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Her kuruluşun toplam kültür içerisinde bir alt kültür olarak bağımsız bir biçimde içe ve dışa doğru etkide 
bulunan ve hem kurum içinde, hem de kurum dışında yaşanan sosyo kültürel ve sosyo psikolojik bir kimliği 
vardır.

Kurum, çok uzun yıllarda oluşmuş ve ancak çok yavaş değişebilecek bir kültüre sahip, tutucu olmaktan da 
öte, kendine has bir ekol oluşturmuş, enstitü düzeyinde bir oluşumu, bir teşekkülü ifade eder. Dolayısıyla 
kurumsallık bu özelliklere sahip olma durumunu, kurumsallaşma da bu özelliklere sahip olmaya doğru gitme 
sürecini anlatır.

Bir kurumun planlanan hedeflerine ulaşmak ve arzu edilen imaja sahip olmak, kendini ve kurum felsefesini 
paydaşlarına ve halka tanıtmak için kullandığı tüm metot ve materyaller kurum kimliğini oluşturur.

Bu açıklamalar ışığında kurumsal kimliğe baktığımızda kurumsal kimlik bir kuruma veya örgüte ait olan 
madde kaynaklarının şekil, ebat, tasarım gibi fiziki özellikleri ile insan kaynaklarının düşünce, motivasyon, 
ortak hedef iletişim gibi sosyal yönlerinden oluşan bir bütündür. Özetle kurumun sahip olduğu binaların 
renginden dış cephe kaplamasına, logosundaki renklerden, ismine, iç paydaşların motivasyonundan, dış 
paydaşların kurumla ilgili tavır ve davranışların tamamı kurumsal kimlik kavramını oluşturur.

Kurumsal kimlik; kurum nedir, onu ne ayakta tutar, ne yapar, nasıl yapar ve kurum nereye doğru gidiyor 
sorularına cevap bulmaya çalışmaktadır.

Bu kapsamda yaptığımız kurumsal kimlik çalışması, Adıyaman’ı marka bir şehir yapmak, kentin algısını iyi 
yönetmek ve güçlü bir imaj yaratmak, şehrin özgüven duygusunu ve duruşunu yükseltmek, hem şehir 
sakinlerinin hem de şehir ziyaretçilerinin yaşadığı şehre ve ülkeye olan bakış açısını iyileştirecektir.

Yine marka bir kent olmak, kentin Gayri safi millî hasılasını arttıracağı gibi, daha çok iş istihdamı sağlayacak 
ve daha fazla turist ziyaretiyle şehrin ekonomisini iyi yönde etkileyecektir. Marka Kent olma faktörü şehre 
daha fazla yabancı sermaye getirirken, şehrin aynı zamanda kongre, konferans ve fuar merkezi olmasını 
da sağlayacaktır. Kentteki tarihi, kültürel zenginlikler ve altyapı yatırımları ancak Marka Kent olunduğunda 
hayat bulur ve gelire dönüşür. Markalaşmak sadece bir reklam, pazarlama ve turizm projesi değildir. Marka 
Kent olabilmek için her kurumun kordinasyonlu çalışması ve özgün bir ekibi olması gerekir. Şehrin sadece 
güzel olması yetmez, şehri prestijli bir kurumsal şirket gibi düşünmek gerekir. Bu nedenle kamu ve özel 
sektörümüzün de kurumsal kimlik kurallarına uyması çok büyük önem taşır. Şehirde yaşam süren her 
kuruluş o kenti temsil eden ve en iyi ifade edebilecek kanallardan biridir. Kurumsal kimlik kurallarının doğru 
uygulanması Marka Kent olmanın en temel  adımlarından biridir.

Bu çerçevede Adıyaman Valiliği’mizin kurumsal kimlik yapılanmasını güçlendirme yönünde attığımız önemli 
bir adımı tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan çalışmada akılcı ve her anlamda çağdaş değerlere sahip çıkan 
şehrimizin yenilikçi kimliğini öne çıkaran bir iletişim modeli benimsenmiştir. Belirlediğimiz iletişim modeli 
çerçevesinde oluşturulan kurumsal kimlik, kurumumuzun kendisini, görsel bütünlük içerisinde, tutarlı bir 
biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu tanıtım, kurumun amblem ve logosunun yer aldığı 
kamuya açık her noktada geçerlidir. Her uygulamadan önce, kurumsal kimliğin bütününden sorumlu ve onay 
yetkisi olan Özel Kalem Müdürlüğümüzden mutlaka onay alınması gerekmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu 
rehber, Adıyaman Valiliği’ni temsil eden tüm grafik ve görsel ögelerin kullanımına ışık tutmaktadır. Rehberde 
bulunmayan ya da danışılması gereken konular için ilgili birimimize başvurulması gerekmektedir. 

Yenilenen kurumsal kimliğimizin kurum kültürümüzün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını yürekten 
inanıyor, bu çalışmada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, konkur seçimine dahil olan tüm ajanslara ve 
Artı5 Medya’ya teşekkür ediyorum.

Abdullah ERİN
Vali
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arti5medya.com
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1.1. Amblem / Logo 1.1. Amblem / Logo
Adıyaman Valiliği amblemi, kurumsal kimliğin en temel ögesidir. Kurum için hazırlanacak olan bütün materyallerin tasarım 
ve renk düzenlemeleri amblem göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Adıyaman Valiliği ambleminin tipografisi Didot Yazı Karakteri üzerine kurgulanmıştır. 

Amblemin açıklayıcı bilgisi aşağıda verilmiştir.

Amblemi oluşturan her bir grafik elemanının hikâyesel açıklaması aşağıda ayrıca verilmiştir.

Logo tasarımı yapılırken ilin öne çıkan tarih, kültür, doğa, manevi vb. 
değerlerinin bir bütün olarak sunulması planlanmıştır. 

Oluşturulan anketle de ilin dinamikleri hakkında kanaat önderlerinin 
görüşlerine başvurulmuştur. Anket çalışması doğrultusunda coğrafi 

özellikleri açısından Sıradağlar ve Nemrut Dağı; manevî açıdan 
sahabe Safvan bin Muattal Hz.; tarihî açıdan Cendere Köprüsü; Yer 
altı zenginlikleri açısından ise su ve petrol kaynakları logo içerisinde 

konumlandırılmıştır.

Logo tasarımına uygunluk açısından “Didot” yazı karakteri kullanılmıştır.

İlin sembollerinden biri olan Nemrut Dağı stilize edilerek; coğrafi 
zenginlikler arasında yer alan sıradağlara da vurgu yapılmıştır. 

Merkezde bulunan dairesel (kubbe) grafik ile ilin manevi değeri  
sahabe Safvan bin Muattal Hz. simgelenmiştir.

