Sunuş
Cumhurbaşkanlığı Hükümet S stem ne geç ş le b rl kte, 02.07.2018 Tar hl ve 703 Sayılı KHK'n n 138. Maddes yle 5442 Sayılı İl İdares Kanununun 9.
Maddes n n 1. Fıkrası hükmü “Val , İlde Cumhurbaşkanının tems lc s ve dar yürütme vasıtasıdır” şekl nde değ şt r lm şt r. Bu nedenle Val l ğ m z n görsel
k ml ğ n n de Cumhurbaşkanlığı le uyumlu olması ht yacını doğurmuştur. Bu ht yaç doğrultusunda Val l ğ m z n görsel k ml ğ Cumhurbaşkanlığı ve
Bakanlıklarla bütünlük arz etmes amacıyla yen den tasarlanmıştır. Görsel k ml ktek bütünlüğün sürekl l ğ ç n bu kılavuzda açıklanan kurallara uyulması ve
uygulamaların t t zl kle kontrol ed lmes gerekl d r. Bu görsel s stem, Cumhurbaşkanlığı Arması le uyum ç nde tasarlanmıştır. Val l ğ m z n amblem
Cumhurbaşkanlığı Arması g b yuvarlak ç nded r ve etrafında tar htek bağımsız 16 büyük Türk Devlet 'n s mgeleyen 16 yıldız vardır. Bu yıldızların uçları
da ren n ortasına bakacak şek lde konumlanmıştır. Tam ortada Val l ğ m z s mgelemek üzere Tar h Val l k B nası, etrafında da Val l ğ m z n sm yer alır.
Tar h Val l k B nasının yer aldığı da re çer s nde herhang b r yerde Türk Bayrağı unsurları (ay ve yıldız) kullanmak terc h sebeb olduğundan, ay ve yıldız
tar h b namızın gerçek hal nde olduğu g b b nanın üst kısmında kullanılmıştır. Logoda tek renk kırmızı kullanılmıştır..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte,
02.07.2018 Tarihli ve 703 Sayılı KHK'nin 138. Maddesiyle
5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. Maddesinin 1. Fıkrası
hükmü “Vali, İlde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari
yürütme vasıtasıdır” şeklinde değiş rilmiş r. Bu
n e d e n l e Va l i l i ğ i m i z i n g ö r s e l k i m l i ğ i n i n d e
Cumhurbaşkanlığı ile uyumlu olması ih yacını
doğurmuştur. Bu ih yaç doğrultusunda Valiliğimizin
görsel kimliği Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarla
bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlanmış r.
Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için bu kılavuzda
açıklanan kurallara uyulması ve uygulamaların zlikle
kontrol edilmesi gereklidir. Bu görsel sistem,
Cumhurbaşkanlığı Arması ile uyum içinde tasarlanmış r.
Valiliğimizin amblemi Cumhurbaşkanlığı Arması gibi
yuvarlak içindedir ve etra nda tarihteki bağımsız 16
büyük Türk Devle 'ni simgeleyen 16 yıldız vardır. Bu
yıldızların uçları dairenin ortasına bakacak şekilde
konumlanmış r. Tam ortada Valiliğimizi simgelemek
üzere Tarihi Valilik Binası, etra nda da Valiliğimizin ismi
yer alır. Tarihi Valilik Binasının yer aldığı daire içerisinde
herhangi bir yerde Türk Bayrağı unsurları (ay ve yıldız)
kullanmak tercih sebebi olduğundan, ay ve yıldız tarihi
binamızın gerçek halinde olduğu gibi binanın üst
kısmında kullanılmış r. Logoda tek renk kırmızı
kullanılmış r..

