PEAKUP LOGO KULLANIM TALİMATNAMESİ
1. GİRİŞ
PeakUp Bilişim Danışmanlık ve Mühendislik Limited Şirketi’ ne “PeakUp” ait logo yalnızca PeakUp
yetkilileri, PeakUp ile iş birliği içinde bulunlar ve/veya PeakUp tarafından hususi olarak kullanım
müsaadesi almış, yetkilendirilmiş bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından bu kılavuzda belirlenmiş
şartlar dahilinde kullanılabilir.
PeakUp logosunun kullanımı, PeakUp’ ın sağladığı servis standartlarının garanti edilmesi anlamı
taşımakta olduğundan, logonun ticari faaliyetlerde kullanımı PeakUp’ ın da temsil edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu nedenle garanti teminatının sağlayacağı faydalar ile birlikte kurumsal kimliğin de zarar
görmemesine yönelik hazırlanmış bu kılavuzun belirttiği usul ve esaslara uyulması PeakUp’ ın
öncelikleri arasında yer almaktadır.
2. KULLANABİLECEK KİŞİLER
PeakUp logosu yalnızca PeakUp’ ın işbu kılavuz ile belirlenmiş gerçek/tüzel kişiler ve/veya gruplar
tarafından kullanılabilecek olup, aksi duruma yönelik PeakUp’ ın hukuki yollara başvurma hakkı saklı
tutulmaktadır. PeakUp’ a ait logo kullanımı ancak;
•
•
•
•

PeakUp ile bir sözleşmenin tarafı olan ve hususi olarak işbu sözleşme dahilinde logo
kullanımına müsaade edilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından,
PeakUp tarafından münhasıran kullanıma yönelik hakkın tanınması yöntemiyle kullanım yetkisi
sağlanmış gerçek/tüzel kişiler tarafından,
Herhangi bir dokümantasyona ek ve/veya ayrı olarak işbu kılavuzun sağlanması yöntemi ile
yetki tanınmış gerçek/tüzel kişiler tarafından,
Başvuru ve/veya talep ile PeakUp’ a yapılan bildirim karşılığında PeakUp tarafından yazılı izin
sağlanması yöntemi ile yetki tanınmış gerçek/tüzel kişiler tarafından söz konusu olabilecektir.

Yukarıda belirlenen kullanım çevresi haricinde herhangi bir üçüncü kişinin PeakUp’ a başvuruda
bulunmadan kullanımına müsaade edilebilecek sınırlı çerçeve ise aşağıdaki gibidir:
•

İşbu kılavuz kurallarına uygun biçimde kullanılmış kurumsal logo kullanımı dahilinde reklam,
dolaylı marketing yöntemleri yahut PeakUp ile iş birliğini/iş ilişkisini belirten bir web sitesi
üzerinde kullanım.

•

Her halde işbu kılavuz kurallarına uygun biçimde kullanılmış kurumsal logo kullanımı dahilinde
reklam, dolaylı marketing yöntemleri yahut web sitesi üzerinde direkt olarak PeakUp ürün ve
hizmetlerine ayrılmış bir bölümde kullanım.

3. KULLANIMA MÜSAADE EDİLEN YOL ve YÖNTEMLER/KULLANIM BİÇİMLERİ
PeakUp logonun kullanımına yalnızca belirli hallerde müsaade etmektedir ve işbu kılavuz ile belirlenmiş
haller ile kullanım biçimleri dışında logo kullanımı kati biçimde yasaklanmıştır. Logonun PeakUp

servisleri ile ürünleri üzerinde ve/veya PeakUp ile ilgili tanıtım metin ve dokümantasyonlarında
kullanımı her halde kılavuz ile belirlenmiş spesifikasyonlar dahilinde gerçekleştirilecektir.
3.1. Temel Kurumsal Logo
PeakUp logosunun temel kurumsal kullanımı aşağıdaki gibidir:

Temel kurumsal kullanım dahilinde pozitif versiyonun açık renkli yahut beyaz arka planlarla birlikte
kullanımı uygun görülmekle, renklerin tersine çevrilmiş (negatif) versiyonu koyu renkli arka planlarda
kullanımın sağlanabilmesi bakımından düzenlenmiştir.

