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NEGATİF :
NEGATIVE :

BLACK AND WHITE :
SİYAH BEYAZ :

Orjinaline sağdık , değişmeyen ve 
zamandan etkilenmeyen bir kaliteye göre 
tasarlandı.

Marka logosunun en ikonik yanı olan tek 
beyaz yıldız.Markanın referans noktasıdır. 
Yani X ‘ tir.Bu ölçülendirmeye göre 
kullanılacak en ve boy ne olursa olsun 
yukarıdaki formül bozulmadığı müddetçe 
logo orjinaline sağdıktır.

Designed based on it’s original form... like 
won’t decaying his own quality and his 
timeless branding attitude.
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This brand’s ancor point/base point is 
...white single star on it.Sorth of speak ,star 
is the calculation point based on formula 
on the top.In case of any size or situation, 
when sizes matched with calculated 
formula, it will be the original size of it.

x

7/3,5 + 11 + 7/4  x
sol yatay

left space right spacebase
merkez sağ yatay

+ +

logo
Chapter1Bölüm KURUMSAL / CORP ID

ORJİNAL :
ORIGINAL :

logo
oranlanması

proporsion



Mavi’nin renk kodları:
(HSB,RGB,CMYK ve HEX numarası)

Beyaz’ın renk kodları:
(HSB,RGB,CMYK ve HEX numarası)

Siyah’ın renk kodları:
(HSB,RGB,CMYK ve HEX numarası)

Blue’s color codes:
(HSB,RGB,CMYK and HEX number)

Black’s color codes:
(HSB,RGB,CMYK and HEX number)

White’s color codes:
(HSB,RGB,CMYK and HEX number)logo

ve renk kodları
colors
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Logonun minimum kullanım boyu : 0,34 cm Logo, her hangi bir alanda kullanılıyorken;
Yukarıda belirtilmiş yeşil alanlara bir nesnenin girmemesine 
ZORUNDA OLMADIKÇA özen gösterilmelidir.

When using this logo, try to be mindful about there 
is nothing touches green spaces.IN CASE OF IT’S NOT 
NECESSARY.Which also means,white spaces 
part of offical logo.

Logonun minimum kullanım eni : 2,21 cm

Logo’s minimum hight is : 0,34 cm
Logo’s minimum  width is : 2,21 cm

logo
minimum basım ölçüleri

minimum press size

10 11



yazı karakteri

ana font: ISOCPEUR ikincil font: Ebrima

corparate’s font

main font secondary font

qwertyuıopğü
asdfghjklşi
zxcvbnmöç

QWERTYUIOPĞÜ
ASDFGHJKLŞI
ZXCVBNMÖÇ

QWERTYUIOPĞÜ
ASDFGHJKLŞI
ZXCVBNMÖÇ
qwertyuiopğü

asdfghjklşi
zxcvbnmöç

1234567890*-,.<”?! 1234567890*-,.<”?!
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Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi logo siyah ve sarı yüzeylerde de sorun 
yaşamazken kendi renk tonu ile eşleşen renklerde kaybolduğundan beyaz 
versiyonu tercih edilmelidir.

For example like situations, because from matching tone of logo with cold grey 
tone, makes  logo disapear sense of eye.To preventing that,need to be use white 
version of logo.

doğru Sebepsiz ve yoğun gölge kullanılamaz!

Sebepsiz ve yoğun ışık / parlama kullanılamaz!

Yoğun ve çok renkli degrade kullanılamaz!

Önceden belirlenmedikçe veya mecbur kalmadıkça
başka düz renkler kullanılamaz!

doğru

doğru

yanlış

genel hatalar
often mistakes
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Doğru kullanım örneklemeleri
Some correct useages

olması gerekenler
corrections
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189FFF
003A79
46566C

# (hex) :

# (hex) :

# (hex) :

Bir markanın olmazsa olmazı kurumsal kimliğidir; Kurumsalının yapısı da 
reklamlarından gelir.Aynı zamanda yeni ve sizi tanımayan herhangi bir 
müşteriye ulaşmanın tek yoludur reklam. 

Ancak her markanın bir reklamdan önce reklamın en temel unsurlarını 
oluşturacak 
maddeye ihtiyacı vardır bunlar:

1) Logo

2)Konsept

3)Renk /-leri

Bunlar olmadan reklam , reklam olmadan marka bilinçlenmesininde 
oluşması mümkün değildir;
Bu sebepten dolayı bu 3 renk’i sizin markanızın kurmsalı haline getirdim.

Her biri farklı bir ideolojiyi temsil eden.

Soğuk lacivert: Sizin özünüz 
marka kimliğinizin temeli

Açık lacivert: Sizin enerjiniz

Mavi: Sizin gücünüz
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Chapter2Bölüm KULLANIMLAR / USEAGE

Kartvizit

Sayfa / İç yazışma

Business Card

Blank page’s design

ve şimdi de bu desenin uygulanmış versiyonları..
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Diplomat zarf ve dosya

E-mail imzası

Classic letter and file

E-mail tag
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Bayrak ( dış mekan ) Kapı önü plakası ( iç mekan )
Flag (outdoor ) Door Sign (ındoor )
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Çalışan Kimlik 

Proje CD’si Müşteri çantası veya Torbası 

Worker ID 

Project CD Gift Bag 

26 27



Özel tasarım kol düğmesi
veya yaka düğmesi 

Fatura 

Custom buttons 

Bill
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Kupa 
Cup

Çalışan  tulumu 
Workwear 
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NOTLAR : NOTLAR :




