
Logotype

.

FTSO Logotype’ı daima Amblem ile beraber
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

1.1

Logotype, bir kuruluşun tanıtım isminin belli bir yazı karakteriyle konusuna özgü bir 
şekilde tasfir edilmesidir.

FTSO Logotype’ı için evrensel bir yazı karakteri olan Zrnic (fontu) seçilmiştir. Fakat harflerde
güçlü ve tutarlı bir kurum kimliği için değişiklik yapılmıştır.

FTSO Logotype’ı hiç bir zaman Amblemden ayrı kullanılmayacaktır. Logotype’ın karakteri asla
değiştirilmeyecek ve gölge ya da kontür gibi eklerle süslenmeyecektir.

Logotype elemanlarının gerek yerleşim, gerek oran bakımından birbirleriyle ilişkileri asla
değiştirilmeyecek, Logotype cümle içinde kullanılmayacak, başka bir yazı ya da desene süperpoze

edilmeyecek ya da logo üstüne hizalı yuvarlak bir yazı hali dışında bir açıda yerleştirilmeyecektir.
FTSO Amblem-Logotype’ının kullanım renkleri ve doğru/yanlış kullanım örnekleri için sayfa 1.0’a

bakınız.
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Amblem

Doğru

· Amblemin rengi lâcivert ( Pantone  7694C ) ve turkuaz( Pantone 7710C ) olmalıdır,

 bu iki rengin dışında başka bir renk kullanılmamalıdır. ( İki renk baskının ekonomik 

 olmadığı durumlarda amblem siyah basılmalıdır. )

·A mblemin biçimi kesinlikle değiştirilmeyecektir. Tramlı, içi doldurulmuş, gölgeli, 

 kontürlü ya da fotografik değişimlere uğramış versiyonlar geçerli değildir.

·A mblemin içindeki 1901 yazısı her şartta en altta kullanılan tasarım rengini alcaktır.

·Ö zel koşullarda uygulanabilecek diğer renk kullanımları için sayfa 1.6' ya bakınız.

.Amblem biçimi
kesinlikle 
değiştirilemez

Yanlış
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Amblem & Logotype

.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının amblem ve logo’sunun tek bir çeşit kullanım şekli vardır. Bu 
şekil dışında kullanım kabul edilemez. Oda ablem ve logosu minimum kullanım büyüklüğü 

20mm x 20mm şeklinde olmalıdır aksi taktirde logo üzerinde ki kurum
 yazısı okunamayacak bir ölçüye gelir.
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Ablem ve Logo’muz ile birlikte kullanılabilecek olan zemin renkleri aşağıda tasvir 
edildiği şekildedir. CMYK, RGB ve HEX olarak verilen zemin, Logo ve Ablem

renkleri dışında bir renk kullanılması kesinlikle kabul edilemez.
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    RENK              PANTONE                    CMYK                       RGB

7694 C 

7710 C 

BEYAZ

C:96 M:71 Y:31 K:4 

C:60 M:0 Y:20 K:0

C:0 M:0 Y:0 K:0

R:41  G:83  B:127

R:102  G:195  B:208

R:254  G:254  B:254

#29537F

#66C3D0

#FEFEFE



Zemin Renk Uygulamaları

.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının amblem ve logo’sunun altında kullanılabilecek
zemin renkleri aşağıda sıralandığı gibidir. Ablem ve logo’muzun bunların ,

dışında bir zemin rengi ile kullanılması düşünülemez.

Transparan Zemin #29537F #66C3D0

Siyah Zemin 
Beyaz Baskı

Beyaz Zemin
Siyah Baskı

Standart Kullanım
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