılıp, daraltılmamalı, bunun yerine oranlar sabit tutularak
ölçeklendirilmelidir.
Diğer logolarla kullanım
Avrupa Birliği tarafından fonlanan veya eş finansmanla yürütülen bütün program ve projelerin
iletişim materyallerine AB-Türkiye işbirliği logosu yerleştirilir.
Dalgalı bayrak logosunun kullanımı, bu kitapçığın birinci bölümünde yer alan AB Görünürlük
Kurallarına tabidir.
Elinizdeki OP kimlik kitapçığında, logoların bir arada nasıl kullanılacağını ve her birinin logo
hiyerarşisine göre nasıl yerleştirileceğini anlatıyoruz. Ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
Dalgalanan bayraklar
Dalgalanan AB-Türkiye işbirliği bayrağı en üste yerleştirilir (mümkün olan her yerde). Altında
şu ibare yer almalıdır: “Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilmektedir.” Bu ibarede kullanılacak font 8pt Calibri’dir.
Diğer logoların tümü AB-Türkiye işbirliği bayrağının yüksekliğinin yarısı kadar olmalıdır.
Daha önce ‘Yerleştirme’ başlıklı bölümde açıklandığı üzere, Logo, fon rengine bağlı olarak iki
formatta kullanılabilir:
Eğer fon rengi lacivert ise, logo, tasarıma bağlı olarak materyalin ortasına yerleştirilecektir (yatay,
dikey veya tercihen her ikisi birden).
Eğer lacivert dışında bir fon kullanılıyorsa, logo daha önce açıklandığı gibi dikdörtgen formatta
kullanılmalıdır ve materyalin kenarlarından birine, boşluk bırakmadan, sanki kenardan giriyormuş
izlenimini verecek şekilde sıfırlanmalıdır (üst kenar hariç – üst kenar AB-Türkiye işbirliği logosuna
ayrılmıştır).
DESTEKLENEN PROJE İSİMLERİYLE BİRLİKTE LOGONUN KULLANILMASI
Operasyonel program kapsamında fonlanan projelerin isimlerinin logo ile birlikte nasıl
uygulanacağı aşağıda anlatılmaktadır.
Eğer bir fotoğraf veya başka bir grafik öğe üzerinde uygulama yapılıyorsa, logo ve proje adı daima
%80 saydam bir şerit üzerine yerleştirilmelidir.
Eğer beyaz fon üzerine uygulanıyorsa, şeridin rengi %10 siyah olmalıdır.
Şeridin yüksekliği logonun yüksekliğine eşit olacaktır.
Logo daima sol kenar boşluğu bırakmadan sola sıfırlanmalıdır.
Proje adı büyük harflerle, Futura Medium font kullanılarak yazılmalıdır ve logoya göre dikey
olarak ortaya hizalanmalıdır. Eğer bu font tasarımcının font defterinde yoksa, Teknik Yardım Ekibi
tarafından tasarımcıya verilecektir.
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ÖRNEKLER
ALT-MARKALAMA/İLAVE LOGOLAR
İlave diğer ortaklık logoları için tavsiye edilen yerleştirme şekli materyalin alt kısmıdır.

Dalgalı bayrak
alanı

1/8
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

5px çizgi

Logo ve proje
adı

REKABETÇİ
SEKTÖRLER

GAZİANTEP HALI DOKUMACILIĞI İÇİN
MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ

80% şeﬀaf
bant

1/10

TITLE OF THE MATERIAL
Basılacak malzemenin başlığı

Ana görsel
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Kurum Adı
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Kurum Adı
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Kurum Adı
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Diğer logolar

T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı

LO
GO G

O

LO
GO G

O

LOGO LO

5px çizgi

1/10

Kurum Adı

Logo with other logos and poster/leaﬂet example
Diğer logolarla program logosunun kullanımı ile poster/broşür tasarımı örneği