Temel kurumsal biçim olarak motto içeren logo kullanımında motto dizilimi yalnızca PeakUp tarafından
sağlandığı biçimiyle kullanıma açıktır. PeakUp tarafından belirlenen motto içerik dizilimi; “Society”,
“Technology”, “Future” biçimindedir. Motto diziliminin PeakUp tarafından belirlenen halinden farklı
biçimde kullanılması kati biçimde yasaklanmıştır. Mottolu kullanım biçimi aşağıda gösterildiği
biçimdedir:

Logo yalnızca kılavuzda paylaşıldığı biçimiyle direkt/düz olarak kullanılacak ve hiçbir koşulda açılı,
boyutlu varyasyonlar üretilerek kullanımı gerçekleştirilmeyecektir.

Logo kullanımı aynı zamanda karmaşık ve desen içeren arka planlar üzerinde kullanılmayacak, yalnızca
düz ve en çok monokrom arka planlar üzerinde sunulacaktır.
Mottolu logo kullanımı en az 6 punto büyüklüğünde olacak, daha küçük kullanımların söz konusu
edilmesi halinde mottosuz logo kullanımı yahut tek başına madde 3.2. son hükümde yer alan fav icon
kullanımı söz konusu olacaktır.
Kullanıcı, yukarıda paylaşılmış olan kullanımı hiçbir biçim ve surette değiştirmeye, kullanıma uygun hale
getirmeye çalışmayıp, PeakUp tarafından kendisine gerek bu kılavuz gerekse talebe bağlı olarak ayrıca
sağlanmış olan işareti kullanmalıdır.
3.2. Renk Kullanım
PeakUp logosunun kullanımı için uygulanan ve PeakUp’ ın kurumsal renkleri; turuncu ve gridir. Madde
3.1.’ de belirlenmiş temel kurumsal kullanıma uygun logo biçimlerinin işbu maddede belirlenmiş
renkler harici kullanımına müsaade edilmemektedir. Logo kullanımında daima aşağıda gösterilmiş
biçimlerde ve Orange 021 U, Orange 021 C ve Cool Gray 11 C pantone kodları ile Renk kombinasyonları
kullanılacak olup, doğru renk kombinasyonlarını içeren kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

Aşağıda PeakUp’ ın kurumsal renklerinin pantone kodları yer almaktadır:

Yalnızca belirlenmiş renk seçenekleri kullanılabilir, farklı renkler yahut renk kombinasyonları
kullanılamaz. Gazete, katalog, dergi gibi düşük çözünürlükteki materyaller üzerindeki kullanımda logo
şu biçimiyle kullanılabilir:

Yukarıda yer alan fav icon hiçbir surette PeakUp’ ın esas logosu olan “PEAKUP” logosu ile ve/veya
mottolu logo ile birlikte kullanılmayacak, yalnızca anılan biçimde düşük çözünürlüklü basımlarda
kullanımı söz konusu olacaktır.
3.3. Kullanım Konfigürasyonunun Belirlenmesi
PeakUp logosunun kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirlenmiş platformlarda yine belirlenmiş şekil
şartları dahilinde hareket edilecektir.
3.3.1. Logonun madde 3.1.’ de gösterilen motto içerir biçimi temel kullanım biçimlerinden
biridir. Motto içeren kullanımlar ekseriyetle PeakUp eliyle düzenlenmiş resmi-idari
dokümantasyon üzerinde görülebilir olup, yalnızca motto diziliminin PeakUp tarafından
belirlendiği biçimiyle kullanılması mümkün olmaktadır. Aksi bir durumda PeakUp
kullanımın düzeltilmesine, kullanıma yönelik müsaadenin kısıtlanmasına yahut
müsaadenin geri alınmasına karar verebilir.
3.3.2.PeakUp departmanlarının sağlamakta olduğu servislere yönelik PeakUp tarafından farklı
bir logo düzenlenmiş olabilir yahut PeakUp farklı bir logo düzenleyecek olabilir. PeakUp
departmanları tarafından sağlanan servislerin tanımlanması bakımından PeakUp logosu

