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Kurumsal Yapımızı Güçlendiriyoruz

Kurumsal kimlik; bir kurumun, kurum içi veya kurum dışında duruşunu ve 
davranışlarını temsil etme biçimlerinin bütünü; kısacası, kurumun görünen 
yüzüdür. 

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışından da ileriye 
gitmiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası içine girmiş-

tir. Kurumsal kimlik bir kurumun kültürünü, birikimini, felsefesini, 
değerlerini, çalışma anlayış ve disiplinini ortaya koymaktadır.

Belirlenen iletişim modeli çerçevesinde oluşturulan kurumsal 
kimlik, odamızın kendisini, görsel bütünlük içerisinde, tutarlı 
bir biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu 
tanıtım, kurumun amblem ve logosunun yer aldığı kamuya 
açık her noktada geçerlidir. 

Hazırlamış olduğumuz bu rehber, Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı temsil eden tüm grafik ve görsel ögelerin 

kullanımına ışık tutmaktadır. Rehberde bulunmayan ya da 
danışılması gereken konular için odamıza başvurulması gerek-

mektedir. 

Yenilenen kurumsal kimliğimizin kurum kültürümüzün gelişmesine 
büyük katkı sağlayacağını ifade ediyor, Odamızın geleceğine yapılan en 
önemli çalışmalardan birisi olacağına inancımla sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.

Erol Hatırlı
Yönetim Kurul Başkanı 1.1

Önsöz
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2.1

Orhangazi Tciaret 
ve Sanayi Odası

Logosu  

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 5



2.2

Logo çizim 
kuralları

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın logosu
yatay ve dikey olarak simetrik bir logodur.

 Çizimde ki ‘’x’’ olarak belirtilen değer birim değerdir. 

üst yazı genişliği : 7x
daire dışı çizim uzunluğu : 2x

alt yazı genişliği : 11x
toplam logo genişliği : 16x
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ORHANGAZİ TİCARET 
VE SANAYİ ODASI

ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ORHANGAZİ  TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORHANGAZİ CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

2.3

Wordmark 
kullanımları

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın logosu
ve açık ünvanının birlikte yazımlarıdır.

İstenilen dillerde, yatay tek satır ve yatay iki satır 
uygulamalar görüldüğü şekilde kullanılmalıdır.

İki dilde wordmark kullanımı gerektiği 
durumlarda örnek uygulamalarda belirtildiği 

şekillerde kullanılır.

Wordmark ayrıca tasarım elementleri ile
birlikte örnek uygulamalarda 

belirtildiği şekilde kullanılır.
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2.4

Logo kullanım
boyutları

Algı süreçleri ve üretim standartları 
doğrultusunda öngörülen en küçük logo kullanım 

boyutlarıdır. Logonun belirtilen ölçülerden küçük 
kullanılması, logonun görsel algı sürecini olumsuz 

etkileyecek üretim sorunlarına yol açabilir. 

Logo her ne uygulama olursa olsun yüksekliği 
8 mm’den küçük kullanılamaz

.

Baskılı işlerde logo’nun yüksekliği 10 mm’den 
küçük olmamalıdır.

Davetiye vb. çağrı içeriği olan baskılı 
uygulamalarda logo‘nun yüksekliği 14 mm’den 

küçük kullanılmamalıdır.

Dosya kapağı, klasör vb. uygulamaların 
kapaklarında logo yüksekliği

20 mm’den küçük olmamalıdır.

Not!
Logonun olması gerektiğinden büyük kullanımı da 
görsel algı sürecini olumsuz etkilediğinden boşluk 

kullanımı ve ölçeklendirme standartları da
mutlaka değerlendirilmelidir.

20 x 26 mm

14 x 18 mm

10 x 12,8 mm

8 x 10,3 mm
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2.5

Yanlış
Logo Kullanımları

OTSO logosu uygulanırken kaçınılması gereken 
başlıca kullanımlar.

Logonun ne amaçla olursa olsun açısı değiştirilemez.

Logo farklı amaçlarla dikey kullanılamaz. 

Logo kesinlikle  deforme edilemez.

Logo elementleri ayrıştırılamaz. 

Logo  elementlerinin  konumları değiştirilemez.