Romalılardan kalma Cendere Köprüsü ile 
şehrin köklü tarihine dikkat çekilmiştir.

Tamamlayıcı dairesel formla ilin yer altı 
zenginliği olan petrol ve su kaynakları stilize 

edilmiştir.

Tipografide “Didot” yazı karakteri kullanılmıştır.
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1.2. Amblem Oranları 1.3 Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi Baskı İçin)
Adıyaman Valiliği ambleminin oranları aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. Farklı materyal ve platform üzeri uygulamalarda 
her bir grafik elemanının ölçülendirildiği birimler esas alınarak oranlar korunmalıdır.
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Adıyaman Valiliği amblemi, dört renkten oluşmaktadır. Bu renklerden hareketle kurumsal kimliğe ait bütün materyallerin 
tasarımları kahverengi, füme, turkuaz, lacivert ve yardımcı renklerden oluşmaktadır. Trikromik ve Pantone renk değerleri 
aşağıda belirtilmiştir. 

ADIYAMAN
T.C.

V A L İ L İ Ğ İ

Kahverengi

c40 m80 y80 k0

Pantone 7608C

Pantone 403C

Pantone 3125C

Pantone 533C

c40 m40 y40 k20

c80 m0 y20 k0

c100 m90 y50 k40

Füme

Turkuaz

Lacivert

41

37

51

31
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1.4 Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları 1.5 Zemin Üzerinde Amblemin Kullanımı
Adıyaman Valiliği amblemi, özel tasarımlarda, plaket, rozet gibi özel teknik ve siyah-beyaz baskı gerektiren durumlarda 
aşağıda belirtilen renkler çerçevesinde kullanılabilir.

Adıyaman Valiliği ambleminin renkli zemin üzerinde kullanım örnekleri aşağıda verilmiştir.  
Tram değeri % 20’nin altında olan zeminlerde kurum amblemi orijinal hali ile kullanılabilir.  

Pantone 871 C
Altın Yaldız

% 100
Gümüş Yaldız

% 100 Siyah

Orijinal Amblem
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1.6 Yardımcı Renkler 1.7 Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı
Adıyaman Valiliği kurumsal yardımcı renk değerleri aşağıda belirtilmiştir. Kullanılacak olan materyallerde amblem renkleri 
dışında bu renklerden faydalanılabilir.

Adıyaman Valiliği ambleminin kullanılması uygun olan minimum ölçü aşağıda belirtildiği gibidir.

Kitap sırtlarında ve promosyon ürünlerinde okunmak şartıyla daha küçük amblem kullanılabilir. 

Pantone 5507C Pantone 871C

Pantone 110C Pantone 5625C

Pantone 7662C Pantone 4725C

Pantone 7698C Pantone 877C

c40 m23 y30 k0 c20 m%25 y%60 k25

c15 m31 y100 k0 c57 m35 y56 k10

c58 m88 y17 k0 c30 m46 y50 k0

c78 m46 y32 k6 c0 m0 y%0 k40

40 
mm

30 
mm

20 
mm

10 
mm
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1.8 Amblemin Hatalı Kullanımı 1.9 Kurumsal Yazı Karakterleri
Adıyaman Valiliği ambleminin hatalı kullanım örnekleri, olası durumlar göz önüne alınarak bu bölümde verilmiştir. Amblemi 
oluşturan tipografik ve görsel ögeler, belirtilen standartlar dışında yer değiştiremez ve deforme edilemez. Amblemi 
oluşturan tüm unsurlar orantıları da göz önünde bulundurularak bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Adıyaman Valiliği’nin kurumsal tipografik elemanlarını Didot Font Ailesi oluşturmaktadır. 

Resmî yazışmalar için Times New Roman, Yardımcı Yazı Karakteri olarak Lintel font ailesi belirlenmiştir.

Resmî Yazışma Yazı Karakteri Times New Roman Font Ailesi

Times New Roman Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Times New Roman Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Times New Roman Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Times New Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Logo Ana Yazı Karakteri Didot Font Ailesi

Logo Yardımcı Yazı Karakteri Lintel Font Ailesi

Didot Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Thin
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Thin Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Light Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Medium
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Medium
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel ExtraBold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel ExtraBold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Black
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Black Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Heavy
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lintel Heavy Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Didot Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Didot Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
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1.10 Farklı Amblem ile Kullanımı 1.11 Farklı Amblem ile Kullanım (İşbirlikleri ve Destekler)
Adıyaman Valiliği amblemi, farklı amblemlerle kullanılması halinde diğer amblemlerden küçük olamaz.

Ayrıca ortak projelerde, Adıyaman Valiliği ambleminin ortak veya destekçi kurum ya da kuruluş amblemleriyle birlikte 
kullanımı aşağıda temsilî olarak gösterilmiştir.

Adıyaman Valiliği’nin işbirliği yaptığı konularda amblem kullanımı aşağıda örneklendirilmiştir.

Adıyaman Valiliği amblemi, diğer kurum ve kuruluşların amblemlerinden daha küçük ya da büyük olamaz.

T.C. 
BİLİM, SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bu proje, Adıyaman Valiliği tarafından desteklenmektedir.
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1.12 Farklı Amblem ile Hatalı Kullanım 1.13 Amblemin Kurumsal Şerit ile Kullanımı
Adıyaman Valiliği ambleminin başka amblemlerle birlikte hatalı kullanım örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Adıyaman Valiliği için hazırlanacak olan materyallerin tasarımında kullanılacak kurumsal şerit tasarımları aşağıda 

belirtilmiştir. Tasarımların uygulamasında her bir grafik elemanının birbirine oranı korunmalıdır. 

ORTADOĞU 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
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2.1 Antetli Kâğıt 2.2 Diplomat Zarf (Pencereli / Penceresiz)
Adıyaman Valiliği kurumsal antetli kâğıdı A4 ebadındadır (210x297mm) ve 90 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır. Amblemin 
kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Adıyaman Valiliği diplomat zarf 220x110 mm ebadındadır ve 90 gram 1. hamur kâğıda basılmalıdır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37
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2.3 Kartvizit
Adıyaman Valiliği kartviziti 85x50 mm ebadındadır ve 350 gram mat kuşe kâğıda basılmalıdır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

İletişim bilgileri, kişi adı ve unvan formatları bu bölümde belirtilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak lak uygulaması yapılabilir.

