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www.ikg.gov.tr

ÖNSÖZ

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)kapsamında hazırlanan ve Türkiye 
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile yürütülen İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktılarının 
gerek Avrupa Birliği Görünürlük Rehberine gerekse Operasyonel Programın Program 
Otoritesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görünürlük rehberine uyumlu 
biçimde üretilmesi ve dağıtılması her iki kurumun da temel önceliklerinden biridir. 

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Projeler İçin Görünürlük Rehberi”nde belirtilen 
kurallara tüm projelerde üretilen materyallerin tasarımı ve dağıtımında uyulması 
gerekmektedir. 

Sürekli gelişim amacıyla birlikte sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, görsel ve iletişimsel 
bütünlüğü sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Görünürlük Rehberine uyumlu olarak 
tasarlanan bu kılavuz, çalışmalarımızda eşgüdümün ve sinerjinin sağlanmasına katkıda 
bulunacaktır. 

Bu kılavuzda yer almayan herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duyduğunuzda veya 
kılavuzla ilgili bir sorunuz olduğunda Sözleşme Yöneticiniz ile irtibata geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
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GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

LOGO

Logo kurum adının isim kısaltması ile bunu fonda çerçeveleyen iki çapraz kenarı 
köşeli, diğer iki çapraz kenarı çeyrek daire grafik formdan oluşur. Kurumun açık adı 
logo’nun sağ tarafında ve grafik çerçevenin yarısı yüksekliğinde yer alır. Logo’da ve 
açık isimde Swiss 721 BT fontu kullanılmıştır.
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GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

LOGO - DİKEY KULLANIM
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GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

LOGO - DİŞİ KULLANIM
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PANTONE 144 C

PANTONE 2758 C

PANTONE 2995 C

PANTONE Cool Gray 9 C

SPOT RENKLER

YARDIMCI RENKLER (SPOT)

PROCESS RENKLER

YARDIMCI RENKLER (PROCESS)

C:0 M:50 Y:100 K:0
R:255 G:150 B:0
HEX: #FF9600

C:100 M:91 Y:7 K:32
R:11 G:34 B:101
HEX: #0B2265

C:87 M:3 Y:0 K:0
R:0 G:169 B:224
HEX: #00A9E0

C:29 M:23 Y:16 K:51
R:116 G:118 B:120
HEX: #747678

GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

LOGO (RENKLER)
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GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

LOGO SİYAH BEYAZ KULLANIM

PANTONE BLACK C

SPOT RENKLER PROCESS RENKLER

C:0 M:0 Y:0 K:100



8

LOGO YANLIŞ KULLANIM

YANLIŞ RENK KULLANIMI

YANLIŞ RENK KULLANIMI

YANLIŞ RENK KULLANIMI

YANLIŞ ÖLÇÜ DEĞİŞİMİ

YANLIŞ ÖLÇÜ DEĞİŞİMİ

GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr
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KURUMSAL YAZI KARAKTERİ

İKG PO kurumsal yazı karakteri “Swis721”dir.

Swis721 Th BT

Swis721 Lt BT

Swis721 BT

Swis721 BT Bold

Swis721 Hv BT

Swis721 Cn BT

Swis721 Ex BT

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
ABCÇDEFGHIIJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890 &.,!*”’(/)_%-+@

GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr
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YARDIMCI GRAFİK ÖGELER

Tasarımlarda kullanılabilecek yardımcı filigran aşağıda gösterilmiştir.

GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

PANTONE 155 C

SPOT RENKLER PROCESS RENKLER

C:0 M:12 Y:32 K:0
R:255 G:225 B:180
HEX: #FFE1B4

C:0 M:0 Y:0 K:10
R:230 G:230 B:230
HEX: #E6E6E6
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YARDIMCI GRAFİK ÖGELER

Logoda kullanılmış olan grafik form çeşitli şekillerde tasarımlarda kullanılabilir.

GENEL TEMA

www.ikg.gov.tr

C:0 M:50 Y:100 K:0
R:255 G:150 B:0
HEX: #FF9600

RENKLER

ÖRNEKLER (Varyasyonlar halinde uygulamalar arttırılabilir)

C:0 M:0 Y:0 K:50
R:147 G:147 B:147
HEX: #939393
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www.ikg.gov.tr

Sözleşme makamı ibaresi için örnek kullanım aşağıdaki gibi olmalıdır. Boyutlandırma 
kullanılan mecraya göre değişiklik gösterebilir.

SÖZLEŞME MAKAMI İBARESİ
KULLANIMINA ÖRNEK

ÖZEL KULLANIM
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YAYINLAR İÇİN LOGO EBATLARI

PROJELER İÇİN KULLANIM

www.ikg.gov.tr

İKG PRO tarafından finanse edilen projelerde, Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliği logosu 
kendi standartları uyarınca grafik düzenlemenin üstünde ortada yer alır. Hizasında 
herhangi başka bir logo kullanılamaz. Program Otoritesi logosu sol altta ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı logosu sağ altta yer alır.