Logo elementlerinin biribirlerine olan
oran ve orantıları değiştirilemez

Logo elementlerinde siyah vb.
koyu renk kontur kullanılamaz

Logo en küçük boyutundan
(Y: 8mm) daha küçük kullanılamaz

Logoya gölge vb.  efektler uygulanamaz.
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2.6

Pozitif & Negatif
logo kullanım 

standartları

Logoların renkli veya monokrom uygulamalarda 
kullanımında dikkate alınmalıdır. 

Özellikle sponsorluklarda sıklıkla ihlal edilen negatif 
uygulamalarda logonun görsel ifadesinin 

bozulmaması için OTSO logosu örneklerde 
görüldüğü şekillerde kullanılmalıdır.



Kurumsal Yapımızı Güçlendiriyoruz

Kurumsal kimlik; bir kurumun, kurum içi veya kurum dışında duruşunu ve 
davranışlarını temsil etme biçimlerinin bütünü; kısacası, kurumun görünen 
yüzüdür. 

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışından da ileriye 
gitmiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası içine girmiş-

tir. Kurumsal kimlik bir kurumun kültürünü, birikimini, felsefesini, 
değerlerini, çalışma anlayış ve disiplinini ortaya koymaktadır.

Belirlenen iletişim modeli çerçevesinde oluşturulan kurumsal 
kimlik, odamızın kendisini, görsel bütünlük içerisinde, tutarlı 
bir biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu 
tanıtım, kurumun amblem ve logosunun yer aldığı kamuya 
açık her noktada geçerlidir. 

Hazırlamış olduğumuz bu rehber, Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı temsil eden tüm grafik ve görsel ögelerin 

kullanımına ışık tutmaktadır. Rehberde bulunmayan ya da 
danışılması gereken konular için odamıza başvurulması gerek-

mektedir. 

Yenilenen kurumsal kimliğimizin kurum kültürümüzün gelişmesine 
büyük katkı sağlayacağını ifade ediyor, Odamızın geleceğine yapılan en 
önemli çalışmalardan birisi olacağına inancımla sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.

Erol Hatırlı
Yönetim Kurul Başkanı 
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2.7

Görsel üzeri 
logo kullanım 

standartları
Tasarımlarda, görsel üzerinde logo veya 

wordmark kullanılması durumunda örnek 
uygulamalar yanda görüldüğü şekildedir.

Üzerinde logo kullanılacak görsel, amacına 
uygun seçilmelidir, her görselin üzerinde logo 

kullanılamaz. Görselde logo kullanımına uygun 
boşluk ve denge düşünülmeli, boşluk ve denge 

standartları gözardı edilmemelidir.

Görselin renk skalası değerlendirilerek 
kullanılacak logo veya wordmark belirlenmeli, 

deneysel uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Görselde algılanan elementler logo veya 
wordmarkla çakıştırılmamalıdır.

ORHANGAZİ TİCARET 
VE SANAYİ ODASI

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ORHANGAZİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
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2.8

Kurumsal yazı tipi
ve kullanımları

Font ailesi  Gotham
Yapımcı Hoefler & Frere-Jones

OTSO’nun bütün kurum içi ve kurum dışı 
yazışmalarında, baskı çalışmalarında, 

sanal tasarım çalışmalarında alternati�erden 
biri olarak bu yazı tipi kullanılabilecektir.

Kurumsal yazı tipi kullanılırken ;

Başlık vb.  12 pt Gotham Bold

Düz metin vb.  9 pt Gotham Light

Dipnot vb. küçük metinler   7 pt Gotham Book

Not!
Küçük yazı karakteri kullanılacak tasarımlarda, 
en küçük yazı tipi uygulaması Gotham Light, 

karakter büyüklüğü en az 6 puntodur.

En küçük yazı tipi         6 pt Gotham Light

9 pt. Gotham Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

7 pt. Gotham Book

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

14 pt. Gotham Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
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2.8.1

Kurumsal yazı tipi
ve kullanımları

Font ailesi  Calibri
Yapımcı  Lucas de Groot

OTSO’nun bütün kurum içi ve kurum dışı 
yazışmalarında, baskı çalışmalarında, 

sanal tasarım çalışmalarında alternatiflerden 
biri olarak bu yazı tipi kullanılabilecektir.