Basılı İşler

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
T +90 416 216 10 01 • F +90 416 213 74 37

Abdullah ERİN
Vali

abdullah.erin@icisleri.gov.tr

2.4 Cepli Dosya
Adıyaman Valiliği Cepli Dosya 230x320 mm ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir. 

Basılı İşler

adiyaman.gov.tradiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37
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2.6 Torba Zarf (Küçük Boy)
Adıyaman Valiliği torba zarfı 160x230 mm ebadındadır. 90 gram 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Basılı İşler

2.5 Torba Zarf (Büyük Boy)
Adıyaman Valiliği torba zarfı 229x324 mm ebadındadır. 90 gram 1. hamur kağıda basılmalıdır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Basılı İşler

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37
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2.7 Klasör 2.8 Sunum Dosyası
Adıyaman Valiliği Klasör 285x320 mm ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Adıyaman Valiliği Sunum Dosyası 285x320 mm ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tradiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

adiyaman.gov.tradiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37
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2.9 Klasör Sırtlıkları 2.10 Bloknot
Adıyaman Valiliği Klasör Sırtlıkları 55x190, 30x190 mm ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Adıyaman Valiliği Bloknot A5 ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir. Cilt şekli olarak Spiral tercih 
edilebilir.

Basılı İşler Basılı İşler

İdari ve Mali İşler Birimi 

Yönetim Kurulu 
Toplantı 

Tutanakları

(İMİB)

Dosya No: 001

Yönetim
 Kurulu 

Toplantı Tutanakları
İdari ve M

ali İşler Birim
i 

(İM
İB)

Dosya No: 001

adiyaman.gov.tr

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37
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adiyaman.gov.tr

2.11 Bloknot İç Tasarım 2.12 Küp Bloknot
Adıyaman Valiliği bloknot iç tasarımı 2.14’e uygun nitelikte yapılmalıdır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Adıyaman Valiliği Bloknot 8x8x5 ebadındadır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tr adiyaman.gov.tradiyaman.gov.tradiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

adiyaman.gov.tr
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2.13 Davetiye 2.14 Tebrik Kartı
Adıyaman Valiliği davetiye tasarımı örnek olarak aşağıda verilmiştir, 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, kâğıt özelliği, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Adıyaman Valiliği tebrik kartı tasarımı örnek olarak aşağıda verilmiştir, 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, kâğıt özelliği, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tr adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

Doluptam que volendust, sin ex erum quam intorrori volupienim 
fugiatem qui conse num, andi volupturia il enim ium utamust, 

vellictibere et quiatur arit deseratem resti consedicias excea aliquun

Yer: Doluptam que volendust,
Tarih: 31.01.2018

Program: Doluptam que volendust,

LCV: Doluptam que volendust,

Ad SOYAD
Unvan 

Doluptam que volendust, sin ex erum quam intorrori volupienim 
fugiatem qui conse num, andi volupturia il enim ium utamust, 

vellictibere et quiatur arit deseratem resti consedicias excea aliquun

Ad SOYAD
Unvan 
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2.15 Tebrik / Davetiye Zarfı 2.16 Hatırlatma ve Not Kartları
Adıyaman Valiliği Tebrik / Davetiye Zarfı 2.20 ve 2.21’de oluşturulacak özelliklere uygun nitelikte hazırlanmalıdır. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Adıyaman Valiliği hatırlatma ve not kartları 85x140 mm ebadındadır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak başlık formatında ad soyad ve unvan eklenebilir.

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37

Unutmayınız

adiyaman.gov.tr

Unutmayınız

adiyaman.gov.tr

Önemli

adiyaman.gov.tr

İvedî

adiyaman.gov.tr
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2.17 Sertifika 2.18 Katılım ve Teşekkür Belgesi
Adıyaman Valiliği sertifika örnek tasarımı A4 ebat olarak aşağıda verilmiştir.

Bu belgede unvan ve ad soyad bilgileri “Lintel” yazı karakteri ile yazılmıştır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması ve özel baskı yapılabilir.

Adıyaman Valiliği katılım ve teşekkür belgesi örnek tasarımı A4 ebat olarak aşağıda verilmiştir.

Bu belgede unvan ve ad soyad bilgileri “Lintel” yazı karakteri ile yazılmıştır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması ve özel baskı yapılabilir.

Basılı İşler Basılı İşler

Ad SOYAD
Unvan

Ad SOYAD
Unvan

Sayın: 

Lecestem voluptaes et laborunti officia et la doluptat repedi idis exerior epudame 
ndiandam nis eum dolut facia conecto evelibu sdaepero voluptam hicaborit qui tem 
quam ut labo. Itatur, opta vendit rerit et quiam, officaerro es es ratio conet faccum

Ad SOYAD

SERTİFİKA

Ad SOYAD
Unvan

Ad SOYAD
Unvan

Sayın: 

Lecestem voluptaes et laborunti officia et la doluptat repedi idis exerior epudame 
ndiandam nis eum dolut facia conecto evelibu sdaepero voluptam hicaborit qui tem 
quam ut labo. Itatur, opta vendit rerit et quiam, officaerro es es ratio conet faccum

Ad SOYAD

Katılım Belgesi
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2.19 Kitap Kapak Formatı 2.20 Kitap Mizanpaj Formatı
Adıyaman Valiliği kitap kapağı formatı örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. Sırt kalınlığı içeriğin durumuna göre uyarlanmalıdır.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat uyarlaması, özel kesim ve lak uygulaması yapılabilir.

Adıyaman Valiliği kitap mizanpaj örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, sayfa yapısı, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. 

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tr

Atatürk Bulvarı Turgut Reis Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 Adıyaman
Tel: +90 416 216 10 01 • Faks: +90 416 213 74 37 adiyaman.gov.tr

STRATEJİK PLAN

Stratejik Plan 2017-202116-17

ERATIUREM ET EOS ET AUT FACCUM SUM 
Ulpa quat pos sim adiandissi dis millabor sunt, totatquodita 
commo ventet enim ut volumenis dolupta quibusam, sin-
cien disciam ame es as isinullamus dollesti omnis arciata 
spicaborecto quae cus, voluptatium nihicae stiatum autem 
qui te nonem quam quoditium quas nem imusdae nectiis 
aute plaborrum nullabores et alit eum simolecto blaut il ent 
laborro que is quam, secaborem eaquia doloremqui tem-
porem quis magnimus dolor maximin velitam eum volorum 
fugitibus et, con consene cerspiet et que sunt, volorpos eicil 
endias et arum sincid eatis autem rehenitatus, sandunt min 
parchillibus imus explis quiberionest rero blamus suntur, 
omnissit a si nonserios reptaeroria quo berum nimporro 
coratur? Quia sam faciandam ut optiumquod quamustissi 
ditatur entent fuga. Omniend itaquas am nonestiis que do-
lorum quibuscia eaquia nos estrum volorpo reribus aperem 
ipsam renimus accum dit maxim quossitatis veliqui offic to 
ommolor eperibus, sit, ut id mossent.

