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25 yılı geride bırakırken, genç,
dinamik, geleceğine koşan ruhumuz,
yeni bir bedende vücut buluyor.

Bugün; felsefemizi daha çağdaş bir
dille anlattığımız, yenilenen kurumsal 
kimliğimizi sizlerle paylaşmaktan onur 
ve mutluluk duyuyoruz.

Bizler, doğduğumuz bu topraklarda;
daima yenilenerek, değişimin ve
gelişimin öncüsü olma yolunu seçtik.
Attığımız her adımda, ülkemiz için daha
yeniyi, daha iyiyi istedik.
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Yeni FNSS logosu oluşturulurken, sektöre ve hedef kitleye firmanın 
kararlılığını ve itibarını simgeleyecek bir logonun tasarlanması hedef-
lendi.

Örste dövülen çelik gibi, hünerli ellerde sabırla şekil alan FNSS’nin yeni 
logosundaki kırmızı renk; sonsuz enerjiyi, gençliği, dinamizmi ve ka-
rarlılığı yansıtıyor. Harflerin hemen altında yer alan çelik ok simgesi ise 
“İleriye, daima ileriye… Asla vazgeçmeyeceğiz!” mesajını taşıyor.

Kuruluşunun 25. yılını geride bırakan FNSS, marka itibarını, 2020’lerin 
büyüme hedeflerine yansıtacak şekilde yenilenen logosunu, tüm ileti-
şim kanallarında uygulamaya geçirdi.

FNSS’DE DEĞİŞİm HER DÖNEm vaR OLDu.

FMC-NUROL Savunma Sanayii A.Ş. adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri için 
paletli zırhlı muharebe araçları üretmek amacıyla 1989 yılında kuru-
lan firma, 1997 yılında adını “FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.” olarak 
değiştirdi. Markanın logosuyla ilgili ilk güncelleme de bu tarihte ger-
çekleştirildi.

Aynı yıl, Türkiye’nin ilk komple silah sistemi ihracatını sektör genelinde 
rekor seviyede bir rakamla gerçekleştiren FNSS; 2000 yılından itibaren 
özgün ürünlere geçerek ürün yelpazesine, özgün tekerlekli ve paletli 
muharebe araçları ile silah sistemlerini de ilave etti.

Merkezi Ankara’da olan FNSS; bugün, kendi öz kaynaklarıyla geliştir-
miş olduğu teknolojileri ihraç ediyor. Kurduğu yerel ortalıklarla Orta 
Doğu ile Güney Doğu Asya’da üretim ve ürün geliştirme faaliyetlerini 
eş zamanlı olarak yürüten FNSS, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik 
ülkelerin silahlı kuvvetleri envanterlerine verdiği binlerce zırhlı muha-
rebe aracına, üç kıtada entegre lojistik destek hizmeti de sağlıyor.

1.0  FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

“FNSS Logo Lansman”
videografiğini izlemek için QR kodu
akıllı cep telefonunuza okutunuz.

SuNuŞ FNSS’nin yeni logosu;
kararlılığın, dinamizmin ve marka
itibarının simgesi olacak!
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Vatanımızın stratejik bir sanayi kuruluşu olan FNSS, bir değişim rüz-
gârı içinde… Sürekli değişen dış koşullara aynı süratle uyum sağlayıp, 
bitmeyecek rekabet ortamında kendimizi yeniliyor; bunun için de de-
ğişiyoruz.

YaŞaDIĞImIZ Bu DEĞİŞİmİN BİR uNSuRu Da
"ŞİRKET LOGOmuZ"...

Şirketimizin sembolü olan logomuz, değişen dünyada yeni bir şekil 
aldı. Kırmızı rengi ile sonsuz enerjimizi, atılganlığımızı ve asla vazgeç-
meme ruhumuzu yansıtan yeni logomuzun hemen altında yer alan 
sivri uçlu ok da ‘ileriye, daima ileriye ve azimle mücadele edeceğiz!’ 
diyor tüm dünyaya… Kırmızı renkli logomuz siyah zemin üzerine yer-
leştirildiğinde kalite ve ciddiyet mesajlarını taşıyacak izleyene…. Kırmı-
zı rengi ile sonsuz enerjimizi, gençliğimizi, dinamizmimizi ve kararlılı-
ğımızı yansıtan yeni logomuzun, beyaz zemin  üzerinde yer aldığında 
ise enerjimizin ve atılganlığımızın, dürüstlüğümüzle buluştuğunu ifade 
etmiş olacak. Kısacası yeni logomuzun, 2020’lerde, hem Şirketimizin, 
hem de ülkemizin hayallerini dile getireceğine yürekten inanıyoruz.

Birlikte 25 yılı geride bırakırken, yaşam ve iş yapma felsefemizi daha 
çağdaş bir dille anlatacağına inandığımız yeni logomuzu sizlerle pay-
laşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.

Selam ve saygılarımla...

Kadir Nail KURT

Genel Müdür ve CEO
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

1.0

GENEL mÜDÜR vE CEO’NuN mESaJI

 FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

Yenilenen logomuzun,
hem şirketimizin hem de ülkemizin
2020’lerdeki hayallerini temsil 
ettiğine yürekten inanıyoruz.
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1.0  FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

vİZYON

Dünyanın güvendiği ve
saygı duyduğu Türk savunma 
şirketi

mİSYON

Kullanıcılarımızı ve tüm 
paydaşlarımızı korur;
yaratıcı çözümlerle onlara
değer katarız.

vİZYON vE mİSYON
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1.0

KuRumSaL DEĞERLERİmİZ

 FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

İNSaNImIZ
Biz FNSS çalışanları, sorumluluklarımızın bilincinde olarak ve 
kendimizi sürekli geliştirerek kurumumuzu sahipleniriz.

mÜŞTERİLERİmİZ
Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve bunu sürdürmek için 
onların ihtiyaçlarını daima kaliteli ve güvenilir çözümlerle 
karşılarız.

FaRK YaRaTmaK
FNSS’nin tercih edilen bir iş ortamı olmasını sağlamak amacıyla 
müşteri ve tedarikçilerimize ihtiyaçlarını karşılayan yaratıcı 
çözümler sunarız.

DÜRÜSTLÜK vE TuTaRLILIK
İşimize, ekibimize, müşterimize, tedarikçimize, ülkemize karşı 
özümüz ve sözümüz birdir. Kanunlara ve kurallara koşulsuz 
uyarız.

HİSSEDaRLaRImIZ
Hissedarlarımızın beklentilerini fazlasıyla karşılamak, yatırım-
larına değer katmak ve güvenlerinin devamlılığını sağlamak 
önceliğimizdir.

FNSS, kara muharebe sistemleri
ihtiyaçları için Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin bir numaralı 
tedarikçisi ve dünyanın diğer 
ordularının tercih edilen yerel 
tedarikçisi olmaya devam
edecektir.
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1.0

PRENSİPLERİmİZ

 FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

YaRaTICILIK
Yaratıcılığı ve yeni fikirleri destekler, her sese ku-
lak veririz.

İLETİŞİm
Önyargısız yaşarız, kendimizi açık ve net ifade 
ederiz. Birbirimizi anladığımızdan emin oluruz.

KaRaR aLma
Tecrübelerimize dayanır, birbirimize danışır ve 
zamanında karar alırız. Sahiplenir, paylaşır, ka-
rarlarımızın arkasında dururuz.

aDaLET
Adaleti; tarafsız, şeffaf ve hesap verilebilir davra-
nışlarımızla sağlarız. 

vERİmLİLİK
Tüm kaynaklarımızı FNSS’nin çıkarları doğrultu-
sunda en verimli şekilde kullanırız.

DEĞİŞİm
Değişiriz, değiştiririz, gelişiriz, geliştiririz.

TaKIm RuHu
Birimiz hepimiz, hepimiz FNSS için çalışırız.

