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TMMOB Şehir Plancıları Odası logo kullanım kılavuzu, odamız kurumsal kimliği kapsamında, 
tüm görsel malzemelerde, logonun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. Odamızın üyeleri ve 

kamuyla paylaştığı görsel malzemelerde dil birliği, algı bütünlüğü sağlamak amacıyla 
düşünülen standardları özetleyen bu kitapçık görsel malzemelerde logo kullanımlarına yol 

göstermek için hazırlanmıştır. Kitapçığın temel amacı; logo ve şube/komisyon adları 
yazımlarının inisiyatif kullanarak üretilmesinin önüne geçmektir.
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Temel Kurallar
a. Amblem Kullanımı

- Amblem aşağıdaki gibidir. Hiçbir koşulda çizilerek yeniden üretilemez.
- Amblem, http://www.spo.org.tr/hakkimizda/oda_logosu.php  adresinde verilen vektörel dosyadan çoğaltılarak 
kullanılabilir.
- Hiçbir nedenle deforme edilemez, oranları bozulamaz.
- Bu kılavuzda tarif edilenlerin dışında hiçbir grafik elemanla yan yana gelemez.
- Amblemin renkleri siyah beyaz uygulamalarda; beyaz zeminde siyah ve siyah zeminde beyaz, renkli uygulamalarda ayrıntılı renk kodları      
aşağıda verilen yeşildir.
- Bu üç rengin dışında başka bir renk kullanılamaz. 
- Amblem aşağıda gösterildiği gibi ortadaki boş olmak üzere 9 adet kareden oluşmuştur. Karelerin arasındaki boşluklar “x” boyutunda ve 
karelerin her bir kenarı “17x” boyutundadır. Ablemin oranları aşağıda belirtilmiştir.
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17x

17x

# 008000 RGB;
R0+G128+B0

CMYK;
C87+M24+Y100+K13

# 000000 RGB;
R0+G0+B0

CMYK;
K100



Amblemin Farklı Zeminlerde Kullanımı

- Amblem farklı zeminlerde etrafındaki beyaz koruma alanı ile kullanılmalıdır. Yalnızca siyah-beyaz baskılarda siyah zemin üzerinde 
beyaz renkte kullanılabilir.

Amblemin Hatalı Kullanımı

- Amblem bu kılavuzda tanımlanandan başka bir biçimde kullanılamaz. Deforme edilemez, etrafına beyaz renk dışında kontur 
eklenemez, hacim verilemez, saydam yapılamaz,üzerine herhangi bir eleman gelemez. “e. Özel durumlar” bölümünde belirtilen 
kullanımlar haricinde başka renkte kullanılamaz.
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a. Logo Yatay Kullanımı

- Logo bu kılavuzda tanımlanandan başka bir biçimde kullanılamaz. Deforme edilemez, etrafına kontur eklenemez, hacim verilemez, 
saydam yapılamaz, üzerine herhangi bir eleman gelemez.
- Logo - amblem ilişkisinin kurarken “amblemdeki karelerin 4’te 1’i boyutundaki bir kare” yatay ve dikey ölçü birimi olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca amblemdeki karelerin her birinin alt noktası logodaki yazılar için birer satır tanımlamaktadır.
- Logoda kullanılan font ailesi “Kabel” dir.
- Logoda kullanılan renklerin (amblem, yazı ve şube adları) ayrıntılılı renk kodları aşağıda verilmiştir.

Kabel LT Light:
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPQRSTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrstuüvwxyz
0123456789 .,:;-!?/’ ”()*+-=%

Kabel Md BT:
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789 .,:;-!?/’ ”()*+-=%

# 008000 RGB;
R0+G128+B0

CMYK;
C87+M24+Y100+K13

# 000000 RGB;
R0+G0+B0

CMYK;
K100

# 939598 RGB;
R147+G159+B152

CMYK;
K50
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Logonun Farklı Zeminlerde Kullanımı

- Zemin renklerine göre kılavuzda belirtilen tüm kısa, uzun, Türkçe, İngilizce, Türkçe-İngilizce logolar için aynı kurallar ve renk seçenekleri 
geçerlidir. Yazı rengi,koyu renk zeminde beyaz, açık renk zeminlerde siyahtır. 
- Zeminin koyu renkli basıldığı durumlarda amblem çevresi beyaz kontorlu olarak yazı ise beyaz renk olarak, açık renk zeminlerde ise 
amblem orijinal haliyle, yazı da siyah olarak  basılır. Yalnızca siyah-beyaz baskılarda siyah zemin üzerinde beyaz renkte kullanılabilir.
- Logo okunurluğunu azaltabilecek fotoğraf, desen gibi arka planlarda, logo aşağıdaki örneklerdeki gibi beyaz zemin içerisinde kullanıl-
malıdır. Amblemdeki karelerin 4’te 1’i boyutundaki bir kare ölçü birimi olarak kullanılarak söz konusu beyaz arka planın sınırları belirlenir.
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Logonun Şube Adlarıyla Birlikte Farklı Zeminlerde Kullanımı

- Bir önceki bölümde geçerli olan kurallar geçerlidir. 
- Logo (bütün şubelerin logoları dahil olmak üzere), http://www.spo.org.tr/hakkimizda/oda_logosu.php  adresinde verilen vektörel 
dosyadan çoğaltılarak kullanılabilir.
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c. Logonun Komisyon Adlarıyla Birlikte Kullanımı

- Dikey ve yatay logonun komisyon adlarıyla birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir.
- Komisyon adlarıyla birlikte kullanılan logonun farklı zeminlerde kullanımında bir önceki bölümdeki kurallar geçerlidir.
- Logo (bütün şubelerin logoları dahil olmak üzere), http://www.spo.org.tr/hakkimizda/oda_logosu.php  adresinde verilen vektörel 
dosyadan çoğaltılarak kullanılabilir.
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d. Koruma Alanı

- Kullanılan logo versiyonu ne olursa olsun, logonun çevresine 4 yönden de “1 amblem” yüksekliğinden daha fazla hiçbir grafik eleman 
yaklaşamaz.

e. Özel Durumlar

- Odamızın kuruluşundan bugüne kullanımı alışa gelmiş, devamlılığı sağlanmış ancak yukarıdaki kurallara uymayan “Kadın Komisyonu” 
logosunda kullanılan renk kodları aşağıdaki gibidir. Bu özel durum dışında kılavuzun geçerlilik tarihinden itibaren yukarıdaki kural seti 
dışında logo kullanımı TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez kararına sunulacaktır.

9

# 662D91 RGB;
R102+G45+B145

CMYK;
C75+M100+Y0+K0

# 000000 RGB;
R0+G0+B0

CMYK;
K100

# 939598 RGB;
R147+G159+B152

CMYK;
K50