Nam dellentis namus, id quam nonsequatur ma volorem 
faccum conseque rati conecab ipiciis ut minimo de in 
re debitatior solo volorepedist aces aditas milignis et 
de laborati restis velit a que eicat autem harios estibus 
renducipis rat.

Hicilique et doloratenit quodita excerundist, officae parchil 
id quia sinis as eaquiduscid modiatia volorrum rae. Otatempore num fuga. Ut mo inisi conet animusantius consequ atent.

Itat est reiur sequatiore, cum venis a quam quidebi tiatur aut et as modiam, officti nullor a plabo. Et mo ilisite mpercidicia 
seditatem dolupis quiata quatur?

Ent etur? Adiaeror audae. Imint occatecus aut adition reic tor magnati aligendest ipsam, net lique veniam explabo. Nem. 
Ut id mostio. Nobisi comnimagnis dessedigniet alit etus et et quibusam endebit iatisciet entios qui in explandis acearum 
eate niantestiam, solla autectas dolumque ipsam vent, que corpor aute vitam ende la is arum, odis maiorem dolori omnit, 
conseniet adis secab is et estions edictur molo conseque volendit pro magnis eum quo tempore, odi officil moditam et 
laccae nulparum non nesequibus, officillaut pore perae reperatis sit, ea velitas quam recto deliquod et ut exerere preptae. 
Et volum, culla eicimped quo beatecatur, audi niaspeditas que num fuga. Nemo moluptat.

Ucil inctemporero magnatusam audis rernatus sitiurem volupti offic tem facillo remquiae. El et ma quae qui aut ea et 
molupta metusda ectur, cor accabor empelic totat quatatio essim is eum inti te mod et, odistiuntiis sit, consequost quo 
quidunt iliqui sim reiunt, to denistiundi omnim esernam quibus nonet maximi, sus nulparis esti sitint.

Menis conet quunt voluptae si blandante init el il explandias reptate mquassi ntibus ea dolorestia nonsequo maio. Lutet 
enihit ut eum ero idus, conem verores tibeaquatur? Res dolor mo modis dolorupta dit, voluptat verat a santio. Ut iunte 
ellabor errum, to enis con nat acestem aut laccusa aut que nobitio nseque moluptatus moluptur si nonet aut velene 
naturiae. Ut eariasp erchitibusam aut rectur ario verovit rescillab il et, etur, nem quiasi as des erspiet est excersped et 
ommolen dusapedisi volecto ribusam ut utaque dolent.

Secea dolorion perumqui occabo. Et liquis et quias quid maio voloreruptis modipsamusam rerior sapereped quos reius qui 
occus, cuptaecume optus molore aute venditate consequam duciatior mi, to dis init, idelis a as evelliquaera consenimus 
res quossim aribus ea que molumquiam velecum dit dolor re volorrovid que plante nimaio con cusae prorporest paruptat 
aceaquundi ipitis dolorat empora ium id maiore aut evel ius.

Equi berspelectur atem iunt aces dolupta debit etus ant hillige ntibeatiam ulpa consent.

ERATIUREM ET EOS ET AUT FACCUM SUM 
Ulpa quat pos sim adiandissi dis millabor sunt, totatquodita commo ventet enim ut volumenis dolupta quibusam, sincien 
disciam ame es as isinullamus dollesti omnis arciata spicaborecto quae cus, voluptatium nihicae stiatum autem qui te 
nonem quam quoditium quas nem imusdae nectiis aute plaborrum nullabores et alit eum simolecto blaut il ent laborro 
que is quam, secaborem eaquia doloremqui temporem quis magnimus dolor maximin velitam eum volorum fugitibus et, 
con consene cerspiet et que sunt, volorpos eicil endias et arum sincid eatis autem rehenitatus, sandunt min parchillibus 
imus explis quiberionest rero blamus suntur, omnissit a si nonserios reptaeroria quo berum nimporro coratur? Quia sam 
faciandam ut optiumquod quamustissi ditatur entent fuga. Omniend itaquas am nonestiis que dolorum quibuscia eaquia 
nos estrum volorpo reribus aperem ipsam renimus accum dit maxim quossitatis veliqui offic to ommolor eperibus, sit, ut 
id mossent.

Nam dellentis namus, id quam nonsequatur ma volorem faccum conseque rati conecab ipiciis ut minimo de in re debitati-
or solo volorepedist aces aditas milignis et de laborati restis velit a que eicat autem harios estibus renducipis rat.

Hicilique et doloratenit quodita excerundist, officae parchil id quia sinis as eaquiduscid modiatia volorrum rae. Otatempore 
num fuga. Ut mo inisi conet animusantius consequ atent.

Itat est reiur sequatiore, cum venis a quam quidebi tiatur aut et as modiam, officti nullor a plabo. Et mo ilisite mpercidicia 
seditatem dolupis quiata quatur?

Ent etur? Adiaeror audae. Imint occatecus aut adition reic tor magnati aligendest ipsam, net lique veniam explabo. Nem. 
Ut id mostio. Nobisi comnimagnis dessedigniet alit etus et et quibusam endebit iatisciet entios qui in explandis acearum 
eate niantestiam, solla autectas dolumque ipsam vent, que corpor aute vitam ende la is arum, odis maiorem dolori omnit, 
conseniet adis secab is et estions edictur molo conseque volendit pro magnis eum quo tempore, odi officil moditam et 
laccae nulparum non nesequibus, officillaut pore perae reperatis sit, ea velitas quam recto deliquod et ut exerere preptae. 
Et volum, culla eicimped quo beatecatur, audi niaspeditas que num fuga. Nemo moluptat.

Ucil inctemporero magnatusam audis rernatus sitiurem volupti offic tem facillo remquiae. El et ma quae qui aut ea et 
molupta metusda ectur, cor accabor empelic totat quatatio essim is eum inti te mod et, odistiuntiis sit, consequost quo 
quidunt iliqui sim reiunt, to denistiundi omnim esernam quibus nonet maximi, sus nulparis esti sitint.

Menis conet quunt voluptae si blandante init el il explandias reptate mquassi ntibus ea dolorestia nonsequo maio. Lutet 
enihit ut eum ero idus, conem verores tibeaquatur? Res dolor mo modis dolorupta dit, voluptat verat a santio. Ut iunte 
ellabor errum, to enis con nat acestem aut laccusa aut que nobitio nseque moluptatus moluptur si nonet aut velene 
naturiae. Ut eariasp erchitibusam aut rectur ario verovit rescillab il et, etur, nem quiasi as des erspiet est excersped et 
ommolen dusapedisi volecto ribusam ut utaque dolent.