FNSS sürekli değişen dış koşullara, 
kurumsal prensiplerine bağlılığı sayesinde 
süratle uyum sağlar, bitmeyecek rekabet 
ortamında kendini yeniler; bunun için de 
kendini geliştirir.
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1.0

FNSS'NİN TELaFFuZu ve
YaZILIŞI

 FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI

FNSS'NİN TELaFFuZu vE YaZILIŞI HaKKINDa
Bu bölümde FNSS'nin doğru telaffuz ve yazılış biçimleri örneklerle 
gösterilmiştir. Kurumsal bütünlüğün bozulmaması ve korunması 
için belirtilen kurallara uyulması, en az görsel uygulamalar kadar 
önemlidir.

KONuŞma DİLİNDE FNSS KuLLaNImI
Türkçe: FNSS, Türkçe sesle okunur. Türkçe yapılan bütün 
görüşmelerde, "FE", "NE", "SE", "SE" şeklinde, Türkçe harfler ile 
telaffuz edilir! 

Türkçe konuşurken İngilizce olarak "EF", "EN", "ES", "ES" şeklinde 
telaffuz edilmez!

İngilizce: FNSS, İngilizce sesle okunur. İngilizce yapılan bütün 
görüşmelerde, "EF", "EN", "ES", "ES" şeklinde, İngilizce harfler ile 
telaffuz edilir!

YaZI DİLİNDE FNSS KuLLaNImI
Türkçe metin içerisinde, resmi tüm yazışmalarda "FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş." olarak yazılır.

Metin içerisinde, "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." ifadesinin ilk 
geçtiği yerde, parantez içerisinde "FNSS" kısaltması kullanılması 
durumunda, metnin geri kalanında FNSS şeklinde de kullanılabilir. 

İngilizce metin içerisinde de Türkçe kullanılır, "FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş." olarak yazılır.

İngilizce metin içinde "FNSS Savunma Sistemleri A.Ş." olarak 
Türkçe yazılır, "FNSS Defence Systems" olarak yazılmaz!

Yazı dilinde DOĞRU KULLANIM

Resmi yazışmalardaki DOĞRU KULLANIM

İngilizce DOĞRU KULLANIM

Yazı dilinde YANLIŞ KULLANIM

Resmi yazışmalardaki YANLIŞ KULLANIM

İngilizce YANLIŞ KULLANIM

FNSS'ye

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Nurol Holding  A.Ş. 
ve BAE Systems ortaklık girişimi olup, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile müttefik silahlı kuvvetlerinin kullanımı 
için paletli ve tekerlekli, zırhlı muharebe araç aileleri 
ile silah sistemlerinin tasarım ve üretiminde önder 
bir kuruluştur.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. is a Turkish joint 
venture company owned by Nurol Holding of Turkey 
and BAE Systems, Inc. with facilities located in 
Gölbaşı, Ankara, Turkey.

FNSS Nurol Holding  A.Ş. ve BAE Systems ortaklık 
girişimi olup, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefik silahlı 
kuvvetlerinin kullanımı için paletli ve tekerlekli, zırhlı 
muharebe araç aileleri ile silah sistemlerinin tasarım ve 
üretiminde önder bir kuruluştur.

FNSS Defence Systems is a Turkish joint venture 
company owned by Nurol Holding of Turkey and BAE 
Systems, Inc. with facilities located in Gölbaşı, Ankara, 
Turkey.

FNSS'e
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FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

2.0

PF DIN TEXT PRO

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

Yazı Karakteri

Logo

Renkler

Çelik Mızrak

PANTONE RED 032 C PANTONE BLACK C

%40 %20%60%100

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL 
ÖĞELERİ

 FNSS maRKa KİmLİĞİ YaPISI
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

5X

X

½X
½X

19X

FNSS LOGOSu
Logonun Oranları
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

½X

X

½X

½X

½X

FNSS LOGOSu
Logonun Koruma Alanı

FNSS LOGOSu KORuma aLaNI
FNSS logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde FNSS 
logosuna yanaşabilir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

LOGONuN DİKEY KuLLaNImI
FNSS logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

FNSS yazısı aşağıdan yukarı olmak şartıyla kullanılabilir,
yukarıdan aşağı kullanılamaz.

FNSS LOGOSu
Logonun Dikey Kullanımı
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Dikey Koruma Alanı

FNSS LOGOSu DİKEY KORuma aLaNI
Dikey olarak kullanılan FNSS logosunun koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen 
uzaklıklar dahilinde FNSS logosuna yanaşabilir.

½X

½X

½X

½X

X
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

Pantone Red 032 C

Pantone BLACK C

Pantone Red 032 C (Kırmızı) zemin üzerinde

Pantone BLACK C (Siyah) zemin üzerinde

FNSS LOGOSu
Logonun Tek Renk ve
Kurumsal Renkler Üzerinde
Beyaz (Dişi) Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN TEK RENK vE KuRumSaL RENKLER ÜZERİNDE BEYaZ 
(DİŞİ) KuLLaNImI
FNSS logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada 
detaylı bir şekilde gösterilmiştir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Yaldız Renkleri ve
Yaldız Renkli Zemin Üzerinde 
Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN YaLDIZ RENKLERİ vE YaLDIZ RENKLİ ZEmİN ÜZERİNDE 
KuLLaNImI
FNSS logosunun yaldız renkli zeminler üzerindeki doğru kullanımı, yan 
sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Yaldız renklerin Pantone renk kodları yan sayfada gösterilmiştir. Bu iki 
yaldız renk dışında başka bir renk kullanılamaz.

Pantone 871 C

Pantone 877 C

Pantone 871 C (Altın yaldız) zemin üzerinde

Pantone 877 C (Gümüş yaldız) zemin üzerinde
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

Kırmızı zemin üzerinde

Siyah zemin üzerinde

FNSS LOGOSu
Logonun Kurumsal Renkler
Üzerinde Kullanımı

Siyah Zemin Üzerinde Logo Kullanımı
FNSS yazısı, siyah zemin üzerinde kırmızı renkte kullanılır.
FNSS mızrağının ise yanda gösterildiği gibi gri tonlu ve üç boyutlu 
versiyonu kullanılır.

FNSS mızrağı kesinlikle beyaz kullanılamaz!

Kırmızı Zemin Üzerinde Logo Kullanımı
FNSS yazısı ve mızrağı, kırmızı zemin üzerinde beyaz (dişi) renkte 
kullanılır.

FNSS LOGOSuNuN KuRumSaL RENKLER ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada 
detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



38 - 39

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

%10 KIRMIZI

%40 KIRMIZI

%70 KIRMIZI

%20 KIRMIZI %29 KIRMIZI

%50 KIRMIZI

%80 KIRMIZI

%30 KIRMIZI

%60 KIRMIZI

%90 KIRMIZI %100 KIRMIZI

FNSS LOGOSu
Logonun Kırmızı Tonlu Zeminler 
Üzerindeki Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN KIRmIZI TONLu ZEmİNLER ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosunun kırmızı tonlu zeminler üzerindeki doğru kullanımı yanda 
detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

FNSS logosu, %1-%29 kırmızı tonları arasında kurumsal renklerinde,
%30-%90 kırmızı tonlarında ise beyaz (dişi) olarak kullanılır.

%100 kırmızı zemin üzerinde kullanım, sayfa 35'te gösterilmiştir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

%10 SİYAH %19 SİYAH

%40 SİYAH

%70 SİYAH

%20 SİYAH

%50 SİYAH

%80 SİYAH

%30 SİYAH

%60 SİYAH

%90 SİYAH

FNSS LOGOSu
Logonun Gri Tonlu Zeminler 
Üzerindeki Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN GRİ TONLu ZEmİNLER ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosunun gri tonlu zeminler üzerindeki doğru kullanımı yanda detaylı 
bir şekilde gösterilmiştir.

FNSS logosu, %1-%19 gri tonları arasında kurumsal renklerinde,
%20-%89 gri tonları arasında beyaz (dişi), %90 ve sonrası tonlarda ise  
kurumsal renklerinde kullanılır.

%100 kırmızı zemin üzerinde kullanımı sayfa 37'de gösterilmiştir.

