Kurumsal Kimlik Rehberi
Brand Expression: Logo Guidelines

Kuzu Grup Amblemi / Kuzu Grup Logomark
Kuzu Grup sembolü ailenin soyismi olan “KUZU” ‘nun baş harfi olan “K” harfinden tasarlanmıştır.
1 adet pantone 2728 c blue renkli kare ile 1 adet beyaz karenin çapraz olarak üst üste
eklenmesinden oluşmuştur. Bu şekil 4 adet pantone 2728 c renkli üçgenin oluşmasını sağlamıştır.
İçinde Kuzu Grup’u sembolize eden Pantone renkli özel tasarlanmış K harfi mevcuttur. Üçgenlerde
Siyah degrade mevcuttur. K harfi ve üçgenler değiştirilemez.
Kuzu Grup logomark is comprised of 4 pantone 2728 c coloured triangles and a custom
designed K letter symbolizes the surname of the family. Should never be replaced by a
font or any other type.
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Kuzu Grup Yazısı / Kuzu Grup Logotype
Kuzu Grup yazısı, Kuzu Grup sembolüne uyum sağlayacak şekilde Ars Maquette Pro ile tasarlanmıştır.
Farklı bir yazı karakteri kullanılamaz.
Kuzu Grup logotype is Ars Maquette Pro lettering and should never be replaced by any other font.

Kuzu Grup Logosu
Kuzu Grup sembolünün, Kuzu Grup logotaypı ile kullanılmasından Kuzu Grup logosu oluşmaktadır.
Kuzu Grup logosu bu birlikteliği ifade etmektedir.
Kuzu Grup logo symbolizes the collocation of Kuzu Group symbol and logotype.

Sadece ilan ve reklam ve haber çalışmalarında kullanılabilir.
Suitable for only advertisement and news

Sadece kurum içi çalışmalarda, kurumsal ürünlerde kullanılabilir.
Suitable for only in-house usage/ corporate identity

Sadece sosyal medya ve seçili ilan tasarımlarında kullanılabilir.
Suitable for only some selected ad designs and social media.

Sadece kartvizitlerde kullanılabilir.
Suitable for only business cards

TOPLU KONUT İNŞAAT A.Ş.

Resmi yazışmalar ve evraklarda kullanılabilir.
Suitable for only official documents and
correspondence

Oranlar/ Ratios
Kuzu Grup sembolü ve Kuzu Grup logotaypının oranları ‘X’ değeri kadar belirlenmiş olup, üzerinde
herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
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Güvenlik Alanı / Minimum Clear Space
Kuzu Grup logosunun tanınması ve diğer şirket logolarından ayrışarak farkedilmesi için çevresinde “y”
uzaklığı kadar koruma alanı bırakılmalıdır.
To protect the integrity of the Kuzu Grup brand and to achieve max. recognition, it is important for
assisting graphical elements or other company logos to not be in direct contact with the Kuzu
Grup logo artwork. By visually imagining a containing box around the artwork , any assisting
elements should be at least a “Y”’s width away from the logo artwork.
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Minimum Boyut / The Minimum Size
Kuzu Grup logotaypının minimum kullanım ölçüleri aşağıdaki gibidir.
The min. size of the logo must be no smaller than 2 cm wide.
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Renk / Color
Kuzu Grup logotaypının kullanım rengi Pantone blue 2728C olup, Kuzu Grup sembolünde yer alan
üçgenlerde siyah degrade mevcuttur.
Kuzu Grup logotaypı kurumsal kimlik rehberinde belirtilen, pantone 2728 C + siyah degrade, beyaz
silver (Gümüş Varak) ve gold (Altın varak) kullanımına sahip olup, başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.
Siyah degrade sadece Pantone 2728C kullanım için yapılabilir. Diğer beyaz, silver( gümüş varak), gold
(Altın varak) kullanımda degrade yapılamaz.
Pantone 2728 C renginde kullanılan Kuzu Grup logotaypı degradesiz kullanım yapılamaz.
Beyaz Fon üzerine siyah logo kullanımı yapılamaz.
Our company color is pantone 2728 c + black shadow . Every effort should be made to match
the approved colors

PANTONE 2728 C
CMYK: 90, 68, 0,0

GÜMÜŞ YALDIZ SİLVER
PANTONE 877

ALTIN YALDIZ GOLD
PANTONE 871

SİYAH
ZEMİNDE
KULLANIM

DEGRADE;

Farklı zeminlerde kullanım / When color is an option the following colors
must be used (Usage as shown below)
Siyah zeminde beyaz veya gold (Altın varak) Kuzu Grup logotaypı kullanılabilir.
Lacivert zeminde beyaz veya gümüş varak kullanılabilir.
Beyaz zemin veya açık tonlarda Pantone rengi 2728C ile Kuzu Grup sembolü siyah degradeli olarak
kullanım yapılabilir.

DEGRADE;

Fotoğraf üzeri kullanım / Visibility
Zeminle en fazla kontrast oluşturacak şekilde kullanılmalıdır.
The logo must always have good contrast with the background to ensure max. impact and visibility.

Dikey ve Yatay Kullanımlar / Vertical and Horizontal Logo Usage

Tipografi / Typography
Kurumsal yazışmalarda kullanılan yazı karakterleri aşağıda yer aldığı gibidir. Bu yazı karakterlerinin
haricinde farklı bir yazı karakteri kullanılamaz.
For the official correspondence, at least one Font that listed below should be chosen
and used.

Helvetica
abcçdefgğhıijklmnoö
pqrsştuüvwyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890
Calibri
abcçdefgğhıijklmnoö
pqrsştuüvwyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890
Gotham
abcçdefgğhıijklmnoö
pqrsştuüvwyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890
Gotham Narrow
abcçdefgğhıijklmnoö
pqrsştuüvwyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖ
PQRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Kuzu Grup SEMBOLÜ Yanlış Kullanımlar /
Unacceptable LOGOMARK Applications
Kuzu Grup sembolü deforme edilmemelidir.
Kuzu Grup sembolünde üçgenler ayrı kullanılmamalıdır.
Kuzu Grup sembolünde sağ üstteki kesik uç çıkarılmamalıdır.
Kuzu Grup sembolünde degradesiz kullanım yapılamaz.
DO NOT:
Stretch
Distort
Alter color
Redesign, redraw, outline, animate, modify
Use without black shadow
Remove any elements of the logomark

Kuzu Grup LOGOSU Yanlış Kullanımlar / Unacceptable LOGO Applications
Ayrılarak kullanım yapılamaz.
Çerçeveye alınamaz
Alt veya üstten çizgi çekilemez.
Deforme edilemez.
Farklı renklerde kullanım yapılamaz.
Yazı karakterleri değiştirlemez.
Eski logolar kullanılamaz.

DO NOT:
Stretch
Distort
Alter color
Redesign, redraw, outline, animate, modify
Use without black shadow
Remove any elements of the logo

Eski Logolar / Old Logos
Kuzu Grup logotaypı 2015 itibariyle değişmiştir. Altta yer alan logolar
tescilimizde olup güncel olarak kullanılamaktadır.
The logos below have been retired and are no longer in use.
Please do not use these logos and instead use one of the new logos.

GRUP

