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Logotayp / Logotype
Logomuz, "Özdisan" kelimesindeki noktalı harfler ile geriye kalan noktasız
harflerin belirli oran ve kurallar doğrultusunda bir araya getirilmesiyle
tasarlanmıştır. Elektronik komponent aksamına gönderme yapacak şekilde,
-ö ve -i'nin noktalarında minimal bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile
oluşturulmak istenen "elektronik akış imgesi" işaretidir. Bu işaret, bir sonraki
sayfalarda paylaşılan detaylara ve kurallara göre özel durumlarda tek başına
kullanılabilir. Dolayısıyla logotayp, tek parça olmasına ve kullanılmasına
rağmen içinde yer alan akış imgesi işareti ayrıca bir öge olarak ele alınabilir.
logotayp / logotype

→
çıkış noktası / the idea point

elektronik akış işareti (amblem)/ sign of electronic flow (emblem)
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Oranlar, güvenlik alanı / Proportions, safety
Özdisan logosu oranları ve uzaklıkları belirli ölçüler ile belirlenmiş olup
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Özdisan logosu, kullanıldığı
boyutta, minimum aynı boyut içinde yer alan "ö" harfinin gövde yüksekliği/
genişliği kadar sol, sağ ve alt bölümünde boşluk bırakılmalı; üst bölümünde ise
"ö" harfinin gövde yüksekliğine, bu yüksekliğin yarısı eklenecek şekilde boşluk
bırakılmalıdır.

X/2
X

X

X

Minimum boyut / size
Logonun kullanıldığı mecraya göre maksimum küçülebileceği ölçü, ekranda
100px, basılı mecrada ise 25mm'dir. Logo, bu boyutlardan daha küçük oranda
kullanıldığı durumda okunaklılığı azalır. Bundan dolayı belirlenen oranlara
sadık kalınmalıdır.

60px (ekran)
60px (screen)

25mm (baskı)
25mm (print)
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Zemin kullanımı / The use of the backgrounds
Özdisan logotaypının temel kullanım renkleri Özdisan mavisi (pantone 2736
C) ve yeşilidir (pantone 339 C). Renkler, yalnızca bu kılavuzda belirtilen kodlar
dikkate alınarak kullanılmalı ve herhangi başka bir renk ve/veya yakın
olabilecek tonlar ile değiştirilmemelidir. Logo, beyaz zemin üzerinde kelime
işareti Özdisan mavisi ve elektronik akış işareti Özdisan yeşili olacak şekilde
kullanılır. Bu kullanımdaki renkler yer değiştirilmemelidir, Özdisan kelime
işareti Özdisan yeşili ile yazılmamalıdır.
Özdisan logotaypının ikincil kullanıma uygun renkleri ise Özdisan koyu grisi
(pantone 432 C) ve açık grisidir (pantone 430 C). Renkler, yalnızca bu kılavuzda
belirtilen kodlar dikkate alınarak kullanılmalı ve herhangi başka bir renk ve/
veya yakın olabilecek tonlar ile değiştirilmemelidir.
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Zemin kullanımı / The use of the backgrounds
Özdisan logotaypının siyah ve beyaz (dişi) kullanımı:
Logo gerekli görüldüğü durumlarda, siyah zemin üzeri beyaz; beyaz zemin
üzeri siyah kullanılmak üzere negatif ve pozitif kullanıma uygundur. Ancak
siyah-beyaz kullanım versiyonları, sadece ve sadece iki renkli birincil logoların
uygulamada görsel uyuşmazlık yarattığı istisna durumlarda kullanılmalıdır.
Öncelikli kullanım değildir.
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Zemin kullanımı / The use of the backgrounds
Logotaypın herhangi bir zemin üzerinde, Özdisan renkleri veya siyah-beyaz
kullanımılarından hangisi ile yer alması gerektiğine karar verirken dikkat
edilmesi gereken ana unsur okunaklılık ve net bir görüntüdür. Bu noktada, hangi
logo kullanımının seçilmesi gerektiği kararında, yandaki siyah zeminin, en açık
ve en koyu değerlerinin gösterildiği uygulama örneği referans alınabilir. Bu
örnekte olduğu gibi olası çalışmalarda ve yüzeylerde, logo ile zemin arasında
en fazla kontrastı sağlayan logo kullanımı hangisi ise çalışmada o kullanıma
yer verilmelir.
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Zemin kullanımı / The use of the backgrounds
Özdisan logotaypı, sağ alanda gösterilen ve Özdisan kurumsal renkleri dışındaki
her tondaki zemin renklerinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, logonun beyaz olarak kullanılmasıdır. Beyaz
kullanım zorunluluğunun sebebi, bu farklı renk tonlarında yapılacak herhangi
bir çalışma ve tasarım üzerinde Özdisan mavisi ile nokta işaretinde yer alan
Özdisan yeşilinin okunaklı olup olmayacağı sorununu engellemektir. Ek olarak,
Özdisan logosunda yer alan iki ana renk, bir üçüncü rengin gündeme gelmesi
ile Özdisan kurumsal kimliğindeki sadeliğin kaybolmasına neden olabilecektir.
Özdisan logosu, kurumsal renklerinin olmadığı çok renkli alanlarda (fotoğraf
dışında ve ilgili görsel dışında) siyah-beyaz kullanımı ile var olmalıdır.
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Zemin kullanımı / The use of the backgrounds
Özdisan logotaypı, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında, zemin ile
arasında en fazla kontrastı sağlayan uygun versiyonu ile kullanılmalıdır.
Fotoğraf üzeri kullanımlarda, logotaypın okunaklı olmadığı durumlarda siyah
veya dişi (beyaz) olarak kullanılabilir.
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Yanlış kullanımlar / Misuse of the logotype
Özdisan logotaypı, sağ alandaki örnek görsellerin alt bölümünde “X” işareti
ile gösterilen durumlarda ve benzer olabilecek koşullarda kullanılmamalıdır.
Logotayp, yeşil tik işareti ile gösterildiği şekillerde kullanılmalıdır.
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Yanlış kullanımlar / Misuse of the logotype
Özdisan logotaypı, sağ alandaki örnek görsellerin alt bölümünde “X” işareti
ile gösterilen durumlarda ve benzer olabilecek koşullarda kullanılmamalıdır.
Logotayp, yeşil tik işareti ile gösterildiği şekillerde kullanılmalıdır.
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Kurumsal yazı karakteri / Primary typeface
Özdisan logotaypı Fieldwork Geo Bold (by Mostardesign) yazı karakteri
kullanılarak ve bazı harflerinde değişiklikler uygulanarak tasarlanmıştır.
Özdisan ile ilgili yapılacak tüm iletişim çalışmalarında Fieldwork yazı karakteri
ve ailesinin kullanılması önerilir.

