KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Görünürlük Rehberi

Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından
finanse edilmektedir.

T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
bu program kapsamında teknik destek vermektedir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ
1. AMAÇ
Görünürlük Rehberi, “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi
Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” gereğince T.C.
Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği
ile görevli Bakanlıklar tarafından yürütülen mali destek programları çerçevesinde destek verilen
projelerde ilgili Bakanlığın, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği‟nin ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı‟nın
sağladığı destekleri görünür kılmak için hazırlanmıştır.
Proje kapsamında yapılacak olan toplantılarda, bültenlerde, basın toplantılarında, sunumlarda,
davetlerde, işaretlerde, plaketlerde ve benzeri diğer ürünlerde ilgili Bakanlığın, T.C. Lefkoşa
Büyükelçiliği‟nin ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı‟nın katılımını göstermek için yararlanıcı,
proje ortakları ve diğer bütün yükleniciler tarafından bu rehber kullanılacaktır.

2. GENEL KURALLAR
Yararlanıcılar bu mali destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yeterli tanıtımını
yapmaktan sorumludurlar. Bu sebeple yürütülen bütün projelerde destek sayesinde ortaya
çıkan/alınan fiziksel çıktılarda ilgili Bakanlık desteğine yazılı olarak yer verilmesi gerekmektedir.
Feragat ibaresi gerekli bütün yayınlarda yer almalıdır:
"Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım
Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği
tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile .................
Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında
hazırlanan bu yayının içeriği ................. Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ve T.C. Çukurova
Kalkınma

Ajansı’nın

görüşlerini

yansıtmamakta

olup,

içerik

ile

ilgili

tek

sorumluluk

(Yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler) ................. 'a aittir."
Mali Destek Programları kapsamında yürütülecek projelerde gerçekleştirilecek eğitim kurslarına,
konferanslara, seminerlere, fuarlara, sergilere, çalıştaylara ve diğer tüm faaliyetlere katılanlar,
faaliyeti “Mali Destek Programları” dahilinde ilgili Bakanlığın desteklediğinden haberdar
olmalıdır. Bunu sağlamak amacı ile alınacak diğer tedbirlerin yanı sıra faaliyetin gerçekleşeceği
mekanda Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logolarını içeren flama ve kırlangıç bayrak gibi
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görsel materyallere de mümkün olduğunca yer verilmelidir.
Bir proje çeşitli aşamalardan oluşuyorsa projenin desteklenen aşamasının tamamlanmasını
müteakip projenin diğer aşamalarında Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logoları kullanılamaz.
Anı plaketleri buna dahil değildir. Ancak, şu cümle belirgin bir şekilde yazılmalıdır:
“Projenin ilk aşaması ../.../..... - ../.../..... tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından
Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine
İlişkin İşbirliği Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C.
Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen
................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenmiştir.”
Altyapı projeleri (yollar, köprüler, binalar, tesisler, evler, vb.) veya fiziksel yapısı bulunan diğer
projeler (zirai, ormancılık, su yönetimi, vb.) için yüklenici ve/veya uygulayıcı ortak en az bir basın
duyurusu yapmalı ve rapor sunum formatını kullanmalıdır. Bu amaçla Gösterge panoları da
kullanılmalıdır.
Projenin kapsamı ne olursa olsun Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın standart logoları yararlanıcı,
ortaklar ve diğer bütün yüklenicilerin ürettiği tüm materyallerde bu rehberde belirtildiği şekilde
görünür biçimde kullanılacaktır.
Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler projenin ve proje etkinliklerinin ilerleyişini belgelemek için
görsel materyallerden faydalanmak zorundadırlar. Bu konuda fotoğraf ve video kullanımı tercih
edilebilir. Fotoğraf ve videolar projeyle doğrudan bağlantısı olan ve projeyi en iyi temsil eden
görüntülerden oluşmalıdır.
Başvuru rehberlerinde belirtilecek istisnalar dısında, kâr amacı güden isletmeler ticari amaçlı
ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diger tanıtım malzemelerinde Bakanlığın yazılı izni olmaksızın,
yukarıda bahsi geçen amblem, logo veya sloganları kullanamaz.

