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Anova �Yarın için bugünden Ar-Ge� sloganıyla, 15 yıldır 
tasarım, simülasyon ve üretim işlerini en iyi şekilde yerine 
getirdi. Sektörün öncü �rmalarından biri olarak sayılan

Anova�ya 15.yıl adına yapılmış olan yeni kurumsal kimlik 
tasarımıyla, �Yarın için bugünden Ar-Ge� mottosunu takip 
eden yenilikçi ve çağa uygun yepyeni bir tasarımla çok 
daha ileriye taşıyacaktır. 

2003 yılında İstanbul�da kurulan daha sonrasında Ankara, 
İzmir ve Ankara Sanayii Bölgesi�nde varlığını sürdürmeye 
devam eden Anova�nın asıl büyümesi 2017 yılında başladı. 
Önümüzdeki birkaç sene içerisinde çok daha iyi bir 
konumda olacak ve hızlı bir şekilde büyümeye devam 
edecek. Yine 2017 yılında, yıl içindeki verilerin dahil 
edilmemesine rağmen ‘Deloitte Teknoloji Fast 
Türkiye’  listesine girmiştir.

ANOVA KURUMSAL K�ML�K KILAVUZU



ANOVA MÜHEND�SL�K KURUMSAL K�ML�K KILAVUZU

 ANOVA MARKA K�ML��� YAPISI

1.0



Teknolojiyle birlikte değişime
ayak uydurmak için Ar-Ge�nin önemini ilke edinmiş

Anova, genç, dinamik ve başarılı kadrosuyla
15 yıldır sizin için çalışmaya devam etmektedir.

Geli�en dünyada,

ANOVA1.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�



ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
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

Renkler

Anova

Yazı Karakteri

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

1234567890

Gidole Regular

ANOVA LOGOSU

ANOVA1.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�



ANOVA KURUMSAL K�ML�K KILAVUZU

MARKANIN TEMEL GÖRSEL Ö�ELER�

2.0



ANOVA LOGO ANLAMI

Ayrı ayrı kullanıldığında tasarım, simülasyon , ve üretim 
bölümlerinden oluşan logo, bir araya geldiğinde 
anova�nın “a” sını oluşturmaktadır ve bunun yanında 
ar-ge yi temsil etmektedir. Yükselen “a” logosu “yarın için 
bugünden ar-ge” sloganına uygun olarak Anova�nın şirket 
olarak başarıyla büyümeye devam ettiğini ve edeceğini 
belirtmektedir.

ANOVA LOGOSU

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU

5x

17x

1x

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir gra�k öğe veya yazı 
yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova
logosuna yanaşabilir.

ANOVA LOGOSU

1x

1x

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir gra�k öğe veya yazı 
yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova
logosuna yanaşabilir.

LOGONUN D�KEY KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da
kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir gra�k öğe veya yazı 
yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova
logosuna yanaşabilir.

ANOVA LOGOSU

1/3,5 x

1/3,5 x

X

LOGONUN D�KEY KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da
kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

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

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU

LOGONUN MOTTOSUZ KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç mottosuz kullanlabilir. Küçük 
yüzeyler için geçerlidir.

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
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

Renkler

Anova



ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir gra�k öğe veya yazı 
yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova
logosuna yanaşabilir.

ANOVA LOGOSUNUN TEK RENK VE KURUMSAL
RENKLER ÜZER�NDE BEYAZ (D���) KULLANIMI

Anova logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru
kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir

ANOVA LOGOSU

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir 
biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir gra�k öğe veya yazı 
yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova
logosuna yanaşabilir.

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.



ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

Basılı ��lerde Renkli Kullanım
ANOVA logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.

Basılı ��lerde Renkli Kullanım
ANOVA logosu basılı işlerde tek renkli olarak 5 mm'den
daha küçük kullanılamaz.

D�ital ��lerde Renkli Kullanım
ANOVA logosu, dijital işlerde 30 piksel'den daha küçük kullanılamaz.

