










“Kurumsal Kimlik”, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. 
Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin ana 
öğesidir.  

“Kurumsal Kimlik” çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli kurum logosu üzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş standartlara göre 
kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının standart olması bu çalışmanın temelini oluşturur.  

Bir bütün olarak “Kurumsal Kimlik” kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının 
doğru algılanmasına katkıda bulunur.  

“Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır.  

         Göç İdaresi Genel Müdürlüğü









Kurumun logosu stilize edilerek harmanlanan “ay yıldız ve kırlangıç” figürüdür.   
  
Kırlangıçlar bütün kıtalarda, bütün enlemlerde ve bütün yüksekliklerde bulunan tek göçmen kuştur.   

Kırlangıçlar, göç sırasında bir günde yaklaşık 300-350 kilometre uçarlar ve göçleri sonunda, daha önce yaptıkları yuvalarını yeniden bulurlar. 
Kırlangıçlar, yaşamak için sınırsız bir hürriyete ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerle kırlangıç kuşu, sadakati ve özgürlüğü temsil etmektedir. 
Milyonlarca kırlangıç, ahenkli ve düzenli olarak kıtalardan kıtalara göç eder dururlar…   
İnsanoğlu da yüzyıllardır göç etmekte veya göç etmek zorunda kalmakta, tıpkı kırlangıçlar gibi…  

Ülkemiz Avrupa göç yolları üzerinde jeopolitik ve coğrafi açıdan son derece önemli ve hassas bir konumdadır. Güçlenen ekonomimiz, 
ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Son yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu değişime 
uğramış ve aynı zamanda “hedef ülke” olmuştur.   

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile etkin bir iltica ve göç yönetimi, yasal ve sağlam bir zemine oturtulmuştur.  Bu kanun, uluslararası 
koruma arayanların, göçmenlerin hak ve hukuklarının teminatıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminde 
uzman bir kuruluş oluşturulmuştur. Uzmanlık sahibi,  yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, göç olgusunun dinamik yapısına ayak 
uyduran ve bu dinamik yapıyı kurumsal bir kimlik oluşturarak yöneten yepyeni bir idare: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarına 
başlamıştır.   

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün logosu stilize ay yıldız ile kırlangıç figürlerinin uyum ve birlikteliğinden oluşmaktadır.   

Ay yıldız figürü Türkiye’yi temsil ederken, kırlangıçtan soyutlanan kuş figürü göçü temsil etmektedir. Kurumsal rengimiz Türk 
Bayrağı’nın rengi kırmızı, beyazdır.  

Kuşun yönünün içe doğru olması ülkemize olan göçü ifade etmektedir. Logo yazısının bitimindeki dikey çizgiler, göç alanındaki 
kamu düzeni ve güvenliği gibi hassas konulardaki sınırlarımızı simgelemektedir. Logoda bulunan kırlangıç figürünü kollayan çeyrek 
daire ise, mazlum ve ihtiyaç sahibi göçmenler için tarihimizin her döneminde var olagelmiş koruma ve merhamet duygumuzu ifade 
etmektedir.   

Logo ve beraberindeki kurumsal kimlik çalışması ile göçü yönetme görevi ve iradesi ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
kurumsal imzası oluşturulmuştur.   





















Amblemin rengi koyu kırmızı ve açık kırmızı olmalıdır, bu iki rengin dışında başka bir renk kullanılmamalıdır. (4 renk baskının ekonomik 
olmadığı durumlarda amblem siyah-beyaz renk değerlerinde basılmalıdır.) 

Amblem biçimi kesinlikle değiştirilmeyecektir. Tramlı, içi doldurulmuş, gölgeli, kontürlü ya da fotografik değişimlere uğramış versiyonlar 
geçerli değildir.   





