16 adet yıldız

Bakanlığa göre

Bakanlığa göre

Renkler ve Logo

Altın Varak

Val l k Makamı Amblem Logo
Tanım:
Logonun ortasında tar h Val l k B nası ve
b nanın üst kısmında Türk Bayrağının
Ay ve Yıldız’ı vardır. Bunları Çevreleyen yazıda se
y ne Türk ye Cumhur yet sm yer alır.
Tüm bunları çevres nde se
Cumhurbaşanlığı Arması’ında da
kullanılan ve tar hte k bağımsız
16 Türk Devlet ’n s mgeleyen 16 Yıldız Vardır.
Logo Türk ye Cumhur yet Bolu Val l ğ ’n n
amblem n tel ğ nded r.
Görsel k ml ktek bütünlüğün sürekl l ğ ç n,
burada açıklanan kurallara uyulması ve
uygulamaların t t zl kle kontrol ed lmes gerekl d r

A

Val l k Makamı Logo Güvenl k Alanı

Tanım
Armanın ç nde Türk Bayrağı’nın
‘Ay ve Yıldız’ı vardır. Ay ve Yıldız da
Val l ğ m z s mgeleyen şek ller n üst
kısmında konumlanır. Tüm bunların
çevres nde se Cumhurbaşkanlığı
Arması’nda da kullanılan ve tar htek
bağımsız 16 büyük Türk Devlet ’n
s mgeleyen 16 yıldız vardır. Logo,
Türk ye Cumhur yet Bolu Val l ğ ’n n
amblem n tel ğ nded r.
Kullanım Alanları
Bu amblem ve logo b rl kte kullanılır
ve ayrılmaz b r bütündür. Val l k
sm n n açıkca görülmes gereken
yatay uygulamalarda, soldan blok
köşe uygulamalarda tavs ye ed len
marka kullanım b ç m d r.

A
A

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Yapı
Arma ç z m nde kullanılan ölçü b r m ,
16 yıldızın herhang b r n n s vr
uçlarından gelen çember n çapı (A)
dır.
Renkler
Altın varak

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Val l k Makamı Amblem Logo / Güvenl k Alanı

Her türlü kullanımda logonun
çevres nde bulunan yazı, ç z m,
şek l, res m vb. öğeler le
arasında en az yanda bel rt len
ölçülerde aralık olması gerekl d r.

2.5 A

Görsel k ml ktek bütünlüğün
sürekl l ğ ç n, burada açıklanan
kurallara uyulması ve uygulamaların t t zl kle kontrol ed lmes
gerekl d r.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ
2 A

A

3A

3A

Val l k Makamı Amblem logo Türkçe Kullanımı

Val l k Makamı Amblem Logo İng l zce Kullanımı

Val l k Makamı Logo Güvenl k Alanı

Logo, Türk ye Cumhur yet Bolu
Val l ğ amblem n tel ğ nded r.
Her türlü kullanımda armanın
çevres nde bulunan yazı, ç z m,
şek l, res m vb. öğeler le
arasında en az yanda bel rt len
ölçülerde aralık olması
gerekl d r.

1.5 A

1.5 A

1.5 A

A

Yapı: Arma ç z m nde kullanılan
ölçü b r m , 16 yıldızın herhang
b r n n s vr uçlarından
uçlarından gelen çember n çapı
(A) dır

1.5 A

Val l k Makamı Logo Ç ft D l Kullanımı

Ç ft d l altın varak amblem logo
ç n bakanlık makamı kullanım
standardı yanda bel rt len
şek lde olmalıdır.
Val l k makamı dışında
kullanılamaz.
Görsel k ml ktek bütünlüğün
sürekl l ğ ç n, burada açıklanan
kurallara uyulması ve
uygulamaların t t zl kle kontrol
ed lmes gerekl d r.

