KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU
CORPORATE IDENTITY MANUAL

Bu kılavuz, OYAK ÇİMENTO BETON KAĞIT - Kurumsal İletişim Birimi tarafından,
kurumsal kimliğin kullanıldığı materyallerde uygulama esaslarını belirlemek için
hazırlanmıştır.
OYAK ÇİMENTO BETON KAĞIT - Kurumsal İletişim Birimi, kılavuzu gerekli durumda
güncelleyecek ve oyakcimento.com web sitesi üzerinde yayınlayacaktır.
Sorularınız için:
iletisim@oyakcimento.com
+90 312 220 0290
This guide has been prepared by OYAK CEMENT CONCRETE PAPER - Corporate
Communication Department to determine the principles of application in materials
where the corporate identity is used.
OYAK Cement Concrete Paper - Corporate Communication Department will update
the guide in case of necessity and publish it on oyakcimento.com website.
For your questions:
iletisim@oyakcimento.com
+90 312 220 0290

TEMEL KULLANIM
İLKELERİ
BASIC PRINCIPLES

ÖNEMLİ:

IMPORTANT:

Kurumsal birliği sağlamak amacıyla OYAK
ÇIMENTO için tasarlanacak kurumsal
dokümanlar bu bölümde gösterildiği
şekliyle hazırlanmalıdır.

1- OYAK Çimento Beton Kağıt şirketleri marka
isimlerini ve logoları oluştururken ya da değiştirirken
mutlaka OYAK ÇIMENTO BETON KAĞIT - Kurumsal
İletişim Birimi’ne danışmalıdır.

1- While creating or changing their brand names
and logos, the companies must consult with
the OYAK Cement Concrete Paper - Corporate
Communication Department

Kılavuzda yer almayan kullanım alanları için
OYAK ÇIMENTO BETON KAĞIT - Kurumsal
İletişim Birimi’ne danışılmalıdır.

2- Bu kılavuzun ilk bölümünde
(OYAK Logo Kullanımı Temel İlkeleri) oluşturulmuş
olan OYAK logosunun kullanım ilkeleri önemle
dikkate alınmalıdır.

2- The use of OYAK logo in the first section (Basic
Principles For The Use Of OYAK Logo) of this guide
should be strictly taken into consideration.

Corporate documents to be designed for OYAK
CEMENT in order to ensure corporate unity
should be prepared as shown in this section.
OYAK CEMENT CONCRETE PAPER- Corporate
Communication Department should be consulted
for the areas of use that are not included in the
manual.

3- OYAK ve OYAK ÇIMENTO logosunu basın ilanı,
gazete/dergi reklamı, sosyal medya görselleri,
stant tasarımı ve bu kılavuzda belirtilmemiş
diğer bütün tanıtım materyallerinde kullanacak
olan tüm grup şirketleri, OYAK ÇIMENTO BETON
KAĞIT - Kurumsal İletişim Birimi’nden onay
almalıdır.

3- All the group companies which will use
the OYAK logo and OYAK Cement logo in
press announcements, newspaper/magazine
advertisement, social media images, stand
design and all other promotional items not
stated in this guide should be confirmed from
the OYAK CEMENT CONCRETE PAPER- Corporate
Communication Department

1 Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun kısaltması olan
OYAK yazısı, e-posta ve web sitesindeki adres
kullanımları dışında her alanda ve dokümanda büyük
harfler ile yazılmalıdır.
The word OYAK, which the abbreviation for Armed Forces
Pension Fund, should be written in capital letters in each
area and document except for e-mail and address on the
website.
2 Cadde, sokak, mahalle, şehir ve ülke gibi kelimelerin
arasında hiçbir noktalama işareti (. , - / _ gibi)
kullanılmamalıdır.
No punctuation marks (such as . , - / _) should be used
between words such as avenue, street, neighborhood,
city, and country.

Doğru / Correct
OYAK tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.
Yanlış / Incorrect
Oyak tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.

Doğru / Correct
Ziya Gökalp Caddesi No: 64 06600
Kurtuluş Çankaya ANKARA
Yanlış / Incorrect
Ziya Gökalp Caddesi, No: 64, 06600
Kurtuluş Çankaya - ANKARA

YAZIM KURALLARI

ORTHOGRAPHIC RULES
Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel
kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu
nedenle yanda örneklerle belirtilen kurallara
titizlikle uyulması gerekmektedir.
The orthographic rules are as vital as the visual
basis of the corporate guidelines. So it is very
important to obey the rules written below.

3 Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.
The words such as avenue, street, neighborhood should
not be abbreviated.

4 Türkçe dokümanlarda adres satırı şehir ile bitmeli
ve büyük harf karakterler ile yazılmalıdır. İngilizce
dokümanlarda şehir ilk harfi büyük olarak yazılmalı ve
en sonda ülke büyük harfler ile yazılmalıdır.
In Turkish documents, the address line should end with
city and should be written with uppercase characters. In
English documents, the first letter of the city should be
written in uppercase and country should be written in
uppercase letters at the end.

5 Adres dizilişinde son bölüm, posta kodu, semt adı,
ilçe ve şehir olarak düzenlenmelidir.
The last section in the address line should be organized
as postcode, city name, district, and city.

Doğru / Correct
Ziya Gökalp Caddesi No: 64
Yanlış / Incorrect
Ziya Gökalp Cad. N: 64

Doğru / Correct
Kurtuluş Çankaya ANKARA
Kurtuluş Çankaya Ankara TURKEY
Yanlış / Incorrect
Kurtuluş Çankaya Ankara
Kurtuluş Çankaya ANKARA Turkey

Doğru / Correct
06600 Kurtuluş Çankaya ANKARA
Yanlış / Incorrect
Kurtuluş 06600 Çankaya ANKARA

6 Türkçe kullanımlarda Telefon “Tel”, Faks “Faks”
olarak, eğer kullanılacaksa cep telefonu “GSM” olarak
belirtilmelidir. Kısaltmalar sonrası kullanılacak “:” en uzun
kısaltmadan sonra bir boşluk verilerek kullanılmalı ve alt
alta satırlarda aynı hizada olmalıdır. Numaralar bütün
kurumsal dokümanlarda 4-3-4 haneli olarak yazılmalıdır.
In Turkish uses, the phone should be specified as “Tel”,
fax should be specified as “Faks” and, if used, the mobile
phone should be specified as “GSM”. “:” to be used
after abbreviations should be used with space after
the longest abbreviation and should be aligned in the
lines one under the other. The numbers in all corporate
documents should be written as 4-3-4 digits.
7 İngilizce kullanımlarda Telefon “Tel”, Faks “Fax”
olarak, eğer kullanılacaksa cep telefonu “GSM” olarak
belirtilmelidir. Her numaranın önüne ülke kodu
belirtilmeli, sonrasında 3-3-4 olarak bölünmelidir.
In English uses, the phone should be specified as
“Tel”, fax should be specified as “Fax” and, if used, the
mobile phone should be specified as “GSM”. Each
number must be preceded by a country code and
then divided as 3-3-4 digits.