Kurumsal yazı tipi kullanılırken;

Başlık vb.  14 pt Calibri Bold

Düz metin vb.  12 pt Calibri

Dipnot vb. küçük metinler   7 pt Calibri Bold

Not!
Küçük yazı karakteri kullanılacak tasarımlarda, 

en küçük yazı tipi uygulaması Calibri Light, 
karakter büyüklüğü en az 6 puntodur.

En küçük yazı tipi         6 pt Calibri Bold

12 pt. Calibri Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

14 pt. Calibri Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

13 pt. Calibri
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890
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2.8.2

Kurumsal yazı tipi
ve kullanımları

Font ailesi Times New Roman
Yapımcı William Starling Burgess

OTSO’nun bütün kurum içi ve kurum dışı 
yazışmalarında, baskı çalışmalarında, 

sanal tasarım çalışmalarında alternatiflerden 
biri olarak bu yazı tipi kullanılabilecektir.

Kurumsal yazı tipi kullanılırken ;

Başlık vb.  13 pt Times New Roman Bold

Düz metin vb.  12 pt Times New Roman

Dipnot vb. küçük metinler   7 pt Times New Roman Bold

Not!
Küçük yazı karakteri kullanılacak tasarımlarda, 

en küçük yazı tipi uygulaması Times New Roman, 
karakter büyüklüğü en az 6 puntodur.

En küçük yazı tipi         6 pt Times New Roman Light

10 pt. Times New Roman Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

7 pt. Times New Roman Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

14 pt. Times New Roman 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
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2.9

Kurumsal renkler
OTSO’nun kurumsal renkleri marka özü ve 

beşeri konum dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;

OTSO Siyahı  akılcılığı,bilgeliği ve zeytini,
OTSO Sarısı  güneşi, ticareti ve umudu,

betimlemektedir.

Farklı mecra ve uygulamalarda renklerin teknik 
özelliklerden kaynaklanan ton farklılıklarını en aza 

indirgemek amacıyla, platformların özelliklerine 
göre belirtilen değerler kullanılmalıdır.

Pantone
Uluslararası renk standardizasyonuna yönelik bir 

renk kartelasıdır. Kodu belirlenen renk tire renk 
olarak uygulanır. Uygulanan malzemeye göre 

doygunluk, matlık ve parlaklık açısından farklılıklar 
görülmemesi için ilgili malzemeye özel kartela 

dikkate alınmalıdır.

CMYK
Cyan (Ofset Mavi), Magenta (Ofset Kırmızı), 

Yellow (Ofset Sarı) ve Black (Siyah) renklerinin 
yüzdelik değerlerle sabitlenmesi ile betimlenen 

renk tanımlama sistemidir. Uygulamadan 
uygulamaya ton farklılıkları görülebilmesine 

rağmen oldukça yaygın bir uygulama 
platformudur. 

RGB
Ekran rengi olarak da bilinmektedir. Web tasarımı, 

televizyon reklamcılığı ve interaktif uygulamalarda 
başvurulan renk tanımlama sistemidir. Renkler 

belli değerlerle sabitlense dahi kullanıcıların 
tercih ettikleri ekran ayarları renkleri çok farklı 

iletebilmektedir.

Pantone Rich Black C C%0 M%0 Y%0 K%100 R0 G0 B0

Pantone 602 C C%9 M%3 Y%63 K%0 R242 G231 B123



7

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 16

2.10

Grid sistemi
(hizalama)

OTSO için üretilecek olan her türlü görsel 
uygulamada dikkate alınması gereken hizalama 

standartları belirlenmiştir.

Görsel kimlik uygulamalarında belirlenen hizalama 
sistemine uygun tasarımlar üretilmesi, kimliğin  

içerdiği tüm uygulamaların bir bütün olarak 
algılanmasını sağlayacaktır.

Hizalama sisteminde içeriğin yoğunluğuna ve 
üretim koşullarına uyum sağlamaya yönelik bir 

opsiyon payı vardır. Bu pay A4 büyüklüğünde bir 
uygulamada 4 milimetreye denk gelmektedir.

Hizalamaya standart getirmenin bir diğer 
amacıda görsel algı sıralamasını ve iletişim tarzını 

belirlemektir. 

OTSO yüksek sesli ve agresif bir görsel 
iletişimden kaçınmaktadır.

A
Logo, adres bloğu, sponsor logosu gibi 

 elementler sağ üst bölüme ilgili boşluklar 
bırakılarak sağdan bloklu şekilde kullanılır.

