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Amblem bu kılavuzda 
tanımlanandan başka bir 
biçimde kullanılamaz. 
Deforme edilemez, 
etrafına kontur 
eklenemez, 
Dişi (negatif) olamaz, 
hacim verilemez, 
saydam yapılamaz,
Üzerine herhangi̇ bir 
eleman gelemez.

Zeminin kendisinin renkli olduğu durumlarda 
(örneğin kendinden renkli bir kağıda) beyaz koruma 
alanı olmadan tek renk (siyah veya kırmızı) basılır.

Zeminin renkli basıldığı durumlarda 
amblem kırmızı ile basılır.

TEMEL KURALLAR

Logo, amblem ve yazı istifinin birliğinden oluşur.
Logo-amblem ilişkisini kurarken logodaki “o” 
harfi yüksekliği yatay ve dikey ölçü birimi olarak 
kullanılmıştır.

Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, vektörel 
malzeme, eklerde verilen dosyalardan 
edinilmelidir.

Logonun renkleri kırmızı ve gridir. 
Tek renkli uygulamalarda siyah olarak basılır. 
Başka bir renk kullanılamaz.

Koyu renk zeminlerde çevresinde beyaz kontur 
bulunan amblem versiyonu kullanılır.

Aşağıdaki renkli zemin örneklerinde kullanılan 
zemin renkleri sadece örnek oluşturması 
amacıyla kullanılmıştır.

ODTÜ logo kullanım 
kılavuzu, ODTÜ kurumsal 
kimliği kapsamında, tüm 
görsel malzemelerde, ODTÜ 
logosunun kullanım düzeni ve 
kurallarını içerir.

ODTÜ kurumsal kimlik 
kılavuzunun kısaltılmış 
hali olan bu kitapçık, 
görsel malzemelerde logo 
uygulamalarında çıkabilecek 
temel uygulama sorularına yol 
göstermek için hazırlanmıştır. 
Kitapçıkta yer almayan 
sorularınız için ODTÜ 
Kurumsal İletişim Ofisi ile 
iletişim kurabilirsiniz.

Kitapçığın temel amacı; 
amblem, logotayp ve logo 
gibi temel unsurların belirli 
bir kaynaktan alınarak 
kullanılması ve bu unsurların 
inisiyatif kullanarak 
üretilmesinin engellenmesidir.



TÜRKÇE-İNGİLİZCE LOGO BEYAZ ZEMİNDE KULLANIM

TÜRKÇE LOGO SİYAH KULLANIM

TÜRKÇE-İNGİLİZCE LOGO AÇIK ve KOYU RENKLİ ZEMİNLERDE KULLANIM

TÜRKÇE LOGO BEYAZ ZEMİNDE KULLANIM

İNGİLİZCE LOGO BEYAZ ZEMİNDE KULLANIM

Zemin renklerine göre 
kılavuzda belirtilen 
tüm kısa, uzun, Türkçe, 
İngilizce, Türkçe-İngilizce 
logolar için aynı kurallar ve 
renk seçenekleri geçerlidir. 
Yazı rengi, beyaz zeminde 
gri,  açık renk zeminlerde 
siyahtır. 
Yazı rengi koyu renk 
zeminlerde dişi bırakılır.



İNGİLİZCE LOGO - KISA
BEYAZ ZEMİNLERDE KULLANIM

TÜRKÇE - İNGİLİZCE LOGO - KISA
BEYAZ ZEMİNLERDE KULLANIM

KORUMA ALANI
Kullanılan logo versiyonu ne olursa olsun, logonun çevresine 
4 yönden de “1 amblem” yüksekliğinden daha fazla hiçbir 
grafik eleman yaklaşamaz.

Logo bu kılavuzda tanımlanandan başka bir biçimde 
kullanılamaz. Deforme edilemez, etrafına kontur eklenemez, 
dişi olamaz, hacim verilemez, saydam yapılamaz, üzerine 
herhangi bir eleman gelemez.

ODTÜ logolarının ve ambleminin 3 temel rengi vardır.

ODTÜ logoları ve amblemi, tüm görsel malzemelerde, bu 
renkler dışında bir renkle kullanılamaz.

Bu renklerin farklı renk sistemlerine göre değerleri aşağıda 
belirtilmiştir.

KURUMSAL RENKLER,  ANA RENKLER

PAN COOL GRAY 11

CMYK: K70

RGB: R113+G112+B115

RAL: 7042

SİYAH

CMYK: K100

RGB: R0+G0+B0

RAL: 9005

PAN 186 

CMYK: C0+M100+Y80+K5

RGB: R227+G24+B55

RAL: 3002

TÜRKÇE LOGO - KISA BEYAZ 
ZEMİNLERDE KULLANIM
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