YAZIM KURALLARI

ORTHOGRAPHIC RULES
OYAK ve grup şirketlerinde yapılan yazışmalarda
ve basılı uygulamalardaki telefon, faks ve cep
telefonlarının yazımları yandaki gibi olmalıdır.
The orthography of telephone, fax, and mobile
phones in correspondence and printed
applications at OYAK and its group companies
should be as shown.

8 Dahili numaralar, telefon numarasından sonra
gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret
kullanılmamalıdır.
Extension numbers should be separated with a slash
sign (/) after the phone number, no dash, etc. sign
should be used.

9 Elektronik posta adresinin başına “e-posta” veya
“e-mail”gibi, web sitesi adresinin başına da “web” gibi
herhangi bir ibare gelmemelidir.
No expression such as “e-posta” or “e-mail” should
be used before the electronic mail address, and no
expression such as “web” should be used before the
website address.

Doğru / Correct
Tel : 0312 123 4567
Faks : 0312 123 4567
GSM : 0312 123 4567
Yanlış / Incorrect
Tel : 0 312 123 4567
Faks : (0312) 123 45 67
GSM : 0.312 123 45 67

Doğru / Correct
Tel : +90 312 123 4567
Faks : +90 312 123 4567
GSM : +90 312 123 4567
Yanlış / Incorrect
Tel : +90 312 123 4567
Faks : +90 (312) 123 45 67
GSM : +90 312 123 45 67
Doğru / Correct
Tel : +90 312 123 4567 / 6450
Faks : +90 312 123 4567
GSM : +90 312 123 4567
Yanlış / Incorrect
Tel : +90 0 312 123 4567 - 6450
Faks : +90 (0312) 123 45 67 _ 6450
GSM : +90 0.312 123 45 67 (6450)
Doğru / Correct
asoyad@oyakcimento.com
(ismin ilk harfi, + soyisim)
www.oyakcimento.com
Yanlış / Incorrect
E-posta: asoyad@oyakcimento.com
Web: www.oyakcimento.com
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OYAK AMBLEMİ
OYAK INSIGNE

OYAK amblemi olan hare, üyelerinin
geleceklerini garanti altına almak için
onları saran, geleceklerini koruyan
ve kollayan bir çift insan kolundan
gelmektedir. 2005 yılında tasarlanmış ve
OYAK’ın amblemi olmuştur.
OYAK amblemi, kılavuzun ilerleyen
sayfalarında görüleceği gibi OYAK yazısı
ile birlikte kullanılmaktadır.
The moire in OYAK insigne comes from
a pair of arms bundling its members to
secure their future and protecting their
future. It was designed in 2005 and
became the insigne of OYAK.
As it can be seen in the following pages
of the guide, the OYAK insigne is used
in conjunction with the word OYAK.
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OYAK YAZISI

THE WORD OYAK
OYAK yazısı, OYAK amblemine
uyum sağlayacak şekilde içerisinde
kullanılmaktadır. Ordu Yardımlaşma
Kurumu’nun kısaltması olarak
kullanılan OYAK yazısı, maskülen bir
yapıda tasarlanmıştır.
The word OYAK is used inside in
compliance with the OYAK insigne.
The word OYAK, which is used as an
abbreviation for the Armed Forces
Pension Fund is designed with a
masculine structure.

8

1

OYAK LOGO KULLANIMI TEMEL İLKELERİ
BASIC PRINCIPLES FOR THE USE OF OYAK LOGO

OYAK LOGOSU
OYAK LOGO

OYAK amblemi ve OYAK yazısının
birlikte kullanımı ile OYAK logosu
oluşmaktadır. Bu kılavuzda yer alan
“OYAK Logosu” ibaresi bu şeklin doğru
kullanımlarını ifade etmektedir.
OYAK kırmızısı ile oluşturulan hare
içerisinde yer alan OYAK yazısı
siyah olarak kullanılmalı ve bu
kullanımlar başka hiçbir renk ile
değiştirilmemelidir. Bu iki temel
elemanın alternatif kullanım alanlarına
kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer
verilmiştir.
Combination of the OYAK insigne and
the word OYAK creates the OYAK logo.
The expression “OYAK Logo” in this
guide refers to the proper uses of this
shape.
The word OYAK, which is located inside
the moire created with OYAK red, must
be used in black color, and these uses
should not be preferred with any other
color. Alternative areas of use for these
two basic elements are provided in the
following pages.
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6x

ORANLAR

PROPORTIONS
OYAK amblemi ve OYAK yazısının
birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları
ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde
herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
OYAK amblemi ve OYAK yazısı
arasındaki ilişki yandaki oranlamada
gösterilmiştir.
The proportions and distances
between the OYAK insigne and
the word OYAK are determined by
measurements and should not be
changed.
The relationship between the OYAK
emblem and the word OYAK is shown
in the following proportions.

x

1
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x

x

x

x

GÜVENLİK ALANI
SAFETY AREA

OYAK logosunun etrafında bırakılması
önerilen minimum alan (güvenlik alanı)
yanda “x” ile gösterilen OYAK yazısının
yüksekliği kadar olmalıdır.
The recommended minimum area
(safety area) around the OYAK logo
should be as high as the word OYAK
shown with “x” below.

x
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6x

x

x

x/2
x
x/2

ORANLAR

PROPORTIONS

6x

OYAK amblemi ve ÇİMENTO BETON
KAĞIT yazısının birbirlerine olan
oranları ve uzaklıkları ölçülerle
belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamalıdır.

x

0,7x
0,7x
0,8x
0,5x
0,8x

OYAK amblemi ve OYAK ÇİMENTO
BETON KAĞIT yazısı arasındaki ilişki
yandaki oranlamada gösterilmiştir.
The proportions and distances
between the OYAK insigne and the
word CEMENT CONCRETE PAPER are
determined by measurements and
should not be changed.
The relationship between the OYAK
emblem and the word OYAK CEMENT
CONCRETE PAPER is shown in the
following proportions.

