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Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) Logo Kullanım Kılavuzu, BAUSEM
kurumsal kimliği kapsamında BAUSEM logosunun kullanım koşul ve kurallarını içermektedir.



BAUSEM Logo Kullanım Kılavuzu’nda belitilen yönergeler dışında kalan BAUSEM logosu
kullanımı yasak olup, bu kılavuz görsel malzemelerde logo uygulamalarında çıkabilecek temel
uygulama sorularına yol göstermek için hazırlanmıştır.



BAUSEM Logo Kullanım Kılavuzu’nda yer alan logo kullanımına yönelik yönergelerin temel
amacı;amblem, logotayp ve logogibi temel unsurların belirlibir kaynaktan alınarakkullanılması
ve bu unsurlarıninisiyatif kullanarak üretilmesinin engellenmesidir.
TEMEL KURALLAR



BAUSEM, Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) bir alt markası olup, Bahçeşehir Üniversitesi
logosundan bağımsız ve tek başına kullanılamaz.



BAUve BAUSEM logosunun yer verileceği çalışmaların türü ve beraberinde yer alan logoların
yerleşiminden bağımsız olarak, logolar için ayrılan zemininin ilk satırında ve en sağda olmak
üzere BAUlogosu yer verilmesi zorunludur.



Tasarım çalışmalarında, BAUSEM logosuna BAUlogosunun hemen solunda yer verilmesi
gerekmektedir.



BAUve BAUSEM logosu arasında ilişki kurarken, BAUlogosundaki “◊” işareti şeklindeki
eşkenar dörtgen amblemin yüksekliği yatay ve dikey ölçü birimi olarak kullanılmıştır.



Logoların kullanımı esnasında, her iki logoya ait “B” harflerinin boyutları eşitlenerek kullanılır
ve aralarında bir BAUamblemi kadar boşluk bırakılması zorunluluğu bulunmaktadır. (Şekil I)

Şekil I. BAU ve BAUSEM logolarının birlikte kullanımı


BAUSEM logosunda herhangi bir amblem bulunmamaktadır. Logo, “BAUSEM” harflerinin yan
yana yazılmasından ve bu harflerin açılımı olan “Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi” yazı istifinin birliğinden oluşmaktadır.Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, kullanım
onayı ile birlikte gönderilecek vektörel malzemeden temin edilmelidir.



BAUSEM logosunun renkleri lacivert ve mavidir. BAUSEM logosu beyaz zeminlerde
kullanılamak üzere tasarlanmış olup, beyazdan farklı bir renkte zemin içeren çalışmalarda yer
verilmek istenilmesi halinde aşağıdaki yönergelerin takip edilmesi zorunludur.



BAU ve BAUSEM logosu, tek renkli uygulamalarda siyah olarak basılmak zorundadır.Zemin,
siyah kullanılacak logolara göre renklendirilip, belirtilen renkler dışında başka bir renk
kullanılamaz. (Şekil II)

Şekil II. BAU ve BAUSEM logolarının
tek renkli uygulamalarda kullanımı


BAU ve BAUSEM logolarının ikisi için de geçerli olmak kaydıyla; koyu zeminlerdeçevresinde
BAUamblemi çevresinde beyaz kontur bulunan amblem versiyonu kullanılır. İki logo koruma
alanı kurallarına uygun şekilde yerleştirildikten sonra beyaz zemin ile birlikte taşınarak koyu
zemin üzerinde kullanılır. Renklerde belirtilen sınırlar dışında herhangi bir değişiklik
yapılamaz, efektler aracılığıyla logo renginde oynama yapılamaz. (Şekil III)

Şekil III. Bahçeşehir Üniversitesi ve BAUSEM logolarının
koyu renk zeminlerde kullanımı


BAU ve BAUSEM logoları, zeminin kendisinin renkli olduğu (kurumsal promosyon ürünleri,
renkli zeminli tanıtım materyalleri, karton malzeme vb. materyallerin kullanıldığı)
durumlarda, BAU ambleminin çevresinde beyaz kontur bulunacak şekilde ancak beyaz zeminli
koruma alanı olmadan, orijinal kurumsal renklerinde basılır. 1(Şekil IV)

Şekil IV. Bahçeşehir Üniversitesi ve BAUSEM logolarının
kendinden renkli zeminlerde kullanımı
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Aşağıdaki renkli zemin ve logo çalışmalarında kullanılan zemin renkleri yalnızca örnek oluşturması amacıyla kullanılmıştır.

KORUMA ALANI


BAU ve BAUSEM logolarının ikisi için de geçerli olmak kaydıyla; tüm zeminlerde, BAU
ambleminin çevresinde beyaz kontur bulunmalı, her iki logo için de bir “BAU amblemi”
boyutunda beyaz zeminli koruma alanı bırakılmalıdır. Kullanılan logo versiyonu ne olursa
olsun, logonun çevresine dört yönden de bir “BAU amblemi” yüksekliğinden daha fazla hiçbir
grafik eleman yaklaşamaz. (Bkz. Şekil V)

Şekil V. Bahçeşehir Üniversitesi ve BAUSEM logoları için
koruma alanı kullanımı

KURUMSAL RENKLER




2

BAUSEM logosunun iki temel rengi bulunmaktadır. BAUSEM logosu tüm görsel
malzemelerde, bu renkler dışında bir renkle kullanılamaz. Doğru renklerde kullanılmasına
karşın, tasarım efektlerine maruz bırakılarak, logotayp veya renk olduğundan farklı lanse
edilemez. BAUSEM renklerinin farklı renk sistemlerine göre değerleri aşağıdabelirtilmiştir.2

LACİVERT
CMYK
RGB
RAL

C64+M41+Y0+K0
R13+G44+B76
2767 C

MAVİ
CMYK
RGB
RAL

C100+M83+Y43+K41
R88+G142+B234
659 C

BAUSEM logosu bu kılavuzda tanımlanandan başka bir biçimde kullanılamaz. Deforme
edilemez, etrafına kontur eklenemez,dişi (negatif) olamaz, hacim verilemez, saydam
yapılamaz, üzerine herhangi bir eleman gelemez.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) logosuna ilişkin kurumsal renkler ve kullanım koşulları için bkz. Bahçeşehir
Üniversitesi Logo Kullanım Kılavuzu.
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