Fonlanan projelerin rapor kapakları, posterleri, bilgi broşürleri için lütfen yukarıdaki örnekten
yararlanınız. AB-Türkiye işbirliği bayrağı materyalin 1/9’luk üst bölümünde, altında 3px’lik kırmızı
çizginin olduğu beyaz fon üzerine yerleştirilecektir. Logo ve proje adı bu şeritten hemen sonra
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yerleştirilmeli ve materyalin toplam yüksekliğinin 1/9’u yüksekliğinde olmalıdır.
Ortaklık logoları, üstte 3px’lik kırmızı bir çizgiyle ayrılan beyaz bir fon üzerine materyalin 1/10’luk
alt kısmına yerleştirilmelidir.
Zorunlu kenar açıklıklarını lütfen bütün logolarda uygulayın.
Projelerin kısa ömürlü olmalarından dolayı ve hedef kitlenin dikkatini ve konsantrasyonunu
saptırma potansiyeli taşıdığından fonlanan projeler için ilave logo geliştirilmesi tavsiye
edilmemektedir.
Operasyonel programın logosu yeterli olmalıdır. Lütfen kırtasiye malzemelerinde proje isimlerinin
nasıl uygulanacağı konusunda bilgi için 15.
Birden fazla logonun kullanılması gereken kırtasiye şablonları ile ilgili daha fazla öneri almak için
lütfen Tanıtım Bölümüyle iletişim kurun.
iletisim.RSP@sanayi.gov.tr
RENK PALETİ
Renk paleti aşağıda gösterilmektedir. Tüm iletişimlerimizde bu palet kullanılmalıdır.

Main colour / Ana Renk

20% increments of Shades
%20 basamaklarla koyu tonlar

Pantone Reﬂex Blue
CMYK: 100/80/0/0

20% increments of Tints
%20 basamaklarla açık tonlar

Accent Colour/ Vurgu Rengi

20% Shades

20% Tints
CMYK: 100/0/0/0

Colour Palette / Renk Skalası

Ana renkleri desteklemek için daha koyu ve açık tonlarda bir dizi renk geliştirilmiştir. Bu destekleyici
renkler ana renklerle çeşitli kombinasyonlarda bir arada kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Derinlik ve çeşitlilik vermek için kullanılmalıdır.
Uygun renklerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Renk kullanımının minimal düzeyde
tutulması genelde en etkili görüntüyü vermektedir.

74

Paletteki diğer renklerden ne kadar kullanılırsa kullanılsın ana renk olan mavi her zaman
kullanılmalıdır.
Renk Paleti Ve Metinlerin Okunabilirliği
Renk seçerken, bilginin en net, en etkili şekilde sunulmasını sağlayan ve seçilen görselleri
destekleyen seçenekler tercih edilmelidir.
Metin ile fon rengi arasında daima iyi bir kontrast olmalıdır. Beyaz veya çok açık renk fon üzerine
koyu renk fontla metin yazılması en okunaklı olanıdır. Beyaz font sadece çok koyu fonlarda
kullanılmalıdır, örneğin, ana rengin sol tarafındaki gibi.
Ana rengin en sağındakine benzer renkler az miktarda metin olduğunda uygundur. Örneğin,
başlıklar, grafikler, şemalar veya vurgulamak istediğiniz küçük metin blokları.
Paletle Çalışmak
Renk paletindeki renkler bağımsız bir şekilde uygulanabileceği gibi çeşitli kombinasyonlarda
birlikte de kullanılabilir.
Her ana renge karşılık gelen bir koyu ve açık ton belirlenmiştir. Açık renk palet fon, vurgu rengi
veya grafik olarak uygulandığında iyi sonuç verir. Koyu renk palet ise yazı için daha uygundur.
Projeler veya OP’unin farklı bölümleri için önceden belirlenmiş renkler yoktur. Renk seçerken
lütfen paletteki en uygun seçenekleri düşünün ve bilginin en net, en etkili şekilde sunulmasını
sağlayan ve seçilen görselleri destekleyen seçenekleri tercih edin.
Bir literatür seti tasarlarken, sabit bir renk seçip bunu çeşitli alternatif vurgu renkleriyle kombine
ederek tek tek yayınlarda uygulayabilirsiniz ve böylece yayınların tamamında bir bütünlük hissi
oluşturabilirsiniz.
Grafik olarak en etkili yöntem renk kullanımının minimumda tutulmasıdır. Disiplinsiz renk
kullanımı ve uygunsuz kombinasyonlar OP kimliğinin etkisini zayıflatacaktır. Bu nedenle, sadece
renk paletimizdeki renkleri tercih etmelisiniz.

TİPOGRAFİ – HARF KARAKTERİ
OP’nin temel harf karakteri olarak Calibri seçilmiştir ve kurum içinde üretilen tanıtım
malzemelerinde bu karakter kullanılmaktadır.
Ancak logoda, proje isimlerinde, başlıklarda (materyallerin başlıkları) ve ürün isimlerinde
(örneğin CD isimleri) Futura Medium kullanılmalıdır. Bunlar dışında aşağıda anlatıldığı şekilde
Calibri kullanılacaktır.
OKUNAKLILIK
Küçük harfler, alt ve üst çıkıntıları olduğu için, kelimelerin göz tarafından daha rahat algılanmasını
sağlar.
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BÜYÜK HARFLER BİRBİRİNDEN FARKLI UZANTILAR VE ÇEŞİTLİLİK İÇERMEDİĞİ İÇİN OKUNMASI
DAHA ZORDUR.
Büyük harfleri, gerekliyse, sadece başlıklarda kullanın. Hiçbir şekilde ana metin akışında
kullanmayın.