Minimum Kullanım Ölçüsü Dikey Ölçeklendirme /
Minimum Acceptable Size - Vertical Scaling

4 mm

2
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x

x

x
0,8x
0,8x

x

GÜVENLİK ALANI
SAFETY AREA

OYAK ÇİMENTO BETON KAĞIT
logosunun etrafında bırakılması
önerilen minimum alan (güvenlik alanı)
yanda “x” ile gösterilen OYAK yazısının
yüksekliği kadar olmalıdır.
The recommended minimum area
(safety area) around the OYAK CEMENT
CONCRETE PAPER logo should be as
high as the word OYAK shown with “x”
below.

x

2
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1. GRUP

OYAK ÇİMENTO BETON
KAĞIT ŞİRKETLERİ

OYAK CEMENT CONCRETE
PAPER COMPANIES

2. GRUP

1. GRUP
Grup Logoları
2. GRUP
OYAK ismini taşıyan şirket logoları
3. GRUP
OYAK ismi taşımayan grup şirketi logoları
GROUP 1
Group Logos
GROUP 2
Logos of company that have the OYAK name
GROUP 3
Logos of group companies that do not have
OYAK name

3. GRUP

2
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6x

x

x

x

x

6x

x

x

x

x

ORANLAR

PROPORTIONS
OYAK amblemi ve ÇİMENTO yazısının
birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları
ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde
herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
OYAK amblemi ve ÇİMENTO yazısı
arasındaki ilişki yandaki oranlamada
gösterilmiştir.
The proportions and distances
between the OYAK insigne and the
word CEMENT are determined by
measurements and should not be
changed.
The relationship between the OYAK
emblem and the word CEMENT is
shown in the following proportions.

6x

6x

x

x

0,6x
0,6x

0,6x
0,6x

x

x

Minimum Kullanım Ölçüsü Dikey Ölçeklendirme /
Minimum Acceptable Size - Vertical Scaling

4 mm

2
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x

x

x

x

GÜVENLİK ALANI
SAFETY AREA

OYAK ÇİMENTO logosunun etrafında
bırakılması önerilen minimum alan
(güvenlik alanı) yanda “x” ile gösterilen
OYAK yazısının yüksekliği kadar
olmalıdır.
The recommended minimum area
(safety area) around the OYAK CEMENT
logo should be as high as the word
OYAK shown with “x” below.

x
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RENK

COLOR
OYAK ÇİMENTO logosu iki ana renkten oluşmaktadır.
OYAK ambleminin temel kullanım rengi
OYAK kırmızısı olup (Pantone 485), basılı
dokümanlarda kesinlikle böyle kullanılmalı ve
kılavuzda belirtilen diğer renk skalalarına bağlı
kalınmalıdır.
OYAK yazısının temel kullanım rengi siyah
(black) olup, basılı dokümanlarda kesinlikle
böyle kullanılmalı ve kılavuzda belirtilen diğer
renk skalalarına bağlı kalınmalıdır. ÇİMENTO
yazısı için PANTONE 423 veya yanda belirtilen
karşılıkları kullanılmalıdır.
Kurumsal kimlik kılavuzunda kırmızı ve siyah
renklerinin yanında gri (Pantone 423) yardımcı
renk olarak belirlenmiştir. Bu renk dışında başka
hiçbir renk kurumsal kimlik materyallerinde
kullanılmamalıdır.
The OYAK CEMENT logo consists of two primary
colors.
The basic color of the OYAK insigne is OYAK red
(Pantone 485). It should be strictly used with this
color in printed documents, and the other color
scales available in this guide must be adhered to.
The basic color of the word OYAK CEMENT is black
(Black). It should be strictly used with this color in
printed documents, and the other color scales
available in this guide must be adhered to.
In addition to red and black colors, gray (Pantone
423) is designated as auxiliary color in the Corporate
Identity Guide. No color other than these should be
used in the corporate identity materials.

ANA RENK
Main Color

ANA RENK
Main Color

YARDIMCI RENK
Supporting Color

PANTONE 485

BLACK

PANTONE 423

C0 M100 Y91 K0

C0 M0 0 K100

C0 M0 Y0 K55

R220 G36 B31

R0 G0 B0

R138 G140 B140

HTML FF0000

HTML 000000

HTML 999999
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HELVETICA LIGHT
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789
HELVETICA REGULAR
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789
HELVETICA BOLD
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789

YAZI KARAKTERİ
TYPOGRAPHY

OYAK ÇİMENTO kurumsal
dokümanların tasarımında kullanılan
yazı karakteri Helvetica ailesidir.
The font used in the design of OYAK
CEMENT corporate documents is the
Helvetica family.

HELVETICA BLACK
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789

3
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ARIAL REGULAR

YARDIMCI
YAZI KARAKTERİ
SUPPORTING
TYPOGRAPHY

Helvetica fontunun bulunmadığı
durumlarda yazışmalarda önerilen
yazı karakteri Arial ailesidir. Metin
alanlarında ve kurumsal iç/dış
yazışmalarda bu font ailesi tercih
edilebilir.
In the absence of the Helvetica
font, the font recommended in
correspondences is the Arial family.
This font family can be preferred in
text fields and corporate internal /
external correspondences.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789
ARIAL BOLD
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxqw
0123456789
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OYAK ÇİMENTO
LOGOSUNUN FARKLI
ZEMİNLER ÜZERİNDE
KULLANIMI

Siyah Zeminde Kullanım
Using on Black

Kırmızı Zeminde Kullanım
Using on Red

Geçişli Zeminde Kullanım
Using on Gradient

THE USE OF THE OYAK
CEMENT LOGO ON
VARIOUS BACKGROUNDS
OYAK ÇİMENTO logosunun farklı zeminlerde
doğru kullanımları yandaki gibidir. OYAK
ÇİMENTO logosunun renginin ne olması gerektiği,
üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır.
Beyaz ve %10’dan daha açık renkteki zeminlerde
OYAK ÇİMENTO logosu orijinal renginde
kullanılmaldır. Diğer bütün zeminlerde kullanım
örneklerinde belirlendiği üzere tek renk siyah ya da
beyaz olarak kullanılmalıdır.

Gri ve Geçişli Zeminde Kullanım
Using on Grey
%99

%80

%70

%60

%49

%30

%20

%11

%100 siyah ve %99-%50 arası gri zeminlerde
beyaz, %49- %11 arası gri zeminlerde ise
siyah olarak kullanılmalıdır. OYAK kırmızısı bir
zeminde ise OYAK ÇİMENTO logosu beyaz olarak
kullanılmalıdır.
The correct use of the OYAK CEMENT logo on
different backgrounds is as follows. The color of
the OYAK logo depends on the color value of the
background it will be used on. The OYAK CEMENT
logo should be used with the original color on the
backgrounds that are white and lighter than 10%.
Black or white should be used as a solid color on all
other backgrounds as shown in the examples.
It should be used in white color on 100% black and
99%- 50% gray backgrounds, and in black color on
49%-11% gray backgrounds. The OYAK CEMENT
logo should be used in white color on OYAK red
backgrounds.

