
Game Satış Logosu

Açık Renkli Yatay Logo

Koyu Renkli Yatay Logo

Koyu Renkli Dikey LogoAçık Renkli Dikey Logo

Tek Renk Açık Dikey Logo Tek Renk Koyu Dikey Logo

Tek Renk Açık Yatay Logo

Beyaz Renkli Yatay Logo

Tek Renk Koyu Yatay Logo



Game Satış Logosunun Kullanımı

Yatay Logo Kullanımı

Game Satış yazısı ile simge arasında ‘x’ kadar bir aralık olmalıdır. 
Üst ve alttan y kadar boşluk bulunmalıdır. Game Satış yazısı simge ile or-
talanmalıdır. “G”ame  “S”atış harflerdeki boşluklar ve  Game Satı”ş” har-
finde bulunan boşluk sabittir.

Dikey Logo Kullanımı

Simge (+) büyüklüğü Game Satış yazısı yüksekliğinin iki katı kadar olmalı-
dır. Simge, Game Satış Yazısına ortalı olmalıdır. Game Satış yazısı ile simge 
arasındaki boşluk ‘y’ değeri kadardır. 
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Güvenli Alan

Game Satış Logosunun etrafında resim ve metin bulunmayan bir alan 
daima olmalıdır. Logonun etrafında bırakılması gereken minimum alan 
boyutu, simge genişliğinin yarısıdır.

Metin, Logonun altındaysa Logonun alt kısmıyla metnin "x" harfi yüksek-
liği arasındaki güvenli alanı ölçmeniz gerekir.

Minimum boyut

Logo kullanımları yatay ve dikeyde değişiklik göstermektedir. "Game 
Satış" kelimesi, daima kolayca okunmalıdır. Bu nedenle dijital içeriklerde 
belirtilenden küçük logolar kullanılmamalıdır. Dijitalde dikey logo geniş-
liği minimum 80 px, yatay logo genişliği minimum 100 px olmalıdır.

Basılı kullanımda minimum Yatay Logo yüksekliği minimum 5 mm'dir. 
Dikey Logo minimum yüksekliği ise 15 mm olmalıdır.
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Baskı için Dikey logo yüksekliği minimum 15 mm,
Yatay logo yüksekliği minimum 5 mm’dir.

Dijital ortamda kullanılmak için Dikey logo genişliği minimum 80 px,
Yatay logo genişliği minimum 100 px olmalıdır.



Logonun yanlış kullanımı

Game Satış Logosu, kullanıcıların tanıdığı bir simgedir. Bu nedenle, 
hiçbir zaman değiştirilmemelidir.

Yapılmaması gerekenler

Simge ve "Game Satış" kelimesi ya da kelimedeki harfler arasındaki boş-
lukları değiştirmek
Belirtilen renkler dışında renk kullanımı
"Game Satış" için farklı yazı tipi seçmeyin
Görsel efekt eklemeyin
"Game Satış" kelimesini herhangi bir şekilde değiştirmeyin
Logonun şeklini değiştirmeyin



Düz renkli arka planlarda Logonun kullanımı

Bu örneklerde, farklı düz renkli arka planlar üzerine hangi renkte Game 
Satış Logosunun yerleştirileceği gösterilmektedir. %40'tan daha açık gri 
arka planda Koyu Renkli Logo, %50'den daha koyu gri arka planda Açık 
Renkli Logo kullanılmalıdır.

Renkli Logo

Renkli Beyaz ve Renkli Koyu olmak üzere, iki farklı renkli logo sürümü 
vardır. Ancak simge daima renkli kalmalıdır.

Açık renkli arka plan üzerinde koyu renkli logo, koyu arka plan üzerinde  
renkli beyaz logoyu kullanın.



Tek Renkli Logo

Arka plan rengi nedeniyle, tam renkli Logo rahatça görünmüyorsa 
bunun yerine tek renkli Logo kullanmalısınız.

Koyu (#282828) Tek Renkli Logo, açık ve çok renkli resimlerde kullanılma-
lıdır.

Beyaz (#FFFFFF) Tek Renkli Logo, koyu ve çok renkli resimlerde kullanıl-
malıdır.

Game Satış Donate Logosu

Beyaz Donate Yatay Logo Koyu Donate Yatay Logo



Game Satış Simgesinin Kullanımı

24 dp Logoyu doğru boyutta güvenli alan bırakarak kullanacak kadar 
yeriniz yoksa bunun yerine Game Satış Simgesini kullanmalısınız.

Güvenli alan

Logoda olduğu gibi, Simgemizin de etrafın-
da boş alan bulunması gerekir. Doğru gü-
venli alan, Simge genişliğinin yarısı kadardır.

Minimum boyut

Simge, daima net şekilde görülebilecek 
kadar büyük olmalıdır. Bu nedenle dijital içe-
riklerde belirtilenden küçük simge kullanıl-
mamalıdır. Dijitalde dikey logo genişliği mi-
nimum 30 px olmalıdır.

Basılı kullanımda minimum Simge yüksekliği 
10 mm'dir.
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Simgenin yanlış kullanımı

Game Satış Simgesi asla değiştirilmemelidir.

Yapılmaması gerekenler

Simge şeklini yatay veya dikey olarak uzatmayın
Açılarını veya boyutunu değiştirmeyin
Belirtilen renkler dışındaki renkleri kullanmayın
Simgeyi döndürmeyin
Özel efekt eklemeyin
Simgeye desen veya resim eklemeyin



Game Satış Renkleri

Game Satış Simge Renkleri

#29A3DC
RGB: 41.163.220
CMYK: 71.20.0.0

#FFFFFF
RGB: 255.255.255

CMYK: 0.0.0.0

#666E73
RGB: 102.110.115

CMYK: 62.49.45.15

#282828
RGB: 40.40.40

CMYK: 71.65.64.68

#97C03D
RGB: 151.192.61

CMYK: 46.5.100.0

#0D9848
RGB: 13.152.72

CMYK: 85.14.100.3


