KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM

Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan
temel grafik öğelerin başında gelmektedir.
Amblem ve logotype’ın yatay temel oranları
yanda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle
değiştirilmemelidir.
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AMBLEM - LOGOTYPE DİKEY KULLANIM

Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan
temel grafik öğelerin başında gelmektedir.
Amblem ve logotype’ın dikey temel oranları
yanda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle
değiştirilmemelidir.
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AMBLEM - LOGOTYPE KURUMSAL RENGİNDE YATAY KULLANIM

Amblem ve logotype’ın yatay biçimde
kurumsal renginde kullanımı yanda
belirtilmiştir.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

AMBLEM - LOGOTYPE KURUMSAL RENGİNDE DİKEY KULLANIM

Amblem ve logotype’ın dikey biçimde
kurumsal renginde kullanımı yanda
belirtilmiştir.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

AMBLEM - LOGOTYPE ZEMİNLİ RENKTE YATAY KULLANIMI

Amblemin zeminli yatay kullanım örneği
yanda verildiği gibidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.
A. Kurumsal renk olan mavi zeminde dişi
kullanım biçimi.

A.

B. Görsellerde dişi kullanım biçimi.
C. Farklı renk zeminde dişi kullanım biçimi.

B.

C.

AMBLEM - LOGOTYPE ZEMİNLİ RENKTE DİKEY KULLANIMI

Amblemin zeminli dikey kullanım örneği
yanda verildiği gibidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

A.

A. Kurumsal renk olan mavi zeminde dişi
kullanım biçimi.
B. Görsellerde dişi kullanım biçimi.
C. Farklı zeminde dişi kullanım biçimi.

B.

C.

AMBLEM - LOGOTYPE SİYAH RENKTE YATAY KULLANIM

Amblem ve logotype’ın yatay biçimde siyah
renkte kullanımı yanda belirtilmiştir.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

AMBLEM - LOGOTYPE KURUMSAL RENGİNDE DİKEY KULLANIM

Amblem ve logotype’ın dikey biçimde siyah
renkte kullanımı yanda belirtilmiştir.
Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

AMBLEM - LOGOTYPE SİYAH ZEMİNLİ YATAY KULLANIMI

Amblemin siyah zeminli yatay kullanım
örneği yanda verildiği gibidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.
A. Siyah zeminde dişi kullanım biçimi.

A.

B. Koyu gri zeminde dişi kullanım biçimi.
C. Açık gri zeminde dişi kullanım biçimi.

B.

C.

AMBLEM - LOGOTYPE SİYAH ZEMİNLİ DİKEY KULLANIMI

Amblemin siyah zeminli dikey kullanım
örneği yanda verildiği gibidir.
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz
zeminde kullanımı tercih edilmeli.

A.

A. Siyah zeminde dişi kullanım biçimi.
B. Koyu gri zeminde dişi kullanım biçimi.
C. Açık gri zeminde dişi kullanım biçimi.

B.

C.

AMBLEM - LOGOTYPE SARI ZEMİNDE YATAY KULLANIMI

Amblemin sarı zeminli yatay kullanımı
yandaki gibidir.
Sarı zeminde siyah yazıların insan
gözünde ayırt edici özelliği bilimsel olarak
ispanlanmıştır.
Turyap, kuruluşundan günümüze ilk
kullanıcısı olarak açık alanlarda sarı zemin
üzerinde siyah renkli logo kullanımını
yaygınlaştırmıştır.
Açıkhava afişlerinde sarı zeminde siyah
amblem tercih edilmelidir.

AMBLEM - LOGOTYPE SARI ZEMİNDE DİKEY KULLANIMI

Amblemin sarı zeminli dikey kullanımı
yandaki gibidir.
Sarı zeminde siyah yazıların insan
gözünde ayırt edici özelliği bilimsel olarak
ispanlanmıştır.
Turyap, kuruluşundan günümüze ilk
kullanıcısı olarak açık alanlarda sarı zemin
üzerinde siyah renkli logo kullanımını
yaygınlaştırmıştır.
Açıkhava afişlerinde sarı zeminde siyah
amblem tercih edilmelidir.
A.

AMBLEM - LOGOTYPE YATAY YANLIŞ KULLANIM

Amblem ve logotype’ın hatalı
kullanımları yan tarafta belirtilmiştir.
Amblem ve logotype kurum kimliği
kılavuzunda belirtilen standartlar dışında
kullanılmamalıdır.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

A. Amblem ve logotype 2 farklı renkle
kullanımı
B. Amblem ve logotype kurumsal renk
dışında farklı renklerde kullanımı
C. Amblem ve logotype kurumsal mavi renk
dışında farklı mavi tonlarda kullanımı
D. Amblemin farklı boyutlarda kullanımı
E. Amblem ve logotype’ın ortalama
kurallarına aykırı kullanımı

TURYAP

F. Logotype’ın altında zemin rengi kullanımı
G. Amblem ve logotype’ın hizalama
kurallarına aykırı kullanımı
H. Logotype’ın yazı karakterinin
değiştirilerek kullanımı kullanımı
I. Amblemin etrafına ekstra kontör
eklenmesi

G.

