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TÜRKŞEKER, neredeyse bir asırdır kimliğinin parçası haline gelen 
değerlere gururla sahip çıktığı gibi, insanoğlunun vazgeçilmez temel 
besin maddelerinden olan şekeri, insan sağlığına uygun şartlarda ve 
çevreye duyarlı bir şekilde üretmekten ve vatandaşımızın tüketimine 
sunmaktan mutluluk duymaktadır. Yönetim kalitemiz ve toplumsal 
duyarlılığımız sayesinde tüm paydaşlar nezdinde Türkiye’nin en itibarlı 
markası olmayı sürdürmeyi görev biliyoruz.

Stratejik bir ürün olan şeker, 2019/20 üretim döneminde dünyada 110 
ülkede, 39,6 milyon tonu pancardan, 127 milyon tonu kamıştan olmak 
üzere toplam 166,7 milyon ton üretilmiştir.  Türkiye, şeker pancarından 
şeker üretiminde yaklaşık 2,5  milyon ton yıllık üretimi ile Dünya’ da 
beşinci, Avrupa Kıtasında dördüncü sıradadır.

Sürdürülebilirlik temelli gelecek vizyonunu temsil eden Yerli Üretimde 
Milli Değer” markasını oluşturan TÜRKŞEKER’in sektörde lider konumunu 
daha da güçlendirmek amacıyla, belirlediğimiz hedefler istikametinde 
alacağımız aksiyonlarla çalışmalarımıza ara vermeden hızlı ve kararlı 
bir şekilde devam etmekteyiz. 

Geleneksel ilkelerimizle ve tutumumuzla bir yandan mevcut 
faaliyetlerimizde iş hacmimizi, verimliliğimizi, teknoloji ve kalite 
standartlarımızı artırırken diğer yandan büyümemizi sürdürme 
amacıyla yeni fırsatları da titizlikle değerlendirmekteyiz. Her zaman 
olduğu gibi önümüzdeki dönemde de mevcut çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürürken, ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız.

Ülkemizin ve çalışanlarımızın yüksek potansiyeline olan inancımızla 
Şirketimizin sürdürülebilirliği için; aynı kararlılık, inanç ve sorumlulukla, 
geleceğe hep birlikte öncülük etmek için üzerimize düşen her 
türlü    görevi yerine getirerek, uzun vadeli değer tesisi hedefimiz ve 
vizyonumuz çerçevesinde özveriyle gerekli çabanın gösterileceği inancı 
ile    TÜRKŞEKER ve Sektör ile ilgili tüm çalışmaların ve alınacak kararların 
ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

 
Mücahit ALKAN
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



Başlangıç

Türkşeker Kurumsal Kimlik Kataloğuna hoşgeldiniz. Bu 
katalog, Türkşeker markasına ait kreatif çalışma yapacak 
olan kişilere ithafen yapılmış olup; tasarımsal çalışmalarda 
izlenilmesi gereken yol, ipuçları ve marka kimliğinin her 
alanda doğru uygulanması niteliğinde bir kılavuzdur. 
Brand Mentor ekibi olarak bu kılavuzda mümkün 
olduğunca detaylara yer vererek Türkşeker markasının 
gittiği her coğrafyaya, aynı kalitede ve görsellikte 
ulaşmasını hedefledik. İncelerken ayırdığınız zaman için 
şimdiden teşekkürlerimizi iletiriz.
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Bu ülkenin evlatları tarafından,
bu ülkenin tarımı için değer oluşturmak adına...
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Şeker pancarının 
simgeleştirilerek üretimi 
simgeleyen çarkların etrafında 
döndürülmüştür.

