


9 cm çapında kullanıldığı zaman üniversite ismi 
24,5 pt büyüklüğünde yazılmalıdır.

Kulüp logoları düzenlenirken;

- Her zaman paragraf stili ortalı olmalıdır.

- Her zaman Üniversite yazısı alt kısımda olmalıdır.

- Aşağıda üniversite isimlerinin en uzun ve en kısa 
haliyle nasıl düzenlenebileceği hakkında örnekler 
bulunmaktadır.

- Lütfen belirtilen renk kombinasyonlarının dışına 
çıkmayınız.
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“fotoğraflı” afiş kullanımı - dikey

Fotoğra�ı a�ş kullanımı;
elinizdeki fotoğrafın çözünürlüğünü yeterli olması 
durumunda tercih edilmelidir.

Dikey alanlar için yandaki a�ş kompozisyonu 
kullanılmalıdır.

Yandaki a�ş A4 kağıt büyüklüğünde planlamış olup 
aşağıdaki değerler buna göre verilmiştir.

Cem Yılmaz
ile Söyleşi
Calibri - Bold Italic - 48 pt

Tarih, gün, saat, yer
Calibri - Bold - 32 pt

Konu bandı
Calibri - Bold Italic - 42 pt

Renk kombinasyonları aşağıdaki gibidir.
Kulüp logosunun hangi rengini tercih ettiyseniz o renkten 
referans almanız gerekmektedir.

Üniversitenizin logosu sol alt köşede,
üniversite Genç Yeşilay kulüp logonuzu sağ alt köşeye 
minimum 3cm çapında konumlandırınız.

Nasıl zengin oldum?

Cem Yılmaz 
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27 Ekim 2015 
Salı
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Nasıl zengin
oldum?

Fotoğra�ı a�ş kullanımı;
elinizdeki fotoğrafın 
çözünürlüğünü yeterli olması 
durumunda tercih edilmelidir.

Yatay alanlar için yandaki a�ş 
kompozisyonu kullanılmalıdır.

Yandaki a�ş A4 kağıt 
büyüklüğünde planlamış olup 
aşağıdaki değerler buna göre 
verilmiştir.

Cem Yılmaz
ile Söyleşi
Calibri - Bold Italic - 48 pt

Tarih, gün, saat, yer
Calibri - Bold - 32 pt

Konu bandı
Calibri - Bold Italic - 42 pt

“fotoğraflı” afiş kullanımı - yatay
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“fotoğrafsız” afiş kullanımı - dikey

Fotoğrafsız a�ş kullanımı;
elinizde konu ile ilgili herhangi bir fotoğraf bulunmaması 
durumunda tercih edilmelidir.

Dikey alanlar için yandaki a�ş kompozisyonu 
kullanılmalıdır.

Yandaki a�ş A4 kağıt büyüklüğünde planlamış olup 
aşağıdaki değerler buna göre verilmiştir.

Konu bandı
Calibri - Bold Italic - 48 pt - Tamamı Büyük Harf

Cem Yılmaz
ile Söyleşi
Calibri - Light - 48 pt

Tarih, gün,
Calibri - Bold - 75 pt, 18 pt
Saat, 
Calibri - Bold - 34 pt
Yer,
Calibri - Bold - 16 pt

Renk kombinasyonları aşağıdaki gibidir.
Kulüp logosunun hangi rengini tercih ettiyseniz o renkten 
referans almanız gerekmektedir.

Üniversitenizin logosu sol alt köşede,
üniversite Genç Yeşilay kulüp logonuzu sağ alt köşeye 
minimum 3cm çapında konumlandırınız.
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Fotoğrafsız a�ş kullanımı;
elinizde konu ile ilgili herhangi 
bir fotoğraf bulunmaması 
durumunda tercih edilmelidir.

Yatay alanlar için yandaki a�ş 
kompozisyonu kullanılmalıdır.

Yandaki a�ş A4 kağıt 
büyüklüğünde planlamış olup 
aşağıdaki değerler buna göre 
verilmiştir.

Konu bandı
Calibri - Bold Italic - 48 pt - 
Tamamı Büyük Harf

Cem Yılmaz
ile Söyleşi
Calibri - Light - 48 pt

Tarih, gün,
Calibri - Bold - 75 pt, 18 pt
Saat, 
Calibri - Bold - 34 pt
Yer,
Calibri - Bold - 16 pt

“fotoğrafsız” afiş kullanımı - yatay

NASIL 
ZENGİN

OLDUM?

Cem Yılmaz 
ile Söyleşi

27EKİM
2015
SALI
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En:   85 cm

Boy:   200 cm

Logo çapı:  40 cm
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En:   75 cm

Boy:   200 cm

Logo çapı:  40 cm
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En:   300 cm

Boy:   100 cm

Logo çapı:  40 cm