B
Üst bilgi, başlık vb spotlar üst bölüme sol alttan

hizzalanarak soldan bloklu şekilde uygulanır.

C

 alt bölüme sol üstten hizzalanarak soldan 

bloklu, düz metin ve yazılarda simetrik bloklu 

içerik şekilde kullanılır.

Evrak saklama sistemi soldan sabitlemeli 
olduğundan logo sağ üst tarafta kalacak şekilde 

uygulanmıştır.

Logo, hiçbir şekilde matbu evraklarda tasarımın 
sol üstünde kullanılamaz!

52 x

75 x

x

x

x

x

x4x

4x

11x

5x

3x

A

B

C
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2.14

Boşluk kullanımı 
ve ölçeklendirme

Daha önce de belirtildiği üzere;

OTSO yüksek sesli ve agresif bir görsel 
iletişimden kaçınmaktadır.

Bu doğrultuda; özellikle logonun bu hedefe 
uymayacak derecede büyük kullanımından 
kaçınmak amacıyla logonun uygulanacağı 

en büyük boyutu belirleme, logo çevresinde 
bırakılacak en düşük boşluk değeri standartlarıdır.

Logo ve Wordmark kullanılırken çevresinde 
bırakılacak boşluklar  logonun dairesel 

yüksekliğinden az olamaz.
Şekillerde harf yüksekliği x değeri ile belirtilmiş ve 

boş bırakılması gereken alanlar gösterilmiştir.

 Dikey uygulamalarda logo yüksekliği mecranın 
dikey boyutunun 15’te birinden büyük olamaz

 Yatay uygulamalarda logo yüksekliği mecranın 
yatay boyutunun 15’te birinden büyük olamaz. 

x

x

x x

x

x

xx

15x

x

ORHANGAZ



ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI
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boyut : A4 (210x297 mm)
baskı renk sayısı : 2

 logo yüksekliği : 25 mm
adres bloğu : 12 pt. Gotham Light

Sürekli veya dönemsel kullanılacak logo vb. 
zorunlu grafik öğeler adres bloğunun altındaki 

alanda sağdan bloklu, yükseklikleri de
25 mm’yi geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Not!
Kağıt olarak geridönüştürülmüş ve çevreci sarf 
malzemeleri öncelikli olarak tercih edilmelidir.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 19

x x

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •
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7 mm

14 mm

20 mm

Orijinalin %70’i boyutundadır

14 mm

12 mm

17 mm

14 mm

9 mm

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

Sayın; 
Özçağ Matbaa İletişim Reklam ve Medya Tic. Ltd. Şti.

Tarih       : 26 Kasım 2021 , Perşembe
Sayı/No  : B16-115
Konu       : Kurumsal Kimlik Tasarımı

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •
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Antetli Devam Sayfası 

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •



boyut : A4 (210x297 mm)
baskı renk sayısı : 2

 logo yüksekliği : 10 mm
zemin rengi :  %6 Pantone 431 U
adres bloğu : 6 pt. Gotham Light

Sürekli veya dönemsel kullanılacak logo vb. 
zorunlu grafik öğeler adres bloğunun altındaki 

alanda sağdan bloklu, yükseklikleri de
10 mm’yi geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Not!
Kağıt olarak geridönüştürülmüş ve çevreci sarf 
malzemeleri öncelikli olarak tercih edilmelidir.
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xx

y

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

Bursa Yolu Üzeri No:38  16800 Orhangazi / BURSA

+90 224 573 81 69 (4 HAT)           +90 224 573 81 73

info@orhangazitso.org.tr             www.orhangazitso.org.tr

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayın; Kubilay Yıldırım
Özçağ Matbaa İletişim Reklam ve Medya Tic. Ltd. Şti.

Tarih       : 26 Kasım 2021 , Perşembe
Sayı/No  : B16-115
Konu       : Kurumsal Kimlik Tasarımı

Alternatif Tasarım

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •
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Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

Bursa Yolu Üzeri No:38  16800 Orhangazi / BURSA

+90 224 573 81 69 (4 HAT)           +90 224 573 81 73

info@orhangazitso.org.tr             www.orhangazitso.org.tr

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayın; Kubilay Yıldırım
Özçağ Matbaa İletişim Reklam ve Medya Tic. Ltd. Şti.