Türk ye Cumhur yet
Bolu Val l ğ

Republ c of Turkey
Governersh p of Bolu

Val l k Makamı Altın Varak M n mum Kullanım Boyutları

Val l k logolarının m n mum
kullanım standartları yanda
bel rt lm şt r. Görsel k ml ktek
bütünlüğün sürekl l ğ ç n
burada açıklanan kurallara
uyulması ve uygulamaların
t t zl kle kontrol ed lmes
gerekl d r

Varak amblem logo kullanımı
KÜÇÜKkullanılamaz

H: 2,5 cm

Varak har c amblem logo kullanımı

Varak amblem logo kullanımı

KÜÇÜKkullanılamaz

H: 3 cm

KÜÇÜKkullanılamaz

H: 2,2 cm
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Tanım:
Val l k Makamı tarafından
kullanılacak kartv z tt r.
Amblem :
Ç ft D l Logo
Renk :
Altın Varak
İlkeler:
a- Logo olarak ç ft d l kullanılmalıdır.
b- Logo altın varakla basılmalıdır
c-Logo basımında 3D gofre kullanılmalıdır.
ç- Font olarak Ar al kurumsal k ml kte
Tanımlandıkları şek lde kullanılmalıdır.
Öner ler :
a-250 gx250g kağıda sıvama tekn ğ kullanılması
öner l r.
b-9cmx5.5 cm ebadının terc h ed lmes öner l r.
c-İs m ve unvan lak olacaktır.
Val l k Makamı tarafından kullanılacak kartv z t n
tasarımı yandadır.

Adı SOYADI
Val / Governer

Tanım:
Val l k Makamı tarafından yazışmalarda
kullanılacak antetl ve devam kağıtlarıdır.
Amblem :
Ç ft D l Logo
Renk :
3D Altın Varak
Yazı :
Met n reng CoolGray11c olmalıdır.
İlkeler:
a- Logo ç ft d l altın varaklı şek lde kullanılmalıdır.
b- Logo sayfanın üst bölümünde ortalı olarak kullanılmalıdır.
c-Antetl kağıdın sağ kenarında yer alan 5 mm uzunluktak
katlama ve ortalama ç zg ler 0.5 ve bu ç zg ler başlıklı
devam kağıdına basılmaz.
ç- Yazılarda Ar al fontları kurumsal k ml kte
tanımlandıkları şek lde ve s yah olarak kullanılmalıdır.
Öner ler :
a- A4 boyuttak antetl kağıtlar ve antetl devam kağıtlarının
80-90g vory kağıda basılması öner l r.
Val l k makamı tarafından kullanılacak antetl kağıt ve
devam kağıdının tasarımı yanda yer almaktadır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılan belgeler n
dosyalandığı klasörlerd r.
Renk:
3D Altın Varak
Yazı:
Pantone Cool Gray 11C

Öner ler:
a) Klasör kapaklarının alt kenarlarına nce metal çıta
takılması öner l r.
b) Konu başlığı yazımı ç n 90g b r nc hamur kağıt
kullanılması öner l r.
Val l k makamı ç n kullanılacak klasör tasarımı
yanda yer almaktadır.

KONU BAŞLIĞI
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

İlkeler:
a) Ön kapakta ortalı olarak amblem Logo yer
almalıdır.
b) Klasörün ön ve arka kapakları 280mm x 320mm
ebadında olmalıdır.
c) Ar al karakter le 12 punto büyük
harﬂerle ortalı düzende konu başlığı yazılarak sırttak
saydam plast k cebe konulur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Adı SOYADI
Val /Governer

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılacak d plomat
zarﬂardır.
Renk:
3D Altın Varak
Yazı:
Pantone CoolGray11C
İlkeler:
a) Logo ç ft d l ortalı olarak üst kısımda
kullanılmalıdır.
b) Ar al font kurumsal k ml kte tanımlandığı
şek lde
kullanılmalıdır.
c) Yazılar s yah olmalıdır.
Val l k makamı tarafından kullanılacak d plomat
zarf tasarımı yanda yer almaktadır

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11

Adı SOYADI
Val / Governer

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60
Fax: +90 374 218 13 11

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60
Fax: +90 374 218 13 11

Adı SOYADI
Val / Governer

Adı SOYADI
Val / Governer

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60
Fax: +90 374 218 13 11

4,503 pt

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılacak not kartıdır.
Renk :
Altın Varak

22 mm

Yazı :
Pantone CoolGray1c olmalıdır.
İlkeler:
a- Kartın üst kısmında altın varaklı Logo ortalı olarak kullanılmalıdır.
b- Yazı fontu olarak Ar al kurumsal k ml kte
tanımlandıkları şek lde ve s yah olarak kullanılmalıdır.
Val l k makamı tarafından kullanılacak not kartı tasarımı yanda yer almaktadır.