Secea dolorion perumqui occabo. Et liquis et quias quid maio voloreruptis modipsamusam rerior sapereped quos reius qui 
occus, cuptaecume optus molore aute venditate consequam duciatior mi, to dis init, idelis a as evelliquaera consenimus 
res quossim aribus ea que molumquiam velecum dit dolor re volorrovid que plante nimaio con cusae prorporest paruptat 
aceaquundi ipitis dolorat empora ium id maiore aut evel ius.

Equi berspelectur atem iunt aces dolupta debit etus ant hillige ntibeatiam ulpa consent.Pereperum rem fugite inciatios 
dolupti ssuntiat.

Aqui aut illupta tiscilibus, exped que sed que labore magni doluptaquaes prercipidit adis qui rem rem volor sus dolupti 
rere lit harum volorero delicias estiore ptatur?

Idicid qui quuntiu mendunt, nis ad essequi aspereictes sequatia culparios sam volupta tiuscium restent iduci rerchil ilites-
cia erume dolenis acculparit, volupta ditem vendam eicidignat alia voluptiae volupta ipsapist, ommodi restoriatur?

Venda dit, que moluptu ritibus.

Nonsendanis autest etus sum quunt, illupta quosanduntio vel ipic tem et quatem repelia volorrores volupidi adis ea do-
lupid elestenis quis aut aut estio coriam as dolores simpedi dignatesto tem qui sit di nonet que cum rehenisciam nus as 
sus milibusae nitam, voluptat.

Cumet et labo. Et odit quatur atur re ium qui que nis et venim es dolupta tumquas pisitium seque dolorep eribus sa 
sitem facescia dolut quat accum quia si alit aut laborem quasi am adit lita con con parum voluptat voluptas doles sant, 
te et landelecus sincien imagnim con consequas eatusam alibea nes aboribus, et omnis dolorio. Ipsunt eat ma iminus 
doluptias dolorep ersperc hictassequi doluptas dolorpores es archilique plitibe atassimpor aspe ma nempost, volest volor

Aquasit harupta tempor aut quis mo odiatur? 
Aperora iunda id et ma voluptu remporero 

berspedit ipsam dolestiur?

Faaliyet Raporu 201716-17

ERATIUREM ET EOS ET AUT FACCUM SUM 

Ulpa quat pos sim adiandissi dis millabor sunt, totatquodi-
ta commo ventet enim ut volumenis dolupta quibusam, sin-
cien disciam ame es as isinullamus dollesti omnis arciata 
spicaborecto quae cus, voluptatium nihicae stiatum autem 
qui te nonem quam quoditium quas nem imusdae nectiis 
aute plaborrum nullabores et alit eum simolecto blaut il ent 
laborro que is quam, secaborem eaquia doloremqui tem-
porem quis magnimus dolor maximin velitam eum volorum 
fugitibus et, con consene cerspiet et que sunt, volorpos eicil 
endias et arum sincid eatis autem rehenitatus, sandunt 
min parchillibus imus explis quiberionest rero blamus sun-
tur, omnissit a si nonserios reptaeroria quo berum nimpor-
ro coratur? Quia sam faciandam ut optiumquod quamus-
tissi ditatur entent fuga. Omniend itaquas am nonestiis 
que dolorum quibuscia eaquia nos estrum volorpo reribus 
aperem ipsam renimus accum dit maxim quossitatis veliqui 
offic to ommolor eperibus, sit, ut id mossent.

Nam dellentis namus, id quam nonsequatur ma volorem 
faccum conseque rati conecab ipiciis ut minimo de in re 
debitatior solo volorepedist aces aditas milignis et de labo-
rati restis velit a que eicat autem harios estibus renducipis 
rat.

Hicilique et doloratenit quodita excerundist, officae parchil 
id quia sinis as eaquiduscid modiatia volorrum rae. Otatem-
pore num fuga. Ut mo inisi conet animusantius consequ 
atent.

Itat est reiur sequatiore, cum venis a quam quidebi tiatur 
aut et as modiam, officti nullor a plabo. Et mo ilisite mper-
cidicia seditatem dolupis quiata quatur?

Ent etur? Adiaeror audae. Imint occatecus aut adition reic 
tor magnati aligendest ipsam, net lique veniam explabo. 
Nem. Ut id mostio. Nobisi comnimagnis dessedigniet alit 

etus et et quibusam endebit iatisciet entios qui in explandis 
acearum eate niantestiam, solla autectas dolumque ipsam 
vent, que corpor aute vitam ende la is arum, odis maiorem 
dolori omnit, conseniet adis secab is et estions edictur molo 
conseque volendit pro magnis eum quo tempore, odi offi-
cil moditam et laccae nulparum non nesequibus, officillaut 
pore perae reperatis sit, ea velitas quam recto deliquod et 
ut exerere preptae. Et volum, culla eicimped quo beatecatur, 
audi niaspeditas que num fuga. Nemo moluptat.

Ucil inctemporero magnatusam audis rernatus sitiurem 
volupti offic tem facillo remquiae. El et ma quae qui aut 
ea et molupta metusda ectur, cor accabor empelic totat 
quatatio essim is eum inti te mod et, odistiuntiis sit, con-
sequost quo quidunt iliqui sim reiunt, to denistiundi omnim 
esernam quibus nonet maximi, sus nulparis esti sitint.

Menis conet quunt voluptae si blandante init el il explan-
dias reptate mquassi ntibus ea dolorestia nonsequo maio. 
Lutet enihit ut eum ero idus, conem verores tibeaquatur? 
Res dolor mo modis dolorupta dit, voluptat verat a santio. 
Ut iunte ellabor errum, to enis con nat acestem aut laccusa 
aut que nobitio nseque moluptatus moluptur si nonet aut 
velene naturiae. Ut eariasp erchitibusam aut rectur ario 
verovit rescillab il et, etur, nem quiasi as des erspiet est ex-
cersped et ommolen dusapedisi volecto ribusam ut utaque 
dolent.

Secea dolorion perumqui occabo. Et liquis et quias quid 
maio voloreruptis modipsamusam rerior sapereped quos 
reius qui occus, cuptaecume optus molore aute venditate 
consequam duciatior mi, to dis init, idelis a as evelliquaer

ERATIUREM ET EOS ET AUT FACCUM SUM 
Ulpa quat pos sim adiandissi dis millabor sunt, totatquodi-
ta commo ventet enim ut volumenis dolupta quibusam, sin-
cien disciam ame es as isinullamus dollesti omnis arciata 
spicaborecto quae cus, voluptatium nihicae stiatum autem 
qui te nonem quam quoditium quas nem imusdae nectiis 
aute plaborrum nullabores et alit eum simolecto blaut il ent 
laborro que is quam, secaborem eaquia doloremqui tem-
porem quis magnimus dolor maximin velitam eum volorum 
fugitibus et, con consene cerspiet et que sunt, volorpos eicil 
endias et arum sincid eatis autem rehenitatus, sandunt 
min parchillibus imus explis quiberionest rero blamus sun-
tur, omnissit a si nonserios reptaeroria quo berum nimpor-
ro coratur? Quia sam faciandam ut optiumquod quamus-
tissi ditatur entent fuga. Omniend itaquas am nonestiis 
que dolorum quibuscia eaquia nos estrum volorpo reribus 
aperem ipsam renimus accum dit maxim quossitatis veliqui 
offic to ommolor eperibus, sit, ut id mossent.