1,5 x

x
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ÖRNEK İLETİŞİM ARAÇLARI (Broşür)

PROJELER İÇİN KULLANIM

www.ikg.gov.tr

Tanıtım ve promosyon amaçlı yayınlarda önceki sayfada belirtilen yayınlar için logo 
ebatları standardı uygulanır. Yayının ait olduğu programın bir logosu varsa Program 
Otoritesi ve dengi logolordan daha büyük kullanılamaz.

Operasyon Faydalanıcısı Kurum logosu,  Program Otoritesi ve ÇSGB logosunun 
ortasında ve aynı büyüklükte kullanılmalıdır. Hibe projeleri söz konusu olduğunda Hibe 
Faydalanıcısı (Başvuru Sahibi) Kurum logosu ortada, Operasyon Faydalanıcısı Kurum 
logosunun solunda yer almalıdır. Bu alanda en fazla 4 logo kullanılabilir. 

Ana Yürütücü/Konsorsiyum Lideri ve konsorsiyum ortaklarının logoları ya da Hibe 
Projesi söz konusu olduğunda ortaklar ya da iştirakçilerin logoları Program Otoritesi, 
Operasyon Faydalanıcısı Kurum ve ÇSGB logosunun altında ve yarı büyüklükte 
kullanılmalıdır. Bu alanda logo sınırı yoktur.

Tüm logolara ön kapakta yer verilmelidir.

Sorumluluk reddi ibaresi standart içerik ile açık ve okunaklı şekilde bu dökümanlarda 
bulunmalıdır. Tek sayfalı basılı materyallerde alt sırada yer alan logoların üzerinde, çok 
sayfalı dökümanlarda ise arka kapak sayfasında yer alabilir. 

FAYDALANICI FAYDALANICIKONSORSİYUM 
LİDERİ FAYDALANICI

1,5 x

OPERASYON/PROJE ADI
SLOGAN v.b.

x

x/2

FAYDALANICI

OPERSAYON/
PROJE
LOGO

x

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca <Faydalanıcı Kurum veya Firma/Konsorsiyum> sorumludur ve bu içerik 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’
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ÖRNEK İLETİŞİM ARAÇLARI (Yazışma)

PROJELER İÇİN KULLANIM

www.ikg.gov.tr

Programlara ait yazışma türü yayınlarda kullanılan medya, programa ait antetli kağıt 
dahi olsa kullanım standartlarına uyulmalıdır.

Yazışmalarda program logosu altta yer alan Program Otoritesi, Bakanlık ve faydalanıcı 
logolarından büyük olmamalıdır.

Operasyon Faydalanıcısı Kurum logosu,  Program Otoritesi ve ÇSGB logosunun 
ortasında ve aynı büyüklükte kullanılmalıdır. Hibe projeleri söz konusu olduğunda Hibe 
Faydalanıcısı (Başvuru Sahibi) Kurum logosu ortada, Operasyon Faydalanıcısı Kurum 
logosunun solunda yer almalıdır. Bu alanda en fazla 4 logo kullanılabilir.

Ana Yürütücü/Konsorsiyum Lideri ve konsorsiyum ortaklarının logoları ya da Hibe 
Projesi söz konusu olduğunda ortaklar ya da iştirakçilerin logoları Program Otoritesi, 
Operasyon Faydalanıcısı Kurum ve ÇSGB logosunun altında ve yarı büyüklükte 
kullanılmalıdır. Bu alanda logo sınırı yoktur.

Yazışma Başlığı: Swiss721 Hv BT, 18 punto
Düz Metin: Swiss721 Lt BT, 10 punto

BASIN BÜLTENİ

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies porttitor, justo 
eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla eu dui. Nulla dapibus mattis 
posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat 
consectetur, est lacus facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed 
metus id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat purus 
feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium cursus. Donec purus 
massa, semper quis vestibulum quis, auctor a tellus. Integer ac quam facilisis ante 
tincidunt semper id in sapien. Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam 
dui, ullamcorper in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. Maecenas eu mi 
orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies porttitor, justo 
eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla eu dui. Nulla dapibus mattis 
posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat 
consectetur, est lacus facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed 
metus id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat purus 
feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium cursus. Donec purus 
massa, semper quis vestibulum quis, auctor a tellus. Integer ac quam facilisis ante 
tincidunt semper id in sapien. Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam 
dui, ullamcorper in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. Maecenas eu mi 
orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at nisi.