H.

I.

AMBLEM - LOGOTYPE DİKEY YANLIŞ KULLANIM

Amblem ve logotype’ın hatalı
kullanımları yan tarafta belirtilmiştir.
Amblem ve logotype kurum kimliği
kılavuzunda belirtilen standartlar dışında
kullanılmamalıdır.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

A. Amblem ve logotype 2 farklı renkle
kullanımı
B. Amblem ve logotype kurumsal renk
dışında farklı renklerde kullanımı
C. Amblem ve logotype kurumsal mavi renk
dışında farklı mavi tonlarda kullanımı
D. Amblemin farklı boyutlarda kullanımı
E. Amblem ve logotype’ın ortalama
kurallarına aykırı kullanımı
F. Logotype’ın altında zemin rengi kullanımı
G. Amblem ve logotype’ın hizalama
kurallarına aykırı kullanımı
H. Logotype’ın yazı karakterinin
değiştirilerek kullanımı kullanımı
I. Amblemin etrafına ekstra kontör
eklenmesi

G.

H.

TURYAP

I.

AMBLEM - LOGOTYPE KURUMSAL RENK KULLANIMI
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CMYK, ekstra, dijital ortam ve tabelalarda
kullanılar folyo renk değerleri

Cyan 100

Turyap kurumsal renk kuralları yan tarafta
belirtilmiştir.
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AMBLEM - LOGOTYPE KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ KULLANIM

Font

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Turyap yazı kararkeri Eurostile Expanded
Bold olarak kullanılmaktadır.
Broşür, dosya, kartvizit, tabela ve diğer
baskılı işlerde Helvetica karatkeri yardımcı
font olarak tercih edilmelidir.

Eurostile Expanded Bold

Yardımcı Font

Helvetica Roman
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
Helvetica Condenced
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
Helvetica Condenced Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

TABELA YATAY KULLANIMI
Yatay Tabela Ölçüleri
Her ofisin tabela asacağı alan ölçüleri farklılık
göstermektedir. Tabelaların asılacağı alanların yatay veya
dikey olabileceği varsayılmıştır. Tabela ölçülerinde kurum
kimliği kitabında yer alan oranlar kullanılır.

6X

1X

Zemin
Tabela zemininde beyaz renkli alüminyum kompozit
veya beyaz renkli pleksi panel kullanılır.
Kutu Harf
Kutu harfler Turyap’ın kurumsal renkleri ile pleksi veya
alüminyum kutu harf olarak uygulanır. Harflerin tüm
kesitleri kurumsal renkte olmalıdır.

5X

1X

Amblem
Turyap’ın tokalaşma amblemi pleksi veya alüminyum
kutu olarak uygulanır. Tokalaşma sembolü ise beyaz
renkli boya veya folyo kesim olmalıdır. Folyonun dış
mekanda dayanımı düşük olduğundan, tokalaşma
sembolünde beyaz renkli boya tercih edilmelidir.
Temsilcilik Adı ve Telefon Numarası
Tabelada temsilcilik adı ve telefon numaraları tasarım
örneklerinde olduğu gibi yer almaktadır. Temsilcilik adı
ve telefon numaralarının yazı karakterleri Helvetica
Condenced Bold’tur. Beyaz renkli folyo veya beyaz renkli
boya tercih edilebilir. Zeminde yer alan şeritte Turyap’ın
kurumsal rengi folyo veya boya olarak uygulanır.
Işıklandırma
Kompozit zemin kullanıldığında kutu harflerin içine
ışıklandırma yapılabilir. Pleksi zemin kullanıldığında
zemin altından ışıklandırma yapılabilir. Enerji sarfiyatı
dikkate alınarak aydınlatma malzemesine karar
verilmelidir.

4X

1X

3X

1X

Tabela tasarımlarında kullanılan amblem ve logotype’lar kurum kimliği kılavuzunda belirtilen standartlar ve oranlar dışında kullanılmamalıdır.
Tabela tasarımları Turyap Genel Müdürlük Kurumsal İletişim Departmanı tarafından onayı alınması ile uygulaması yapılacaktır.

TABELA DİKEY KULLANIMI
2X

Dikey Tabela Ölçüleri
Her ofisin tabela asacağı alan ölçüleri farklılık
göstermektedir. Tabelaların asılacağı alanların yatay veya
dikey olabileceği varsayılmıştır. Tabela ölçülerinde kurum
kimliği kitabında yer alan oranlar kullanılır.
Zemin
Tabela zemininde beyaz renkli alüminyum kompozit
veya beyaz renkli pleksi panel kullanılır.