Nam dellentis namus, id quam nonsequatur ma volorem 
faccum conseque rati conecab ipiciis ut minimo de in re 
debitatior solo volorepedist aces aditas milignis et de labo-
rati restis velit a que eicat autem harios estibus renducipis 
rat.

Hicilique et doloratenit quodita excerundist, officae parchil 
id quia sinis as eaquiduscid modiatia volorrum rae. Otatem-
pore num fuga. Ut mo inisi conet animusantius consequ 
atent.

Itat est reiur sequatiore, cum venis a quam quidebi tiatur 
aut et as modiam, officti nullor a plabo. Et mo ilisite mper-
cidicia seditatem dolupis quiata quatur?

Ent etur? Adiaeror audae. Imint occatecus aut adition reic 
tor magnati aligendest ipsam, net lique veniam explabo. 
Nem. Ut id mostio. Nobisi comnimagnis dessedigniet alit 
etus et et quibusam endebit iatisciet entios qui in explandis 
acearum eate niantestiam, solla autectas dolumque ipsam 
vent, que corpor aute vitam ende la is arum, odis maiorem 
dolori omnit, conseniet adis secab is et estions edictur molo 
conseque volendit pro magnis eum quo tempore, odi offi-
cil moditam et laccae nulparum non nesequibus, officillaut 
pore perae reperatis sit, ea velitas quam recto deliquod et 
ut exerere preptae. Et volum, culla eicimped quo beatecatur, 
audi niaspeditas que num fuga. Nemo moluptat.

Ucil inctemporero magnatusam audis rernatus sitiurem 
volupti offic tem facillo remquiae. El et ma quae qui aut 
ea et molupta metusda ectur, cor accabor empelic totat 
quatatio essim is eum inti te mod et, odistiuntiis sit, con-
sequost quo quidunt iliqui sim reiunt, to denistiundi omnim 
esernam quibus nonet maximi, sus nulparis esti sitint.

Menis conet quunt voluptae si blandante init el il explan-
dias reptate mquassi ntibus ea dolorestia nonsequo maio. 
Lutet enihit ut eum ero idus, conem verores tibeaquatur? 

Res dolor mo modis dolorupta dit, voluptat verat a santio. 
Ut iunte ellabor errum, to enis con nat acestem aut laccusa 
aut que nobitio nseque moluptatus moluptur si nonet aut 
velene naturiae. Ut eariasp erchitibusam aut rectur ario 
verovit rescillab il et, etur, nem quiasi as des erspiet est ex-
cersped et ommolen dusapedisi volecto ribusam ut utaque 
dolent.

Secea dolorion perumqui occabo. Et liquis et quias quid 
maio voloreruptis modipsamusam rerior sapereped quos 
reius qui occus, cuptaecume optus molore aute venditate 
consequam duciatior mi, to dis init, idelis a as evelliquaera 
consenimus res quossim aribus ea que molumquiam ve-
lecum dit dolor re volorrovid que plante nimaio con cusae 
prorporest paruptat aceaquundi ipitis dolorat empora ium 
id maiore aut evel ius.

Equi berspelectur atem iunt aces dolupta debit etus ant 
hillige ntibeatiam ulpa consent.Atque landanditas siteste 
pore magnis dolendis qui con plitatur, quate lignis as es et 
quo te sequi imus earibus et asse nonsend eribusciis int 
et ea quo il intur, voluptia derum consequam lam estem 
hicabora nest, omnihil lationestem accum ea aciaspit fuga. 
Nem nis sintur sitas re verovidercia aut pliqui acearum di 
ommodi alis del inullit fugia velignam, utem aut vellende 
nos est, sedi dendis dolorio ipsae. Molo cones a int experum 
faccaecabor a cone seque volore pro optaten duntia esti 
officium et doluptatur?

Minti dolorion et enis enim estrum dolupti berfere nis et 
que sum nest, solum everum expe experum estionseque 
nus senimus rem volo et, qui dit, cusam harum harciis 
dolest ut qui unt es voluptas di nonempor resequod ent 
accusam repeles et voluptatiam quae eatatur? Et maximo 
veliqui tectem quis mod ut que non cus andebistor atem-
quam nam, sam, sedignia por alignis sum exercit iaspe-
ro dolore voluptatur aut eatibus andicienda con non rerit, 
vitem facerep ernam, ipicient ipsa vendaniento temporpore 
voluta volent voles doluptat ent, corporatio eate quam des 
necaect iatumquam, quatur si arum faceres ecusae conse-
ru ptaspic ilibus essimaximus aut faccus delignate ipsantur, 
cus doluptatiis provid que mincte dolupta simento ipid ut 
vendam que officabores rereprem di omnimaio es volupta 
nus, acea qui omniate moluptatur?

Ture consenis quaectem faccullande aut que con con es 
ab idellit unt quat.

Lo et quissin ihilitas dolest rentem aut idebit fugias simax-
ime sum ium nonessimi, cusae parum, ut ullores ut quid 
maionsernate as que volorerro minisit, cupta vendera ten-
tiae rerferi corunte mporae sitaspelia cusdae verunt.
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2.22 Billboard
Adıyaman Valiliği billboard örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tasarım, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. 

Basılı İşler

2.21 Afiş
Adıyaman Valiliği afiş örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tasarım, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. 

Basılı İşler

Arum exeri ut explaut eos 
architat autem quaspero 

odigendelis maionem estis debitat 
et eatecepudae.

ARUM EXERI UT 
EXPLAUT EOS ARCHITAT 

AUTEM QUASPERO 
ODIGENDELIS MAIONEM 

ESTIS DEBITAT ET 
EATECEPUDAE  

DUCIAS

adiyaman.gov.tr

GG.AA.YYYY
XX:XX

XXXXXXXXXX

Arum exeri ut explaut eos architat autem quaspero odigendelis 
maionem estis debitat et eatecepudae.

