
Li LOGO

GOSB Teknapark A.S. logosu, kurumu
tanimlayan essiz bir görsel ögedir. Görsel
dünyada kurumu en özgün ve belirgin sekilde
ifade etmenin yolu GOSB Teknapark A.S.
logosudur.

GOSB Teknapark A.S. logosu iki temel
bölümden olusur:

• Iki farkli renk ve ölçüden olusan çark imgesi.
Üstte yeralan büyük çarkin rengi Pantane 299,
digerinin rengi Pantane S40S'tir.

• Verdana yazi karakteri ailesinin Verdana Bold
karakteri üzerine kurulmus ve tasarlanmis
GOSB Teknapark A.S. yazi grubu. Yazi grubunun
rengi Pantane 301S'dir.

Logonun tasarimi ve kilavuzda yeralan
uygulamalar degismezdir ve degisiklige
ugramamalidir.

Kurumsal kimlik kilavuzunda gösterilen
durumlarin disindaki uygulamalarda logoya
verilen ölçü alaninin içine baska bir grafik,
tipografik veya görsel öge girmemelidir.

Logo, yüksekligi 15 mm'den az olacak ölçülerde
kullanilmamalidir. Bununla birlikte, GOSB
Teknapark A.S. yazi grub'u olmaksizin,
yüksekligi Smm'den az olmayacak sekilde
kullanilabilir.

Logonun teknik özellikleri, logo sinirlari ve
minimum uygulama büyüklügü ile ilgili çizimler
devam eden sayfalarda yer almistir.

Logonun, kullanim için çogaltilmasi, tercihen,
sayisal belgeler ile yapilmalidir.
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GOSB Teknopark A.S.
logosunun uç noktalarinin

belirledigi alanin siniri 'x' ile tanimlanmistir.

Logoya yaklasma siniri, dört kenardan da minimum x/S'dir.
Bu alan içine baska hiçbir öge girmemelidir.
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1.2 Yazi Karakteri

GOSBTeknepark A.S.'nin kurumsal kimlik
bütünlügünü saglamak amaciyla seçilen yazi
karakteri ailesi "Verdana"dir.
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ABCÇD EFGG HlI] KLM Noö PRSSTU ÜVYZ
a bcçdefgg h iijki m noöpq rsstu üvyz
1234567890

Verdana

ABCÇDEFGG HIIJ KLM NOÖPRSSTU ÜVYZ
abcc;defg ghiijki m noöpq rsstu üvyz
1234567890

Verdana Bald

ABCÇOEFGGHlllKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
abcçdefgg hii}ki mnoöpq rsstu üvyz
1234567890

Verdana lta/ic

ABCÇDEFGGHIIJKlMNOÖPRSSTUÜVYZ
abcçdefgghhjklrnnoöpqrsstuüvyz
1234567890 .

Verdana Said Italic



1.3 RENK KULLANIMI

GOSB Logosunun renk kullanimi, olasi durumlar
gözönüne alinmaya çalisilarak bu bölümde
verilmistir.

Beyaz zeminde renkli uygulama ilk tercih edilen
uygulamadir. Bu uygulamada, büyük çark
imgesi Pantane 299, küçük çark imgesi ve yazi
grubu Pantane 3015'dir. Gri ve koyu tonlu
zeminlerdeki renkli uygulamalar için yine bu
uygulama geçerlidir. Yalniz mavi rengin
kullaniminin sakincali oldugu orta veya koyu
tonlu zeminlerde logo bütünüyle disi olarak
uygulanir.

Tek renk uygulamalarda logo Pantane 3015,
siyah veya yer aldigi tanitim ögesinin rengini
alir. Açik tonlu zeminlerdeki tek renk
uygulamalar için yine bu uygulama geçerlidir.
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GO SB TEKNOPARK A.S.
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GOSB TEKNOPARK A.S.

Gri zemin üzerinde renkli uygulama
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L
Tek renk uygulama
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