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Değerli vatandaşlarımız;
Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı
enerjiyle kalkınma yolunda hızla ilerliyor. Bizler, ilçemizi daha ileri seviyelere
taşımayı görev edindik. Halkımızın fiziksel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını giderirken
Onikişubat’ın dışarıda bilinen algısını tazelemeyi ve iyileştirmeyi de göz ardı
etmedik. Geleceğe yönelik planlar yapan, insan odaklı, hızlı, katılımcı ve yenilenmiş
Onikişubat’ı ifade eden bir logo için çalışmalar yaptık. Maraş şehri Milli Mücadeledeki fedakarlığından ötürü TBMM tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde "Kahramanlık"
payesiyle ödüllendirilmiştir. Kahramanmaraşlı 1925 yılından beri her yıl kurtuluş
günü olan 12 Şubat Bayramında İstiklal Madalyasını Şanlı Bayrağına törenle takarak,
geçmişini yadeder. Bundan yola çıkarak İstiklal Madalyamızı içeren bizi özel kılacak
logo tasarladık.İlçemize getirdiğimiz ve getireceğimiz yeniliklerin şimdiden hayırlı
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

Hanefi MAHÇİÇEK
Onikişubat Belediye Başkanı

Amblem
Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerleresahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte hedef, çizgisi ve sahip olduğu değerleri ile
fark edilir olmak ve kuruma özgün, güçlü bir kişilik kazandırmaktır. Belediyemizin amblemi, Kurtuluş günü
olan 12 Şubat Bayramına özgü “İstiklal Madalyası’ndan” stilize edilmiş halidir. Bu çalışmada özellikleri
verilen Onikişubat Belediyesi amblemi asla değiştirilmemeli, çizim standartlarına kesinlikle uyulmalıdır. Bu
sayfada bulunan teknik çizim ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanın boyutuna göre, amblem orantılı
olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez.
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Amblem ve Logotype
Logotype “Onikişubat Belediyesi” yazısının özgün yazı karakterleri kullanılarak yazılmış halidir. Logotype
ve amblemin birlikte kullanılma standartları aşağıda verilmiştir. Bu standartlar değiştirilmemeli ve
deforme edilmemelidir. Amblem ve logotype birlikteliği alanın boyutuna göre,orantılı olarak büyütülüp
küçültülebilir, asla deforme edilemez.
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Birincil Kullanım

%180 x
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Amblem ve Logotype
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ının birlikte ikincil kullanılım standartı aşağıda verilmiştir. Bu standartlar
değiştirilmemeli, deforme edilmemeli ve yeni bir kullanılım yapılmamalıdır. Birincil kullanımın elverişli olmadığı alanlarda
ikincil tercih edilecektir. Üçüncül kullanım ise, en son tercih edilecektir. Kullanımlar ile örnekler ilerleyen sayfadalarda
gösterilmektedir. Amblem ve logotype birlikteliği alanın boyutuna göre, orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla
deforme edilemez.

İkincil Kullanım
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Amblem ve Logotype
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ının birlikte üçüncül kullanılım standartı aşağıda verilmiştir. Bu standartlar
değiştirilmemeli, deforme edilmemeli ve yeni bir kullanılım yapılmamalıdır. Birincil kullanımın elverişli olmadığı alanlarda
ikincil tercih edilecektir. Üçüncül kullanım ise, en son tercih edilecektir. Kullanımlar ile örnekler ilerleyen sayfadalarda
gösterilmektedir. Amblem ve logotype birlikteliği alanın boyutuna göre, orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla
deforme edilemez.

Üçüncül Kullanım
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Amblem ve Logotype
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ının renkli zeminde beyaz konturlu kullanılım standartı aşağıda verilmiştir. Bu
standartlar değiştirilmemeli, deforme edilmemeli ve yeni bir kullanılım yapılmamalıdır. Amblem ve logotype birlikteliği alanın
boyutuna göre, orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez.

Renkli zeminde beyaz konturlu Kullanım

Kontur kalınlığı ‘Belediyesi’
ibaresini oluşturan harfler ile aynı
gövde kalınlığında olmalıdır.
Daha ince ya da daha kalın
uygulanamaz.

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ında kullanılan renklerin Pantone ve CMYK değerleri aşağıda verilmiştir. Bu renk
değerleri hiçbir şekilde değiştirilemez ve birbirinin yerine de kullanılamaz.

SPOT>%100Pantone 485
PROCESS>C:0/M:100/Y:100/K:0
WEB>R:226/G:35/B:226
#W2231A
RAL>
SPOT>%100Pantone 871
PROCESS>C:0/M:30/Y:85/K:30
WEB>R:192/G:146/B:44
#C0922C
RAL>
SPOT>%100 Siyah
PROCESS>C:0/M:0/Y:0/K:100
WEB>R:26/G:26/B:26
#1A1A1A
RAL>

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi gazete ilanı, dergi ilanı, billboard vb. reklama dönük uygulamalarda daha hacimli bir görüntü
verebilmek amacıyla degrade renk geçişleriyle kullanılmaktadır. Örnekler ve renk standartları aşağıdadır.