üzerinde “Service Mark” işareti kullanılmaktadır. Bu işaret PeakUp departmanlarının
sağlamakta olduğu servisin PeakUp garantisi olduğu taahhüdü anlamına gelmekte olup,
aksi yöndeki kullanımlara müsaade edilmemektedir.
3.3.3.PeakUp logosu üzerinde olağan kullanım halinde herhangi bir işaret bulunmamakla, belirli
hallerde “Copyright” ile “Registered” işaretleri kullanmaktadır. PeakUp tarafından
geliştirilen uygulamalar da dahil münhasıran PeakUp’ a ait ürünlerin isimleri yanında
PeakUp logosu kullanılması durumunda “Registered” işareti kullanılmakla, PeakUp
markasından türetilen ürün isimleri bakımından olağan kullanım esasları ölçüsünde
hareket edilecektir. “Registered” işaretinin kullanıldığı hallerde PeakUp logosu motto
içermeyen ve madde 3.1.’ de paylaşılan çıplak logo kullanılacaktır.
3.3.4.PeakUp tarafından yayınlanan marketing, branding çalışmaları ile servis, hizmet vb.
tanıtımları bakımından PeakUp logosu “Copyright” işareti ile birlikte kullanılmaktadır.
“Copyright” işareti ayrıca PeakUp ibaresinin bulunduğu ve PeakUp tarafından
geliştirilmiş/üretilmiş her nevi içeriğin bulunduğu platformlar bakımından da
kullanılacaktır. PeakUp tarafından geliştirilen ve henüz tescil aşamasında olan ger bir ürün
bakımından ise “Trade Mark” işareti kullanılmaktadır.
Yukarıdaki maddeler ile tanımlaması yapılan ve PeakUp tarafından müsaade edilen kullanım biçimleri
aşağıdaki gibidir:

3.4. Logonun Platforma/Arka Plana Yerleştirilmesi ve Logonun Ölçüsü
PeakUp kurumsal logosu ile madde 3.3. ve devamında belirlenmiş standartların kullanım koşul ve
biçimleri aşağıda gösterildiği şekliyledir:
•

Logo kullanımı esnasında kullanıma ilişkin belirlenmiş ibareler ile “x” birimi ile ifade edilmiş
ölçüler her logo kullanım biçimi bakımından geçerlilik göstermektedir. Aşağıda belirtilmiş ve
“x” ölçütüyle ifade edilmiş logo ölçüleri, logonun nerede kullanıldığı ve/veya herhangi bağımsız
bir ibarenin yanında kullanılması hali (flyer, poster vb. baskılarda farklı şirket logoları ile birlikte
kullanım gibi) dahil her halde aşağıdaki ölçülere riayet edilecektir.

3.4.1. Kurumsal logonun kullanıldığı hallerde logo sembolü olan ve madde 3.2.’ de gösterilmiş
olan sembol kullanımı gerçekleştirilmez. Kurumsal logonun kullanımı “Temel Kurumsal
Logo” başlığı altında gösterildiği şekliyle ve yukarıdaki ölçülere riayet ederek
kullanılabilecektir. Yukarıdaki logo kullanımı ile gösterilen ölçüler logo kullanımı esnasında
logo etrafında bırakılacak boşluğu ifade etmektedir. Logo kullanımı esnasında logo
etrafında bırakılacak alan 15x olarak belirlenmiş olup, bu alanın aşılmasına sebebiyet
verebilecek herhangi surette ikon, sembol, görsel eleman, renk ve sair hususların kullanımı
kati biçimde kullanım talimatına aykırı kabul edilmektedir. Temel kurumsal logo
kullanımında önerilen en düşük baskı ölçeği 3mm olarak belirlenmiştir.
3.4.2. Logo kullanımı esnasında madde 3.3. ile belirlenmiş ibarelerin kullanımı halinde yukarıda
belirtilmiş olan ve ölçü birimi olarak belirlenmiş “x” birimi dikkate alınarak kullanım
gerçekleştirilebilecektir. Logo kullanımının 10 mm boyutu altında kaldığı kullanımların söz
konusu olması halinde motto ve hizmet başlıkları kullanımı gerçekleştirilmeyecektir.
3.4.3. Aşağıda yer aldığı biçimiyle logonun mottolu ve hizmet ibareli kullanımlarında bahsi geçen
ibareler “Segoe Ui Semi Bold- 75 Ölçek Espas” genişliği ile düzenlenmiş ve logo bitiminden
8x mesafede konumlandırılmıştır.