Fieldwork Geo Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili metin başlıklarında kullanılır.
Fieldwork Geo Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Fieldwork İtalik Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili metin başlıklarında kullanılır.
Fieldwork İtalik Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Fieldwork Light: Özdisan ile doğrudan ilgili metin ve içeriklerde kullanılır.
Fieldwork Light: Özdisan ile doğrudan ilgili metin ve içeriklerde kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Fieldwork Light: Özdisan ile doğrudan ilgili metin ve içeriklerde kullanılır.
Fieldwork Light: Özdisan ile doğrudan ilgili metin ve içeriklerde kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789
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Yardımcı yazı karakteri / Supporting typography
Özdisan birincil kullanımlı kurumsal yazı karakteri olan Fieldwork ailesinin
olmadığı ya da ikincil derecede ilgili içerik, metin, görsel üzeri kullanımlarda
kullanılacak olan yazı karakteri Proxima Nova'dır.
Proxima Nova yazı karakteri ailesi içerisinde "a" ve "a" olmak üzere iki farklı
formda -a harfi bulunur. Tercih edilen ve önerilen kullanım -a harfinin şu
formudur: "a"

Proxima Nova Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili veya dolaylı metin başlıklarında kullanılır.
Proxima Nova Bold: Özdisan ile doğrudan ilgili veya dolaylı metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Proxima Nova Bold Italic: Özdisan ile doğrudan ilgili veya dolaylı metin başlıklarında kullanılır.
Proxima Nova Bold Italic: Özdisan ile doğrudan ilgili veya dolaylı metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCc
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Proxima Nova Regular: Özdisan ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili metin başlıklarında kullanılır.
Proxima Nova Regular: Özdisan ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCc
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

Proxima Nova Regular Italic: Özdisan ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili metin başlıklarında kullanılır.
Proxima Nova Regular Italic: Özdisan ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili metin başlıklarında kullanılır.