%50
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OYAK ÇİMENTO
LOGOSUNUN GÖRSEL
ÜZERİNDE KULLANIMI
USE OF THE OYAK
CEMENT LOGO ON
IMAGES

OYAK ÇİMENTO logosu, bir görsel üzerinde
uygulandığında görsel ile en fazla kontrast
oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.
OYAK ÇİMENTO logosunun görselde okunaklı
olmadığı durumlarda siyah veya negatif
(beyaz) kullanılabilir. Kılavuzda belirtilen renk
kullanımlarından ayrı olarak OYAK ÇİMENTO
logosu, başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.
The version with the highest contrast ratio
should be used when the OYAK CEMENT logo is
applied on a image.
Black or negative (white) may be used when
the OYAK CEMENT logo is not legible on the
background. The OYAK CEMENT logo should
not be used in any other colors apart from the
colors stated in the guide.
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OYAK ÇİMENTO LOGO KULLANIMI
RENK, YAZI KARAKTERİ VE UYGULAMALAR
COLOR, TYPOGRAPHY AND APPLICATION
FOR THE USE OF OYAK CEMENT LOGO

OYAK ÇİMENTO
LOGOSUNUN YANLIŞ
KULLANIMLARI

Logo kenarlardan
bastırılmamalıdır.
The logo should not be
compressed from the
edges.

Logo üstten-alttan
bastırılmamalıdır.
The logo should not be
compressed from the top
and bottom.

Amblemin rengi
değiştirilmemelidir.
The color of the insigne
should not be changed.

Yazıda ve amblemde farklı
renkler kullanılmamalıdır.
Different colors should
not be used in the word
and the insigne.

MISUSE OF
THE OYAK CEMENT LOGO
OYAK

OYAK ÇİMENTO logosu herhangi bir
nedenden dolayı kesinlikle biçimsel olarak
değiştirilmemeli, renkleri farklılaştırılmamalı,
farklı bir yazı karakteri kullanılmamalı ve oranları
değiştirilmemelidir.
The shape of OYAK CEMENT logo should not
be changed, its colors should not be changed,
no different font should be used and the
proportions should not be changed for any
reason.

Logoda farklı renkler
arasında geçiş
yapılmamalıdır.
There should be no transition between different
colors in the logo.

Amblem ve yazı
arasındaki oranlar
değiştirilmemelidir.
The proportion between
the insigne and the word
should not be changed.

OYAK yazısında farklı bir
yazı karakteri
kullanılmamalıdır.
Different font should not
be used in the word OYAK.

Biçimsel ve oransal olarak
değiştirilmemelidir.
Its shape and proportion
should not be changed.
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OYAK ÇİMENTO LOGO KULLANIMI
RENK, YAZI KARAKTERİ VE UYGULAMALAR
COLOR, TYPOGRAPHY AND APPLICATION
FOR THE USE OF OYAK CEMENT LOGO

OYAK ÇİMENTO
LOGOSUNUN YANLIŞ
KULLANIMLARI

MISUSE OF
THE OYAK CEMENT LOGO
Yandaki örnekler, karmaşık zeminler üzerinde
OYAK ÇİMENTO logosunun kontrastlığının
yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları
göstermektedir. Benzeri uygulamalardan
kaçınılmalıdır.
The following examples show situations where
the contrast ratio of the OYAK CEMENT logo on
complex backgrounds is insufficient and the
legibility is lost. Similar applications should be
avoided.
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OYAK ÇİMENTO LOGO KULLANIMI
RENK, YAZI KARAKTERİ VE UYGULAMALAR
COLOR, TYPOGRAPHY AND APPLICATION
FOR THE USE OF OYAK CEMENT LOGO

6x

x

0,6x
0,6x
x
0,3x
0,4x

YEREL LOGO
KULLANIM ORANLARI
DIMENSIONS OF THE
LOCAL LOGO USES

OYAK ÇIMENTO logosu, fabrika alanlarında,
fabrika ismi ile birlikte kullanıldığında yanda
belirtilen oranlara uyulmalıdır.
When OYAK Cement logo is used together
with the plant name in the plant areas, the
proportions specified on the side must be
followed.

6x

x

x

x
0,3x
0,4x
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OYAK ÇİMENTO LOGO KULLANIMI
RENK, YAZI KARAKTERİ VE UYGULAMALAR
COLOR, TYPOGRAPHY AND APPLICATION
FOR THE USE OF OYAK CEMENT LOGO

YEREL LOGO
KULLANIMLARI - YATAY
LOCAL LOGO USES HORIZONTAL

Yanda görülen yerel logoların haricinde
hiçbir OYAK Çimento tesisinin yerel logosu
oluşturulamaz.
Fabrika isimlerinin OYAK ÇİMENTO logosu
ile yatayda kullanımı yanda belirtilen şekilde
olmalıdır.
Except for the local logos are seen on the side,
no local logo of any OYAK Cement plant can be
created.
The horizontal use of the plant names with the
OYAK ÇİMENTO logo should be as indicated on
the side.
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OYAK ÇİMENTO LOGO KULLANIMI
RENK, YAZI KARAKTERİ VE UYGULAMALAR
COLOR, TYPOGRAPHY AND APPLICATION
FOR THE USE OF OYAK CEMENT LOGO

YEREL LOGO
KULLANIMLARI - DİKEY
LOCAL LOGO USES VERTICAL

Yanda görülen yerel logoların haricinde
hiçbir OYAK Çimento tesisinin yerel logosu
oluşturulamaz.
Fabrika isimlerinin OYAK ÇİMENTO logosu ile
dikey kullanımı yanda belirtilen şekilde olmalıdır.
Except for the local logos are seen on the side,
no local logo of any OYAK Cement plant can be
created.
Vertical use of plant names with the OYAK
CEMENT logo should be as indicated on the
side.

28
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OYAK ÇİMENTO KURUMSAL KULLANIM İLKELERİ
CORPORATE USING PRINCIPLES FOR OYAK CEMENT

Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam.
Omnihillor simincid et maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis
qui unt, que es ditatur aut qui te quis aliquiamus debit occum essum re, quam rae explabo reribus
audi dolupta estiis accaborporem doluptis dem rem rem que nus eveniss itiiscidem di resenia ducit
dio dolorem remodi doluptam asimagnis as sunt quam.

KURUMSAL KULLANIM
İLKELERİ
CORPORATE USING
PRINCIPLES

OYAK ÇİMENTO, kurumsal evrak ve tanıtım
materyallerinde kurumsal standartlara uygun
olarak yanda örneklenmiş olan OYAK ÇİMENTO
logosunu kullanmalıdır.
Kullanıma ilişkin teknik özellikler kılavuzun 3.
bölümünde belirlenmiş olup bu teknik kurallara
birebir uyulmalıdır.