4x
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x

1.1 Amblem
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Amblem bu şekilde tasarımsal öğelerle 
birlikte kullanılabilir.
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Türkşeker-SemiBold

 ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

1.2 Logo Yazı Karakteri
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Türkşeker-SemiBold 
yazı karakteri 
Türkşeker 
markası için özel 
tasarlanılmış olup 
yazışmalar sloganlar 
gibi metin alanlarında 
zorunlu olmamakla 
birlikte kullanılmadır.
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Sloganlar
Türkşeker sloganları oluşturulurken milli duyguları 
geleceğe taşımaktan bahsedilmeli ve bu duygu 
doğrultusunda, teknolojiden, yenilikten ve görsel 
kimliğinin getirdiği gereklilik olarak doğaya sağladığı 
katkıdan bahsedilmelidir. Genel tema olarak milli 
değerlerin öne çıkarılması gerekmektedir. 

1.3
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Yerli Üretimde Milli Değer

Bu ülkenin evlatları tarafından,
bu ülkenin tarımı için değer oluşturmak adına...

Türkşeker, bize yeter

Türkşeker ile daha ileriye Türkiye
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1.4 Logo Hikayesi

Toprak, yüzyıllardır bu toplumu birbirine bağlayan, besleyen, ona gücünü veren yegane değişmez varlığımız..

Türkşeker logosunun merkezindeki beyaz leke, işte bu etrafı, Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlerle çevrili; 
her mevsiminde ayrı güzellik taşıyan ve her şeyin hayat kaynağı topraktan ilham alınarak oluşturuldu. 

İşleyen çarkların etrafında dönen, stilize şeker pancarlarının rengi ise; gökyüzünün mavisi,  emekle başlayan 
sabahın grisi, buğdayın sarısı ve kır çiçeklerinin pembeliği karıştırılarak elde edildi.. Bu yeşil öyle bir yeşil ki; 
içinde çiftçimizin alın terini, işçimizin emeğini, tüketicimizin sağlığını barındıran; güven ve huzur veren bir yeşil.

Logotype’taki eğim hızı çabuk karar almayı; 
siyah renk ise gücü, güveni, bu toprakların 
asaletini temsil etmektedir. 

Yazı karakterlerinde tüm harflerin küçük, 
“T” harfinin büyük yazılmasının sebebi ise 
salt bir cümleye başlanırken baş harfinin 
büyük yazılmasından değil; “Türk” kelimesinin 
dünyanın hiçbir yanında küçük yazılamayacak 
kadar ağır bir sorumluluğu olduğundandır.

İşte bu sorumluluk bilinciyle, yeni ve 
modernize edilmiş Türkşeker Logosu; bu 
ülke topraklarında, bu ülkenin evlatlarına 
ithafendir.
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Logo oranları bu 
şekilde kullanılmalıdır 
ve Logo orantılı 
şekilde büyütülüp
küçülmelidir. 

Logo 
Minimum
25 mm 
kullanılmalıdır 

25mm’in 
altında olduğu 
alanlarda bu 
şekilde
kullanılmalıdır.

1.5 Logo Oranları
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1.5 Logo Oranları / Sloganlı

   
  

Yerli Üretimde Milli Değer

Yerli Üretimde Milli Değer

Yerli Üretimde Milli Değer

Logo oranları bu 
şekilde kullanılmalıdır 
ve Logo orantılı 
şekilde büyütülüp
küçülmeilidir. 

Logo 
Minimum
25 mm 
kullanılmalıdır 

25mm’in 
altında olduğu 
alanlarda bu 
şekilde
kullanılmalıdır.
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1.6 Logo Beyaz Koruma Alanı
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1.6 Logo Beyaz Koruma Alanı / Sloganlı
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1.7 Logo Görsel Üzeri Kullanım
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1.8 Logo Dijital Kullanımı Logo’nun RGB ve Hex tonlarıyla 
oluşturulan dijital platformu
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Kurumsal kimlikte; başta şeker pancarının sürdürülebilir tarıma katkıları ile 
yaşamın devamlılığının anahtarı olan bitki ve tohumlara saygı çerçevesinde; 
yeşilin güven veren renk tonlarından biri kullanılmıştır. Aynı zamanda refah 
ve bereketin de simgesi olan yeşilin, Türkşeker kurum kültürü ve gelecek 
kuşaklara bırakılacak milli tarım mirasına da en uygun renklerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz. Yeşilin siyah ile birlikte kullanımı ile, güçlü ve modern bir kurum 
imajı oluşturulmak istenmiştir. Ayrıca bu iki tonun bir arada kullanımı ile, 
Türkşeker’in yer alacağı tüm basılı ve dijital çalışmalarda, okunabilirliğinin ön 
planda olması amaçlanmıştır.