1,5 x

x

x

FAYDALANICI FAYDALANICIKONSORSİYUM 
LİDERİ FAYDALANICI

x

x = 1.5 cm

x/2

FAYDALANICI

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca <Faydalanıcı Kurum veya Firma/Konsorsiyum> sorumludur ve bu içerik 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’

OPERSAYON/
PROJE
LOGO
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ÖRNEK İLETİŞİM ARAÇLARI (Poster)

PROJELER İÇİN KULLANIM

www.ikg.gov.tr

Morbi dictum ornare dapibus. 
Suspendisse facilisis, nunc 
non ultricies porttitor, justo 
eros tristique purus, dignissim 
scelerisque enim nulla eu dui. 
Nulla dapibus mattis posuere. 
Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus 
nec consequat consectetur, 
est lacus facilisis neque, et 
consequat metus ante sed 
metus. Cras sed metus id neque 
eleifend ullamcorper. Quisque 
fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum.

Nulla dapibus mattis 
posuere. Sed vel nisl 
velit, luctus aliquam 

nibh. Praesent venenatis, 
risus nec consequat 

consectetur, est lacus 
facilisis neque, et 

consequat metus ante 
sed metus. Cras sed 

metus id neque eleifend 
ullamcorper. Quisque 

fermentum sapien 
consequat purus feugiat 

elementum.

1,5 x

x

x/2

FAYDALANICI

OPERASYON/PROJE ADI
SLOGAN v.b.

x

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca <Faydalanıcı Kurum veya Firma/Konsorsiyum> sorumludur ve bu içerik 
hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’

FAYDALANICI FAYDALANICIKONSORSİYUM 
LİDERİ FAYDALANICI

OPERSAYON/
PROJE
LOGO
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FAYDALANICI FAYDALANICIKONSORSİYUM 
LİDERİ FAYDALANICI

FAYDALANICI

ÖRNEK İLETİŞİM ARAÇLARI (Broşür)

PROJELER İÇİN KULLANIM

www.ikg.gov.tr

x

x/2

Morbi dictum ornare dapibus. 
Suspendisse facilisis, nunc 
non ultricies porttitor, justo 
eros tristique purus, dignissim 
scelerisque enim nulla eu dui. 
Nulla dapibus mattis posuere. 
Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus 
nec consequat consectetur, 
est lacus facilisis neque, et 
consequat metus ante sed 
metus. Cras sed metus id neque 
eleifend ullamcorper. Quisque 
fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum.

Nulla dapibus mattis 
posuere. Sed vel nisl 
velit, luctus aliquam 

nibh. Praesent venenatis, 
risus nec consequat 

consectetur, est lacus 
facilisis neque, et 

consequat metus ante 
sed metus. Cras sed 

metus id neque eleifend 
ullamcorper. Quisque 

fermentum sapien 
consequat purus feugiat 

elementum.

1.5x
Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Morbi dictum ornare dapibus. Suspendisse facilisis, nunc non ultricies 
porttitor, justo eros tristique purus, dignissim scelerisque enim nulla 
eu dui. Nulla dapibus mattis posuere. Sed vel nisl velit, luctus aliquam 
nibh. Praesent venenatis, risus nec consequat consectetur, est lacus 
facilisis neque, et consequat metus ante sed metus. Cras sed metus 
id neque eleifend ullamcorper. Quisque fermentum sapien consequat 
purus feugiat elementum. Phasellus faucibus tincidunt erat pretium 
cursus. Donec purus massa, semper quis vestibulum quis, auctor 
a tellus. Integer ac quam facilisis ante tincidunt semper id in sapien. 
Nam eu libero sed est fringilla tincidunt. Cras quam dui, ullamcorper 
in viverra volutpat, pharetra et diam. Maecenas rutrum turpis sit amet 
massa molestie volutpat. Integer aliquam pulvinar mauris sed porttitor. 
Maecenas eu mi orci. Nam et diam at risus imperdiet euismod ac at 
nisi.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. 
Bu yayının içeriğinden yalnızca <Faydalanıcı Kurum veya Firma/Konsorsiyum> sorumludur 

ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin 
görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.’

OPERASYON/PROJE ADI
SLOGAN v.b.

OPERSAYON/
PROJE
LOGO
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AB Fonlu Materyal Etiketi (Dikey)

www.ikg.gov.tr

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) for 
the Human Resources Development Component in 

Turkey

Europaid/CONTRACT NUMBER / D / SUP / TR

Lot No: 0012-34
Item No: 0023

Serial No: TK-234156

Avrupa Birliği Katkısı ve Ulusal Katkı ile alınmıştır.
Purchased by the EU and National Contribution.

DİĞER MALZEMELER

Aşağıdaki örnekte verilen proje numarası, lot numarası vb. bilgiler örnek olarak 
kullanılmıştır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4
Çankaya, 06550, Ankara

Tel:+90 312 440 99 02
Faks:+90 312 212 11 48

www.ikg.gov.tr - info@ikg.gov.tr