%99 SİYAH
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Temel Renkler Üzerinde 
Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN TEmEL RENKLER ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosunun temel renkler üzerindeki doğru kullanımı yanda detaylı bir 
şekilde gösterilmiştir. Kurumsal renkler dışındaki kullanımlarda bu kurallar 
esas alınmalıdır.

Kırmızı ve siyah renkte zeminler üzerinde kullanımı sayfa 35, 37 ve 39'da 
detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

%100

%100

%100

%100

%100

%10

%10

%10

%10

%10
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL ÖĞELERİ2.0

Açık Tonlu Fotoğrafik Zemin 
Üzerinde Kullanım
Açık tonlu fotoğrafik bir zemin 
üzerinde FNSS logosu kurumsal 
renklerinde kullanılır.

Koyu Tonlu Fotoğrafik Zemin 
Üzerinde Kullanım
Koyu tonlu fotoğrafik bir zemin 
üzerinde FNSS logosu beyaz (dişi) 
kullanılılır.

FNSS LOGOSu
Logonun Renkli Fotoğrafik Zemin 
Üzerinde Kullanımı

FNSS LOGOSuNuN RENKLİ FOTOĞRaFİK ZEmİN ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en
fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. FNSS logosunun fotoğraflı bir 
zemin üzerindeki doğru kullanımı yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

FNSS logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda beyaz (dişi) 
kullanılmalıdır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Gri Tonlu Fotoğrafik 
Zeminler Üzerinde Kullanımı

Açık Gri Tonlu Fotoğrafik 
Zemin Üzerinde Kullanım
Açık gri tonlu fotoğrafik bir zemin 
üzerinde FNSS logosu kurumsal 
renklerinde kullanılır.

Koyu Gri Tonlu Fotoğrafik 
Zemin Üzerinde Kullanım
Koyu gri tonlu (%25 gri tonu ve 
sonrası) fotoğrafik bir zemin 
üzerinde FNSS logosu beyaz (dişi) 
kullanılılır.

FNSS LOGOSuNuN GRİ TONLu FOTOĞRaFİK ZEmİN ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosu, gri tonlu fotoğrafik bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle
en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. FNSS logosunun gri 
tonlu fotoğrafik bir zemin üzerindeki doğru kullanımı yanda detaylı bir şekilde 
gösterilmiştir. 

FNSS logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda beyaz (dişi) 
kullanılmalıdır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun En Küçük Boyutta 
Kullanımı

8 mm

30 piksel 20 piksel

5 mm

Basılı İşlerde Renkli Kullanım
FNSS logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.

Dijital İşlerde Renkli Kullanım
FNSS logosu, dijital işlerde 30 piksel'den daha küçük kullanılamaz.

Basılı İşlerde Tek Renkli Kullanım
FNSS logosu basılı işlerde tek renkli olarak 5 mm'den daha küçük kullanılamaz.

Dijital İşlerde Tek Renkli Kullanım
FNSS logosu, dijital işlerde tek renkli olarak 20 piksel'den daha küçük kullanılamaz.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

50x70 cm için önerilen
minimum boyut:
114x30 mm

35x50 cm için önerilen
minimum boyut:
95x25 mm

A3 için önerilen
minimum boyut:
76x20 mm

A4 için önerilen
minimum boyut:
57x15 mm

A5 ve daha küçük boyutlar için 
için önerilen minimum boyut:
38x10 mm

FNSS LOGOSu
Doküman Boyutlarına Göre
Asgari Ölçülerde Kullanılması
Önerilen Logo Büyüklükleri

DOKÜmaN BOYuTLaRINa GÖRE mİNİmum ÖLÇÜLERDE KuLLaNILmaSI ÖNERİLEN 
LOGO BÜYÜKLÜKLERİ
Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen
logo büyüklükleri yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

Özel durumlar dışında bu ölçülerdeki logo büyüklükleri kullanılması
tavsiye edilir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Mecraya Göre Logonun Yeri

21

3

mECRaYa GÖRE FNSS LOGOSuNuN YERİ
FNSS logosunun yeri kullanılan mecraya göre değişebilmektedir. Özel durumlar 
dışında FNSS logosunun ideal yeri yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

FNSS logosunun büyüklüğü doküman boyutuna göre değişkenlik gösterebilir.

1. İnternet
2. Powerpoint Sunumu
 Haber Bülteni
 Broşür
 Doğrudan Postalama
3. Broşür
 İlan



54 - 55

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Yanlış Kullanımı

Oranları değiştirilemez!

Açılı bir şekilde kullanılamaz!

FNSS yazısı ve mızrak yer değiştiremez! FNSS mızrağı bir ürün logosunda kullanılamaz! FNSS logosu baş aşağı kullanılamaz!

FNSS logosu ve mızrak farklı şekilde çizilemez!

Çizgi halinde uygulanamaz!

Renkler değiştirilemez!

Gölgeli kullanılamaz!

PaRS 4x4
Savunma Sistemleri A.Ş.

Savunma Sistemleri A.Ş. yazısı logo ile birlikte kullanılamaz!
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Sosyal Sorumluluk Logoları 
ile Birlikte Kullanımı

10X

3X 3X

Proje logosunun uzunluğuna göre sağa doğru 
boyut değişkenlik gösterebilir.

FNSS LOGOSuNuN SOSYaL SORumLuLuK LOGOLaRI İLE BİRLİKTE KuLLaNImI
FNSS'nin ana sponsorluğunda yapılan (Kurum içi veya kurum dışı) sosyal sorumluluk 
projelerinde, FNSS logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

BÖLÜM ADI

KURUMSAL

FNSS LOGOSu
Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile 
Birlikte Kullanımı

10X

3X

3X

3X 3X

Bölüm adının uzunluğuna göre sağa doğru
boyut değişkenlik gösterebilir.

4X

FNSS LOGOSuNuN KuRum İÇİ BÖLÜm İSİmLERİ İLE BİRLİKTE KuLLaNImI
FNSS logosu, kurum içi bölüm adlarıyla birlikte kullanılmak istenildiği zaman,
FNSS logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL ÖĞELERİ2.0

FNSS LOGOSu
Logonun Uygulama Örnekleri

Yaldız renklerde baskı uygulamaları

Farklı malzemeler ile üç boyutlu logo uygulamaları

Gofre veya çukur baskı uygulamaları

Herhangi bir efektle üç boyutlu animatik uygulamalar

FNSS LOGOSu uYGuLama ÖRNEKLERİ
Farklı mecralarda ve farklı malzeme üzerinde FNSS logo uygulamaları yan sayfada 
örneklerle gösterilmiştir. Her türlü logo uygulamasında bu kimlikte yer alan kurallar 
esastır.

Bu kimlikte yer almayan uygulama şekilleri için lütfen FNSS ile iletişime geçiniz.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS LOGOSu
Kurumsal Kapaklar Üzerinde
Logonun Yeri

Doğru Kullanım

Doğru Kullanım

KuRumSaL KaPaKLaR ÜZERİNDE LOGONuN YERİ
Kurumsal kapaklar üzerinde FNSS logosunun doğru ve yanlış kullanımı yan sayfada 
ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

FNSS logosunun koruma alanı dikkate alınarak, tavsiye edilen boyutlarda
sağ üst veya sağ alt köşede kullanılır. Sol tarafta hiç bir şekilde kullanılamaz.

Yanlış Kullanım

Yanlış Kullanım
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS KuRumSaL BaNTI
Kurumsal Bantın Oranları

FFBant sola doğru uzayabilir.

www.fnss.com.tr

www.fnss.com.tr

Adres bilgileri, punto ve
uzunluk tasarıma göre
değişkenlik gösterir.

Yazı, FNSS yazısının
alt satırına bloklanır.

X

4X

FNSS KuRumSaL BaNTININ ORaNLaRI
FNSS kurumsal bantı, kurum içi ve dışı iletişim araçlarında grafik bir öğe olarak 
basılı malzemelerde kullanılabilir. Yan sayfada oranları ve kuralları ayrıntılı bir şekilde 
gösterilmiştir.