Adı SOYADI
Val /Governer

140 mm

90 mm

Ar al Bold 9 pt
Ar al 7 pt

Val l k Makamı İç n Karton Çanta Tasarımı

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılacak
karton çantalardır.
Renk :
Altın Varak
Zem n Reng :
Beyaz
Yazı :
Pantone CoolGray1c olmalıdır.
İlkeler:
a- Karton çantanın her k yüzünde ortalı olarak
altın varaklı logo yer almalıdır.
b- Yazı fontu olarak Ar al kurumsal k ml kte
tanımlandıkları şek lde ve s yah olarak kullanılmalıdır.
Val l k makamı tarafından kullanılacak karton
çanta tasarımı yanda yer almaktadır.

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılacak
Mesaj kartı ve zarfıdır.
Renk :
Altın Varak
Yazı :
Pantone CoolGray 11c olmalıdır.
İlkeler:
a-Zarfın ön yüzey nde altın varaklı logo
ortalı olarak kullanılmalıdır.
b-Kartın ön yüzünde altın varaklı logo ortalı
olarak kullanılmalıdır. Kartın ortasında se
Türk Cumhur yet Bolu Val s 'n n adı 12 punto
büyüklüktek Ar al Bold karakter yle yazılmalıdır.
c-Zarflar özel bıçaklı, kırımlı ve açık durumdadır.
Zarfın ç ne mesaj kartı konduktan sonra kırım
yerler nden katlanıp d l kısmı karşısına gelen yarık
kısma geç r lerek kapatılmış olur.
Val l k makamı tarafından kullanılacak mesaj kartı ve
zarfı tasarımı yanda yer almaktadır.

Adı SOYADI
Val /Governer

Tanım:
Val l k makamı tarafından yapılacak
konuşmalarda kullanılacak kartlardır.
Renk :
3D Altın Varak
İlkeler:
a-Kart altın varak zem nl se beyaz (d ş kullanım)
kart beyaz zem nl se altın varaklı logo kullanılmalıdır.
b-Ebatlar değ şkenl k göstereb leceğ ç n ver len
tasarımdak oranlar muhafaza ed lerek üret m yapılmalıdır.
Val l k makamı tarafından yapılacak konuşmalarda
kullanılacak kartın tasarımı yanda yer almaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

Val l k Makamı Konuşma Kürsüsü

Tanım:
Val l k makamı tarafından yapılacak konuşmalarda
kullanılacak kürsülerd r.
Renk:
Altın Varak
Yazı:
Pantone CoolGray 11C

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ
....
AÇILIŞI

İlkeler:
a) Kürsünün ön kısmında altın varaklı ortalı olarak
üst kısımda yer almalıdır.
b)Logonun altında Türk ye Cumhur yet Bolu Val s ’n n
adı ve ünvanı yer almalıdır.
Val l k makamı tarafından yapılacak konuşmalarda kullanılacak
kürsü tasarımı yer almaktadır.

Adı SOYADI
Bolu Val s

Adı SOYADI
BOLU VALİSİ

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60
Fax: +90 374 218 13 11
www.bolu.gov.tr

Val l k Makamı Elektron k Belge Şablonu

Tanım:
Val l k makamı tarafından kullanılacak elektron k
belge şablonlarıdır.
Renk:
Altın Yaldız
Yazı:
Ar al
İlkeler:
a)Sayfanın üst kısmında altın varaklı logo
ortalı olarak kullanılmalıdır
b) Belgedek ölçüler tasarımda detaylandırılmıştır.
Val l k şablonu tasarımı yanda yer almaktadır.