M:30/Y:85/K:30

M:30/Y:85/K:52
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M:20/Y:60

M:16/Y:40
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Madalyon
Radial Degrade
(CMYK)

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ı herhangi zemin rengi veya resim üzerinde kullanılması gerektiğinde aşağıda
verilen örneklere uyulmalıdır.

Tek renk negatif ve pozitif kullanım

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ı herhangi zemin rengi veya resim
üzerinde kullanılması gerektiğinde aşağıda verilen örneklere uyulmalıdır.

Renkli zeminde üçrenk/process kullanım

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ı herhangi zemin rengi veya resim
üzerinde kullanılması gerektiğinde aşağıda verilen örneklere uyulmalıdır.

Renkli zeminde üçrenk kullanım

Renkler
Onikişubat Belediyesi amblemi ve logotype’ı herhangi zemin rengi veya resim
üzerinde kullanılması gerektiğinde aşağıda verilen örneklere uyulmalıdır.

Renklerin yanlış kullanımı

Yazı Katakteri Ailesi
Onikişubat Belediyesi kurumsal kimlik çalışmalarında yazı karakteri ailesi Scene Std olarak seçilmiştir. Ancak basın ilanı,
billboard, broşür vb. tanıtıma yönelik mecralarda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Gotham Narrow {Light-it/Book-it/Medium-it/Bold-it/Black-it}
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Basılı Malzemeler
Kartvizit
Kartvizitler dört ana birimden oluşmaktadır.
1- isim-Ünvan 2- Amblem + Logotye 3- iletişim bilgileri 4- Kalite (TUV) logosu
Dört ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.
Kartvizit kağıdı olarak 350 gr Mat Kuşe veya 350 gr Japon Bristol kullanılır. Renklerin korunması için mutlaka parlak vernik kullanılır.
Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C + Pantone 295C
Kartvizitin boyutu: 85 mm x 50 mm’dir.
Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
ilgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.

15 mm

45 mm

Hanefi MAHÇİÇEK
Belediye Başkanı

52 mm
Tel: (0344) 212 46 46(Pbx)
Fax: (0344) 212 46 54
Gsm: (0500) 212 46 46
www.onikisubat.bel.tr

84 mm

Hanefi MAHÇİÇEK
Belediye Başkanı
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İsim 9pt Gotham Narrow Medium
Ünvan 7pt Gotham Narrow Light
İletişim 7pt satır aralığı10pt Gotham Narrow Light

Basılı Malzemeler
Antetli Kağıt
Antetli kağıt ve devam kağıdına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir. Bu çalışmalarda 110 gr I.
hamur kağıt kullanılmalıdır. Baskı 2 renkten
oluşmaktadır. Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun
Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
Antetli Kağıdın boyutu: 210 mm x 297 mm’dir. ilgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur.

25 mm

20 mm

Akçakoyunlu Mahallesi
Şekerdere Bulvarı No: 18
Onikişubat / Kahramanmaraş
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Basılı Malzemeler
Antetli devam kağıdı
Antetli kağıt ve devam kağıdına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir. Bu çalışmalarda 110 gr I.
hamur kağıt kullanılmalıdır. Baskı 2 renkten
oluşmaktadır. Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun
Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
Antetli Devam Kağıdının boyutu: 210 mm x 297 mm’dir. ilgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur.

25 mm

20 mm

Basılı Malzemeler
Pencereli Zarf
Pencereli Zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir. Bu çalışmada 110 gr I. hamur kağıt kullanılmalıdır. Baskı 2 renkten
oluşmaktadır. Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat
edilmelidir.

20 mm

20 mm

Akçakoyunlu Mahallesi
Şekerdere Bulvarı No: 18
Onikişubat / Kahramanmaraş

15 mm
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Basılı Malzemeler
Torba Zarf
Torba Zarflara ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir. Bu çalışmalarda 110 gr I. hamur kağıt kullanılmalıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır.
Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

35 mm

25 mm

125 mm

Akçakoyunlu Mahallesi
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Tel: (0344) 212 46 46(Pbx)
Fax: (0344) 212 46 54

bilgi@onikisubat.bel.tr
www.onikisubat.bel.tr

Basılı Malzemeler
Bayrak Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da
bayrakların ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C +
Pantone 295C Farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar,
uygulamaya hazır halde ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamaları küçültmüştür
ancak orantılı olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki 2 tip bayrağın ön ve arkaları aynıdır.

Basılı Malzemeler
Bayrak Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da
bayrakların ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C +
Pantone 295C Farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar,
uygulamaya hazır halde ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen bayrak uygulamaları küçültmüştür
ancak orantılı olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki 2 tip bayrağın ön ve arkaları aynıdır.

