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Güvenli Alan

Uçan Süpürge Logotype’ının etrafında bırakılması önerilen
minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda “a” ile gösterilen
miniskül harﬂerinin dış çercevesinin logotype’a uzaklığı
kadar olmalıdır.
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Güvenli Alan & Minimum Boyut

SINIRLILIKLAR

a
a
30 mm

Minimum Boyut

Uçan Süpürge logotype’ının minimum kullanım
ölçüsünde genişlik en az 30 mm olmalıdır.
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Uçan Süpürge Logotype’ı herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle
değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.
Uçan Süpürge Logotype’ını sponsorluk, web adresi vb. durumlarda
imza gibi kullanırken, çevresindeki bilgi, resim gibi unsurlar birbiriyle
ilişkilendirilmemelidir. Bu tip bilgiler güvenlik alanının dışında tutulmalıdır.

Uçan Süpürge Logotype’ına
degrade uygulanmamalıdır.

(Uçan Süpürge Logotype’ı Güvenlik Alanı uygulaması için kılavuzda yer
alan Güvenlik Alanı içeriğine bakınız.)
Uçan Süpürge Logotype’ı deforme
edilmemelidir.

Yanlış Uygulamalar

SINIRLILIKLAR

Uçan Süpürge Logotype’ının renkleri
tersine kullanılmamalıdır.

Uçan Süpürge Logotype’ı
bulanıklaştırılmamalıdır.

Uçan Süpürge Logotype’ı farklı bir form
içinde uygulanmamalıdır.

Uçan Süpürge Logotype’ına farklı bir
renk uygulanmamalıdır.

Uçan Süpürge Logotype’ının içi
doldurulmamalıdır.
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Kurumsal Font 1 - OPEN SANS
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Kurumsal Font 2 - TIMES NEW ROMAN
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
Dijital ve baskı tasarım materyallerinde Open Sans,
resmi yazışmalarda ise Times New Roman kullanılmalıdır.

Font & Renk Paleti

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal Renk Paleti

#56225b
R:86 G:34 B:91

#2c2c2c
R:44 G:44 B:44

#f08100
R:240 G:129 B:0
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Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve
belirleyicidir. Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara titizlikle uyulması
gerekmektedir.
1) Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.
2) Adres dizilişinde son bölüm, semt adı - posta kodu - şehir adı
olarak düzenlenmelidir.
3) Eğer adres İngilizce yazılacaksa, dizilişin sonuna virgül ve ülke ismi
gelmeli, tire, kesme veya çizgi kullanılmamalıdır.
4) Telefon numarası, başında sıfır belirtilerek, alan kodu parantez
içine alınarak yazılmalıdır.

Yazım Kuralları

KURUMSAL KİMLİK

5) İngilizce veya herhangi bir dilde yurtdışı için basılan malzemelerde
telefon numarası için önce +90 ibaresi, alan kodu ve numara gelmelidir.
6) Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/)
ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret kullanılmamalıdır.
8) Elektronik posta adresinin başında “e-posta” veya “e-mail”, ve
web sitesi adresinin başında “web” veya “http” gibi herhangi bir ibare
kullanılmamalıdır.
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