3. LOGO KULLANIMI
Bakanlık tarafından destek verilen bütün projelerde Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logosuna
muhakkak yer verilmelidir. Tüm kullanım alanlarında yukarıda bahsi geçen logolar en az
yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır.
Standart logoları kullanmak şartı ile banner, afiş, vb çalışmalarda büyüklük sınırlaması olmayıp,
projenin

yürütüldüğü

mekanın

girişine

asılacak
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gösterge

panosunun

A4

ebadından

(yükseklik:21cm genişlik:29,7cm) daha küçük olmaması sağlanacaktır.
Logo tercihen beyaz zemin üzerine basılmalıdır. Çok renkli zeminlerden ve tezat oluşturan
renklerden kaçınılmalıdır.
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4. İLETİŞİM ARAÇLARI VE ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK DÖKÜMANLARI
4.1. Mali destek programları kapsamında temin edilen makine ve ekipman
Alınan makine ve ekipmanın görünür bir yerine, Bakanlık desteği ile alındığını ifade eden
aşağıdaki şekilde bir metal levha iliştirilmelidir.

BU MAKİNE/EKİPMAN
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek
Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa
Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile
................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı
KAPSAMINDA TEMİN EDİLMİŞTİR.
Sözleşme No: KKTC-……/….
Demirbaş No: ……………….
Yararlanıcının
Logosu
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4.2. Mali destek programları kapsamında temin edilen araç
Bakanlık desteği ile alınan araçlar kolayca tanınabilmeli, alınan vasıtaların ön sağ ve sol
kapılarında, Bakanlık desteği ile alındığını ifade eden aşağıdaki şekilde bir yazılı ifadeye yer
verilmelidir.

BU ARAÇ
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
teknik desteği ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali
Destek Programı
KAPSAMINDA TEMİN EDİLMİŞTİR.
Sözleşme No: KKTC-……/….
Yararlanıcının
Logosu
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4.3. Mali destek programları kapsamında projenin yürütüldüğü mekan
Projenin yürütüldüğü ofis, bina veya arazinin girişine, Bakanlık desteği ile yürütülen proje
hakkında aşağıdaki şekilde bir metal levha görünür bir biçimde yerleştirilmelidir.

BURADA
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı
teknik desteği ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali
Destek Programı kapsamında desteklenen
“...............................................................................”
PROJESİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
Sözleşme No: KKTC-……/….
Yararlanıcının
Logosu
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4.4. Posterler/Afişler
Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan poster ve afişlerin üst kısmında Bakanlık, Büyükelçilik
ve Ajans‟ın logoları ile proje adı, alt kısmında da feragat yazısına aşağıdaki şekilde yer verilmesi
gerekmektedir.

“................” PROJESİ
Sözleşme No: KKTC-……/….

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan
mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir
matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak
üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı
1500′lerden beri endüstri standardı sahte metinler
olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını
sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek
değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.
1960′larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset
yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda
Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren
masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı,
sürekli „buraya metin gelecek, buraya metin gelecek„ yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak
okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır
metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında „lorem ipsum‟ anahtar sözcükleri ile arama
yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli
olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir.