25 mm

10 mm

28 mm
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

44 mm

Ar al
8Punto
Ar al
14Punto
Ar al
10 Punto

Val l ğ m zce yürütülmekte olan

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.
No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60
Fax: +90 374 218 13 11

22 mm

Val l k B r mler Renkler

Val l k Kurumsal Renkler
Kırmızı

PANTONE 199 C

PANTONE COOL GRAY 11C

PANTONE 287

PANTONE 288

PANTONE COOL GRAY 3C

R / 218 G / 41 B / 28
#dc0d15

R / 83 G / 86 B / 90
#54565a

R / 0 G / 55 B / 115
#003773

R / 0 G / 35 B / 90
#0f265c

R / 190 G / 190 B / 190
#bebebe

Yazılarda Kullanılan Renk

ARİAL
Val l k B r mler ve tüzel k ş l ğe da r kurumsal metaryeller (makama a t

ARİAL
Val l k B r mler ve tüzel k ş l ğe da r kurumsal metaryeller (makama a t kartv z t

kullanılmamalıdır.

6,5 puntodan küçük kullanılmamalıdır

Val l k B r mler ve tüzel k ş l ğ tarafından etk nl k. medya.sosyal medya g b

Val l k B r mler ve tüzel k ş l ğ tarafından etk nl k. medya.sosyal medya g b

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k Görevl ler İç n Kartv z t

Adı SOYADI

Name SURNAME

Ünvanı

T tle

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11
ad.soyad@ c sler .gov.tr www.bolu.gov.tr

Adı SOYADI
Ünvanı
Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11
ad.soyad@ c sler .gov.tr www.bolu.gov.tr

Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11
ad.soyad@ c sler .gov.tr www.bolu.gov.tr

Val l k B r mler İç n Antetl ve Devam Kağıdı

Tanım:
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından
yazışmalarda kullanılacak antetl ve devam
kağıtlarıdır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Yazı:
Ar al 12 pt
İlkeler:
a) Logo antetl kağıtta kırmızı zem nde devam kağıdında
(%20 s yah) gr zem nde sayfanın üst bölümünde ortalı
şek lde kullanılmalıdır.
b) Antetl kağıdın sağ kenarında yer alan 5mm uzunluktak
katlama ve ortalama ç zg l er 0.5 puntodur ve bu ç zg ler
devam kağıdına basılmaz.
c) Yazılarda Ar al12 pt fonu kurumsal k ml kte tanımlandıkları
şek lde ve s yah olarak kullanılmalıdır.
Öner ler:
a) A4 boyuttak başlıklı kağıtlar ve başlıklı devam kağıtlarının
80-90g b r nc hamur kağıda basılması öner l r.
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından kullanılacak antetl
kağıt

T.C. Bolu Val l ğ
Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez -BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11

Val l k Görevl ler İç n Bloknot

Tanım:
Val l k kadroları tarafından kullanılacak blok
notlardır.
Renk:
Pantone 199 C
İlkeler:
a) Logo kırmızı renkte bloknotun üst kısmında
ortalı olarak kullanılmalıdır.
b) Bloknotların üst kısmındak bant logo le aynı
renkte kullanılmalıdır.
Öner ler:
a) Bloknot c ltbezs z kullanılab l r.
b) Eğer c ltbez kullanılacaksa; A4 ve A5 boyutlardak
bloknotlar, en alttak taşıyıcı kartona arkadan
yapıştırılıp tutkallı sırtı döndükten sonra sayfa
koparma del kler (perforaj) boyunca uzanan 10 mm
gen şl kte c ltbez le c ltlenmes öner l r.
Val l k kadroları tarafından kullanılacak bloknot
tasarımları yanda yer almaktadır.