Renkler
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Renkler
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Renklerin spot olarak kullanıldığı durumda kullanılacak 
renk değerleri bu şekildedir.

Renklerin spot olarak kullanıldığı durumda kullanılacak 
renk değerleri bu şekildedir.

2.1 Logo / Marka Renkleri

Black
C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

RGB
R 29 - G 29 - B 27

HEX
#231f20

Green
C:90 M:32 Y:93 K:24

Green
R:0 G:105 B:56

HEX
#006938
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Kullanılacağı mecraya göre renk kodları
bu şekilde olmalıdır.

Kullanılacağı mecraya göre renk kodları
bu şekilde olmalıdır.

Filigran rengi olarak
C:13 M:2 Y:13 K:0

kullanılmalıdır.

Black
C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

RGB
R 29 - G 29 - B 27

HEX
#231f20

Green
C:90 M:32 Y:93 K:24

Green
R:0 G:105 B:56

HEX
#006938

Filigran

2.2 Logo Renk Detayları
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DOĞRU

2.3 Logo Zeminde Doğru Kullanım
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YANLIŞ

2.4 Logo Zeminde Yanlış Kullanım
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2.5 Fabrika Tabela Kullanımları
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DOĞRU YANLIŞ
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Renklerin spot olarak kullanıldığı durumda kullanılacak 
renk değerleri bu şekildedir.

Bora Y-992 

Fabrikalar İdari Binalar Sosyal Tesisler

Dolu Tanesi A-44

Boran 7770

Gümüş Gri Y-991

Zemheri 7525 İmbat (Softone) 6735

2.6 Fabrika Dış Renkler
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Renklerin spot olarak kullanıldığı durumda kullanılacak 
renk değerleri bu şekildedir.

050 Kumsal Beji Cİ-6262 İç Cephe Kumru ve Kum Taşı İÇ Cephe Kum Beji

2.7 Fabrika İç Renkler
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2.8 Tanklar / Fuel Oil
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2.8 Tanklar / Melas Tankı
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03Yazı Karakterleri
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Türkşeker-Semibold-İtalic

Rubik-Family

Nortwell

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Düz metin, tanımlayıcı içerik, metin gövdesi 
için kullanılabilir olmakla birlikte zorlayıcı bir 
kural bulunmamaktadır

Düzenli bir ifadeye estetik katmak üzere 
kullanılacak board yazısında zorunludur.

3.1 Yazı Karakterleri
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Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilin-
meyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak 
karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl 
boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de 
sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile 
ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık 
yazılımları ile popüler olmuştur.

Neden Kullanırız?
Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum 
kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kıyasla 
daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü 
yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum 
kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama 
yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen 
kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir.

Nereden Gelir?
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihin-
den bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia'daki 
Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasa-
jında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' sözcüğünün klasik 
edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero 
tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et Malorum" (İyi ve Kötünün 
Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı 
üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk 
satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 1.10.32 sayılı bölümdeki bir satırdan gelmektedir.

1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden 
üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham 
çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.