AaBbCa
0123456

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789
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Tipografi kullanımı / The use of typography
Metin bloklarının kullanımında satır sayısı dikkate alınmalıdır. Üç satırı
geçen metinlerde, metin sola yaslı yazılmalı, ortalı yaslı olacak şekilde asla
kullanılmamalıdır.
Aynı zamanda bir satır 7 kelimeden fazla olmamalıdır ve bunu sağlamak
için gerekirse metin, bloklara ayrılmalıdır. Bu kullanımlar sola yaslı olarak
kullanılabilir.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce mattis lectus odio,
at hendrerit lectus posuere in. Nam dapibus, ipsum eget hendrerit luctus, elit purus
interdum nulla, non luctus neque purus eu turpis. Donec euismod imperdiet nisl
vitae convallis. Nam velit odio, lobortis placerat justo ac, egestas finibus metus.
Quisque nec orci vel sapien luctus ullamcorper. Vestibulum quis ex sed ex finibus
interdum.



Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Fusce mattis lectus odio,
at hendrerit lectus posuere in. Nam
dapibus, ipsum eget hendrerit luctus,
elit purus interdum nulla, non luctus
neque purus eu turpis. Donec euismod
imperdiet nisl vitae convallis. Nam velit
odio, lobortis placerat justo ac, egestas
finibus metus. Quisque nec orci vel
sapien luctus ullamcorper. Vestibulum
quis ex sed ex finibus interdum.



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Fusce
mattis lectus odio, at hendrerit lectus
posuere in. Nam dapibus, ipsum eget
hendrerit luctus, elit purus interdum
nulla, non luctus neque purus eu turpis.
Donec euismod imperdiet nisl vitae
convallis. Nam velit odio, lobortis
placerat justo ac, egestas finibus
metus. Quisque nec orci vel sapien
luctus ullamcorper. Vestibulum quis ex
sed ex finibus interdum.
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Tipografi kullanımı / The use of typography
İçerik, logotaypın solundan hizalanabilir ve başlangıç noktası "ö" harfinin sol
dış noktası kabul edilebilir.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Özdisan Elektronik A.Ş. was
founded in 1980. Since its
establishment it has demonstrated remarkable growth
performance and became the
leading electronic components distributor in Turkey.
Özdisan distributes a wide
range of passive & active electronic components including
power semiconductors, semiconductors, capacitors, rectifiers, LCD modules, DRAMs,
flash memories & memories,
voice IC, microcontroller, sensors & detectors, LED’s, TFT’s,
relays, fans.
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Renk Kullanımı / Color
Özdisan logotaypının temel kullanım renkleri Özdisan mavisi (pantone 2736
C) ve yeşilidir (pantone 339 C). Renkler, yalnızca bu kılavuzda belirtilen kodlar
dikkate alınarak kullanılmalı ve herhangi başka bir renk ve/veya yakın
olabilecek tonlar ile değiştirilmemelidir. Tasarım ve çalışmalarda Özdisan
mavi ve yeşil renklerinin birbirine göre uygulama oranı 3 birime 1 birim denk
gelecek şekilde kullanılmalıdır.

blue

pantone 2736 C
c:99 m:93 y:0 k:0
Websafe RGB: #1226aa

3X

green

Özdisan logotaypının ikincil kullanıma uygun renkleri ise Özdisan koyu grisi
(pantone 432 C) ve açık grisidir (pantone 430 C). Renkler, yalnızca bu kılavuzda
belirtilen kodlar dikkate alınarak kullanılmalı ve herhangi başka bir renk ve/
veya yakın olabilecek tonlar ile değiştirilmemelidir.

X

pantone 339 C
c:84 m:0 y:63 k:0
Websafe RGB: #00b189

dark grey

pantone 432 C
c:79 m:64 y:52 k:44
Websafe RGB: #323e48

3X

light grey
X

pantone 430 C
c:55 m:41 y:38 k:5
Websafe RGB: #7b868c
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Renk Kullanımı / Color
Özdisan tasarımlarında kullanılacak yardımcı renkler ise sağ alanda gösterilen
renk paletindeki gibidir.

ekran için / for screen: #DCDAE9
RGB: 220 218 233 CMYK: 11 11 2 0

ekran için / for screen: #7A9BFF
RGB: 122 155 255 CMYK: 51 37 0 0

ekran için / for screen: #FCD199
RGB: 252 209 153 CMYK: 1 19 43 0

ekran için / for screen: #EE907B
RGB: 238 144 123 CMYK: 3 53 47 0

ekran için / for screen: #EFB8A9
RGB: 239 184 169 CMYK: 4 31 28 0
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