Ad SOYAD
Unvan

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mahallesi
1480. Sokak No: 2A-55 Çankaya / ANKARA
Tel : 0312 220 0290
Faks: 0312 220 0291
GSM: 0999 123 4567
asoyad@oyakcimento.com

The wording OYAK CEMENT should use OYAK
CEMENT logo, which an example is provided
below, in the corporate documents and
promotional items pursuant to the corporate
standards.
The technical specifications for use are
determined in the 3rd chapter of the manual
and these technical rules must be followed
exactly.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak No: 2A-55 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 220 0290 Faks: 0312 220 0291
MERSİS Numarası: 0612005096100011

www.oyakcimento.com
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KARTVİZİT

BUSINESS CARD
Kartvizit ölçüleri 90x50 mm’dir. Kullanılacak kağıt
cinsi 400 g Japon Bristol veya muadili bir kağıttır.
Grup şirketlerinde kullanılacak kartvizitlerde
OYAK ÇİMENTO logosu, Pantone 485, Pantone
425 ve Black olarak 3 renkten oluşmaktadır.
Şirketin kendi logosunda var olan renkler ayrıca
belirlenmeli ve şirket adının yazılacağı renk
Pantone 425 olmalıdır. Gerektiğinde Pantone
425 rengi %80 Black olarak da kullanılabilir. Font
ailesi Helvetica’dır.
OYAK Çimento logosu minimum ebatlarında
sol üst köşede aşağıdaki örneklerde belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır.
OYAK Çimento adına kullanılacak kartvizitlerde
OYAK Çimento Beton Kağıt logosu minimum
ebatlarında (h: 4 mm) sol alt köşede aşağıdaki
örneklerde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
E-posta adresinin kullanılmayacağı durumlarda
şirket web adresi kullanılabilir ve gerektiğinde
Türkçe ve İngilizce ön/arka yüz olarak
kullanılabilir.

5 mm

TÜRKÇE KARTVİZİT

5 mm

4

30 mm

5 mm
9 mm

Ad SOYAD

Helvetica Bold 11 pt.
Helvetica 7 pt.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mahallesi
1480. Sokak No: 2A-55 Çankaya / ANKARA
Tel : 0312 220 0290
Faks: 0312 220 0291
GSM: 0999 123 4567
asoyad@oyakcimento.com

Helvetica TR Black 7 pt.

Unvan

4 mm
5 mm

Helvetica 7 pt.
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BUSINESS CARD
The dimensions of the business card is 90x50
mm The paper type to be used is 400 g Japanese
Bristol or the similar one. OYAK Cement logo
on the business cards to be used in the group
companies consists of three colors, which are
Pantone 485, Pantone 425 and Black. Colors
available in the company’s logo should be
separately determined, and the color for the
company name should be Pantone 425. When
required, Pantone 425 color can be used as 80%
Black. The font family is Helvetica.
OYAK Cement logo on the business cards should
be used as shown in the examples on the
bottom left corner with minimum sizes.
OYAK Cement Concrete Paper logo on the
business cards to be used on behalf of OYAK
Cement should be used as shown in the
following examples on the bottom left corner
with minimum sizes (h: 4 mm). The company’s
website address can be used in cases where
e-mail address will not be used and, when
required, it can be used as double-sided where
one side is Turkish and the other side is English.

5 mm

KARTVİZİT

ENGLISH BUSINESS CARD

5 mm

4

30 mm

5 mm
9 mm

Name SURNAME

Helvetica Bold 11 pt.
Helvetica 7 pt.

COMPANY NAME
Road Street District No
Postal Code Town City COUNTRY
Phone : 0999 123 4567
Fax
: 0999 123 4567
GSM : 0599 123 4567
nsurname@oyakcimento.com

Helvetica TR Black 7 pt.

Title

4 mm
5 mm

Helvetica 7 pt.

4
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20 mm

20 mm

15 mm
12 mm
15 mm
Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam.
Omnihillor simincid et maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis qui unt,
que es ditatur aut qui te quis aliquiamus debit occum essum re, quam rae explabo reribus audi dolupta estiis
accaborporem doluptis dem rem rem que nus eveniss itiiscidem di resenia ducit dio dolorem remodi doluptam
asimagnis as sunt quam.

Metin
Arial 12 pt.

ANTETLİ KAĞIT
LETTERHEAD

Antetli kağıt A4 ebadındadır. Kullanılacak kağıt
cinsi 80 g 1. hamur kağıttır. Grup şirketlerinde
kullanılacak antetli kağıtta OYAK ÇİMENTO logosu,
Pantone 485, Pantone 425 ve Black olarak 3
renkten oluşmaktadır. Şirketin kendi logosunda
var olan renkler ayrıca belirlenmeli ve şirket
adının yazılacağı renk Pantone 425 olmalıdır.
Gerektiğinde Pantone 425 rengi %80 Black olarak
da kullanılabilir. Font ailesi Helvetica’dır.
OYAK Çimento logosu minimum ebatlarında
sol üst köşede aşağıdaki örneklerde belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır.
Grup şirketlerinde kullanılacak antetli kağıtlarda
OYAK ÇİMENTO BETON KAĞIT logosu h: 8
mm ebadında sol alt köşede adres bloğunun
üzerinde yandaki örnekte belirtildiği şekilde
kullanılmalıdır. Kurumsal yapıyı oluşturan logo
ve adres satırı dışındaki metin alanında Arial font
ailesi kullanılabilir. Adres satırı sığmaması halinde
telefon ve faks bilgileri bir alt satıra kaydırılabilir.
Basın bülteni, mektup ve diğer yazılı evraklarda da
bu format kullanılmalıdır.

8 mm
5 mm
10 mm

Şirket Adı
Helvetica TR Black
10 pt.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
MERSİS Numarası: 0612005096100011

www.oyakcimento.com

Adres
Helvetica
9 pt.

4
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20 mm

20 mm

15 mm
12 mm
15 mm
Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam.
Omnihillor simincid et maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis qui unt,
que es ditatur aut qui te quis aliquiamus debit occum essum re, quam rae explabo reribus audi dolupta estiis
accaborporem doluptis dem rem rem que nus eveniss itiiscidem di resenia ducit dio dolorem remodi doluptam
asimagnis as sunt quam.

Text
Arial 12 pt.

ANTETLİ KAĞIT
LETTERHEAD

Letterhead is in A4 paper size. The paper type
to be used is 80 g high-grade paper. OYAK
CEMENT logo on the letterhead to be used in
the group companies consists of three colors,
which are Pantone 485, Pantone 425, and Black.
Colors available in the company’s logo should
be separately determined, and the color for the
company name should be Pantone 425. When
required, Pantone 425 color can be used as
80% Black. The font family is Helvetica.
OYAK Cement logo on the business cards
should be used as shown in the examples on
the bottom left corner with minimum sizes.
OYAK CEMENT CONCRETE PAPER logo on the
letterhead to be used in the group companies
should be used as shown in the following
example on the address block located in the
bottom left corner with a size of h: 8 mm. Arial
font family may be used in the text area other
than the logo and the address line constituting
the corporate structure. If they do not fit into
the address line, then phone and fax details can
be provided in the next line. This format should
also be used for press releases, letters, and
other printed documents.

8 mm
5 mm
10 mm

Company Name
Helvetica TR Black
10 pt.
COMPANY NAME

Road Street District No Postal Code Town City COUNTRY Phone: 0999 123 4567 Fax : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com
MERSİS Number: 0612005096100011

Adress
Helvetica
9 pt.