ARUM EXERI UT EXPLAUT EOS 
ARCHITAT AUTEM QUASPERO 

ODIGENDELIS MAIONEM ESTIS 
DEBITAT ET EATECEPUDAE DUCIAS

adiyaman.gov.tr

GG.AA.YYYY
XX:XX

XXXXXXXXXX
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2.24 Broşür (2 Kırım)2.23 Broşür (Tek Kırım)
Adıyaman Valiliği iki kırım broşür örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tasarım, kırım sayısı, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. 

Adıyaman Valiliği tek kırım broşür örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tasarım, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. 

Basılı İşlerBasılı İşler

adiyaman.gov.tr
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BU ALANA  
BAŞLIK GİRİNİZ

Arum exeri ut
Arum exeri ut explaut eos architat autem quaspero odigendelis maionem 
estis debitat et eatecepudae ducias volupti onsequas derum eiumet eum et 
lacepelic te poressimus eicipsum voluptae cum vendit, quiae. Anda saero bea 
sunditio dolupiciis esti is dis sus, autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae soluptia consendi dis et ressit, 
utempor ibustruptum am adit ipsum quis volum nima di comnistectas a di 
opta doluptatiunt rerionseque delecat emporit quam faccae remolenestiIbus 
explicipide velent modi tes aut molenieneces niendic tem exerectis vendaep 
udicit, quam doluptatusda sa aut ium eum et rem is sed ut iuntium facera 
et a dolore nim faccatibus apidesti veratendae ipicianda cuptatem qui con 
ressequ iatquia conse latquam, niscium quam aped quost, ut inci omnieni 
musanih itiosamus.
Lorpor sit hitas nullection pos renteni ariatus volorro moluptae pro 
blaborporrum vendant laccae laut quis alibus ent. Rupta vende volorestiis.

Arum exeri ut
Arum exeri ut explaut eos architat autem quaspero odigendelis maionem 
estis debitat et eatecepudae ducias volupti onsequas derum eiumet eum et 
lacepelic te poressimus eicipsum voluptae cum vendit, quiae. Anda saero bea 
sunditio dolupiciis esti is dis sus, autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae soluptia consendi dis et ressit, 
utempor ibustruptum am adit ipsum quis volum nima di comnistectas a di 
opta doluptatiunt rerionseque delecat emporit quam faccae remolenestiIbus 
explicipide velent modi tes aut molenieneces niendic tem exerectis vendaep 
udicit, quam doluptatusda sa aut ium eum et rem is sed ut iuntium facera 
et a dolore nim faccatibus apidesti veratendae ipicianda cuptatem qui con 
ressequ iatquia conse latquam, niscium quam aped quost, ut inci omnieni 
musanih itiosamus.
Lorpor sit hitas nullection pos renteni ariatus volorro moluptae pro 
blaborporrum vendant laccae laut quis alibus ent. Rupta vende volorestiis.

adiyaman.gov.tr adiyaman.gov.tr
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Arum exeri ut
Arum exeri ut explaut eos architat autem 
quaspero odigendelis maionem estis debitat et 
eatecepudae ducias volupti onsequas derum 
eiumet eum et lacepelic te poressimus eicipsum 
voluptae cum vendit, quiae. Anda saero bea 
sunditio dolupiciis esti is dis sus, autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae 
soluptia consendi dis et ressit, utempor 
ibustruptum am adit ipsum quis volum nima di 
comnistectas a di opta doluptatiunt rerionseque 
delecat emporit quam faccae remolenesti

Arum exeri ut
Arum exeri ut explaut eos architat autem 
quaspero odigendelis maionem estis debitat et 
eatecepudae ducias volupti onsequas derum 
eiumet eum et lacepelic te poressimus eicipsum 
voluptae cum vendit, quiae. Anda saero bea 
sunditio dolupiciis esti is dis sus, autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae 
soluptia consendi dis et ressit, utempor 
ibustruptum am adit ipsum quis volum nima di 
comnistectas a di opta doluptatiunt rerionseque 
delecat emporit quam faccae remolenestiIbus 
explicipide velent modi tes aut molenieneces 
niendic tem exerectis vendaep udicit, quam 
doluptatusda sa aut ium eum et rem is sed 
ut iuntium facera et a dolore nim faccatibus 
apidesti veratendae ipicianda cuptatem qui con 
ressequ iatquia conse latquam, niscium quam 
aped quost, ut inci omnieni musanih itiosamus.
Lorpor sit hitas nullection pos renteni ariatus 
volorro moluptae pro blaborporrum vendant 
laccae laut quis alibus ent. Rupta vende 
volorestiis exces repero vel incipsa.

Arum exeri ut
Arum exeri ut explaut eos architat autem 
quaspero odigendelis maionem estis debitat et 
eatecepudae ducias volupti onsequas derum 
eiumet eum et lacepelic te poressimus eicipsum 
voluptae cum vendit, quiae. Anda saero bea 
sunditio dolupiciis esti is dis sus, autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae 
soluptia consendi dis et ressit, utempor 
ibustruptum am adit ipsum quis volum nima di 
comnistectas a di opta doluptatiunt rerionseque 
delecat emporit quam faccae remolenestiIbus 
explicipide velent modi tes aut molenieneces 
niendic tem exerectis vendaep udicit, quam 
doluptatusda sa aut ium eum et rem is sed 
ut iuntium facera et a dolore nim faccatibus 
apidesti veratendae ipicianda cuptatem qui con 
ressequ iatquia conse latquam, niscium quam 
aped quost, ut inci omnieni musanih itiosamus.
Lorpor sit hitas nullection pos renteni ariatus 
volorro moluptae pro blaborporrum vendant 
laccae laut quis alibus ent. Rupta vende 
volorestiis exces repero vel incipsa.Da dis volo 
modia id molest quibus excearc hitatur?
Otaquibus et ariat. Aque pe quiae reribus diatis 
que volupta verspis aborerumqui cus andandera 
venditinto omnimi, simet fugitia perciae pelita 
vernatiur? Lam, culpario cusam dest, que am 
fugiten issuntur sitat et vent plaborempore 
simpore rferuptatur asincipsant re odit omniadiyaman.gov.tr

Arum exeri ut explaut eos 
architat autem quaspero 
odigendelis maionem estis 
debitat et eatecepudae 
ducias
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2.25 Toplantı Katılım Formu / İmza Föyü 2.26 CD Sticker ve CD Zarfı
Adıyaman Valiliği toplantı katılım formu örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tablo yapısı vb. değişkenlik gösterebilir. 

Adıyaman Valiliği CD sticker ve zarfı örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: İçerik doğrultusunda ebat, tasarım, görsel ve yazı karakteri kullanımları vb. değişkenlik gösterebilir. Özel durumlarda 
sticker ve zarfa tasarıma uygun şekilde başlık eklenebilir.