Yararlanıcının
Logosu

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile ................. Bakanlığı
tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ................. Projesi ile ilgili olarak hazırlanan bu
yayının içeriği Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans’ın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler)
................’a aittir.
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4.5. El ilanları/Broşürler
Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan el ilanı ve broşürlerin ön kapakta Bakanlık, Büyükelçilik
ve Ajans‟ın logoları ve Bakanlık desteğini ifade eden yazıya, arka kapakta ise feragat yazısına
aşağıdaki şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı
endüstrisinde kullanılan mıgır
metinlerdir. Lorem Ipsum, adı
bilinmeyen bir matbaacının
bir hurufat numune kitabı
oluşturmak üzere bir yazı
galerisini alarak karıştırdığı
1500′lerden beri endüstri
standardı sahte metinler
olarak kullanılmıştır. Beşyüz
yıl boyunca varlığını
sürdürmekle kalmamış, aynı
zamanda pek değişmeden
elektronik dizgiye de
sıçramıştır. 1960′larda Lorem
Ipsum pasajları da içeren
Letraset yapraklarının
yayınlanması ile ve yakın
zamanda Aldus PageMaker
gibi Lorem Ipsum sürümleri
içeren masaüstü yayıncılık
yazılımları ile popüler
olmuştur.

“.............................................”
PROJESİ

Sözleşme No:
KKTC-……/….
Yararlanıcının
Logosu

Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle
K.K.T.C.‟de
Kısmi
Hibe
Destek
Yardım
Projelerinin
Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü gereğince T.C.
Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova
Kalkınma Ajansı teknik desteği ile ................. Bakanlığı
tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek
Programı kapsamında desteklenmektedir.
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Yararlanıcının
Logosu

İletişim Bilgileri
Adres: ..................
Tel:..............
“.................
Bakanlığı
tarafından
yürütülen ................. yılı .................
Mali Destek Programı kapsamında
hazırlanan
bu
yayının
içeriği Bakanlık,
Büyükelçilik
ve
Ajans‟ın görüşlerini yansıtmamakta
olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yararlanıcı/
ortaklar/yükleniciler)
.....‟a aittir.”

4.6. Sertifikalar
Proje faaliyeti olan kurs, seminer ve benzeri etkinlikler kapsamında verilecek sertifikalar için
aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

.............(Yararlanıcının adı).............
“.................” PROJESİ
Sözleşme No: KKTC-……/….
SAYIN ....................................

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik
desteği ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek
Programı kapsamında desteklenen ........(Proje Adı)............. projesi ile ilgili olarak
gerçekleştirilen “......(Faaliyet Adı).......”na katılarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Yararlanıcının
Logosu

(Yetkili Kişi Adı)
Unvan
İmza

9

4.7. Davetiyeler
Proje faaliyetlerinde kullanılacak davetiyeler için aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

SAYIN ....................................
.............(Yararlanıcının adı).............‟nın
T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik
desteği ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek
Programı kapsamında desteklenen ........(Proje Adı)............. projesi ile ilgili olarak düzenlenen
.........(açılış/kapanış v.s.) töreni......’ninde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

(Yetkili Kişi Adı)
Unvan
İmza
Yer:

Yararlanıcının
Logosu

Tarih:
Saat:
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4.8. Dosya sırtlığı
Proje kapsamında kullanılan evrakların dosyalanması ve arşivlenmesinde aşağıdaki dosya
sırtlığından faydalanılabilir.

KKTC-...…./......
GELEN / GİDEN EVRAK
……….................................................................…………………… PROJESİ
Yararlanıcının
Logosu

KKTC-...…./......
PERSONEL
……….................................................................…………………… PROJESİ
Yararlanıcının
Logosu

KKTC-...…./......
SATIN ALMA
……….................................................................…………………… PROJESİ
Yararlanıcının
Logosu
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4.9. Sunumlar
Proje faaliyeti olan kurs, seminer ve benzeri etkinlikler kapsamında kullanılacak olan bilgisayar
sunumlarında, sunumun her sayfasında Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logolarına yer
verilmeli, ayrıca başlangıç sayfasında projenin hangi kapsamda desteklendiğine ilişkin
aşağıdaki şekilde bir ibare yer almalıdır.

“……….......................(PROJE ADI)...……………………” PROJESİ
Sözleşme No: KKTC:....../...