4
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20 mm

20 mm

15 mm
12 mm
15 mm
Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam.
Omnihillor simincid et maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis qui unt,
que es ditatur aut qui te quis aliquiamus debit occum essum re, quam rae explabo reribus audi dolupta estiis
accaborporem doluptis dem rem rem que nus eveniss itiiscidem di resenia ducit dio dolorem remodi doluptam
asimagnis as sunt quam.

Metin
Text
Arial 12 pt.

ANTETLİ DEVAM KAĞIDI
LETTERHEAD
SECOND PAGE

Antetli kağıt ile aynı teknik özelliklere sahip olan
devam kağıdında adres satırı ve OYAK ÇİMENTO
BETON KAĞIT logosu yer almamalı, onun yerine
sayfa ortasında yer alacak şekilde devam eden
sayfa numaraları kullanılmalıdır.
On the second page, which has the same
technical characteristics with the letterhead,
address line and OYAK CEMENT CONCRETE
PAPER logo should not be used, instead of
continuing page numbers in the bottom center
should be used.

10 mm

2 / 15

Sayfa No
Page Number
Helvetica / Arial
8 pt.

4
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DİPLOMAT ZARF
DL ENVELOPE

12 mm
12 mm
10 mm
5 mm

Diplomat zarf 220x110 mm ebadındadır.
Kullanılacak kağıt cinsi 110 g 1. hamur kağıttır.
Grup şirketlerinde kullanılacak zarfta OYAK
ÇİMENTO logosu, Pantone 485, Pantone
425 ve Black olarak 3 renkten oluşmaktadır.
Şirketin kendi logosunda var olan renkler ayrıca
belirlenmeli ve şirket adının yazılacağı renk
Pantone 425 olmalıdır. Gerektiğinde
Pantone 425 rengi %80 Black olarak da
kullanılabilir. Font ailesi Helvetica’dır.
OYAK Çimento logosu minimum ebatlarında
sol üst köşede aşağıdaki örneklerde belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır.
Grup şirketlerinde kullanılacak zarflarda OYAK
ÇİMENTO BETON KAĞIT logosu min. h: 4
mm ebadında sol alt köşede yandaki örnekte
belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
The size of Diplomat Envelope is 220 x 110 mm
The paper type to be used is 110 g high-grade
paper. OYAK CEMENT logo on the envelope to be
used in the group companies consists of three
colors, which are Pantone 485, Pantone 425,
and Black. Colors available in the company’s logo
should be separately determined, and the color
for the company name should be Pantone 425.
When required, Pantone 425 color can be used
as 80% Black. The font family is Helvetica.

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL
Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com

4 mm
10 mm

PENCERELİ ZARF / DL ENVELOPE (WINDOWED)

12 mm
12 mm
10 mm
5 mm

ŞİRKET ADI

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL
Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com

OYAK Cement logo on the business cards should
be used as shown in the examples on the
bottom left corner with minimum sizes.
OYAK CEMENT CONCRETE PAPER logo on the
envelopes to be used in the group companies
should be used as shown in the following
example in the bottom left corner with a size of
min. h: 4 mm.

ŞİRKET ADI

4 mm
10 mm

Şirket Adı / Company Name
Helvetica TR Black 9 pt.

Adres / Adress
Helvetica 9 pt.

4
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A5 250X175 mm

15 mm
15 mm
15 mm
5 mm

Şirket Adı / Company Name
Helvetica TR Black 9 pt.
ŞİRKET ADI

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL
Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com

Adres / Adress
Helvetica 9 pt.

ZARFLAR

ANNOUNCEMENT
ENVELOPES
Diplomat zarf dışında kullanılacak zarf ebatları
yanda A5 ve A4 olarak belirtilmiştir. Diğer teknik
özellikler diplomat zarf ile aynıdır.
OYAK Çimento logosu minimum ebatlarında
sol üst köşede aşağıdaki örneklerde belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır.

5 mm

A4 320X240 mm

20 mm

20 mm
8 mm

ŞİRKET ADI

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL
Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com

OYAK Çimento Beton Kağıt logosu A5 zarflarda
h: 5 mm, A4 zarflarda h: 8 mm ebadında
kullanılmalıdır.
Dimensions of the envelopes to be used other
than Diplomat Envelope is determined as A5, A4,
and A3. Other technical characteristics are the
same as the Diplomat Envelope.
OYAK Cement logo on the business cards should
be used as shown in the examples on the
bottom left corner with minimum sizes.
OYAK Cement Concrete Paper logo should be
used in a size of h: 5 mm on A5 envelopes and in
a size of h: 8 mm on A4 envelopes.

Şirket Adı / Company Name
Helvetica TR Black 10 pt.

20 mm

8 mm
20 mm

Adres / Adress
Helvetica 10 pt.

4
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A3 450X330 mm

20 mm
20 mm
25 mm

ZARFLAR

10 mm

ŞİRKET ADI

Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu Semt İlçe İL
Tel: 0999 123 4567 Faks : 0999 123 4567
www.oyakcimento.com

ANNOUNCEMENT
ENVELOPES
Diplomat zarf dışında kullanılacak zarf
ebatlarından A3 boyutunun da diğer teknik
özellikler diplomat zarf ile aynıdır.
OYAK Çimento logosu minimum ebatlarında
sol üst köşede aşağıdaki örneklerde belirtildiği
şekilde kullanılmalıdır.
OYAK Çimento Beton Kağıt logosu A3 zarflarda
h: 10 mm ebadında sol alt köşede yandaki
örneklerde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
Envelope sizes to be used other than Diplomat
Envelopes, A3 size also has the same technical
features as Diplomat Envelope.
OYAK Cement logo on the business cards should
be used as shown in the examples on the
bottom left corner with minimum sizes.
The OYAK Cement Concrete Paper logo should
be used on A3 envelopes with a size of h: 10
mm in the lower left corner as indicated in the
examples on the side.

10 mm
20 mm

Şirket Adı / Company Name
Helvetica TR Black 12 pt.
Adres / Adress
Helvetica 12 pt.