FNSS Logosu, kurumsal bantın her zaman sağ köşesinde ve yan sayfada 
gösterildiği biçimde kullanılır. Kurumsal bantın oranları, rengi ve FNSS logosuna 
olan uzaklığı değiştirilemez.

Bant aşağıya veya yukarıya doğru
sağ kenarı 22O açı ile genişletilerek
fotoğraf alanı veya grafik bir öğe

olarak kullanılabilir.

Sayfa 67'de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS KuRumSaL BaNTI
Kurumsal Bantın Koruma Alanı

½X

½X

X

½X

½X

www.fnss.com.tr

FNSS KuRumSaL BaNTININ KORuma aLaNI
FNSS logosu ve kurumsal bantının koruma alanı yan sayfada ayrıntılı bir biçimde 
gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar 
dahilinde FNSS logosuna yanaşabilir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

FNSS KuRumSaL BaNTI
Kurumsal Bantın Yanlış Kullanım 
Örnekleri

www.fnss.com.tr

www.fnss.com.tr www.fnss.com.tr

www.fnss.com.tr www.fnss.com.tr

FNSS KuRumSaL BaNTININ YaNLIŞ KuLLaNIm ÖRNEKLERİ
FNSS kurumsal bantının doğru ve yanlış kullanımları yan sayfada ayrıntılı bir şekilde 
gösterilmiştir.

FNSS Logosu, kurumsal bantın her zaman sağ köşesinde ve
yan sayfada gösterildiği biçimde kullanılır. Kurumsal bantın oranları, rengi ve 
FNSS logosuna olan uzaklığı değiştirilemez.

Doğru Kullanım
FNSS logosu sağ tarafta ve kendi 
renklerinde kullanılır.

Kurumsal bant %20 siyah 
kullanılır ve rengi hiç bir şekilde 
değiştirilemez.

Bantın oranları ve kullanım 
kuralları Sayfa 63'te ayrıntılı bir 
şekilde gösterilmiştir.

Yanlış Kullanım
FNSS logosu ve FNSS kurumsal 
bantının yeri ve oranları 
değiştirilemez.

FNSS kurumsal bantında
FNSS kurumsal renkleri 
kullanılamaz.

FNSS logosu ve FNSS kurumsal 
bantının renkleri değiştirilemez.

FNSS logosu ve FNSS kurumsal 
bantı herhangi bir şekilde gri 
kullanılamaz.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL ÖĞELERİ2.0

FNSS KuRumSaL BaNTI
Kurumsal Bantın Kapaklar Üzerinde 
Kullanımı

PaRS 8x8
Wheeled Armored
Combat Vehicle

Sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit 
Sed quis

Sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit 
Sed quis

Sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit 
Sed quis

Being the latest member of the PARS family, the PARS 4X4 has 
been designed to undertake special operational roles such as 
advanced surveillance, anti-tank and command & control. 
The vehicle was designed in a way to meet all the operational 
requirements that might be required in the theatre.

1

Kurumsal bant yalın halde üstte gösterildiği gibi alt tarafta 
kullanılır. FNSS Logosu daima bantın sağ tarafındadır. Bantın 
yüksekliği FNSS logosunun yüksekliği kadardır ve bant ile logo 
arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.

FNSS KuRumSaL BaNTININ KaPaKLaR ÜZERİNDE KuLLaNImI
FNSS logosu ile birlikte kullanılan kurumsal bantın kullanımı yanda ayrıntılı bir şekilde 
gösterilmiştir. 

1. Kurumsal bant, yalın halde yanda gösterildiği gibi alt tarafta kullanılır. FNSS logosu, 
daima bantın sağ tarafındadır. Bantın yüksekliği, FNSS logosunun
yüksekliği kadardır ve bant ile logo arasındaki uzaklık "F" harfinin genişliği kadar 
olmalıdır.

2. Özel durumlarda (Kurumsal Bülten gibi bazı basılı malzemeler üzerinde) kurumsal 
bant yalın halde yanda gösterildiği gibi üst tarafta da kullanılabilir. FNSS logosu, daima 
bantın sağ tarafındadır. Bantın yüksekliği, FNSS logosunun yüksekliği kadardır ve bant 
ile logo arasındaki uzaklık "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez. Sayfa 63'te kurumsal 
bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

NEWS

2

Özel durumlarda (Kurumsal Bülten gibi bazı basılı malzemeler 
üzerinde) kurumsal bant yalın halde üstte gösterildiği gibi üst 
tarafta da kullanılabilir.

Kullanım kuralları için Sayfa 6e'e bakınız.

aCv-19 SPm
120 mm Self Propelled Mortar Vehicle
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL ÖĞELERİ2.0

FNSS KuRumSaL BaNTI
Kurumsal Bantın Grafik Bir Öğe 
Olarak Kullanılması

Görsel veya
Yazı Alanı Olarak
Kullanılabilir.

aCv-19 SPm
120 mm Self Propelled
Mortar Vehicle

2 3

Kurumsal bant, yukarı ve aşağıya doğru uzayabilir.
FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak değiştirilmemek kaydı 
ile grafik bir öğe olarak kullanılabilir. Bant ile logo arasındaki 
uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır

Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya 
grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez. Bant ile logo 
arasındaki uzaklık ise "F" harfinin genişliği kadar olmalıdır.

Kullanım kuralları için Sayfa 63'e bakınız.

FNSS KuRumSaL BaNTININ GRaFİK BİR ÖĞE OLaRaK KuLLaNILmaSI
FNSS Kurumsal bantının grafik bir öğe olarak nasıl kullanıldığı, iki örnekle yanda 
ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

1. Yandaki örnekte olduğu gibi kurumsal bant, yukarı ve aşağıya doğru uzayabilir. 
FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak değiştirilmemek kaydı ile grafik bir öğe olarak 
kullanılabilir. 

2. Yandaki örnekte olduğu gibi kurumsal bant, FNSS logosu ile uzaklığı oransal olarak 
değiştirilmemek kaydı ile görsel bir alan olarak kullanılabilir.

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana 
uzaklığı oransal olarak değiştirilemez. Bant ile logo arasındaki uzaklık ise "F" 
harfinin genişliği kadar olmalıdır.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.02.0

CmYK
0, 100, 100, 0

EKSTRa RENK
Pantone Red 032 C

CmYK
0, 0, 0, 60

EKSTRa RENK
Pantone Black C %60

CmYK
0, 0, 0, 40

EKSTRa RENK
Pantone Black C %40

CmYK
0, 0, 0, 20

EKSTRa RENK
Pantone Black C %20

RGB
239, 51, 64

RGB
128, 129, 128

RGB
174, 175, 175

RGB
216, 216, 216

Hex
#ef3340

Hex
#808180

Hex
#aeafaf

Hex
#d8d8d8

RaL
3024

RaL
7037

RaL
7042

RaL
7047

FNSS RENKLERİ
Logo Renkleri ve Renk Kodları

maRKa KİmLİĞİ ÖĞELERİ

LOGO RENKLERİ vE RENK KODLaRI
FNSS logosu ve kurumsal renkleri; yan tarafta Pantone (ekstra renk), 
CMYK, RGB, Hex ve RAL renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde 
bu renk kodları geçerlidir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.02.0

FNSS RENKLERİ
FNSS Ürün Grupları Renkleri ve
Renk Kodları

maRKa KİmLİĞİ ÖĞELERİ

FNSS ÜRÜN GRuPLaRI RENKLERİ vE RENK KODLaRI
FNSS ürün grupları renkleri ve renk kodları; yan tarafta CMYK, RGB, Hex ve RAL renk 
kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.

FNSS ürün grupları renkleri Pantone (ekstra renk) olarak kullanılamaz.

