
Renkler

Yardımcı Renk :
Gri,

Renk kulanımı genel olarak Turkuaz
Kırmızı ve Siyahtır.
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Amblem Logo 1

Amblem Logotype 1
Doğru Kullanım Alanları

Bu arma büyük uygulamalarda;
Niğde isminin uzaktan net
okunabilmesi durumunda,
prestij uygulamalarında kullanılır.

Çok küçük uygulamalarda veya
yazı ağırlıklı farklı markalara ait
logotypelar ile bir arada
kullanılması tavsiye edilmez.

Niğde yazısını ortadan keserek Hilal 
şeklinde bir yay vardır. Üzerindeki dağ 
figürü Demirkazık dağının portresidir.
Niğde LogoType ve Yazısıyla birlikte bir 
bütündür. ‘Seni Çağırıyor’ sloganı mut-
laka logo ile birilkte bulunur.

Logo, Niğde Marka Kent amblemi ve 
logosu niteliğindedir.
Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği 
için, burada açıklanan kurallara uyul-
ması ve uygulamaların titizlikle kontrol 
edilmesi gereklidir.



Amblem Logo 1 / Dişi Kullanım
Amblem Logotype 1 için dişi kullanım
standardı yanda belirtilen şekilde
olmalıdır.

Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için,
burada açıklanan kurallara uyulması
ve uygulamaların titizlikle kontrol
edilmesi gereklidir.

Dişi Amblem LogoType 1
Doğru Kullanım Alanları

Bu arma büyük uygulamalarda;
Niğde isminin uzaktan net
okunabilmesi durumunda kullanılır.
Çok küçük uygulamalarda veya yazı
ağırlıklı farklı markalara ait
logotypelar ile bir arada
kulanılması tavsiye edilmez.

Hazırlanan görsellerin içinde
fark edilmesi ve bir damga gibi
ön plana çıkabilmesi için dişi 
olarak kullanımı öneriliir.



Amblem Logo 1 / Güvenlik Alanı
Logo, Marka Kent Niğde amblemi niteliğindedir.
Her türlü kullanımda armanın çevresinde
bulunan yazı, çizim, şekil, resim vb.
öğeler ile arasında en az yanda belirtilen
ölçülerde aralık olması gereklidir.



Amblem Logo 1 / İngilizce



        CMYK: 77 C / 0 M / 6 Y / 16 K

        CMYK: 5 C / 100 M / 100 Y / 0 K

        CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 100 K

        CMYK: 66 C / 57 M / 50 Y / 28 K

Amblem Logo 2

Logo 1a

Tanım
Niğde yazısını ortadan keserek Hilal 
şeklinde bir yay vardır. Üzerindeki dağ 
figürü Demirkazık dağının portresidir.
Niğde LogoType ve Yazısıyla birlikte bir 
bütündür. ‘Seni Çağırıyor’ sloganı 
mutlaka logo ile birilkte bulunur.

Logo, Niğde Marka Kend amblemi ve 
logosu niteliğindedir.

Yapı
Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği 
için, burada açıklanan kurallara uyulması 
ve uygulamaların titizlikle kontrol 
edilmesi gereklidir.

Renkler
Tüm amblem için CMYK kodu aşağıda belirtilmiştir.

Amblem Logotype 2
Doğru Kullanım Alanları

Bu arma büyük uygulamalarda;
Niğde isminin uzaktan net
okunabilmesi durumunda,
prestij uygulamalarında kullanılır.

Çok küçük uygulamalarda veya
yazı ağırlıklı farklı markalara ait
logotypelar ile bir arada
kullanılması tavsiye edilmez.



Amblem Logo 2 / Dişi Kullanım
Logo 2 için dişi kullanım standardı yanda 
belirtilen şekilde olmalıdır.

Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği 
için, burada açıklanan kurallara uyulması 
ve uygulamaların titizlikle kontrol 
edilmesi gereklidir.

Amblem Logotype 2
Doğru Kullanım Alanları

Bu arma büyük uygulamalarda;
Niğde isminin uzaktan net
okunabilmesi durumunda,
prestij uygulamalarında kullanılır.
Slogan ile birlikte kullanım biçimidir.

Hazırlanan görsellerin içinde fark
edilmesi öne çıkması için
Turkuaz alan ile birlikte kullanımı
önerilir.



Amblem Logo 2 / Güvenlik Alanı

Amblem Logotype 2

Doğru Kullanım Alanları

Bu arma büyük uygulamalarda;
Niğde isminin uzaktan net
okunabilmesi durumunda,
prestij uygulamalarında kullanılır.