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k B r mler İç n Küp Bloknot

Tanım:
Val l k b r mler tarafından
kullanılacak küp bloknot
Renk:
Pantone 199 C
Küp bloknot üst Kısmında ortalı
olarak kullanılmalıdır.
Val l k b r mler tarafından kullanılacak
küp bkoknot yanda yer almaktadır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k İç n Karton Çanta Standart Tasarımları

Tanım:
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından
kullanılacak karton çantalardır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Zem n Reng :
Kurumsal desen şablonlarının renk paletler kullanılır.
İlkeler:
a) Karton çantalar ç n bel rlenen kurumsal desenler
kullanılmalıdır.
b) Karton çantasının orta kısmında Logo kullanılmalıdır.
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından
kullanılacak örnek karton çanta tasarımları yanda yer
almaktadır.

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k B r mler İç n Klasör

Tanım:
Val l k b r mler tarafından kullanılan belgeler n
dosyalandığı klasörlerd r.
Renk :
Pantone 199 C
Dets s Kodu

Öner ler:
a) Klasör kapaklarının alt kenarlarına nce metal çıta
takılması öner l r.
b) Konu başlığı yazımı ç n 90g b r nc hamur kağıt
kullanılması öner l r.
Val l k b r mler ç n kullanılacak klasör tasarımı
yanda yer almaktadır.

Dosya Kodu

KONU

Yazı:
Ar al 12 pt
İlkeler:
a) Ön kapakta ortalı olarak amblem Logo yer
almalıdır.
b) Klasörün ön ve arka kapakları 280mm x 320mm
ebadında olmalıdır.
c) Ar al karakter le standart dosya planına uygun olarak
hazırlanacak sırtlık sırttak saydam plast k cebe konulur.

Özel Kod
YIL
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T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k B r mler İç n Standart Cepl Dosya

Tanım:
Val l k kadroları tarafından kullanılacak cepl
dosyalardır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Zem n Reng :
Pantone 199C
İlkeler:
a) Kapalı ebat 230mm x 320mm olmalıdır.
b) Ön kapakta ortalı olarak
kullanılmalıdır.
c) Arka kapağa, ç kapaklara ve cep bölümüne baskı
yapılmamalıdır.
Val l k kadroları tarafından kullanılacak cepl dosya
tasarımı yanda yer almaktadır.
d) Logonun Çapı 4,5 cm olmalı
e) Dosyadak çerşeve baskısız gofre olacaktır.

B lg İşlem Müdürlüğü
Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez- BOLU
Tel: +90 374 215 37 60 Fax: +90 374 218 13 11
ad.soyad@ c sler .gov.tr www.bolu.gov.tr
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Val l k Görevl ler İç n D plomat Zarf

Tanım:
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından
kullanılacak d plomat zarflardır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Zem n Reng :
Pantone 199C
Yazı:
S yah
İlkeler:
a) Logo kırmızı zem nde d ş şek lde ve ortalı
olarak zarfın üst kısımda kullanılmalıdır.
b) Yazı fontu olarak Ar al
kurumsal k ml kte tanımlandığı şek lde
kullanılmalıdır.
c) Yazılar s yah olmalıdır.
Val l k kadroları tarafından kullanılacak d plomat
zarf tasarımı yanda yer almaktadır.
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T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k Görevl ler İç n D plomat Zarf

Tanım:
Val l k kadroları ve tüzel k ş l ğ tarafından
kullanılacak torba zarflardır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Zem n Reng :
Kırmızı
Pantone 199C
Yazı:
S yah Yazı Fontu ar al 4 pt
İlkeler:
a) Torba zarflar 240x325 mm, 160x230 mm ve
110x155 mm boyutlarında kullanılmalıdır.
b) Ön kısımda ortalı olarak
kullanılmalıdır.
c) Arka kapağa, ç kapaklara ve cep bölümüne baskı
yapılmamalıdır.
Val l k makamı tarafından kullanılacak torba zarf
tasarımları yanda yer almak

T.C. Bolu Val l ğ
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Val l k B r mlr İç n Not Kartı

Tanım:
Val l k kadroları tarafından kullanılacak not kartıdır.
Renk:
Pantone 199C
İlkeler:
a) Kartın üst kısmında kırmızı Logo ortalı
olarak kullanılmalıdır.
b) Yazı fontu olarak Ar al
kurumsal k ml kte tanımlandığı şek lde s yah olarak
kullanılmalıdır.
Val l k kadroları tarafından kullanılacak not kartı
tasarımı yanda yer almaktadır.