Font kullanımının standardizasyonu, kurumsal kimliğin temel unsurlarındandır. Kamu kurumlarında Resmi Yazışma Kuralları 
standardı yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu nedenle kurumun font kullanımı 2 ayrı font ailesinden oluşmak durumundadır. Kurum içi 
ve resmi yazışmalarda yönetmelik gereği Times New Roman fontu kullanılır. Genel Müdürlüğün dışa dönük yazılı materyallerinde ise 
farklılık oluşturulması zorunludur. İletişim materyallerindeki çeşitlilik; daha esnek aynı zamanda daha uygulanabilir kuralları zorunlu 
kılmıştır.   

Bu nedenle Genel Müdürlüğün dışa dönük iletişim materyallerinde kullanılacak fontun, varyasyon genişliği önemli tercih unsurudur. 
Farklı özelliklerde yazı kullanma durumunun, kaotik bir görüntü çeşitliliğine yol açmasını engellemenin yöntemi aynı fontun Sans 
(düz) ve Serif (tırnaklı)’ini yaratmak ve Sans’ın okunabilir en ince versiyonundan en kalın versiyonu arasındaki çeşitliliği artırmaktadır.  
 

Bu gerekçelerle kurumun temel fontu “PF Din Text Pro” font ailesidir.  
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Basın Bülteni örneği yan tarasta görüldüğü gibidir.  

  
Basın Bülteni yazısı kırmızı kutu içinde verilir. 2 
satır arasından sonra konu başlığı; 24 punto ve 
Bold olarak yazılır.  

Başlıktan sonra metnin genel içeriğini öne 
çıkaracak giriş metni kullanılır. Bold ve 15 punto ile 
yazılır. Metnin puntosu 12 ve Regular’dır.   

Fotoğraf kullanılacak ise yüksek çözünürlükte 
olmalıdır. Fotoğraf adları ekler kısmında verilmelidir. 

Fotoğraflar kesinlikle Word belgesine yapıştırılmaz, 
ek olarak Word belgesiyle birlikte bir dosya içinde 
gönderilir.  





Resmi yazışmalarda uyulacak esas ve usuller hakkında yönetmelik gereği, Göç İdaresi yazışmalarda “Times New Roman” yazı tipi ve 
12 punto kullanılması esastır.  





Diplomat zarf ölçüsü 11 cm x 22 cm olmalıdır. Diplomat zarsta kurum adresi, PF Din Text Pro ve 7 punto ile yazılır. Zarfın sol alt köşesinden 
belirtilen mesafelerde Amblem-Logotype’a soldan bloklanarak kullanılır. Baskı renkleri 4 renk, Logotype %70 Gri olmalıdır.       
   





Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün torba 
zarfları yanda görüldüğü gibidir. Kağıt 
olarak 110 gr 1. hamur kullanılır. Baskı 
renkleri 4 renk, Logotype %70 Gri olmalıdır.  





A4 cepli dosya ölçüsü kapalı hali 22,5 cm x 32 cm olmalıdır. Kurum web adresi PF Din Text Pro Medium ve 9 puntodur. Dosya için 350 gr mat 
kuşe kağıt kullanılmalıdır.  Baskı renkleri 4 renk, Logotype %70 Gri olmalıdır.          





Spiralli bloknot boyutları 15 cm x 21 cm ölçülerinde olmalıdır. Bloknot kapağı için 350 gr mat kuşe iç sayfalar için ise 90 gr 1. hamur 
kağıt kullanılmalıdır. Kurum adresi iç sayfalarda alt çizgilerin altında sola bloklu şekilde PF Din Text Pro Regular ve 7 punto kullanılmıştır. 
Baskı renkleri 4 renk, Logotype %70 Gri olmalıdır.  





Bilgi notu için 90 gr 1. hamur kağıt 
kullanılmalıdır. “BİLGİ NOTU” yazısı PF Din 
Text Pro ve 15 punto yazılır. Web adresi PF 
Din Text Pro ve 7 punto yazılır. Baskı renkleri 
4 renk, Logotype %70 Gri olmalıdır.  
       




















































































