4
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DOSYA

Arka Kapak
Back Cover

Ön Kapak
Front Cover

BASILI MALZEMELERDE
LOGO KULLANIMI
LOGO USING PRINCIPLES
ON PRINTED MATERIALS

Şirket / Marka Logo
Brand Logo
4x

Dosya, broşür, katalog vb. görsel tanıtım
materyallerinde kullanması gereken OYAK
ÇİMENTO logosuna ilişkin ölçeklendirme yandaki
dosya örneğindeki gibi olmalıdır. OYAK ÇİMENTO
logosu, ön kapakta kullanılan şirket logosunun
1/4’ü kadar (min. h: 5 mm), arka kapakta tasarım
şekline göre sayfanın ortasında, alt ortada, sol/
sağ alt köşeye dayalı olarak kullanılmalıdır.
Scaling related to the OYAK CEMENT logo to be
used in folders, brochures, catalogs, etc. visual
promotional items is provided in the following
example. OYAK CEMENT logo should be used in
the center of the page, bottom center or leaning
against the bottom left/right corner according to
the design on the back cover in the size of 1/4 of
the company logo used on the front cover
(min. h: 5 mm).

y
y

x

20x

4
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Arka Kapak Sol/Sağ Altta Kullanım
Back Cover Using on Left/Right Corner

Arka Kapak Ortada Kullanım
Back Cover Using on Middle

BASILI MALZEMELERDE
LOGO KULLANIMI
LOGO USING PRINCIPLES
ON PRINTED MATERIALS

Dosya, broşür, katalog vb. görsel tanıtım
materyallerinde kullanması gereken OYAK
ÇİMENTO logosuna ilişkin ölçeklendirme
yandaki arka kapak kullanım alternatiflerinde
belirlenmiştir. OYAK ÇİMENTO logosu, ön kapakta
kullanılan şirket logosunun 1/4’ü kadar (min.
h: 5mm.), arka kapakta tasarım şekline göre
sayfanın ortasında, alt ortada, sol sağ alt köşeye
dayalı olarak kullanılmalıdır.
Scaling related to the OYAK CEMENT logo to be
used in folders, brochures, catalogs, etc. visual
promotional items is provided in the following
example. OYAK CEMENT logo should be used in
the center of the page, bottom center or leaning
against the bottom left/right corner according to
the design on the back cover in the size of 1/4 of
the company logo used on the front cover
(min. h: 5 mm).

x

y
y

x

y
y
10x

x

10x
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TANITIM VE DUYURU
AFİŞİ (DİKEY)
ADVERTISING POSTER
(VERTICAL)

Dikey formatlardaki (A4, A3, 35x50 cm, 50x70 cm,
70x100 cm vb.) ilan, afiş, duyuru vb. görsel
tasarım materyallerinde; OYAK ÇİMENTO logosu
aşağıda belirlenen şekilde 1/20 kuralına göre
sol alt köşede kullanılmalı ve logonun yer aldığı
beyaz alana tasarım taşmamalıdır.

Tasarım Alanı
Design Area

1 m’den büyük ve standart dışı kullanım
alanlarında OYAK Çimento Kurumsal İletişim
Birimi’ne danışılmalıdır.
In the advertisement, banner, announcement,
etc. visual design materials in vertical formats
(A4, A3, 35 x 50 cm, 50 x 70 cm, 70 x 100 cm,
etc.), the OYAK CEMENT logo should be used on
the bottom left corner according to 1/20 rule
as determined below, and the design should
not run over the white area where the logo is
placed.
The OYAK Cement Corporate Communication
Department should be contacted for the usage
areas that are bigger than 1 m and
non-standard.

1/2y
y
y

x
20x

4

42

OYAK ÇİMENTO KURUMSAL KULLANIM İLKELERİ
CORPORATE USING PRINCIPLES FOR OYAK CEMENT

TANITIM VE DUYURU
AFİŞİ (YATAY)
ADVERTISING POSTER
(HORIZONTAL)

Yatay formatlardaki (A4, A3, 50x35 cm, 70x50 cm,
100x70 cm vb.) ilan, afiş, duyuru vb. görsel
tasarım materyallerinde; OYAK ÇİMENTO logosu
yanda belirlenen şekilde 1/20 kuralına göre sol
alt köşede kullanılmalı ve logonun yer aldığı beyaz
alana tasarım taşmamalıdır.
Tasarım Alanı
Design Area

1 m’den büyük ve standart dışı kullanım
alanlarında OYAK Çimento Kurumsal İletişim
Birimi’nde onay alınmalıdır.
In the advertisement, banner, announcement,
etc. visual design materials in horizontal formats
(A4, A3, 50 x 35 cm, 70 x 50 cm, 100 x 70 cm,
etc.), the OYAK CEMENT logo should be used on
the bottom left corner according to 1/20 rule as
determined below, and the design should not
run over the white area where the logo is placed.
For the usage areas that are bigger than 1 m and
nonstandard should be confirmed by the OYAK
Cement Corporate Communication Department.

1/2y
y
y

x
20x
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KAPAK / COVER

Logo Genişliği Logo Width: 160 mm

SUNUM FORMATI

PRESENTATION TEMPLATE
Şirket içi ve dışı yapılacak sunumlarında
kullanılacak sunum şablonunun kapak
tasarımına yanda yer verilmiştir. Gerekli
durumlarda kullanılmak üzere 4:3 ve 16:9
formatlarında hazırlanmıştır. Sunum içeriğinde
kullanılacak tablo, grafik ve şemalar için,
belirlenmiş olan renk skalası kullanılmalıdır.
The design for presentation template to be
used in internal and external presentations is
provided below. It is prepared in 4:3 and 16:9
formats for being used in relevant cases. The
tables, graphics, and charts which will be used
in the presentation content, the specified color
scale should be used.

Örnek Başlık

Arial Bold 34 pt.

Ad SOYAD
Departman
Tarih

Arial Bold 20 pt.
Arial Regular 20 pt.

Örnek Alt Başlık (Varsa)

Logo Genişliği Logo Width: 100 mm

Arial Regular 20 pt.

4
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AMAÇ

> Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın
>İkinci düzey
>Üçüncü düzey
>Dördüncü düzey
>Beşinci düzey

3

12.01.2021

SUNUM FORMATI

PRESENTATION TEMPLATE
Arz ederiz.

Sunumun iç sayfaları ve son sayfası yandaki
örnekte gösterildiği gibi kullanılmalıdır.
The inner pages and the last page of the
presentation should be used as shown in the
adjacent example.

Logo Genişliği Logo Width: 160 mm

4
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BAYRAK / FLAMA
FLAG

20x
12x

Flama ölçüleri 3 değişik boyutta olmaktadır.
100x150 cm, 120x180 cm ve 150x225 cm olarak
kullanılmaktadır.
Bu ölçülere orantılı olarak aşağıda belirtilen
oranlarda OYAK ÇİMENTO logosunun yerleşimi
ve şirket logolarının nasıl yerleşmesi gerektiği
flama üzerinde gösterilmiştir. OYAK ÇİMENTO
flamasında zemin rengi Pantone 485 olup,
OYAK ÇİMENTO logosu dişi olarak beyaz
kullanılmaktadır. Şirkete ait flama beyaz
renkte olup, şirket logosu kendi renklerinde
kullanılmalıdır.
There are 3 different sizes for flags. They are
used as 100 x 150 cm, 120 x 180 cm and 150 x
225 cm.
In proportion to these sizes, the placement of
OYAK CEMENT logo and how the company logos
should be placed is shown on the flag with the
following proportions. The background color
in OYAK CEMENT flag is Pantone 485 and the
OYAK CEMENT logo is used as white. Color of
the company’s flag is white, and the company’s
logo should be used in original colors.

