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Yeni Kurumsal Kimlik
yürürlükte...
Meclis binasını grafik olarak
gösteren ikinci logomuzun altına,
(Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil
letindir) yazdık. Böylece egemen
liğin halka ait olduğu gerçeğini tüm
yazılı ve görsel materyallerde ifade
etmiş olduk.
Kapı tabelalarından, kartvizit
lere, Millî Saraylardaki yeni logo
muza kadar, her türlü materyalimizi
yenilediğimiz bu tasanmlarımızdan
örnekler içeren bir CD'yi de sizlere
takdim ediyoruz. Basın yayın organ
larımızın merkezlerine de göndiğimiz yeni logolarımızın es
kilerinin yerine kullanılmasını istir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni Kurumsal
Kimlik Çalışması tamamlanarak uygulamaya kondu.
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis'in kuruluşunun
84 üncü yılında Millî Egemenliği yeni bir yüzle, yeni bir
kimlikle kutladığını söyledi.
23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve
Millî Egemenlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkin
likler hakkında bilgi vermek üzere 14 Nisan'da bir basın
toplantısı düzenleyen Armç, burada yeni kurumsal kim
lik çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.
TBMM Başkanı Arınç, Devlet kurumlan arasında
ilk defa TBMM tarafından gerçekleştirilen, yenilik ve
reformlarda öncü olma konusunda iddialı olan Meclisin
yeni kurumsal kimlik çalışmasıyla bir ilke imza attığını
belirterek, şunları söyledi:
"Kurumsal Kimlik Çalışması, Meclisimizin görsel
tüm materyallerinin bir bütünlük içinde yeniden tasar
lanması anlamına geliyor. Daha estetik, daha sanatsal
tasarım ve bir bütünlük içeren bu tasarımlarımızı yan
daki ekran da göstermek istiyorum. Bu tasarımlarımızda
bazı temel ilkeler takip ettik. Bayrağımızı da temsil eden
geleneksel renkler olan kırmızı, beyaz ve yaldızdan kopmadık. Logomuzda çok köklü bir değişiklik yapmadan,
sadece baş harflerle ifade edilen Büyük Millet Meclisi'ni
açık yazdık. Daha fazla
beyaz kullanarak şeffaflık
ve açıklığa vurgu yaptık.
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ham ediyoruz."
TBMM Başkanı Bülent Arınç ayrıca, Son olarak yıl
lardır Meclisimizden haberler sunan Meclis Bülteni'nin
sayfa düzeni, kâğıt, renk ve içeriğinde yapılan yenilik
lerle Meclisimize yakışır bir dergi haline getirildiğini
bildirdi. Bülent Arınç, sözlerini şöyle tamamladı:
"TBMM sizlerin, bizlerin yani tüm halkın temsil
edildiği bir yerdir. Buraya saygı göstermek halka saygı
göstermektir. Meclisin saygınlığının artması, halkın,
yani sizlerin de saygınlığının artması demektir."

TBMM'nin
yeni amblemi
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TBMM'nin tüm evrakta
kullanılan çizimi