BAŞLIK – FUTURA MEDIUM BÜYÜK HARF

Başlık 1 – 16 pt Calibri Bold, satır aralığı: 1.0
Alt başlık– 12 pt Calibri Italic, satır aralığı: 1.0

Başlık 2 – 13 pt Calibri Bold, satır aralığı: 1.0
Başlık 3 – 12 pt Calibri Bold, satır aralığı 1.0
Başlık 4 – 11 pt Calibri – Bold, Italic, satır aralığı: 1.0
Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni.
Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni.
Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni.
Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. Paragraf metni. -10 pt Calibri, satır aralığı: 1.15.

GÖRSELLER – TERCİH EDİLMESİ GEREKEN GÖRSEL STİLİ
Fotoğraf, güçlü ve dinamik bir araçtır. OP’nin çeşitliliği ve gücü kullanılan görüntülerde
yansıtılmalıdır.
Projenizle ilgili tüm fotoğraflarda insan boyutu odak noktası olmalıdır. Aşağıda, bir hayvan mezatı
inşaatıyla ilgili yürütülen bir projeden iki ayrı fotoğraf örnek olarak verilmiştir. Hangisi daha ilgi
çekici?

Fotoğraf, ortamı ve bağlamı yansıtmalıdır. Doğrudan görünen ve çok tipik olanın ötesine bakarak
daha ilham verici bir perspektif bulmaya çalışın.
Etkiyi artırmak ve etkili bir iletişim sağlamak için ayrıntıları veya sıra dışı açıları dikkate alın.
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Görsellerimiz doğal, hayatın içinden insanları ve durumları yansıtmalıdır. Duyguyu ve ortamı
yansıtabilmeli ve hedef kitlenin ilgisini çekmelidir.
Görseller renkli, tek renk (monoton) veya siyah beyaz olarak kullanılabilir.
Sadece amaca uygun ve katma değer sağlayan görseller kullanın.
İçeriğin rencide edici veya yabancılaştırıcı olmadığından emin olun. Klişelerden, ırksal ve
toplumsal cinsiyet kalıplarından kaçının.
Basılı materyalde kullanılacak görsellerin baskı kalitesinde olması gerekmektedir – 300 dpi.
Web’de kullanılacak görüntüler ise 72 dpi olmalıdır.
İnternette ücretsiz görsel ararken lütfen bu bağlantıda gösterildiği şekilde http://
creativecommons.org/licenses/ lisans ikonlarını kontrol edin. Görselleri lisansın sınırları içinde
kullanın. Seçtiğiniz görselde herhangi bir ikon yoksa, büyük ihtimalle ürettiğiniz materyalde
kullanıma elverişli değildir. Bu türden görselleri kullandığınızda hakkınızda dava açılabileceği
gibi, fotoğrafın sahibine de saygısızlık etmiş olursunuz.

GÖRSEL KÜTÜPHANE
Operasyonel Programa özgü fotoğraf ve sanat eserlerini, OP Tanıtım Bölümünden izin alarak
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/.
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Ek 2 - Fotoğraf İzin Belgesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ANKARA
Çekilen fotoğraflarımın T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üreteceği her
türlü basılı malzeme, multimedia ürünleri, internet, mobil ve sosyal medya uygulamalarında kullanılmasını kabul ediyorum.
İsim – Soyisim : ……………………………………………….
Tarih		
: ……………………………………………….
Telefon : ……………………………………………….
Doğum Tarihi : ……/……./………….
İmza		

: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
………
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ANKARA
Resmen velisi bulunduğum …………………………………… isimli ve ……/…../……. doğum
tarihli çocuğun çekilen fotoğraflarının T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
üreteceği her türlü basılı malzeme, multimedia ürünleri, internet, mobil ve sosyal
medya uygulamalarında kullanılmasını kabul ediyorum.
İsim – Soyisim : ……………………………………………….
Tarih		
: ……………………………………………….
Telefon : ……………………………………………….
Doğum Tarihi : ……/……./………….
İmza		

: ……………………………………………….

78

Ek 3 - Basın Bülteni Şablonu
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
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