1X

Kutu Harf
Kutu harfler Turyap’ın kurumsal renkleri ile pleksi veya
alüminyum kutu harf olarak uygulanır. Harflerin tüm
kesitleri kurumsal renkte olmalıdır.
Amblem
Turyap’ın tokalaşma amblemi pleksi veya alüminyum
kutu olarak uygulanır. Tokalaşma sembolü ise beyaz
renkli boya veya folyo kesim olmalıdır. Folyonun dış
mekanda dayanımı düşük olduğundan, tokalaşma
sembolünde beyaz renkli boya tercih edilmelidir.
Temsilcilik Adı ve Telefon Numarası
Tabelada temsilcilik adı ve telefon numaraları tasarım
örneklerinde olduğu gibi yer almaktadır. Temsilcilik adı
ve telefon numaralarının yazı karakterleri Helvetica
Condenced Bold’tur. Beyaz renkli folyo veya beyaz renkli
boya tercih edilebilir. Zeminde yer alan şeritte Turyap’ın
kurumsal rengi folyo veya boya olarak uygulanır.
Işıklandırma
Kompozit zemin kullanıldığında kutu harflerin içine
ışıklandırma yapılabilir. Pleksi zemin kullanıldığında
zemin altından ışıklandırma yapılabilir. Enerji sarfiyatı
dikkate alınarak aydınlatma malzemesine karar
verilmelidir.

1,5X

1X

Tabela tasarımlarında kullanılan amblem ve logotype’lar kurum kimliği kılavuzunda belirtilen standartlar ve oranlar dışında kullanılmamalıdır.
Tabela tasarımları Turyap Genel Müdürlük Kurumsal İletişim Departmanı tarafından onayı alınması ile uygulaması yapılacaktır.

TABELA YATAY YANLIŞ KULLANIMI

Tabela uygulamalarında amblem ve
logotype’ın hatalı kullanımları yan tarafta
belirtilmiştir. Ticari kazancınıza olumlu katkı
sunan marka kimliğinin bütünlüğüdür.Marka
bütünlüğünü ve kurum kimliği kılavuzunda
belirtilen standartları korumak tüm
temsilciliklerimize fayda sağlamaktadır.
A. Amblem ve logotype 2 farklı renkle
kullanımı

A.

B.

C.

D.

E.

F.

B. Amblem ve logotype kurumsal renk
dışında farklı renklerde kullanımı
C. Amblem ve logotype kurumsal mavi renk
dışında farklı mavi tonlarda kullanımı
D. Amblemin farklı boyutlarda kullanımı
E. Amblem ve logotype’ın ortalama
kurallarına aykırı kullanımı
F. Logotype’ın altında zemin rengi kullanımı

TURYAP

G. Amblem ve logotype’ın hizalama
kurallarına aykırı kullanımı
H. Logotype’ın yazı karakterinin
değiştirilerek kullanımı kullanımı

G.

H.

I.

I. Amblemin etrafına ekstra kontör
eklenmesi

Tabela tasarımlarında kullanılan amblem ve logotype’lar kurum kimliği kılavuzunda belirtilen standartlar ve oranlar dışında kullanılmamalıdır.
Tabela tasarımları Turyap Genel Müdürlük Kurumsal İletişim Departmanı tarafından onayı alınması ile uygulaması yapılacaktır.

TABELA DİKEY YANLIŞ KULLANIMI

Tabela uygulamalarında amblem ve
logotype’ın hatalı kullanımları yan tarafta
belirtilmiştir. Ticari kazancınıza olumlu katkı
sunan marka kimliğinin bütünlüğüdür.Marka
bütünlüğünü ve kurum kimliği kılavuzunda
belirtilen standartları korumak tüm
temsilciliklerimize fayda sağlamaktadır.
A. Amblem ve logotype 2 farklı renkle
kullanımı

A.

B.

C.

D.

E.

F.

B. Amblem ve logotype kurumsal renk
dışında farklı renklerde kullanımı
C. Amblem ve logotype kurumsal mavi renk
dışında farklı mavi tonlarda kullanımı
D. Amblemin farklı boyutlarda kullanımı
E. Amblem ve logotype’ın ortalama
kurallarına aykırı kullanımı
F. Logotype’ın altında zemin rengi kullanımı

TURYAP

G. Amblem ve logotype’ın hizalama
kurallarına aykırı kullanımı
H. Logotype’ın yazı karakterinin
değiştirilerek kullanımı kullanımı

G.

H.

I.

I. Amblemin etrafına ekstra kontör
eklenmesi

Tabela tasarımlarında kullanılan amblem ve logotype’lar kurum kimliği kılavuzunda belirtilen standartlar ve oranlar dışında kullanılmamalıdır.
Tabela tasarımları Turyap Genel Müdürlük Kurumsal İletişim Departmanı tarafından onayı alınması ile uygulaması yapılacaktır.