Nereden Bulabilirim?
Lorem Ipsum pasajlarının birçok çeşitlemesi vardır. Ancak bunların büyük bir çoğunluğu 
mizah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek değiştirilmişlerdir. Eğer bir Lorem Ipsum 
pasajı kullanacaksanız, metin aralarına utandırıcı sözcükler gizlenmediğinden emin olmanız 
gerekir. İnternet'teki tüm Lorem Ipsum üreteçleri önceden belirlenmiş metin bloklarını yineler. 
Bu da, bu üreteci İnternet üzerindeki gerçek Lorem Ipsum üreteci yapar. Bu üreteç, 200'den 
fazla Latince sözcük ve onlara ait cümle yapılarını içeren bir sözlük kullanır. Bu nedenle, 
üretilen Lorem Ipsum metinleri yinelemelerden, mizahtan ve karakteristik olmayan sözcükle-
rden uzaktır.

Türkşeker Tarihi

Ahmet T.
Ahmet Taşdemir

Burada Düzeltme Yapalım

3.2 Yazı Karakterleri / Diplomasi
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Diplomaside ıslak imzalar 
“mavi tükenmez ya da 
dolma kalem” ile,
İsimler “siyah tükenmez 
kalem ya da dolma kalem” 
ile, düzeltmeler ise “kırmızı 
tükenmez ya da dolma 
kalemle yapılmalıdır.”

İptal Düzeltme

İmza

İsim
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DESENLER
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05Basılı Dökümanlar
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5.2 Antetli Kağıt
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07.07.2020

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı 
bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini 
alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. 
Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden 
elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset 
yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum 
sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Neden Kullanırız?
Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem 
Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya 
kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır. Şu anda birçok 
masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayılan mıgır metinler olarak 
Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama motorlarında 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri 
ile arama yapıldığında henüz tasarım aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar 
içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri 
geliştirilmiştir.

Nereden Gelir?
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 
tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. 
Virginia'daki Hampden-Sydney College'dan Latince profesörü Richard McClintock, bir 
Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç sözcüklerden biri olan 'consectetur' 
sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. 
Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 45 tarihinde kaleme alınan "de Finibus Bonorum et 
Malorum" (İyi ve Kötünün Uç Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden 
gelmektedir. Bu kitap, ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok 
popüler olmuştur. Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan "Lorem ipsum dolor sit amet" 
1.10.32 sayılı bölümdeki bir satırdan gelmektedir.

1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için 
yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. 
Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden 
üretilmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Sermayesi: 3.000.000TL 

ANKARA MAKİNA FABRİKASI
06930 Etimesgut - ANKARA

:
:

Tel
E-Posta

+90 312 293 44 00     Fax: 0312 243 14 47
ankaramakina@turkseker.gov.tr

Merkez / ANKARA
Sicil No: 307

turkseker.gov.tr /turksekeras

22.3mm 19mm19mm

13mm

13mm

13mm

Devam Kağıdı
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Not Defteri spiral telli ve 146x206mm. ölçüsünde tasarlandı.
Özellikle Kapaklar 320gr. deniz köpüğü desenli özel kağıt kullanılmalıdır.

5.3 Not Defteri
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Bloknot 106x106mm. ölçüsünde tasarlandı.

5.4 Bloknot
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Genel Müdürlük: Mithatpaşa Caddesi No:1406100 Yenişehir/ANKARA TEL: 0(312) 458 55 00 

turkseker.gov.tr /turksekeras

22x31cm22x31cm

Kapaklı dosya tasarımı bu şekilde olmalıdır.
Kağıt olarak 320gr deniz köpüğü desenli özel kağıt kullanılmalıdır.

Amerikan Kuşe yapılması durumunda 350gr kullanılmalı ve mat selefonlu olmalıdır.

5.5 Kapaklı Dosya
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Genel Müdürlük: Mithatpaşa Caddesi No:1406100 Yenişehir/ANKARA TEL: 0(312) 458 55 00 

turkseker.gov.tr /turksekeras

Genel Müdürlük: Mithatpaşa Caddesi No:1406100 Yenişehir/ANKARA TEL: 0(312) 458 55 00 

turkseker.gov.tr /turksekeras

5.6 Kapaklı Dosya Alternatif

Kapaklı dosya tasarımı 
22x31cm ebatlarında bu 
şekilde olmalıdır.
Kağıt olarak 320gr deniz 
köpüğü desenli özel kağıt 
kullanılmalıdır.
Amerikan Kuşe yapılması 
durumunda 350gr 
kullanılmalı ve mat 
selefonlu olmalıdır.
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Yeni kurumsal dikkate alınarak yapılan sosyal medya tasarımları öneri 
niteliğindedir. Talebe göre revize elebilir. 