Tarih       : 26 Kasım 2021 , Perşembe
Sayı/No  : B16-115
Konu       : Kurumsal Kimlik Tasarımı

7 mm

14 mm

20 mm20 mm

Orijinalin %70’i boyutundadır

14 mm

12 mm

17 mm

16 mm

11 mm

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •
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3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •

Orijinalin %70’i boyutundadır

19 mm

14 mm

14 mm

9 mm



Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

Bursa Yolu Üzeri No:38  16800 Orhangazi / BURSA

+90 224 573 81 69 (4 HAT)           +90 224 573 81 73

info@orhangazitso.org.tr             www.orhangazitso.org.tr

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sayın; Orhan Gazi
Özçağ Matbaa İletişim Reklam ve Medya Tic. Ltd. Şti.

Tarih       : 26 Kasım 2021 , Perşembe
Sayı/No  : B16-115
Konu       : Kurumsal Kimlik Tasarımı
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boyut : A4 (210x297 mm)
baskı renk sayısı : 1

 

logo yüksekliği : 14 mm
adres bloğu : 8 pt. Gotham Light

Sürekli veya dönemsel kullanılacak logo vb. 
zorunlu grafik öğeler adres bloğunun altındaki 

alanda sağdan bloklu, yükseklikleri de 14 mm’yi 
geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Orijinalin %70’i boyutundadır

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •
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Bursa Yolu Üzeri No:38  16800 Orhangazi / BURSA

+90 224 573 81 69 (4 HAT)           +90 224 573 81 73

info@orhangazitso.org.tr             www.orhangazitso.org.tr

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Orijinalin %70’i boyutundadır

FAX Kağıdı Tasarımı

3.1

Antetli grubu
antetli kağıt .

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
faks kağıdı  •

basın bülteni •



Orijinalin %70’i boyutundadır

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Maecenas 
faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit amet imperdiet. 
Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque 
faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 
aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu feugiat leo, vestibulum vulputate 
erat felis nec metus. Mauris posuere vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit 
amet. Vestibulum libero nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse 
potenti.

Duis mauris augue, placerat quis congue a, tempus eu dui. Vivamus luctus, leo 
sit amet hendrerit placerat, neque ipsum pretium justo, in ullamcorper diam urna 
eget eros. Vivamus eu augue quis orci laoreet condimentum. Nulla vel hendrerit 
leo. Fusce dignissim, nisl nec pellentesque venenatis, ligula mi interdum velit, in 
vehicula orci felis auctor turpis*. Fusce scelerisque faucibus nulla in commodo. 
Nunc et mi metus, at sodales massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer sed mollis diam.

*Maecenas tincidunt iaculis diam, quis bibendum justo commodo porttitor. 
Suspendisse ullamcorper 
sagittis enim vitae iaculis. Duis dictum volutpat feugiat.

Konu : 
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3.1

Antetli grubu

antetli kağıt (Ticaret Sicil ).
antetli kağıt .
faks kağıdı  •

basın bülteni •

Basın Bülteni 
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3.2

Kartlar
kartvizit  •

kimlik kartı •

boyut : 82x52 mm 
logo yüksekliği : 13 mm

Orijinal boyut

3 
m

m

4,
5 

m
m

4,5 mm

13 mm

3,5 mm
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3.2

Kartlar

kartvizit  •
kimlik kartı •

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORHANGAZİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

Alternatif Tasarımlar

ORHANGAZİ TİCARET
VE SANAYİ ODASI

Murat Öztürk 
Meclis Baskanı,

+90 533 695 49 20 
m.ozturk@orhangazitso.org.tr



Alternatif Tasarım
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3.2

Kartlar

kartvizit  •
kimlik kartı •
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11,5 mm

10 mm

Orijinalin %60’ı boyutundadır

29 mm

3.3

Zarflar

boyut : diplomat (240x105mm)
baskı renk sayısı : 2

 logo yüksekliği : 19,5 mm

diplomat zarf •
•
•

torba zarf •
özel zarf 

pencereli diplomat zarf zarf 
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11,5 mm

11 mm

20 mm

20 mm

40 mm

3.3

Zarflar

diplomat zarf •
•
•

torba zarf •
özel zarf 

pencereli diplomat zarf zarf 
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13 mm