3.4.4. Hizmet ibareleri ile kullanım bakımından sağ ve sol ölçüleri aşağıdaki örnekteki gibi
hizalanmış, yükseklik ise serbest bırakılmıştır. Motto yerleşimi bakımından 163x oranında
düzenlenmiş motto metni, 13x mesafe ile kurumsal logonun altında konumlandırılmıştır.

4. KULLANILMAYACAK HALLER
Aşağıda yer alan kullanım biçimleri işbu Talimatname ile müsaade edilmeyen kullanımlardan olup, bu
yönde kullanımların tespiti halinde PeakUp kullanımın sonlandırılması, kullanıma ilişkin verilmiş
müsaadenin sonlandırılması ve/veya kısıtlanması taleplerini ileri sürme hakkını haizdir. İleri sürülen
taleplere karşılık kullanıma devam edilmesi halinde PeakUp madde 5 ile belirlenmiş olan haklarını
kullanma hakkını saklı tutar.

5. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu kılavuz ile kullanım çerçevesi belirlenmiş ve kullanılabilecek biçimleri temin edilmiş logo ile ilgili
olarak, kılavuzun bilfiil ele almadığı harici yahut istisnai durumlar bakımından aşağıdaki düzenlemeler
kıyasen uygulanacaktır.
•

PeakUp’ a ait olmayan yahut PeakUp ile birincil seviyede ilintili olmayan platform üzerinde
kullanım ve/veya direkt kullanım hallerinde PeakUp logosu baskın yahut öncelikli öğe olarak
kullanılamaz. İşbu kılavuza dayanarak logo kullanımına girişen gerçek/tüzel kişiler baskın olarak
kendi logolarını, ticari unvanlarını, ürün isimlerini ve/veya diğer neviden marka unsurlarını
kullanacaktır.

•

PeakUp logosu hiçbir surette bir dizayn öğesi olarak kullanılamaz.

•

PeakUp logosu, PeakUp ürün ve/veya hizmetlerini kötü gösterecek, olumsuz bir izlenim
oluşturacak biçimde kullanılamaz.

•

PeakUp’ a ait olmayan yahut PeakUp tarafından üretilmeyen materyaller her ne surette olursa
olsun PeakUp’ ın ürettiği/tasarladığı reklam, ürün, hususiyetin bağlandığı hizmet unsuru yahut
web site tasarımını taklit ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeşeceği biçimlerde kullanılamaz.

•

Ne PeakUp’ ın logosu ne de PeakUp’ ın yukarıda verili ticari unvanı başka bir şirket/kuruluş adı,
ürün adı, servis/hizmet adı, domain ya da web site başlığı içinde kullanılamaz.

•

Logo PeakUp’ ın sağladığı biçim/lerde ve renk, ölçü, tasarım ve herhangi bir kelimenin
kaldırılması ya da tekrar düzenlenmesi dahil hiçbir surette değiştirilmeden kullanılabilir. Logo
kullanımı esnasında hiçbir surette perspektif değişikliği gerçekleştirilemez, yeniden
düzenlenemez.

PeakUp münhasır yetkisine dayanarak işbu kılavuz ile uyumlu olmadığını yahut PeakUp’ ın logoya bağlı
haklarına tecavüze sebebiyet verebilir olduğunu tespit ettiği kullanım hakkını kaldırma yahut yetki
kısıtlanmasına karar verme hakkını saklı tutar.
PeakUp usulsüz yahut logo ve işaretlerinin yanlış kullanım halleri ile uygulanan hukuka (T.C. Kanunları
ile 82’ Anayasası’ nın 90. maddesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler de dahil) aykırılıklara yönelik yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