22 mm

140 mm

90 mm

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k Görevl ler İç n Konuşma Kartları

Tanım:
Val l k kadroları tarafından kullanılacak not kartıdır.
Renk:
Pantone 199C
İlkeler:
a) Kartın üst kısmında kırmızı Logo ortalı
olarak kullanılmalıdır.
b) Yazı fontu olarak Ar al
kurumsal k ml kte tanımlandığı şek lde s yah olarak
kullanılmalıdır.
Val l k kadroları tarafından kullanılacak not kartı
tasarımı yanda yer almaktadır.

T.C. BOLU VALİLİĞİ

BOLU VALİLİĞİ
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ZİYARETÇİ
www.bolu.gov.tr

Kart No

001

LÜTFENBUKARTIBULDUĞUNUZDA
0374 215 37 60 NO’LU
TELEFONUARAYARAKBİLGİVERİNİZ
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Gül BİLGİ
B lg İşlem Şube Müdürlüğü
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Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. No:2 Merkez -BOLU
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Val l k Görevl ler İç n Pano Tasarımları/B r m ve Ünvan Panoları

Tanım:
Val l k kadroları ve b r mler ç n kullanılacak b r m
ve ünvan panolarıdır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)
Zem n Reng :
Pantone 199C
Yazı:
S yah:
İlkeler:
a) Tabelalarda beyaz (D ş Kullanım) Logo
kırmızı zem nde üst kısımda ortalı olarak kullanılır.
b) Ar al fontları kurumsal k ml kte tanımlandıkları
şek lde s yah olarak kullanılır.
Val l k kadroları ve b r mler ç n kullanılacak b r m
ve unvan panoları tasarımları yanda yer almaktadır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BOLU VALİLİĞİ
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Basın Müdürü

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k Görevler ç n Pano Tasarımları/B r m ve Ünvan Panoları

Tanım:
Val l k kadroları ve b r mler ç n kullanılacak b r m
ve ünvan panolarıdır.
Renk:
Beyaz (D ş Kullanım)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Zem n Reng :
Pantone 199C
Yazı:
S yah
İlkeler:
a) Tabelalarda beyaz (D ş Kullanım) Logo
kırmızı zem nde üst kısımda ortalı olarak kullanılır.
b) Ar al font kurumsal k ml kte tanımlandıkları
şek lde s yah olarak kullanılır.
Va l k kadroları ve b r mler ç n kullanılacak b r m
ve unvan panoları tasarımları yanda yer almaktadır

Adı SOYADI
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Amblem logo / Web Güvenl k Alanı

Logo, Türk ye Cumhur yet Bolu Val l ğ ’n n amblem
n tel ğ nded r. Web s tes kullanumlarında armanın çevres nde
bulunan yazı, ç z m, şek l, res m vb. öğeler le arasında en az
yazda
bel rt len ölçülerde aralık olması gerekl d r

25px

25px

25px

25px

T.C. BOLU VALİLİĞİ

M n mum Web İç n Amblem, Logo Kullanım Boyutları

Türk ye Cumhur yet Bolu Val l ğ ’n n
amblem n tel ğ nded r. Web s tes
kullanımlarında armanın çevres nde bulunan yazı,
ç z m, şek l, res m vb. öğeler le arasında en az yanda
bel rt len ölçülerde aralık olması gerekl d r.

25px

25px
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25px

25px

T.C. BOLU VALİLİĞİ

Val l k logolarının m n mum p xel kullanım
standartları yanda bel rt lm şt r.
Görsel k ml ktek bütünlüğün sürekl l ğ ç n, burada
açıklanan kurallara uyulması ve uygulamaların
t t zl kle kontrol ed lmes gerekl d r

KÜÇÜKkullanılamaz

H: 100 px

KÜÇÜKkullanılamaz

H: 100px
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