12y

20y
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225 cm

GÖNDER BAYRAĞI
STAFF FLAG

Gönder bayrağı uygulaması yandaki örnekte
görüldüğü şekilde grup şirketlerine ait üretim
tesisleri, fabrika ve yerleşkelerinin girişlerinde
veya genel merkez binası önünde kullanılacaktır.
Ortada Türk Bayrağı’nın direk boyu 7-9 metre
arasında, Türk Bayrağı’nın ebadı ise 225x150
cm olmalıdır. Solda OYAK ÇİMENTO flaması ve
sağda şirket flaması için direk boyu 5-7 metre
arasında olmalı ve flama ebatları 150x100 cm
olarak uygulanmalıdır. Malzeme olarak mat
saten kumaş tercih edilmelidir.
Staff Flag will be used at the entries of the
production facilities, factories, and campuses
or in front of the headquarters building of the
group companies as shown in the following
example.
The pole dimension of the Turkish Flag in
the center should be 7 to 9 meters, and the
dimension of the Turkish Flag should be
225 x 150 cm for the OYAK CEMENT Flag on
the left and company flag on the right, the pole
dimension should be 5 to 7 meters and the Flag
dimension should be 150 x 100 cm Matte satin
fabric should be preferred for the material.

150 cm

150 cm

150 cm

100 cm

6m

100 cm

7m

6m
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MASA BAYRAĞI
DESKTOP FLAG

Masa bayrağı uygulaması yandaki örnekte
görüldüğü şekilde yapılmalıdır.
Solda OYAK ÇİMENTO flaması sağda şirket
flaması yer almalıdır. Ebatları 22x15 cm
olmalıdır. Malzeme olarak mat saten kumaş
tercih edilmelidir.
Masa bayrakları ikili olarak kullanılabildiği
gibi gerekli durumlarda (yurt dışı heyet
görüşmelerinde ve diğer şirketleri temsilen) Türk
Bayrağı ile 3’lü ve 4’lü olarak da düzenlenebilir.
Her durumda OYAK ÇİMENTO flaması
kullanılmalıdır.
Desktop Flag applications should be made as
shown in the following example.
OYAK CEMENT Flag should be on the left, and
the company flag should be on the right. Its size
should be 22 x 15 cm Matte satin fabric should
be preferred for the material.
Desktop Flags can be used as double and, when
required (foreign delegate meetings and by
representing the other companies), they can
be arranged as 3 or 4 flags with a Turkish Flag.
In each case, the OYAK CEMENT Flag should be
used.

47
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ROLL UP

1x

Roll Up ölçüleri 80x200* cm’dir. OYAK ÇİMENTO roll up
tasarımında zemin kırmızısı, R:237 G:27 B:46 ve OYAK
ÇİMENTO logosu dişi (beyaz) kullanılmalıdır. Logo
kullanım oranları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
Grup şirketleri kendi kullanımları dahilinde roll up’ larını
özgün olarak tasarlayabilirler.

80x200 cm

1x
1x
1x

5x

OYAK ÇİMENTO Roll Up’ı ile birlikte/yan yana
kullanılacak olan şirket Roll Up’larında şirket logosu;
OYAK ÇİMENTO logosunun kullanım alanı kadar
belirtilen orandan daha büyük kullanılmamalıdır.
Bu ürün iki türlü kullanılabilir.
1) Zeminde kullanılacağı ortamlarda; tek taraflı
poster tutucu ürünü ile sentetik kağıt baskı üzerine
aşağıdaki örnekte olduğu gibi baskısı yapılarak,
2) Asılı olarak kullanılması gerektiğinde; saten
kumaş üzerine üstten ve alttan borulu, üstten askı ipli
olarak kullanılabilir.

1x

The size of Roll Up is 80 x 200 cm. The red color for
background in OYAK Cement Roll Up design should be
R:237 G:27 B:46 and the OYAK Cement logo should be
used as female (white). Logo usage proportions should
be as stated below.
Group company may prepare specific designs for their
own uses.
The company, which will use the OYAK Cement Roll Up
together / side by side, should not use the company
logo on Roll Ups bigger than the usage area of the
OYAK Cement logo.
This product can be used in two ways.
1) When it will be used on a background; it can be
used by printing as shown in the following example
on a synthetic paper with a single-sided poster holder
product,
2) When it is required to hang; it can be used on
satin fabric with a tube on top and bottom and with
a lanyard on top.

* 80x200 cm ebadında roll up ürünü temin edilemediği
durumlarda, 85x200 / 100x200 ürünler de kullanılabilir.

* 85x200 / 100x200 products can also be used when roll
up in 80x200 cm is not available

4
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WEB SİTESİ
WEB PAGES

Grup şirketleri web sitesinde kullanılacak
olan OYAK logosu 1/15 kuralına göre
ölçülendirilmelidir. Yandaki örnekte belirtildiği
üzere, web sitesinin genişliğinin 15’te 1’i oranıda
OYAK logosu sol alt köşede kullanılmalı ve
www.oyak.com.tr adresine linkli olmalıdır.

Tasarım Alanı
Design Area

Marka mimarisi bölümünde belirtilen
gruplamalar dikkate alınmadan, OYAK’ın
çoğunluk hissesine sahip olduğu tüm
şirketler web sitelerinde bu kullanımı
uygulamalıdır.
OYAK logo to be used in the website of group
companies should be scaled according to the
1/15 rule. As shown in the following examples,
the OYAK logo should be used on the bottom
left corner with a size of 1/15 of the website’s
width, and it should be linked to www.oyak.com.
tr.
Notwithstanding the groupings stated in the
Brand Architecture section, all companies,
which OYAK holds the majority share, should
apply this use in their websites.

x
15x
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x
4x

x
2x

SİLOBAS

BULK TRAILER
OYAK ÇIMENTO adına hizmet vermekte olan
silobas araçları için kullanılacak logo büyüklükleri
yanda verilmiştir.
The logo sizes to be used for the bulk trailer
vehicles serving on behalf of OYAK ÇIMENTO are
given on the right.

4
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İLETİŞİM

CONTACT
Bu kılavuzda yer alan bölümlere ilişkin her
türlü soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda iletişim
bilgileri bulanan OYAK ÇIMENTO Kurumsal
İletişim Birimi’ne yapabilirsiniz.
You can contact with OYAK CEMENT Corporate
Communication Department, which the contact
details are provided below, for any kind of
question, recommendation, and requests
related to the sections of this guide.
OYAK ÇİMENTO Kurumsal İletişim Birimi
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mahallesi
1480. Sokak No:2A-55 Çankaya / ANKARA
iletisim@oyakcimento.com
+90 312 220 0290
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