PaLETLİ aRaÇLaR

TEKERLEKLİ aRaÇLaR

İSTİHKam

SİLaH SİSTEmLERİ

mODERNİZaSYON

CmYK
100, 20, 0, 0

CmYK
70, 30 85, 0

CmYK
0, 40, 100, 0

CmYK
0, 90, 75, 15

CmYK
20, 47, 75, 38

RGB
0, 146, 202

RGB
96, 141, 76

RGB
247, 165, 0

RGB
203, 58, 54

RGB
143, 100, 55

Hex
#0092ca

Hex
#608d4c

Hex
#f7a500

Hex
#cb3a36

HEx
#8f6437

RaL
5012

RaL
6017

RaL
1003

RaL
3028

RaL
8000
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

TİPOGRaFİ
Ana Yazı Karakteri

Hairline

ExtraThin
ExtraThinItalic

Thin
ThinItalic

Light
LightItalic

Regular
Italic

Medium
MediumItalic

Bold
BoldItalic

Black
BlackItalic

ExtraBlack
ExtraBlackItalic

PF DinText Pro
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

DIN yazı karakteri ailesi; 
sert, güçlü ve kırılmaz 
görünümünün aksine 
esnektir. Yazı sanatının 
geleneklerine sımsıkı bağlı 
görünse de "her dönemin 
yazı karakteridir".

FNSS aNa YaZI KaRaKTERİ
PF Din Text Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yazı 
karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin 
basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.0

TİPOGRaFİ
Yardımcı Yazı Karakteri (1)

Hairline

ExtraThin
ExtraThinItalic

Thin
ThinItalic

Light
LightItalic

Regular
Italic

Medium
MediumItalic

Bold
BoldItalic

Black
BlackItalic

ExtraBlack
ExtraBlackItalic

PF DinTextCondensed Pro
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

FNSS YaRDImCI YaZI KaRaKTERİ
PF Din Text Condensed Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin 
kurumsal yardımcı yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

PF Din Text Condensed Pro yazı karakteri ailesi, yapısı gereği özellikle yoğun 
metin içeriği olan küçük alanlarda kullanılabilir.

DIN yazı karakteri ailesi; 
sert, güçlü ve kırılmaz 
görünümünün aksine 
esnektir. Yazı sanatının 
geleneklerine sımsıkı bağlı 
görünse de "her dönemin 
yazı karakteridir".
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSU HAKKINDA
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GörSeL BütüNLüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

Markanın TeMel Görsel öğeleri2.02.0

TİPOGRaFİ
Yardımcı Yazı Karakteri (2)

Hairline

ExtraThin
ExtraThinItalic

Thin
ThinItalic

Light
LightItalic

Regular
Italic

Medium
MediumItalic

Bold
BoldItalic

Black
BlackItalic

PF DinDisplay Pro
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

FNSS YaRDImCI YaZI KaRaKTERİ
PF Din Display Pro yazı karakteri ailesi FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurumsal 
yardımcı yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve 
hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

PF Din Display Pro yazı karakteri ailesi, yapısı gereği özellikle başlıklarda ve 
spotlarda kullanılabilir.

DIN yazı karakteri ailesi; 
sert, güçlü ve kırılmaz 
görünümünün aksine 
esnektir. Yazı sanatının 
geleneklerine sımsıkı bağlı 
görünse de "her dönemin 
yazı karakteridir".
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

FNSS LOGOSu HaKKINDa
FNSS logosu, "FNSS" yazısı ve mızrağından oluşur. FNSS yazısının rengi 
kırmızı, mızrak ise grinin tonudur. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, 
her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda 
belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.

maRKaNIN TEmEL GÖRSEL ÖĞELERİ2.0

TİPOGRaFİ
Ofis Programları için
Yazı Karakteri

Calibri, modern serifsiz (tırnaksız)
bir font ailesidir. Zekice tasarlanmış
yuvarlak köşeleri ile hümanist bir
görünüme sahiptir.

Calibri
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890
Regular

Italic

Bold

BoldItalicOFİS PROGRamLaRI İÇİN YaZI KaRaKTERİ
Calibri, FNSS Savunma Sanayi A.Ş.'nin kurum içi veya dışı tüm yazışmalarda 
kullanacağı yazı karakteri ailesidir.

Arial yazı karakteri ailesi sadece Powerpoint sunumlarda kullanılır.

Calibri yazı karakteri ailesi
sadece Powerpoint sunumlarda kullanılır.

Calibri yazı karakteri ailesi
sadece Word yazışmalarında kullanılır.



KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER

3.0

3.0 KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER

KuRumSaL maLZEmELER
Antetli Kağıt  88
Antetli Devam Kağıdı  90
Antetli Mektup Formatı  92
Kartvizit (Türkçe + İngilizce)  94
Diplomat Zarf  96
E-posta İmza  98
Faks Mesaj Kapak  100
Torba Kargo Zarfı (Beyaz)  102
Torba Kargo Zarfı (Kraft)  104
İç Posta Zarfı  106
Dosya (Beyaz)  108
Dosya (Siyah)  110
CD Kabı ve Üzeri  112
Saygılarımızla Kartı  114
Hediye Kartı  116
Hediye Kartı (Kişiye Özel)  118
Not Kartı (Standart ve Kişiye Özel)  120
Kapaklı Bloknot (Kapak - Arka Kapak)  122
Kapaklı Bloknot (İç Sayfalar)  124
Davetiye (VIP)  126
Davetiye  128
Özel Gün Tebrik Kartı  130
Özel Gün Tebrik Kartı (Dijital)  132
Kapı Çıkış İzin Belgesi  134
Şipariş Emri  136
Klasör Sırtlığı  138
Park Etiketi  140
Teklif Doküman (Kapak)  142
Teklif Doküman (Bölüm Kapak)  144
Toplantı Tutanağı  146 
Ziyaretçi Bilgilendirme Kartı  148
Ziyaretçi Broşürü  150
Mühür  152
FNSS Güvenlik Arması  154
Renklendirme Teknikleri  156
Ürün Fotoğraflarının Basılı Malzemelerde Kullanımı  158 
Sıkça Üretilen Basılı Malzemelerde Boyut Tercihi  160

SERTİFİKALAR
Özel Ödül Belgesi  162
Eğitim Sertifikası 164
Staj Sertifikası  166

MUHASEBE EVRAKLARI
Fatura  168
Sevk İrsaliyesi  170
Para Makbuzları  172

BÜLTENLER
Kurum Bülteni (Elektronik)  174
Kurum Bülteni  176
Basın Bülteni  178

İLANLAR
İş İlanı  180
Tam Sayfa Gazete İlanı  182
Yarım Sayfa Gazete İlanı  184
Çeyrek Sayfa Gazete İlanı (Dikey)  186
Dergi İlanı  188

KİMLİK KARTLARI
Cep Kimlik  190
Personel Giriş Kartı (Standart)  192
Personel Giriş Kartı (NATO Gizli)  194
Personel Dolap Kimlik Kartı  196
Alt Yüklenici Giriş Kartı  198
Danışman Giriş Kartı  200
Stajyer Giriş Kartı  202
Taşeron Giriş Kartı 204
Geçici Giriş Kartı  206
Ziyaretçi Giriş Kartı  208
Araç Giriş Kartı  210

ARAÇ ÜZERİ LOGO UYGULAMALARI
Araç Üzerindeki FNSS Logosu Uygulaması  212
Araç Üzerindeki Model İsmi Uygulaması  214

PROMOSYON MALZEMELERİ
Karton Çanta  216
Bez Çanta  218
Kupa ve Kutusu  220
Şapka  222
Tişört (Bisiklet ve Polo Yaka)  224
Harici Bellek  226
Kalem  228
Kalemlik  230
Anahtarlık  232
Rozet  234
Pin  236

LOJİSTİK
Tahta Kutu  238
Plastik Dosya  240
Ambalaj Fligran  242

BAYRAKLAR
Flama  244
Yelken  246
Gönder Bayrağı  248
Kırlangıç  250
Masa Bayrağı  252

İÇİNDEKİLER

FNSS SavuNma SİSTEmLERİ a.Ş. KuRumSaL KİmLİK KILavuZu
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Antetli Kağıt

aNTETLİ KaĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8.5 pt

12 mm

12 mm12 mm

12 mm

12 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Antetli Devam Kağıdı

aNTETLİ DEvam KaĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Bir sayfayı aşan yazılarda "FNSS Antetli Devam Kağıdı" kullanılır.

