
AYZ Yedek Parça Pazarlama Ltd. Şti. logo 
kullanım talimatı, AYZ Yedek Parça Pazarlama 
Ltd. Şti. kurumsal kimliği kapsamında, tüm 
görsel malzemelerde, logonun kullanım 
düzenini ve kurallarını içerir.
 
AYZ Yedek Parça Pazarlama Ltd. Şti. çalısanları, 
müsterileri ve kamuyla paylastıgı görsel 
malzemelerde dil birligi, algı bütünlügü 
saglamak amacıyla standartları özetleyen 
logo kullanım talimatı olusturulmustur. Bu 
döküman görsel malzemelerde logo 
kullanımlarına yol göstermek için
hazırlanmıstır.

Logo kullanım talimatının amacı; logo 
kullanımında inisiyatif kullanılmasının önüne 
geçmektir.

Logo kullanımı ile ilgili konularda daha fazla 
bilgiye ihitiyacınız olursa AYZ Yedek Parça 
Pazarlama Ltd. Şti. Kurumsal İletişim Depart-
manı ile iletişime geçebilirsiniz.

Logo Kullanım Kılavuzu



Logonun temel kullanım rengi kırmızı ve
siyahtır. (Bkz. 1)

Logonun disi kullanımı gerektiginde tercihen
kırmızı veya siyah zeminde kullanılmalı ve
kesinlikle logo burada gösterildigi gibi
kullanılmalıdır.
(Bkz. 2, 3)

Logonun tek renk kullanımı gerektiginde
siyah veya gri kullanılmalıdır.
(Bkz. 4, 5).

Not
2 ve 3 no’lu örneklerdeki zeminlere, logonun
kırmızı ve siyah zeminde nasıl kullanılması
gerektigini gösterebilmek amacıyla yer
verilmisltir. Logonun kırmızı ve siyah
zeminlerde kullanırken mutlaka bu oranlarda
bir dikdörtgen içinde kullanmak gerekmeme-
ktedir.
Zeminler, logonun tasarımının ayrılmaz
parçası olarak algılanmamalıdır.

Temel Özellikler
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PANTONE: 485C
RAL: 3028
RGB: 218, 41, 28
HSL: 4, 77, 48
HSB: 4, 87, 85
CMYK: 0, 81, 87, 15
Hex: #da291c
Websafe: #cc3333

RAL: 9005
RGB: 17, 17, 13
HSL: 60, 13, 6
HSB: 60, 24, 7
CMYK: 0, 0, 24, 93
Hex: #11110d
Websafe: #000000

Renk Kullanımı



Logonun çeşitli yanlış kullanımları bazı 
örneklerle açıklanmıştır. Burada örneği yer 
almayan ancak logonun temel özelliklerini 
bozan veya 2. Syf’da belirtilen hususlara aykırı 
uygulamalar yapılmamalıdır. 

1) Logonun yerleri ve birbirine olan oranları 
değiştirilmemelidir. Ayrıca logo kısmen 
kullanılamaz. (Bkz. 1).

2) Logonun formu ve fontu değiştiril-
memelidir. (Bkz. 2).

3) Logonun rengi değiştirilmemelidir. (Bkz. 3).

4) Logoya kontur uygulanmamalıdır. (Bkz. 4).

5) Logo açık ton zeminde beyaz/dişi 
kullanılmamalıdır. (Bkz 5).

6) Logo renkli zeminde sadece siyah, kırmızı
veya beyaz kullanılmalıdır onun dısındaki
renkler kullanılmamalıdır. (Bkz. 6).

7) Logo bir görüntünün üzerine kırmızı ve
siyah olarak uygulanmamalıdır. (Bkz. 7).

8) Logo bir görüntünün üzerine kendini
sınırlayan örnegin beyaz bir zeminle birlikte
kullanılmamalıdır. (Bkz. 8).

Logonun Yanlış Kullanımları
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