ODTÜ 60. YIL LOGOSU
KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. yıl logosu kullanım
kılavuzu, ODTÜ kurumsal
kimliği kapsamında, tüm görsel
malzemelerde, ODTÜ 60. yıl
logosunun kullanım düzeni ve
kurallarını içerir.
ODTÜ kurumsal kimlik
kılavuzunun 60. yıl logosu
kullanım esaslarını içeren
bu görsel malzemelerde logo
uygulamalarında çıkabilecek
temel uygulama sorularına yol
göstermek için hazırlanmıştır.
Bu kılavuzda kullanılan görsel
elemanların elemanların tümüne
gorsel.metu.edu.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

60. yıl logosunun bu kılavuz
dışında kalan kullanımları için
Kurumsal İletişim Ofisi’nden onay
alınmalıdır.
60. yıl logosu hakkındaki
sorularınız için Kurumsal İletişim
Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

TEMEL TANIMLAR
60. Yıl logosu amblem ve yazı istifini içeren grafik
bir elemandır. Ayrı olarak amblem tek başına
kullanılmamalıdır.
Yazı istifi çift dil (Türkçe ve İngilizce) ya da tek
dil (Türkçe) olarak “60” amblemine eşlik eder ve
logonun ayrılmaz bir parçasıdır.
Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, vektörel
malzeme, eklerde verilen dosyalardan edinilmelidir.

ODTÜ LOGOSUYLA İLİŞKİ

h

ODTÜ logosu ile ilişkisini kurarken ODTÜ amblemi
yüksekliği (dikey) ölçü birimi “h” olarak kullanılmıştır.
ODTÜ logosu ile 60. yıl logosu arasındaki mesafe bir
ODTÜ ambleminden (h) kısa olamaz.
ODTÜ logosunun yüksekliğinin en az 5mm olması
gerektiğinden 60. yıl logosu da bu kurala göre
boyutlandırılmalıdır.

LOGO KORUMA ALANI
Kullanılan ODTÜ logo versiyonu ne olursa olsun, hiçbir
grafik eleman 60. yıl logosuna, ODTÜ logosuna ve iki
logo bir aradayken bir ODTÜ amblemi yüksekliğinden (h)
daha yakın yerleştirilemez.

h ≥ 5mm

h

KURUMSAL RENKLER

PANTONE 186

ODTÜ 60. yıl logosunun iki temel rengi vardır. Bunlar
kırmızı (Pantone 186) ve gridir (Pantone Cool Gray 11).
ODTÜ logoları ve amblemi, tüm görsel malzemelerde
bu renkler dışında bir renkle kullanılamaz.

CMYK: C0+M100+Y80+K5 RGB: R227+G24+B55 RAL: 3002

PANTONE COOL GRAY 11
CMYK: K70 RGB: R113+G112+B115 RAL: 7042

SİYAH
CMYK: K100 RGB: R0+G0+B0 RAL: 9005

SIKÇA YAPILAN YANLIŞLAR
ODTÜ 60. yıl logosu bu kılavuz dışında tanımlanan
kullanımlar haricinde başka bir biçimde kullanılamaz.
ODTÜ logosu olmadan, tek başına kullanılamaz.
Logoların koruma alanına herhangi bir görsel eleman
giremez, uygulamada kullanılan en az kenar boşluğu
koruma alanı dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

60. yıl logosu deforme edilemez, rengi değiştirilemez.

60. yıl logosu saydam yapılamaz.

60. yıl logosuna hacim, kontur,
parlama verilemez.

60. yıl logosu logotaypsız (yıl, years)
ve ODTÜ logosuz kullanılamaz.

60. yıl logosu ODTÜ amblemiyle tek
başına kullanılamaz.

60. yıl logosu koruma alanı boşluğu
olmadan kullanılamaz.

Çift dil olan 60. yıl logosuyla yalnızca
çift dil olan ODTÜ logosu kullanılabilir.

LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ
TEK DİL KISA
Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki”
ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı
ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.

h

Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi
belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin
yüksekliği baz alınmıştır.
Tasarımın gerektirdiği durumlarda Kurumsal İletişim
Ofisi’nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına
dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran
arttırılarak kullanılabilir.

LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ
ÇİFT DİL KISA
Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki”
ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı
ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.

h

Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi
belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin
yüksekliği baz alınmıştır.
Tasarımın gerektirdiği durumlarda Kurumsal İletişim
Ofisi’nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına
dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran
arttırılarak kullanılabilir.

LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ
TEK DİL UZUN
Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki”
ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı
ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.

h

Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi
belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin
yüksekliği baz alınmıştır.
Tasarımın gerektirdiği durumlarda Kurumsal İletişim
Ofisi’nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına
dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran
arttırılarak kullanılabilir.

LOGO KULLANIM ÖNERİLERİ
ÇİFT DİL UZUN
Kılavuzun ilk sayfasında yer alan “ODTÜ logosuyla ilişki”
ve “koruma alanı” kısımlarındaki esaslara göre farklı
ODTÜ logo versiyonlarına göre eşlemeler önerilmiştir.

h

Önerilen logo eşlemelerinde ODTÜ amblemlerinin ilişkisi
belirlenirken 60. yıl ambleminde yer alan “0” sıfır izinin
yüksekliği baz alınmıştır.
Tasarımın gerektirdiği durumlarda Kurumsal İletişim
Ofisi’nin onayı ile iki logo arasındaki koruma alanına
dikkat edilerek iki logo arasındaki mesafe ve oran
arttırılarak kullanılabilir.
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