Genel Müdürlük:
Mithatpaşa Caddesi No:14  Yenişehir / Ankara
Tel: +90 312 458 55 00 - Fax: +90 312 458 55 13 turkseker.gov.tr /turksekeras

Genel Müdürlük:
Mithatpaşa Caddesi No:14  Yenişehir / Ankara
Tel: +90 312 458 55 00 - Fax: +90 312 458 55 13 turkseker.gov.tr /turksekeras

21x21cm 22x30,7cm24x10,5cm

5.7 Zarflar

Genel Müdürlük:
Mithatpaşa Caddesi No:14  Yenişehir / Ankara
Tel: +90 312 458 55 00 - Fax: +90 312 458 55 13 turkseker.gov.tr /turksekeras
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06Kurum İçi Dökümanlar
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6.1 Sunum Şablonu

16:9 Sunum Formatı

Ana Başlık

Alt Başlık

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the indus-
try's standard dummy text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a galley of type and scrambled 
it to make a type specimen book. It has survived not 

only five centuries,

Alt Açıklama

ARA
SEPERATÖRAlt Açıklama

KAPAK BAŞLIĞI
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1.3 Mutfak Gereçleri / Tabak
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6.2 Sertifika

Sayın,

Genel Müdür

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

Ankara Şeker Fabrikası

Sayın,

Genel Müdür

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat.

Genel Müdürlüğü

Sertifika Tasarımı kurumsal bir şart değildir. Zaman zaman genel görsel çizgiye 
bağlı kalarak tasarımı değişebilir.
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1.3 Mutfak Gereçleri / Tabak
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6.3 Bardak
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6.4 Usb
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6.5 Personel Kartları

Adı 
Soy Adı
Ünvanı

Personel Kimlik Kartı

Adı 
Soy Adı
Ünvanı

Stajyer Kimlik Kartı

Adı 
Soy Adı
Ünvanı

Personel Kimlik Kartı

Adı 
Soy Adı
Ünvanı

Stajyer Kimlik Kartı
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6.6 Kapı İsimlikleri

Çiftçi LokaliÇiftçi Lokali
Ankara Ankara

MuhasebeSatın Alma
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6.7 Totem
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6.8 Mutfak Gereçleri / Tabak

70



6.9 Mutfak Gereçleri / Masa Servisi ve Çatal Kaşık Kese Kağıdı

/turksekerasturkseker.gov.tr

45x29cm

8,5x24cm
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6.10 Personel Tişört ve Şapka
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6.11 Misafirhane Gereçleri

73



6.12 Çanta
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Çantalar;
kullanım amacına göre ebatları
değişebilir. Genel konsept için 
bu tasarımların dışına çıkılmaması 
gerekmektedir.
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6.13 Masa, Makam ve Kırlangıç Bayrak

Makam Bayrağı

Kırlangıç Bayrak

Masa Bayrağı
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6.14 Stand / Roll-Up / Desk

Stand görseli, ön desk şekli gibi detaylar örnek teşkil eder 
ve konuya göre değişebilir. 77



Yeni kurumsal dikkate alınarak yapılan sosyal medya tasarımları öneri 
niteliğindedir. Talebe göre revize elebilir. 

Dünya Kadınlar Günü 15 Temmuz
Demokrasi ve Şehitleri Anma GünüKutlı Olsun

600.000 TON
Buğday Üretimi
İle Çiftçimize Verdiğimiz
Destek Büyüyor

6.15 Sosyal Medya
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1.7 Logo
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