12 mm

29 mm

3.3

Zarflar

boyut : (335x265 mm)
baskı renk sayısı : 2

 logo yüksekliği : 29 mm

diplomat zarf •
•
•

torba zarf •
özel zarf 

pencereli diplomat zarf zarf 
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3.3

Zarflar
diplomat zarf  •

•
•

torba zarf •
özel zarf 

boyut : torba zarf (320x240 mm)
baskı renk sayısı : 2

 logo yüksekliği : 36,5 mm

pencereli diplomat zarf zarf 

17,5 mm

26 mm

36
,5

 m
m

13
,5

 m
m
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3.4

Sertifikalar
üye sicil belgesi •

boyut : 210x297 mm
 

logo yüksekliği : 25 mm

Not!
Bütün sertifika ve belgeler aynı çizim kuralları 

üzerinden kurgulanmıştır. Belge niteliğine göre 
renk farklılıkları uygulanmalı, gerektiğinde 

genişletilmiş renk paletindeki renkler de 
kullanılmalıdır. 
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3.5

Powerpoint
sunumlar

boyut : 1024 x 768 px
renk platformu : RGB

 

logo yüksekliği : 140 px

Konu/Bölüm sayısı doğrultusunda kurumsal ana 
renklerin devamında genişletilmiş renk paletinde 

yer alan renkler tercih edilmelidir.

Sunumların içeriği hazırlanırken, sunum 
performansını artırmak ve kurumsal iletişim 

çizgisini korumak amacıyla;

kısa ve akılda kalıcı tanımlamalar kullanılmalı •
görsellerin kalite ve renklerine dikkat edilmeli •

sunum dili sade ve takip edilebilir olmalıdır •

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Mae-

cenas faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit 

amet imperdiet. Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer 

eleifend scelerisque faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis 

ligula condimentum vel. Morbi aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis 

arcu feugiat leo, vestibulum vulputate erat felis nec metus. Mauris posuere 

vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit amet. Vestibulum libero 

nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse potenti. Nulla 

facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque fau-

cibus. Phasellus varius sagittis lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia in-

terdum nisi nec blandit. Maecenas faucibus 

mattis metus et pretium. Etiam dapibus 

semper elit sit amet imperdiet. Nulla facilisi. Ali-

quam interdum laoreet auctor. Integer eleifend 

scelerisque faucibus. Phasellus varius sagittis 

lorem, id facilisis ligula condimentum vel. Morbi 

aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis arcu 

feugiat leo, vestibulum vulputate erat felis nec 

metus. Mauris posuere vulputate risus, eu ad-

Lorem ipsum dolor
sit amet

Consectetur adipiscing elit. 

Aliquam lacinia interdum 

nisi nec blandit. Maecenas 

faucibus mattis metus et 

pretium. Etiam dapibus 

semper elit sit amet im-

perdiet. Nulla facilisi. Ali-

quam interdum laoreet 

auctor. Integer eleifend 

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Ali-

quam lacinia interdum nisi nec 

blandit. Maecenas faucibus mattis 

metus et pretium. Etiam dapibus 

semper elit sit amet imperdiet. 

Nulla facilisi. Aliquam interdum 

laoreet auctor. Integer eleifend 

scelerisque faucibus. Phasellus 

varius sagittis lorem, id facilisis 

ligula condimentum vel. Morbi ali-

B

C

D

E

A

400x400 px

400x600 px

HAZIRL AY AN / SPONSOR

Hazırlayan /

Hazırlayan / Hazırlayan /

Hazırlayan /

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. Aliquam lacinia interdum nisi nec blandit. Mae

cenas faucibus mattis metus et pretium. Etiam dapibus semper elit sit

amet imperdiet. Nulla facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer

eleifend scelerisque faucibus. Phasellus varius sagittis lorem, id facilisis

ligula condimentum vel. Morbi aliquam, dui in venenatis vestibulum, felis

arcu feugiat leo, vestibulum vulputate erat felis nec metus. Mauris posuere

vulputate risus, eu adipiscing ligula ultrices sit amet. Vestibulum libero

nulla, iaculis a interdum a, convallis quis sem. Suspendisse potenti. Nulla

facilisi. Aliquam interdum laoreet auctor. Integer eleifend scelerisque fa

cibus. Phasellus varius sagittis lorem

Hazırlayan /
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3.6

E-sign
 (elektronik imza)

İnternet ortamındaki yazışmalarda, gönderilen 
e-postaların altında yer alan, ilgili kişinin iletişim 

bilgileri ve kurumun logosunun göründüğü 
uygulamadır.

