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İÇİNDEKİLER



Kılavuzun amacı; logo standartlarının belirlenerek, amblem, logotayp ve logo gibi

temel unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların inisiyatif

kullanarak üretilmesinin engellenmesidir.

Payda logo kullanım kılavuzu, Payda kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel

malzemelerde, Payda logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. Görsel

malzemelerde logo uygulamalarında çıkabilecek temel uygulama sorularına yol

göstermek için hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer almayan sorularınız ve standart logo 

dışındaki uygulamalarınız için Payda Genel Sekreteri ile iletişim kurabilirsiniz. 

1 - PAYDA KURUMSAL KİMLİK KILAVUZUNUN AMACI



2 - PAYDA LOGOSU

▪ Logodaki portakal ve dilimleri 

bir arada olmanın ve ortak 

paydada buluşmanın gücünü  

ifade eder. 2010 yılında  

tasarlanmıştır.

▪ Payda yazısı beyaz ve siyah 

zeminlerdeki kullanımına 

göre yandaki gibi kullanılır.

▪ Farklı zemin rengi  kullanımı 

uygun değildir.



3 - LOGO ÖLÇÜLERİ

▪ «a» mesafesi

½ a mesafesi «a» yüksekliğine göre

belirlenir ve logonun bulunduğu

emniyet alanını tanımlar ve her 

zaman diğer elementlerden uzakta 

kullanılır.



RENKLER

▪ Herhangi bir baskı malzemesi 

kullanılacağı zaman bu ölçüler 

matbaa ile paylaşılabilir. 



Paylaşma ve Dayanışma Platformu

4 - Proje Bazında Hazırlanan PAYDA Logoları



PROJE BAZINDA LOGO KULLANIMI VE 

PROJE İSİMLERİ

▪ Payda Logosu sabittir. Slogan 

farklı renklerde olabilir. Ama 

yandaki örnekte ve bir önceki 

sayfadaki Payda proje logolarında 

görüldüğü gibi mutlaka payda 

logosunun altında tüm proje 

logoları ile uyumlu kullanılmalıdır.

▪ Logolar yanyana kullanıldığı 

zaman görsel olarak uyumlu 

gözükmelidir. 



5 - ANTETLİ KAĞIT KULLANIMI

▪ Payda Logosu üstte ve ortada en 

alt sayfada yasal dernek adresi yer 

alacak şekilde kullanılır.

▪ Yazı tipi Arial yazı font’u 10,5 dur. 

Paragraf aralıklarına ve sağ-sol 

dan eşin marj bırakıp eşitleme 

yapılmasına mutlaka dikkat 

edilmelidir.

▪ Tüm yazışmalar Payda antetli

kağıt şablonu ile yazılmalıdır.











Dosya















Teşekkürler