12 mm

12 mm12 mm

12 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Antetli Mektup Formatı

aNTETLİ mEKTuP FORmaTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Font: Calibri - 12 pt

Kurum içi ve kurum dışı tüm yazışmalarda "FNSS Antetli Kağıdı" kullanılır. Bir sayfayı 
aşan yazışmalarda ilk safya haricinde "FNSS Antetli Devam Kağıdı" kullanılır.
Calibri yazı karakteri tüm yazışmalarda kullanılanacak olan kurumsal yazı karakteridir.

Calibri yazı karakteri ve kullanım kuralları, sayfa 82 ve 83'te ayrıntılı bir şekilde 
gösterilmiştir.

50 mm

50 mm

1 Satır Boşluk

1 Satır Boşluk

25 mm 25 mm



94 - 95

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Kartvizit (Türkçe + İngilizce)

KaRTvİZİT (TÜRKÇE + İNGİLİZCE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 90x50 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 350 g - Conqueror Design Bright White 660
Font : PF Din Text Pro Bold,  PF Din Text Cond. Pro Regular - 7 pt ve 11 pt

5 mm

5 mm10 mm

7.5 mm20 mm

5 mm

40 mm

Türkçe (Ön) İngilizce (Arka)
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Diplomat Zarf

DİPLOmaT ZaRF TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 240x105 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 100 g - 1. Hamur (Kendinden yapışkanlı)
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 7.5 pt

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Oğulbey Mah. Kumludere Cad. No: 11 Gölbaşı 06830 Ankara, Türkiye
www.fnss.com.tr
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
E-posta İmza

600 piksel

45 piksel

E-POSTa İmZa TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 600x45 piksel
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Font : Arial Regular, Italic ve Bold - 12 pt ve 22 pt 
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Faks Mesaj Kapak

15 mm20 mm

15 mm 15 mm

12.5 mm

15 mm

FaKS mESaJ KaĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Black C
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, Medium ve Bold - 9 pt ve 15 pt 
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Torba Kargo Zarfı (Beyaz)

TORBa ZaRF (BEYaZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 120 g - 1. hamur (Kendinden yapışkanlı)
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C), 

20 mm

25 mm

15 mm

12.5 mm

A B C

15
 m

m
12

.5
  m

m

12
.5

  m
m

15
 m

m

20 mm

12.5 mm

20 mm20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Torba Kargo Zarfı (Kraft)

TORBa ZaRF (KRaFT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),
Renk : Pantone Black C
Kağıt : 120 g - Kraft  (Kendinden yapışkanlı)
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C), 

20 mm

25 mm

15 mm

12.5 mm

A B C

15
 m

m
12

.5
  m

m

12
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15
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20 mm

12.5 mm

20 mm20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
İç Posta Zarfı

İÇ POSTa ZaRFI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 260x350 mm
Renk : Pantone Black C
Kağıt : 120 g - Kraft  (Kendinden yapışkanlı)
Font : PF Din Text Cond. Pro

15 mm

15 mm

15 mm 15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Dosya (Beyaz)

DOSYa (BEYaZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 460x320 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 10.5 pt

Dosya cebinde FNSS logosunun açısı olan 22 derecelik bir kesim yapılır.

35 mm

120 mm

210 mm

17.5 mm 17.5 mm 17.5 mm

17.5 mm

Dosya Ön Yüz

Dosya İç Yüz
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Dosya (Siyah)

35 mm

Dosya Ön Yüz

Dosya İç Yüz

DOSYa (BEYaZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 460x320 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular - 10.5 pt

Dosya cebinde FNSS logosunun açısı olan 22 derecelik bir kesim yapılır.

120 mm

210 mm

17.5 mm 17.5 mm

17.5 mm

17.5 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.
Oğulbey Mahallesi,
Kumludere Caddesi No: 11
Gölbaşı 06830 Ankara, Türkiye
T +90 (312) 497 43 00
F +90 (312) 497 43 01
www.fnss.com.tr
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ası v
e üçüncü kişilere açıklanması FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’nin yazılı iznine tabiidir.

4.7 GB - 120 dk/min

KuRumSaL maLZEmELER
CD Kabı ve Üzeri

CD KaBI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 250x125 mm (Açık hali), 125x125 mm (Kapalı hali)
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 300 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 7 pt ve 8 pt

CD kabı ve CD üzerindeki görseller değişkenlik gösterebilir.

12.5 mm12.5 mm 12.5 mm

12.5 mm

12.5 mm

10 mm

Çap: 25 mm

20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Saygılarımızla Kartı

SaYGILaRImIZLa KaRTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x100 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 300 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, PF Din Text Pro Regular - 8 pt ve 14 pt 

10 mm10 mm

10 mm10 mm

10 mm

12.5 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Hediye Kartı

HEDİYE KaRTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 130x70 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 300 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Pro Regular - 14 pt 

7.5 mm7.5 mm

7.5 mm

7.5 mm7.5 mm

12.5 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Hediye Kartı (Kişiye Özel)

HEDİYE KaRTI (KİŞİYE ÖZEL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 130x70 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 300 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 7.5 pt ve 11 pt 

7.5 mm7.5 mm

20 mm

7.5 mm7.5 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Not Kartı
(Standart ve Kişiye Özel)

NOT KaRTI (STaNDaRT vE KİŞİYE ÖZEL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 80x140 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 120 g - 1. Hamur
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt

Not kartları çizgili veya çizgisiz üretilebilir. FNSS logosu kullanım kuralları 
geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

5 mm

5 mm

10 mm

5 mm

5 mm

5 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Kapaklı Bloknot
(Kapak - Arka Kapak)

KaPaKLI BLOKNOT (KaPaK - aRKa KaPaK) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 350 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt ve 12 pt

Kapak fotoğrafı değişkenlik gösterebilir. Renkli ve siyah beyaz fotoğraf kullanılabilir. 
FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı 
oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Arka Kapak Kapak

10 mm10 mm

20 mm

10 mm10 mm10 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Kapaklı Bloknot
(İç Sayfalar)

KaPaKLI BLOKNOT (İÇ SaYFaLaR) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular ve Bold - 8 pt ve 9 pt

Bloknot iç sayfaları çizgili veya çizgisiz üretilebilir. FNSS logosu kullanım kuralları 
geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

12 mm

10 mm

10 mm

20 mm

20 mm 10 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Davetiye (VIP)

DavETİYE (vIP) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x100 mm
Renk : Pantone 871 C ve Pantone Black C 
Kağıt : 350 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Light, Regular ve Bold - 8 pt, 9 pt, 15 pt ve 20 pt

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı 
oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Arka Yüz

Ön Yüz

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm10 mm

10 mm

10 mm

15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Davetiye

DavETİYE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x100 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 350 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Cond. Pro Light, Regular ve Bold - 8 pt, 9 pt ve 15 pt

Ön yüzdeki fotoğraf etkinliğe göre değişkenlik gösterebilir. Etkinliğin logosu sol üstte 
kullanılır. Etkinlik logosunun yüksekliği FNSS logosundan daha yüksek olamaz. 
Renkli ve siyah beyaz fotoğraf kullanılabilir. FNSS logosunun büyüklüğü alana göre 
değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 61'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Arka Yüz

Ön Yüz

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm10 mm

10 mm

10 mm

15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Özel Gün Tebrik Kartı

ÖZEL GÜN TEBRİK KaRTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x100 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 350 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Pro Light ve Bold - 8 pt, ve 17 pt

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı 
oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Arka Yüz

Ön Yüz

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm10 mm

10 mm

10 mm

15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Özel Gün Tebrik Kartı
(Dijital)

ÖZEL GÜN TEBRİK KaRTI (DİJİTaL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 800x600 piksel
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Font : PF Din Text Pro Light ve Medium - 12 pt ve 22 pt

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı 
oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

60 piksel

50 piksel

50 piksel

50 piksel50 piksel
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Klasör Sırtlığı

KLaSÖR SIRTLIĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 25x300 mm (A) ve 45x300 mm (B)
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 120 g - 1. Hamur

BA

15 mm15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Mühür
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Çapı 35 mm50 mm

25 mm

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

mÜHÜR İmZa TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 50x25 mm, 35 mm (Çap)
Renk : Siyah
Font : PF DinText Pro Regular - 8 pt ve 9 pt 



138 - 139

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER 
Renklendirme Teknikleri

Siyah Beyaz Fotoğraf
Siyah beyaz fotoğraflarda FNSS 
ürünü arka planın gri tonlarından 
farklı olmalıdır.