Erol Hatırlı
Yönetim Kurul Başkanı

ORHANGAZI TICARET VE SANAYI ODASI
ORHANGAZI  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

. . .

Bursa Yolu Üzeri No:38 16800 Orhangazi - BURSA 

Telefon : +90 224 573 81 69 (4 Hat)    Fax: +90 224 573 81 73 

e.hatirli@orhangazitso.org.tr     www.orhangazitso.org.tr

orhangazitso
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3.7

Banner
(internet reklamları)

Her türlü sponsorluk ve işbirliği çerçevesinde ilgili 
kurumların web sitelerinde banner yayınlarına 

önem verilmeli, OTSO’nun markalaşma 
çalışmalarında internet mecrasındaki görünürlüğü 

artırılmalıdır.

Yapılacak banner tasarımlarında logo ve 
wordmark örnek uygulamalarda belirtildiği 

şekillerde kullanılır.

Full Banner
boyut : 468x60 px

renk platformu : RGB

 Half Banner
boyut : 234x60 px

renk platformu : RGB

Not!
Değişen mecra özellikleri ile farklı boyutlarda 

bannerlar uyarlanabilir. Bu tip ihtiyaçlarda 
uyarlamalar profesyonel ve deneyimli bir ekip 
tarafından, görsel ifade standartlarına uygun 

olarak yapılmalıdır.

Wordmark yüksekliği 30 px’den küçük 
kullanılamaz!
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3.8

Dergi kapağı
boyut : 240x290 mm

renk platformu : CMYK
logo yüksekliği: 22 mm 
Yazı  yüksekliği: 35 mm 

OTSO’nun süregelen en etkin iletişim mecrası olan 
Ekonomi Dergisi’nin kapak tasarımı da kurumsal 
kimlik kapsamında, OTSO’nun yeni görsel ifadesi 

çerçevesinde tasarlanmaktadır.

Not!
Kapak tasarımları profesyonel bir ekip 

tarafından görsel ifade standartları göz önünde 
bulundurularak uygulanmalıdır.

2021  SAYI : 31

Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odasından 
Tablet Desteği   Syf.51

E-TİCARET 
GELİŞİYOR
E-TİCARET 
GELİŞİYOR

TOBB'den 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
Syf. 6

Syf. 11

Syf. 44

ÇALIŞMALARIMIZ
Syf. 25
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3.9

Bayraklar
Her türlü sponsorluk ve işbirlikleri çerçevesinde 

açıkhava organizasyonlarında, hizmet binası 
önünde kullanılacak bayraklardır.

renk platformu : Pantone ve CMYK

 Bayrak üretimi için dijital baskı ve serigrafi 
gibi biraç değişik üretim yöntemi vardır. Tercih 

edilecek üretim yöntemine uygun olarak ilgili renk 
sisteminin tanımlanarak kullanılmasına dikkat 

edilmelidir.

Logo yüksekliği 2,5 x ve 
yazı yüksekliği x birim değerindedir.

ORHANGAZİ
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3.9

Bayraklar
Her türlü sponsorluk ve işbirlikleri çerçevesinde 

açıkhava organizasyonlarında, hizmet binası 
önünde kullanılacak bayraklardır.

üçgen bayrak

renk platformu : Pantone ve CMYK

Tercih edilecek üretim yöntemine uygun olarak 
ilgili renk sisteminin tanımlanarak kullanılmasına 

dikkat edilmelidir.

Aşağıda belirtilen çizim kurallarında "x" olarak 
belirtilen değer alan üzerinde logonun yüksekliğidir.

X
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3.10

Flamalar

Her türlü sponsorluk ve işbirlikleri çerçevesinde 
açıkhava organizasyonlarında veya kapalı 
alanlarda düzenlenecek sergi, konser vb. 

organizasyonlarda kullanılacak flamalardır.

renk platformu : Pantone ve CMYK

 Flama üretimi için dijital baskı ve serigrafi gibi 
birk aç değişik üretim yöntemi vardır. Tercih 

edilecek üretim yöntemine uygun olarak ilgili renk 
sisteminin tanımlanarak kullanılmasına dikkat 

edilmelidir.
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