Bu proje, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen
ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile
................. Bakanlığı tarafından yürütülen
................. yılı ................. Mali Destek Programı
kapsamında desteklenmektedir.
Yararlanıcının
Logosu
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4.10. Bülten
Bültenler ilgili Bakanlık tarafından destek verilen bir projenin hedef grubunu projenin ilerleyişi
konusunda bilgilendirme açısından kilit araçlardan biridir. Bültenler için uygun posta listeleri,
elektronik mail veya web sitesinde yayımlama gibi dağıtım/duyurma kapasitesi bulunması
gereklidir.
Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan bülten ve e-bültenlerin üst kısmında Bakanlık,
Büyükelçilik ve Ajans‟ın logolarına, alt kısmında da feragat yazısına aşağıdaki şekilde yer
verilmesi gerekmektedir.

c

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

Yararlanıcının
Logosu

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin
İşbirliği Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği
ile ................. Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenen .................
Projesi ile ilgili olarak hazırlanan bu yayının içeriği Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans’ın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili
tek sorumluluk (yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler) ................’a aittir.
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4.11. Web Sitesi
Projenin iletişim stratejisinde varsa web sayfaları yayımlanmalıdır. Web siteleri bazı proje
hedefleri açısından en önemli iletişim aracı kabul edilebilir. Web sitesi hazırlanırken Bakanlık,
Büyükelçilik ve Ajans‟ın logosuyla ilgili olarak bülten ve basın duyuruları için belirlenmiş olan
görünürlük kuralları geçerli olacaktır. Web siteleri mümkün olduğunca basit olmalıdır. Fazla bilgi
yüklü olmamalıdır. Projenin mevcut durumunu göstermek için fotoğraf konması tavsiye edilir,
ancak fotoğraf ebatları siteyi yavaşlatmayacak biçimde ayarlanmalıdır. Hazırlanacak olan web
sitelerinde aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile .................
Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ................. Projesi ile ilgili olarak
hazırlanan bu yayının içeriği Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans’ın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler) ................’a aittir.”
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4.12. İlan Panosu
Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan ilan panolarının (billboard) üst kısmında üst kısmında
Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logolarına, alt kısmında da feragat yazısına ilişkin aşağıdaki
şekilde bir ibare yer almalıdır.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır
metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir
hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak
karıştırdığı 1500′lerden beri endüstri standardı sahte metinler
olarak kullanılmıştır.
Yararlanıcının
Logosu

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile .................
Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ................. Projesi ile ilgili olarak
hazırlanan bu yayının içeriği Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans’ın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler) ................’a aittir.
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4.13. Gösterge Panosu
Mali Destek Programları kapsamında desteklenen altyapıyla ilgili projelerde projeyle ilgili
gösterge panoları kullanılmalıdır. Gösterge panolarının sayısı ve ebadı çalışmanın kapsamına
uygun olmalıdır ve geçenlerin okuyabileceği ve projenin özelliğini anlayabilecekleri büyüklükte
ve görünürlükte olmalıdır. Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler sergilerde, eğitim merkezlerinin
girişinde veya proje ofisinde sergilemek için de bir gösterge panosu üretmelidir. Panoların şekli,
ebadı ve boyutları üzerine yazılacak bilgilere ve panonun sabit mi taşınabilir mi olacağına
bağlıdır. Gösterge panolarının üst kısmında Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans‟ın logolarına, alt
kısmında da feragat yazısına ilişkin aşağıdaki şekilde bir ibare yer almalıdır.

“..........................Projenin Adı....................”
Sözleşme No: KKTC-....../....

Yararlanıcının
Logosu
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak İle K.K.T.C.’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü gereğince T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile .................
Bakanlığı tarafından yürütülen ................. yılı ................. Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ................. Projesi ile ilgili olarak
hazırlanan bu yayının içeriği Bakanlık, Büyükelçilik ve Ajans’ın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk
(yararlanıcı/ortaklar/yükleniciler) ................’a aittir.
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