Tek Renkli (Monotone) Fotoğraf
Fotoğraflar tek renkli (Monotone) 
olarak da kullanılabilir. Basılı 
ürünlerde arka plan olarak 
kullanılmalıdır. Ana görsel olarak 
kullanılamaz.

İki Renkli (Duotone) Fotoğraf
Fotoğraflar iki renkli (Duotone) 
olarak da kullanılabilir.
Basılı ürünlerde arka plan olarak 
kullanılmalıdır. Ana görsel olarak 
kullanılamaz.

TEK RENKLİ (MONOTONE) FOTOğRAF İKİ RENKLİ (DUOTONE) FOTOğRAF

SİYAH BEYAZ FOTOğRAF

RENKLENDİRmE TEKNİKLERİ
Her türlü FNSS tanıtım malzemesi üzerinde kullanılacak renkli fotoğraf
dışında kullanılacak fotoğrafların renklendirme şekilleri yandaki sayfada 
ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Ürün Fotoğraflarının Basılı 
Malzemelerde Kullanımı

Tanıtım amaçlı broşürlerde 
kullanılacak herhangi bir 
FNSS ürünü doğal ortamında 
gösterilmelidir.

Yandaki iki örnekte gösterildiği 
gibi doğal ortamlarında 
fotoğraflanamayan araçlar, 
herhangi bir fotoğraf işleme 
programıyla yanda gösterildiği 
gibi doğal ortamlarında 
canlandırılmalıdır. ORİJİNAL FOTOğRAF

İŞLENMİŞ FOTOğRAF
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

KuRumSaL maLZEmELER
Sıkça Üretilen Basılı
Malzemelerde Boyut Tercihi

SIKÇa ÜRETİLEN BaSILI maLZEmELERDE BOYuT TERCİHİ
Sıkça üretilen basılı malzemelerde uluslararası kağıt standartı olan ISO 216 
ölçü sistemi kullanılır. 

Basılı malzemelerde, özel durumlar dışında "dikey" formatlar 
kullanılmalıdır. "Yatay" formatlar davetiye, tebrik kartları veya sertifika  
gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde tercih edilmelidir.

1. 100X210 mm
Bilgilendirme broşürleri, tek yaprak veya kırımlı föyler 100x210 mm 
ölçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir. Davetiye veya tebrik kartları 
gibi daha az tirajlı ve özel basılı işlerde ise aynı ölçünün yatay formatı tercih 
edilmelidir.

2. 145X210 mm (A5)
Her türden FNSS broşürleri veya ürün kataloğu, ihtiyaca göre A5 öçülerinde 
ve dikey formatta üretilebilir. Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve 
özel basılı işlerde ise yatay A5 formatı tercih edilmelidir.

3. 210X297 mm (A4)
Genel kullanıma açık FNSS broşürleri veya ürün kataloğu A4 öçülerinde ve 
dikey formatta üretilmelidir. Özel olarak ve tek seferlik tanıtım malzemeleri 
dışında yatay format kullanılamaz. Sertifika veya diploma gibi değerli kağıt için 
yatay A4 formatı tercih edilmelidir.

1 2 3

Tek yaprak veya kırımlı föyler 100x210 mm ölçülerinde ve
dikey formatta üretilmelidir.

Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı 
işlerde ise yatay format tercih edilmelidir.

Yatay Föy Dikey Föy Yatay A5 Dikey A5

A4

Her türden FNSS broşürleri veya ürün kataloğu,
ihtiyaca göre A5 öçülerinde ve dikey formatta üretilebilir.

Davetiye veya tebrik kartları gibi daha az tirajlı ve özel basılı 
işlerde ise yatay format tercih edilmelidir.

Genel kullanıma açık her türden FNSS broşürleri veya ürün 
kataloğu A4 öçülerinde ve dikey formatta üretilmelidir.

Özel olarak ve tek seferlik tanıtım malzemeleri dışında yatay 
format kullanılamaz. Sertifika veya diploma gibi değerli kağıt için 
yatay A4 formatı tercih edilmelidir.



144 - 145

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

SERTİFİKaLaR
Özel Ödül Belgesi

ÖZEL ÖDÜL BELGESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 871 C
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Calibri Regular ve Bold

FNSS logosu gofre baskı olarak uygulanacaktır.

20 mm47.5 mm20 mm

20 mm

20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

EĞİTİM SERTİFİKASI

SERTİFİKaLaR
Eğitim Sertifikası

EĞİTİm SERTİFİKaSI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 871 C
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Calibri Regular ve Bold

20 mm

47.5 mm

20 mm

20 mm

20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

STAJ SERTİFİKASI

SERTİFİKaLaR
Staj Sertifikası

STaJ SERTİFİKaSI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C, Pantone Black C ve Pantone 877 C
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Calibri Regular ve Bold

20 mm

47.5 mm

20 mm

20 mm

20 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

BÜLTENLER
Kurum Bülteni (Elektronik)

KuRumSaL BÜLTEN (ELEKTRONİK) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Font : Calibri

FNSS Kurumsal Bülteni, ofis içinde üretilir ve PDF formatında e-posta ile 
gönderilir.

Devam SayfasıKapak

15 mm

15 mm

12.5 mm

15 mm 15 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

BÜLTENLER
Kurum Bülteni

BİZDEN HaBERLER BÜLTENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosunun büyüklüğü alana göre değişebilir, banta veya grafik alana uzaklığı 
oransal olarak değiştirilemez.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 63'te kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

12 mm

15 mm

12 mm12 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

BÜLTENLER
Basın Bülteni

BaSIN BÜLTENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm
Renk : Kırmızı ve Siyah (Renkli yazıcı çıkışı)
Font : Calibri

FNSS Basın Bülteni, FNSS antetli kağıdına basılır ve ofis içinde üretilir.
Kapak sayfası olarak "FNSS Antetli Kağıdı", devam sayfaları içinse "FNSS Antetli 
Devam Kağıdı" kullanılır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

İLaNLaR
İş İlanı

İŞ İLaNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Çeşitli
Renk : Kırmızı (CMYK 0,100, 100, 0) ve Siyah (CMYK 0, 0, 0, 100)
Font : PF Din Text Cond. Pro Regular, Medium ve Bold

FNSS logosu büyüklüğü ilan boyutlarına göre değişkenlik gösterir. FNSS logosu 
kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

Bantın kullanım oranları değiştirilemez, tekrar çizilemez.
Sayfa 61'de kurumsal bantın oranları ve kuralları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Siyah Beyaz Renkli

ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ
• Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlarinden mezun
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemler konusunda tecrübeli
• Tercihen MS Office programlarına hakim, Access, Visual Basic, 
 macro programlama konusunda deneyimli
• Catia 3 boyutlu modelleme programı kullanabilen
• Sistematik yaklaşımları olan, düzenli raporlama, takip ve 
 analiz yapabilecek
• Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma düzeyi olan
• Takım çalışması, iletişim ve müşteri ilişkileri konularında yetkin
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan

Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, www.fnss.com.tr/kariyer internet adresi üzerinde 
yer alan “ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ” ilanına başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama değerli 
adaylarımızın en az zaman kaybı ile şirketimize başvurmasını, başvurularının değerlendirme sürecine 
katılımını ve sürekli güncel tutulabilmesini sağlayacaktır.