D�ital ��lerde Renkli Kullanım
ANOVA logosu, dijital işlerde tek renkli olarak 20 piksel'den
daha küçük kullanılamaz.

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�



ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

DOKÜMAN BOYUTLARINA GÖRE M�N�MUM 
ÖLÇÜLERDE KULLANILMASI ÖNER�LEN LOGO 
BÜYÜKLÜKLER�

Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde
kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta
ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

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

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�



ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

DOKÜMAN BOYUTLARINA GÖRE M�N�MUM 
ÖLÇÜLERDE KULLANILMASI ÖNER�LEN LOGO 
BÜYÜKLÜKLER�

Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde
kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta
ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

a n o v a

ESNEK
MERMİ YOLU

Anova ikonu bir ürün logosunda kullanılamaz!Anova ikonu logosu baş aşağı kullanılamaz!Renkler değiştirilemez!

Anova ikonu ve yazısı farklı şekilde çizilemez!Çizgi halinde uygulanamaz!Oranları değiştirilemez!

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�



ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSUNUN KATILIMDA BULUNDU�U 
ORGAN�ZASYONLAR �LE B�RL�KTE KULLANIMI

ANOVA'nın ana sponsorluğunda yapılan (Kurum içi veya 
kurum dışı) projelerinde ve fuarlarda, ANOVA logosu sol 
tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.

Akrobat Black fontu kullanılır.

ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

EUROSATORY
PARIS 2018

EUROSATORY
PARIS 2018

Proje logosunun uzunluğuna göre sağa
doğru boyut değişkenlik gösterebilir.

10x

1x

2x2x



ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSUNUN KURUM �Ç� BÖLÜM �S�MLER� 
�LE B�RL�KTE KULLANIMI

ANOVA logosu, kurum içi bölüm adlarıyla birlikte 
kullanılmak istenildiği zaman, ANOVA logosu sol tarafta 
ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.

BÖLÜM ADI

MÜHENDİSLİK

Proje logosunun uzunluğuna göre sağa
doğru boyut değişkenlik gösterebilir.

10x

3x

3x

4x

2x2x



ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU UYGULAMA ÖRNEKLER�

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



ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

ANOVA KURUMSAL BANTININ ORANLARI

ANOVA kurumsal bantı, kurum içi ve dışı iletişim 
araçlarında gra�k bir öğe olarak basılı malzemelerde 
kullanılabilir. Yan sayfada oranları ve kuralları ayrıntılı bir 
şekilde gösterilmiştir.

4x

x

Bant sola doğru uzayabilir.

www.anova.com.tr

www.anova.com.tr

Adres bilgileri, punto ve uzunluk tasarıma göre değişkenlik gösterir.
Yazı, �Yarın için bugünden Ar-Ge� yazısının alt satırına bloklanır.

Anova Logosunun ve Anova Bantının yeri ve orantıları değiştirilemez.
Rengi değiştirilemez. Tamamı siyah kullanılamaz. 



ANOVA2.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUMARKANIN TEMEL Ö�ELER�

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. 
Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. 
Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün 
ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu 
kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo
kullanılır.

ANOVA LOGOSU

ANOVA ÜRÜN GRUPLARI RENKLER� VE RENK 
KODLARI

ANOVA ürün grupları renkleri ve renk kodları; yan 
tarafta CMYK, RGB ve Hex renk kodlarıyla açıklanmış 
olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları 
geçerlidir.