Basılı İşler Basılı İşler

adiyaman.gov.tr
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TOPLANTI KATILIM FORMU
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3.1 Power Point Sunum Formatı 3.2 Elektronik Posta İmza Formatı
Adıyaman Valiliği Power Point sunum formatı tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Adıyaman Valiliği elektronik posta imza formatı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı tasarım uyarlaması yapılarak Türkçe ve İngilizce ifadeler birlikte kullanılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

HOŞGELDİNİZ

ARUM EXERI UT
Arum exeri ut explaut eos architat autem 
quaspero odigendelis maionem estis debitat 
et eatecepudae ducias volupti onsequas 
derum eiumet eum et lacepelic te poressimus 
eicipsum voluptae cum vendit, quiae. Anda 
saero bea sunditio dolupiciis esti is dis sus, 
autat.
Se nobitiorro inist autem ducil ium nim quae 
soluptia consendi dis et ressit, utempor 
ibustruptum am adit ipsum quis volum 
nima di comnistectas a di opta doluptatiunt 
rerionseque delecat emporit quam faccae 
remolenestiIbus explicipide velent modi tes aut 
molenieneces niendic tem exerectis vendaep 
udicit, quam doluptatusda sa aut ium

ARUM EXERI UT EXPLAUT 
EOS ARCHITAT AUTEM 

QUASPERO ODIGENDELIS 
MAIONEM ESTIS DEBITAT ET 

EATECEPUDAE DUCIAS

TEŞEKKÜR EDERİZ

Ad SOYAD
Unvan

İyi çalışmalar dilerim.

Tel: 0416 216 10 01 • Faks: 0416 213 74 37

adiyaman.gov.tr

Name SURNAME
Title

Best regards,

Tel: 0416 216 10 01 • Faks: 0416 213 74 37

adiyaman.gov.tr



52 53KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZUADIYAMAN VALİLİĞİ ADIYAMAN VALİLİĞİ

3.4 Gönder Bayrak
Adıyaman Valiliği gönder bayrak tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve kumaş seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar

3.3 Masa Bayrağı
Adıyaman Valiliği masa bayrağı tasarımı aşağıda verilmiştir. Bayrak 225x100 mm ebadındadır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve kumaş seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar
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3.5 Kılıç Bayrak 3.6 Kırlangıç Bayrak
Adıyaman Valiliği kılıç bayrak örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve kumaş seçimi yapılabilir.

Adıyaman Valiliği kırlangıç bayrak örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve kumaş seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

adiyaman.gov.tr adiyaman.gov.tr
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3.7 Yönetici Kapı İsimliği 3.8 İç Mekân Yönlendirme Oda İsimliği
Adıyaman Valiliği, yönetici kapı isimliği örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. İsimlik ebadı uygulanacak yerin durumu ve 
büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve uygulama seçimi yapılabilir.

Adıyaman Valiliği, iç mekân yönlendirme oda İsimliği örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. İsimlik ebadı uygulanacak yerin 
durumu ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve uygulama seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

Abdullah ERİN
Vali

Abdullah ERİN
Vali

İL YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İL PLANLAMA VE 
KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜĞÜ
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3.9 Kurum İçi Kat Bilgilendirme Tabelası 3.10 Tabela / Totem
Adıyaman Valiliği, kurum içi kat bilgilendirme tabelası örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. Bilgilendirme tabelası ebadı 
uygulanacak yerin durumu ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve uygulama seçimi yapılabilir.

Adıyaman Valiliği, tabela / totem örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. Tabela / totem ebadı uygulanacak yerin durumu ve 
büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve uygulama seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İL PLANLAMA VE  
KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İL MAHALLİ İDARELER  
MÜDÜRLÜĞÜ

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

adiyaman.gov.tr
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3.11 Dış Mekan Yönlendirme Levhası 3.12 Örümcek Stant
Adıyaman Valiliği, dış mekan yönlendirme levhası örnek tasarımı aşağıda verilmiştir. Levha ebadı uygulanacak yerin 
durumu ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat, malzeme ve uygulama seçimi yapılabilir. Levha tasarımında mesafe bilgisi yazılabilir.

Adıyaman Valiliği, örümcek stand örnek tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat seçimi yapılabilir. İç Mekan Baskı ve Mat / Parlak Laminasyon yapıtırılması önerilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar
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3.13 Roll Up Dikey / Yatay 3.14 Ajanda ve Karton Çanta
Adıyaman Valiliği, roll up tasarımı aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve malzeme seçimi yapılabilir. İç Mekan Baskı yapıtırılması önerilir.

Adıyaman Valiliği,v ajanda ve karton çanta örnek tasarımları aşağıda verilmiştir. 

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak seçilecek olan ajanda yüzeyi için farklı baskı teknikleri (Sıcak / Soğuk Baskı, Serigrafi, UV, 
Tampon vb.) uygulanabilir. Karton çanta için de farklı ebat ve malzeme seçimi yapılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

adiyaman.gov.tr
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3.15 Rozet, Kalem ve Flash Bellek 3.16 Kupa ve Bardak Altlığı
Adıyaman Valiliği, rozet, kalem ve flash bellek örnek tasarımları aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak seçilecek olan rozet malzemesi doğrultusunda farklı üretimler yapılabilir. Kalem ve flash bellek 
yüzeyine göre farklı baskı teknikleri (Lazer, Serigrafi, UV, Tampon vb.) uygulanabilir.

Adıyaman Valiliği, kupa ve bardak altlığı örnek tasarımları aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak seçilecek olan bardak altlığı malzemesi doğrultusunda farklı üretimler yapılabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

adiyaman.gov.tr adiyaman.gov.tr
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3.18 Kalemlik ve Masaüstü İsimlik
Adıyaman Valiliği, kalemlik ve masaüstü isimlik örnek tasarımları aşağıda verilmiştir.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak seçilecek olan malzemeye göre farklı üretimler yapılabilir. Malzeme yüzeyine göre farklı baskı 
teknikleri (Sıcak,/ Soğuk Baskı, Lazer, Serigrafi, UV, Tampon vb.) uygulanabilir.

Diğer Uygulamalar Diğer Uygulamalar

3.17 Masa, Duvar ve Sümen Takvim
Adıyaman Valiliği, masa, duvar ve sümen takvimi örnek tasarımları aşağıda verilmiştir.

Amblemin kurumsal şerit ile birlikte kullanımı 1.13’te belirtildiği gibi olmalıdır.

Bilgi: Tercihe bağlı olarak farklı ebat ve tasarım seçimi yapılabilir.