www.fnss.com.tr

ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ
• Üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlarinden mezun
• Mekanik, hidrolik ve pnömatik sistemler konusunda tecrübeli
• Tercihen MS Office programlarına hakim, Access, Visual Basic, 
 macro programlama konusunda deneyimli
• Catia 3 boyutlu modelleme programı kullanabilen
• Sistematik yaklaşımları olan, düzenli raporlama, takip ve 
 analiz yapabilecek
• Çok iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma düzeyi olan
• Takım çalışması, iletişim ve müşteri ilişkileri konularında yetkin
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan

Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, www.fnss.com.tr/kariyer internet adresi üzerinde 
yer alan “ÜRÜN DESTEK MÜHENDİSİ” ilanına başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama değerli 
adaylarımızın en az zaman kaybı ile şirketimize başvurmasını, başvurularının değerlendirme sürecine 
katılımını ve sürekli güncel tutulabilmesini sağlayacaktır.

www.fnss.com.tr
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

İLaNLaR
Tam Sayfa Gazete İlanı

Tam SaYFa GaZETE İLaNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 354x520 mm (9x52 st/cm)

25 mm

12.5 mm

12.5 mm12.5 mm

GÖRSEL
VEYA
MESAJ
ALANI
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

İLaNLaR
Yarım Sayfa Gazete İlanı

YaRIm SaYFa GaZETE İLaNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 354x250 mm (9x25 st/cm)

25 mm

12.5 mm

12.5 mm12.5 mm

GÖRSEL
vEYa
mESaJ
aLaNI
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

İLaNLaR
Çeyrek Sayfa Gazete İlanı (Dikey)

ÇEYREK SaYFa GaZETE İLaNI (DİKEY) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 215x290 mm (5x29 st/cm)

15 mm

12.5 mm

12.5 mm

12.5 mm

GÖRSEL
vEYa
mESaJ
aLaNI
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

İLaNLaR
Dergi İlanı

DERGİ İLaNI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : 210x297 mm

FNSS logosununun sağ alt köşede kullanılması zorunlu olduğu için, dergi 
ilanlarında sağ sayfa her zaman tercih edilmelidir.

15 mm

12.5 mm12.5 mm

12.5 mm

GÖRSEL
vEYa
mESaJ
aLaNI
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

aRaÇ ÜZERİ LOGO 
uYGuLamaLaRI
Araç Üzerindeki FNSS Logosu 
Uygulaması

X

X

FNSS logosu büyüklüğü 
araç büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir.
Koruma alanı kuralları geçerlidir.

Üst kenara olan uzaklığı minimum 
logo yüksekliği kadar olmalıdır!

aRaÇ ÜZERİNDEKİ FNSS LOGOSu TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Araç boyutuna göre değişebilir.
Uygulama : Araç renginde ve gövde üzerine kabartma
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PARS 8x8

aRaÇ ÜZERİ LOGO 
uYGuLamaLaRI
Araç Üzerindeki Model İsmi 
Uygulaması

X

½X ½X

Araç ismi harf sayısına göre
değişkenlik gösterir.

aRaÇ ÜZERİNDEKİ mODEL İSmİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Araç boyutuna göre değişebilir.
Renk : Siyah
Font : PF Din Text Pro Medium



170 - 171

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Karton Çanta

FN
SS

 S
av

un
m

a 
Si

st
em
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ri
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.Ş

.

www.fnss.com.trwww.fnss.com.tr

KaRTON ÇaNTa TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe
Font : PF Din Text Pro Medium - Punto çanta boyutuna göre değişebilir.

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Bez Çanta

www.fnss.com.tr

BEZ ÇaNTa TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Font : PF Din Text Pro Medium - Punto çanta boyutuna göre değişebilir.

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Kupa ve Kutusu

KuPa vE KuTuNuN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Kupa boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

10 mm
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Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
şapka

ŞaPKa TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Pantone Red 032 C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

15 mm



178 - 179

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Tişört (Bisiklet ve Polo Yaka)

TİŞÖRT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Pantone Red 032 C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

15 mm



180 - 181

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Harici Bellek

w
w

w
.fn

ss
.c

om
.tr

w
w

w
.fn

ss
.c
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.tr

HaRİCİ BELLEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Harici bellek boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C
Font : PF Din Text Pro Medium

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



182 - 183

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Kalem

KaLEm TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Kalem boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



184 - 185

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.02.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Kalemlik

KaLEmLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Kalemlik boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



186 - 187

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Anahtarlık

aNaHTaRLIK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Anahtarlık boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Malzeme kullanımı değişkenlik gösterebilir.

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



188 - 189

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Rozet

ROZET TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Rozet boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



190 - 191

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

PROmOSYON maLZEmELERİ
Pin

PIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Pin boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

Diğer ülke bayrağı değişkenlik gösterir.

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

6.5 mm

20 mm



192 - 193

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

LOJİSTİK
Tahta Kutu

X 2X X

TaHTa KuTu TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Kutu boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



194 - 195

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

KuRumSaL BÜTÜNLÜK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve
yeniden çizilemez.

KuRum İÇİ KuLLaNILaN maLZEmELER3.0

LOJİSTİK
Ambalaj Fligran

Fligran
FNSS logosunun tekrarından 
oluşturulan fligran, yanda 
gösterildiği şekilde sonsuz şekilde 
istenilen büyüklükte, istenilen 
malzeme üzerine basılabilir.

X

X

XX

amBaLaJ FLİGRaN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



196 - 197

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

BaYRaKLaR
Flama

1/2X

X

1/2X

FLama TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Flama boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



198 - 199

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

BaYRaKLaR
Yelken

1/2X

X

1/2X

YELKEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Yelken boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.



200 - 201

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

BaYRaKLaR
Gönder Bayrağı

GÖNDER BaYRaĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

1/2X

X

1/2X



202 - 203

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

BaYRaKLaR
Kırlangıç

KIRLaNGIÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Kırlangıç boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

1/2X

X

1/2X



204 - 205

Özgün sayısal dökümana ulaşmak 
ve daha fazla bilgi için Kurumsal 
İletişim Bölümü ile iletişime geçiniz.

pr@fnss.com.tr

Kurumsal BütünlüK
FNSS kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; 
FNSS logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal 
kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

FNSS logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve 
yeniden çizilemez.

KURUM İÇİ KULLANILAN MALZEMELER3.0

BaYRaKLaR
Masa Bayrağı

maSa BaYRaĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyut : Masa bayrağı boyutuna göre değişkenlik gösterir.
Renk : Pantone Red 032 C ve Pantone Black C

FNSS logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde 
anlatılmıştır.

1/2X

X

1/2X



ONaY vE YaRDIm
FNSS markasının görsel kimlik özelliklerini anlatan bu rehber, kurum içi veya dışı; 
yaratıcı çalışmalara ve uygulama çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rehber içindeki çalışmalar, temel ihtiyaçları kapsamaktadır. Çalışmalarınızda 
benzerlikler yoksa ve emin olamıyorsanız veya çekinceniz varsa lütfen Marka Yönetim 
Takımı'na danışınız.

Konuyla ilgili mesajlarınızı, lütfen pr@fnss.com.tr adresine gönderiniz. Sorunuzu veya 
probleminizi tarif ederken olabildiğince kapsamlı bilgi vermeniz, çözüm bulunmasını 
kolaylaştıracaktır. Gerekirse konuyla ilgili görsel (jpeg veya pdf) göndermeyi 
unutmayınız. Ayrıca konunun aciliyetini ve zamanlamasını belirtiniz. Marka Yönetim 
Takımı olarak size olabildiğince hızlı bir şekilde geri dönüş yapmaya gayret edeceğiz.

Anlayışınız ve iş birliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Marka Yönetim Takımı

FNSS Kurumsal Kimlik Kılavuzu,
Özgül Tasarım ve Sonrası Hizmetler tarafından hazırlanmıştır.
Grafik Tasarımcı: Murat Özgül (murat@muratozgul.com)