S�LAH S�STEMLER�

ÇEVRESEL �KL�MLEND�RME
S�STEMLER�

TURBO MAK�NA S�STEMLER�

KAB�N KONSOL S�STEMLER�

C: 20 M: 17 Y: 29 K: 00  
R: 206 B: 199 B: 180

#cec7b4

C: 82 M: 36 Y: 06 K: 00
R: 00 G: 135 B: 191

#0087bf

C: 94 M: 64 Y: 47 K: 35
R: 11 G: 68 B: 86 

#0b4456

C: 66 M: 23 Y: 49 K: 02
R: 93 G: 155 B: 140

#5d9b8c

C: 85 M: 58 Y: 62 K: 54
R: 27  G: 57 K: 58

#1b393a

C: 04 M: 21 Y: 80 K: 00
R: 243 G: 199 B: 82

#f3c752

C: 08 M: 61 Y: 81 K: 00  
R: 226 B: 125 B: 70

#e27d46

C: 50 M: 47 Y: 85 K: 26
R: 115 G: 104 B: 58

#73683a



ANOVA KURUMSAL K�ML�K KILAVUZU

KURUM �Ç� KULLANILAN MALZEMELER

3.0



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANTETL� KA�IT TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : Gidole Regular - 8.5 pt

ANOVA LOGOSU

ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANTETL� DEVAM KA�IDI TEKN�K 
ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANTETL� DEVAM KA�IDI TEKN�K 
ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : DIN Alternate Bold 12 pt

ANOVA LOGOSU

ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr

20 Haziran 2018

Emre Öztürk

Kurucu Ortak

Sayın Öztürk,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

KARTV�Z�T

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : DIN Alternate Bold 11 pt, Gidole Regular 7 pt 

ANOVA LOGOSU

ODTÜ MET Yerleşkesi
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı
Bina No: 280 B Blok No: 16
Çankaya / ANKARAwww.anova.com.trANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 

ve yeniden çizilemez.

Dr. Emre ÖZTÜRK
Kurucu Ortak
Co-Founder

emre.ozturk@anova.com.tr

www.anova.com.tr

Tel                                                                                                                                                                             : 0 312 210 12 45

Gsm  : 0 533 593 24 33
Fax  : 0 312 210 12 46



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ZARF

Boyut : 240x105 mm
Kağıt : 100 g - 1. Hamur
(Kendinden yapışkanlı)
Font : Gidole Regular - 7.5 pt

ANOVA LOGOSU

ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

TORBA ZARF (BEYAZ) TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),
Kağıt : 120 g - 1. Hamur (Kendinden yapışkanlı)
Font : Gidole Reguler; 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C)

ANOVA LOGOSU
ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr

ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr

ANKARA OFİS

ODTÜ MEMS Yerleşkesi. Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 280/B No:16 Çankaya/ANKARA

T: 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 46
anova.com.tr - info@anova.com.tr
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ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

DOSYA (BEYAZ) TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 460x320 mm
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe
Font : Gidole Regular - 10.5 pt

ANOVA LOGOSU

35 mm

120 mm

210 mm

17.5 mm 17.5 mm 17.5 mm

17.5 mm

Dosya Ön Yüz

Dosya İç Yüz

Emre Öztürk
Kurucu Ortak
Anova Mühendislik

Tel : 0 312 210 12 45
Fax : 0 312 210 12 46
emre.ozturk@anova.com.tr
www.anova.com.tr

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

anova.com.tr - info@anova.com.tr

ANKARA OFİS

ODTÜ MET Yerleşkesi Mustafa
Kemal Mahalesi Dumlupınar Bulvarı
Bina No: 280 B Blok No: 16
Çankaya / ANKARA

İSTANBUL OFİS

Ataşehir Bulvarı Ata Plaza 3/3 No:65
34750 İSTANBUL

İZMİR OFİS

Ege Üniversitesi Teknokent ideEGE
TGB-2 İnci Binası

ANOVA FABRİKA

Ankara Sanayi Odası 1.OSB,
Babürşah Caddesi, No:10 06935
Sincan/ANKARA



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

KLASÖR SIRTLI�I TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 25x300 mm (A) ve 45x300 mm (B) 
Kağıt : 120 g - 1. Hamur

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

BA

15 mm15 mm



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

BÜLTEN TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 260x370 mm
Font : Gidole Regular, Integral

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANKARA OFİS
ODTÜ MET Yerleşkesi Mustafa
Kemal Mahalesi Dumlupınar Bulvarı
Bina No: 280 B Blok No: 16
Çankaya / ANKARA