Çok küçük uygulamalarda veya
yazı ağırlıklı farklı markalara ait
logotypelar ile bir arada
kullanılması tavsiye edilmez.

Her türlü kullanımda armanın 
çevresinde bulunan yazı, çizim, şekil, 
resim vb. öğeler ile arasında en az
yanda belirtilen ölçülerde aralık 
olması gereklidir.

Görsel kimlikteki bütünlüğün süreklil-
iği için, burada açıklanan kurallara 
uyulması ve uygulamaların titizlikle 
kontrol edilmesi gereklidir.



standartlardadır.

Amblem Logo 2 / İngilizce Kullanım



Amblem Logo / Dijital Ortamda Kullanımı
Logotype görsel kullanımında, çevresine 25 px 
boşluk kullanılması zorunludur. 
Logo koruma alanına dikkat edilmesi önemlidir.



Amblem Logo / Minimum Kullanım Boyutları

H: 2cm

Amblem Logotayp 1 Kullanımı

Yükseklik (h) 2 cm’den KÜÇÜK kullanılamaz  
Marka Kent logosunun minimum 
kullanım standartları yanda 
belirtilmiştir.

Görsel kimlikteki bütünlüğü 
sürekliliği için, burada açıklanan 
kurallara uyulması
ve uygulamaların titizlikle 
kontrol edilmesi gereklidir.



Logoların Farklı Zeminlerde Kullanımları

Logoların Farklı Zeminlerde Kullanımları

Marka Kent Niğde logolarının farklı 
zeminlerde doğru kullanımları yandaki 
gibidir.

Marka Kent Niğde logosunun renginin ne 
olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin 
renk değerine bağlıdır. Okunaklığı artırmak 
amacıyla Logotype zemin rengi ile kontrast 
olması gerekmektedir.

Marka Kent Niğde logosunun fotoğraflı bir 
zemin üzerinde uygulandığında zeminle en 
fazla kontrast oluşturacak versiyonu 
kullanılmalı, logonun okunaklığını azaltacak 
herhangi bir zemin kullanılmamalıdır.

Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, 
burada açıklanan kurallara uyulması ve 
uygulamaların titizlikle kontrol edilmesi 
gereklidir.



Logoların Yanlış Kullanımları

Logoların Yanlış Kullanımları

Marka Kente Niğde logusunun 
yanlış kullanımların ilişkin 
örnekler yanda belirtilmiştir. 
Tüm logolar, görsel sistemin 
parçası olarak uyum içerisinde 
olmalı ve bu kılavuz dışındaki 
kullanımlara izin vermemelidir.
Görsel kimlikteki bütünlüğün 
sürekliliği için bu önemlidir.



Yazı Karakterleri ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
AbcçdefgğhıijklMNoöprsşTUüvYz 1234567890

JUpiTer Pro AİLESİ

BANK GOTİK AİLESİ

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
AbcçdefgğhıijklMNoöprsşTUüvYz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

DAX AİLESİ

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

Marka Kent Niğde Kurum Kimliği’nin vurgulan-
masında amblemden sonra en önemli öğe yazı 
karakteridir. Görsel Kurum Kimliği için 3 farklı 
yazı karakteri seçilmiştir;

1. Jupiter Pro
2. Bank Gothic
3. Dax TR

Hangi yazı karakterinin hangi kurum kimligi 
öğesinde kullanıldığı kitapçıkta ilgili maddelerde 
belirtilmiştir.

Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, 
burada açıklanan kurallara uyulması ve uygu-
lamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.



Yazı Karakterleri / Yardımcı Fontlar
Myriad Pro

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

Times New Roman

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

Marka Kent Niğde Kurum Kimliği’nin vurgulan-
masında amblemden sonra en önemli öğe yazı 
karakteridir. Görsel Kurum Kimliği için 2 farklı 
yardımcı yazı karakteri seçilmiştir;

1. Myriad Pro
2. Times New Roman

Hangi yazı karakterinin hangi kurum kimligi 
öğesinde kullanıldığı kitapçıkta ilgili maddelerde 
belirtilmiştir.

Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için, 
burada açıklanan kurallara uyulması ve uygu-
lamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.



Tanıtım Alanları ve Materyalleri



Tanıtım Alanları ve Materyalleri



Tanıtım Alanları ve Materyalleri
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Tanıtım Alanları ve Materyalleri