Basılı Malzemeler
Flama Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da flamanın ölçüleri
ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C + Pantone 295C Farklı renk
tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar, uygulamaya hazır halde ek’te bulunan CD
içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen flama uygulamaları küçültmüştür (%10 oranında) ancak orantılı olarak yerleştirilmiştir.
Aşağıdaki 2 tip flamanın ön ve arkaları aynıdır.

200 cm

70 cm

30 cm

40 cm

35 cm

35 cm

Basılı Malzemeler
Flama Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da flamanın
ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C + Pantone 295C
Farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar, uygulamaya hazır halde ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen flama uygulamaları küçültmüştür (%10 oranında) ancak orantılı olarak
yerleştirilmiştir. Aşağıdaki 2 tip flamanın ön ve arkaları aynıdır.

Basılı Malzemeler
Kırlangıç Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da kırlanğıç bayrakların ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C + Pantone 295C
Farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar, uygulamaya hazır halde ek’te
bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen kırlangıç bayrak uygulamaları küçültmüştür (%25 oranında) ancak orantılı
olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki 2 tip kırlangıç bayrağın ön ve arkaları aynıdır.
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Basılı Malzemeler
Kırlangıç Uygulamaları
Serigraf ve dijital baskılarda kurumsal renk değerlerine titizlikle dikkat edilmelidir. Dikkat edilecek diğer bir konu da kırlanğıç
bayrakların ölçüleri ve üzerindeki amblem+logotype’ın büyüklüğü/orantısıdır. Baskı 2 renkten oluşmaktadır. Pantone 137C + Pantone
295C Farklı renk tonları oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir. ilgili tasarımlar, uygulamaya hazır halde
ek’te bulunan CD içerisinde mevcuttur. Sayfalarda gösterilen kırlangıç bayrak uygulamaları küçültmüştür (%25 oranında) ancak
orantılı olarak yerleştirilmiştir. Aşağıdaki 2 tip kırlangıç bayrağın ön ve arkaları aynıdır.

70 cm

15 cm

150 cm

35 cm

35 cm

35 cm

Basılı Malzemeler
Kurumsal Dosya
Kurumsal dosyanın kapalı ebadı 22,5 x 31cm’dir. 5mm sırt kalınlığı eklenmelidir.
Aşağıda dosyanın ön kapağı %80 oranında küçültülmüş olarak gösterilmiştir. Bir sonraki sayfada teknik çizim görülebilir.
Kurumsal dosya 330gr. Amerikan Bristol’e 2 Renk (PT. 137 C + PT 295 C) olarak basılır.
Sadece dış yüzey mat selofan ile kaplanır. (Özel Kesim Bıçaklı + Yapıştırma)
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Basılı Malzemeler
Kurumsal Dosya
Kurumsal dosyanın kapalı ebadı 22,5 x 31cm’dir. Aşağıda dosyanın teknik çizimi %40 oranında küçültülmüş olarak gösterilmiştir.
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Basılı Malzemeler
Kurumsal Dosya İç
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Basılı Malzemeler
CD / DVD Etiketi Ve Zarfı
CD etiketinin ebadı 11,8 x 11,8 cm’dir. 2 Renk (PT. 137 C + PT 295 C) olarak basılır parlak opak sticker kağıdına
basılabileceği gibi yüksek adetli baskılarda direkt CD üzerine serigrafi yöntemi ile de basılabilir.
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CD / DVD ZARFI
%80 oranında küçültülerek
gösterilmiştir.
ilgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ek’te bulunan CD
içerisinde mevcuttur.

T.C. ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere Bulvarı No: 18 Onikişubat / Kahramanmaraş
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Billboard
Billboardda Logotype Kullanım Standartları
Billboardda logotype ve amblemin kullanım şekli aşağıda gösterilmiştir. Logotype renkleri sayfa 8’de ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
Renkler CMYK modunda kullanılacaktır. Amblemde degrade renk kullanılımı tercih edilecektir.

350 / 345

30 cm

40 cm

212 46 46 | www.onikisubat.bel.tr

200/195 cm

ilan tasarım alanı

160 cm

Bez Afiş
Bez Afişte Logotype Kullanım Standartları
Bez afişin büyüklüğüne göre logotype+amblem ölçüsü orantılı olarak değişebilir. Logotype+amblem etrafındaki boş alan ölçüsüne ve
logotype+amblem’in deforme olmamasına dikkat edilmelidir. Logotype+amblem birincil kullanım (bkz. sy6), sol ya da sağ tarafta
kullanılabilir. Bez Afiş, ek’te bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur. Bez afiş duyurusunda kullanılacak fontta herhangi bir
sınırlama yoktur. ‘Scene’ fontunun kullanımı öncelikle tercih edilmelidir.

Emlak vergisi son gün
31 Mayıs 2014
40 cm

Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu Etkinlikleri

Mustafa Ceceli Konseri
12 Şubat 2015 Yer: Cumhuriyet Meydanı Saat: 17:00
75 cm

ka kapak
sonra bu sayfa
a olarak ayarlandıktan sonra
ya da baskı alınsın.

