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Logotype, marka kimliğini oluşturan temel
grafik öğelerin başında gelmektedir.
Logotype’a dair temel özellikler ve oranlar
aşağıda belirtilmiştir. Özellikle oranlar kesinlikle
değiştirilemez.

LOGOTYPE
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Logonun renkli kullanımı aşağıda verildiği
gibidir. Logonun önerilen kullanım biçimi
zeminsiz kullanımdır.

LOGONUN RENKLİ KULLANIMI
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HAKKIMIZDA

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisi şerifini kendine şiar edinen
İnsan Vakfı 1992 yılında kurulmuştur.
İlk olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek olmak için faaliyetler yürüten
İnsan Vakfı ilerleyen yıllarda eğitim başta olmak üzere sosyal yardım projeleriyle
faaliyet alanını genişletti. İnsan ve Medeniyet Hareketi çatısı altındaki en eski kurum
olan İnsan Vakfı, Bahariye Mevlevihane’sinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
İnsan Vakfı, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nin yaralarını sarmak için
Adapazarı’nda bir aş evi kurarak 10 ay boyunca– 8000 kişilik kesintisiz yemek üretim
ve dağıtım hizmetini sürdürdü. Deprem sonrası Adapazarı depremzedelerinin her
daim yanında olan vakfımız, depremde mağdur olan insanımız için birçok yardım
kampanyası düzenledi. 2011 yılında Van Depremi’nden sonra Van Erciş’te açılan aş
evinde 60 gün – 2 öğün- 500 kişilik yemek dağıtarak ihtiyaç sahibi kimselerin
gönlünde unutulmaz izler bıraktı.
Suriye’de başlayan iç savaşın ardından “Kardeşlik Bedel İster” şiarıyla hareket eden
İnsan Vakfı, savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimiz için defalarca yardım kampanyası
düzenleyerek topladığı yardımları bizzat Suriye’nin içlerine kendi elleriyle ulaştırdı.
Sosyal sorumluluk projelerinin yanında eğitim alanında hizmet vermeyi asli görevi
olarak gören İnsan Vakfı, bu yıl 200’ü misafir yabancı öğrenci olmak üzere toplam
1.200 üniversite öğrencisine aylık eğitim bursu verdi. İnsan Vakfı'nın Türkiye
Genelinde toplamda 18 ilde 40 öğrenci yurdu bulunmaktır.
İnsan Vakfı, üniversite gençliğine her anlamda destek olmak için açtığı öğrenci
evlerinde şehir dışından gelen gençlerimize kendi medeniyet değerlerimize uygun
barınma imkânı sağlıyor.
Eğitim alanında ihtisaslaşmayı ilke edinen vakfımız İnsan Vakfı Eğitim Merkezi
(İVEM) sayesinde birçok eğitim projesi hazırladı. Şu an devam etmekte olan İVEM
eğitim kürsülerinde yüzlerce öğrenci eğitim alıyor. Eğitim Kürsülerinde İslami
ilimlerden sosyal bilimlere, dil bilimlerinden eğitim bilimlerine kadar nitelikli insan
yetiştirmek için eğitim faaliyetleri düzenleniyor.
İnsan Vakfı, ihtiyaç sahibi kimselerin derdine derman olmak için çıkmış olduğu 25
yıllık kutlu yürüyüşünü sürdürüyor.
Sizler de maddi ve manevi desteklerinizle İnsan Vakfı’nın bu kutlu yürüyüşüne katkı
sağlayabilirsiniz.
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Amblem ve Logo
Logotype
Amblem ve Logotype Ölçüm
Amblem ve Logotype Güvenlik Alanları
Logonun Renkli Kullanımı
Logonun Siyah/Beyaz Kullanımları
Logonun Yalnış Kullanımları

AMBLEM ve LOGOTYPE
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 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 minimLorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
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Amblem ve logotype, marka kimliğini oluşturan
temel grafik öğelerin başında gelmektedir.
Ambleme dair temel özellikler ve ölçüm
değerleri aşağıdaki gibidir.

AMBLEM ve LOGOTYPE ÖLÇÜM
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Amblem ve logonun kullanıldığı alanlarda, “X”
harfi yüksekliği birim ölçü olarak kabul
edilmiştir. Sağdan ve soldan 4x , alttan ve
üstten en az 3x yüksekliğinde boş alan
bırakılmalıdır.

AMBLEM ve LOGO GÜVENLİK ALANLARI
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Logonun S/B kullanım biçimleri aşağıda verilmiştir.

LOGONUN SİYAH /BEYAZ KULLANIMLARI
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Logonun temel renkleri aşağıda belirtilmiştir.
Yayın amaçlı hazırlanan tüm materyallerde,
aşağıda belirtilen renkler kullanılır. Farklı
amaçlardaki yayınlar için İnsan Vakfı ile
iletişime geçebilirsiniz.

MARKA KİMLİĞİ RENKLERİ
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Logonun yalnış kullanımları aşağıda verilmiştir.
Kılavuzda belirtilen kullanımlar haricinde
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

LOGONUN YANLIŞ KULLANIMLARI

Amblem logo deforme edilemez

Amblem, logonun sağında veya altında kullanılamaz

Amblem ve logo kendi renkleri dışında kullanılamaz
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