İSTANBUL OFİS
Ataşehir Bulvarı Ata Plaza 3/3 No:65
34750 İSTANBUL

İZMİR OFİS
Ege Üniversitesi Teknokent ideEGE
TGB-2 İnci Binası

ANOVA FABRİKA
Ankara Sanayi Odası 1.OSB,
Babürşah Caddesi, No:10 06935
Sincan/ANKARA

BÜLTEN MAYIS
HAZİRAN
2018

ESNEK MERMİ YOLU
ANOVA SİLAH VE ENTEGRASYON SİSTEMLERİ



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

KURUMSAL BÜLTEN (ELEKTRON�K) TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Font : Gidole Regular, Integral

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 

EMRE
ÖZTÜRK



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ÖZEL ÖDÜL BELGES� TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt 

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

İSİM SOYİSİM

21.05.2018 - 26.05.2018 Tarihleri arasında Anova’da düzenlenmiş olan,
Mülakat teknikleri eğitinmini başarıyla tamamlamıştır.

has successfully completed Interview Techniques training program
which arranged at Anova between May 21, 2018 - May 26 May, 2018.

ÖZEL ÖDÜL BELGESİ

Emre Öztürk
Kurucu Ortak



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

CERTIFICATE of INTERNSHIP PROGRAM

İSİM SOYİSİM

21.05.2018 - 26.05.2018 Tarihleri arasında Anova’da düzenlenmiş olan,
Mülakat teknikleri eğitinmini başarıyla tamamlamıştır.

has successfully completed Interview Techniques training program
which arranged at Anova between May 21, 2018 - May 26 May, 2018.

EĞİTİM SERTİFİKASI

Emre Öztürk
Kurucu Ortak

ÖZEL ÖDÜL BELGES� TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt 



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

CERTIFICATE of INTERNSHIP PROGRAM

İSİM SOYİSİM

21.05.2018 - 26.05.2018 Tarihleri arasında Anova’da düzenlenmiş olan,
Mülakat teknikleri eğitinmini başarıyla tamamlamıştır.

has successfully completed Interview Techniques training program
which arranged at Anova between May 21, 2018 - May 26 May, 2018.

STAJ SERTİFİKASI

Emre Öztürk
Kurucu Ortak

ÖZEL ÖDÜL BELGES� TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe
Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt 



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

PLAKA TASARIMI

Boyut : (A) 6x7,5 cm, (B) 2,5 x 7 cm

Font : Din Alternate Bold 12 pt

A B



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

YAKA KARTI

Boyut : 850x550 mm
Font : Din Alternate Bold 12 pt

www.anova.com.tr

Adı :

Soyadı :

Görevi :

Çalışan No :

ODTÜ MET Yerleşkesi
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı
Bina No: 280 B Blok No: 16
Çankaya / ANKARAwww.anova.com.tr



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

BEZ ÇANTA TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

MÜHÜR �MZA TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : 35 mm (Çap)
Renk : Siyah
Font : Gidole Regular - 8 pt ve 9 pt

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

35 mm



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

ANOVA LOGOSU

ANOVA logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

T��ÖRT TEKN�K ÖZELL�KLER�

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



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

FLAMA TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Flama boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Anova logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU
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ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

Anova logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

1/2X

X

1/2X

YELKEN TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Yelken boyutuna göre değişkenlik gösterir.
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KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

GÖNDER BAYRA�I TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Anova logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

1/2X

X

1/2X



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

KIRLANGIÇ BAYRAK TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Kırlangıç bayrak boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Anova logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

1/2X

X

1/2X



ANOVA3.0 KURUMSAL K�ML�K KILAVUZUKURUM �Ç� KULLANINLAN MALZEMELER

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

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

MASA BAYRA�I TEKN�K ÖZELL�KLER�

Boyut : Masa bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.

Anova logosu kullanım kuralları asla de�i�tirilemez 
ve yeniden çizilemez.

ANOVA LOGOSU

1/2X

X

1/2X



ANOVA Kurumsal Kimlik Kılavuzu,
Jobs Studio tarafından hazırlanmıştır.




