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Günümüzün rekabetçi ortamında, bir “markanın” fark edilmesini 
ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan yegane güç, başarılı 
bir kurumsal kimlik ve güçlü bir marka imajıdır. 

Oluşturulan Kurumsal Kimlik, organizasyonun her aşamasında 
aynı biçimde uygulanmalı ve sürdürülebilir olmalıdır. 

YTONG; dünyada ve ülkemizde çok iyi tanınan ve kolaylıkla fark 
edilen, değişmez bir kurumsal kimliğe ve marka gücüne sahiptir.

Marka kimliğimizi oluşturan grafik ve görsel öğelerin standartları, 
uygulama şekilleri ve kuralları şu an okumakta olduğunuz 
“YTONG Kurumsal Kimlik Rehberi”nde net bir biçimde 
açıklanmaktadır. 

YTONG kurumsal kimliğinin devamlılığı ve bütünlüğü için, bu 
kitapçıkta tanımlanan ve örneklendirilen standart ve ilkelerin 
değişiklik yapılmadan uygulanması önemlidir. 

1 Ocak 2023’ten itibaren uluslararası kullanımdaki sade, modern 
ve minimalist yeni yeni logosu kullanılacaktır.

Sürdürülebilir marka imajı için bu rehberde tanımlanmış kurallara 
bağlı kalınması önemlidir.

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Markalarımız

Ytong yüksek ısı yalıtımına sahip, hafif ve yanmaz 
yapı malzemelerimizin markasıdır.

Ytong markalı ürünlerimiz, yenilikçi, sağlam ve 
güvenli yaşam alanlarının vazgeçilmez yapı 
malzemesidir.

Multipor mineral esaslı, ekolojik, difüzyona açık 
(nefes alan) ve yanmaz bir ısı yalıtım 
malzemesidir. 

Multipor markalı ısı yalıtım levhalarımız, yapılarda 
enerji verimliliğin garantisi, yenilikçi ve güvenli ısı 
yalıtım uygulamalarının öncüsüdür.
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Logoların 
Kullanımı
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Ytong logosu; Ytong yazısı, alt çizgi ve sarı kare 
zeminden oluşur. Ürün ambalajlarının üzerinde 
Register “®” [tescilli marka] işareti ile birlikte 
kullanılmalıdır. 

Ytong logosu her zaman beyaz zemin üzerinde, sarı 
kare içerisinde kullanılmalıdır. Logonun en küçük 
kullanım ölçüsü 15 mm’dir.

Logonun kullanılacağı alan sarı logonun kullanımı için 
uygun değilse, istisnai durumlarda karesiz açık 
versiyon –altı çizigili Ytong yazısı- kullanılabilir. 
Örneğin; promosyon malzemesi ve nakışlı bir 
zeminde.

Siyah çerçeveli beyaz zeminli versiyon, damgalama 
makinelerinde, etiketlerde, MS Office faks 
dokümanlarında vb. kullanılır.

Palet ambalajlarına özel farklı bir Ytong logosu 
bulunmaktadır. Detayları bir sonraki sayfada yer 
almaktadır.

Ytong logosu
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Renkler

CMYK 0/30/100/0 
RGB 251/186/0 
HKS 5 
Pantone 1235C 
RAL 1003 
Color-hex # fbba00 

Siyah Kullanım
CMYK 0/0/0/100 
RGB 29/29/27 
Pantone Pantone 6C 
RAL 9004 
Color-hex #1d1d1b

15 mm
Min. ölçü

Ytong logosu
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Paletli ambalajlarda kullanılan Ytong logosu normal 
logodan farklıdır. Harflerin görünüşü daha kalındır 
ve uzaktan bakıldığında daha iyi bir okunurluk 
sağlaması için yuvarlak serifler kareye 
dönüştürülmüştür.

Ürün ambalajlarında kullanılan logolarda mutlaka 
tescilli marka işareti (      ) bulunmalıdır.

Ürün dışındaki materyallerde (örn. broşürler, 
reklam malzemeleri vb) tescilli marka işareti (      ) 
olmayan normal logo kullanılır. Ancak bu durumda 
dokümanın arka yüzüne “Ytong Xella Grup’un 
tescilli bir ticari markasıdır” ibaresi eklenmelidir. Bu 
kural Multipor için de geçerlidir. 

Ytong logosunun 
paletli ambalajlarda
kullanımı

Türk Ytong Kurumsal Kimlik Rehberi



Multipor logosu; Multipor yazısı, alt çizgi ve yeşil 
kare zeminden oluşur. Ürün ambalajlarının üzerinde 
Register “®” [tescilli marka] işareti ile birlikte 
kullanılmalıdır. 

Multipor logosu her zaman beyaz zemin üzerinde, 
yeşil kare içerisinde kullanılmalıdır. Logonun en 
küçük kullanım ölçüsü 15 mm’dir.

Logonun kullanılacağı alan yeşil logonun kullanımı 
için uygun değilse, istisnai durumlarda karesiz açık 
versiyon –altı çizigili Multipor yazısı- kullanılabilir. 
Örneğin; promosyon malzemesi ve nakışlı bir 
zeminde.

Siyah çerçeveli beyaz zeminli versiyon, damgalama 
makinelerinde, etiketlerde, MS Office faks 
dokümanlarında vb. kullanılır.

Multipor logosu
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0/0/0/100

15 mm
Min. ölçü

Renkler

CMYK 60/0/100/0 
RGB 118/184/42 
HKS 66
Pantone 376C 
RAL 6018 (test ediliyor) 
Color-hex #76B82A

Siyah Kullanım
CMYK 0/0/0/100 
RGB 29/29/27 
Pantone Pantone 6C 
RAL 9004 
Color-hex #1d1d1b
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Ytong ve Multipor logosu yan yana kullanılacaksa 
Ytong logosu solda yer almalı, logolar arasındaki 
mesafe her zaman logo yüksekliğinin %10’u kadar 
olmalıdır.

Logoların yan yana 
kullanımı

h

h/10
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Örnekler
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Ytong logosu bir üzerinde kullanılacaksa mutlaka tescilli 
marka işaretiyle (      ) birlikte kullanılmalıdır. Palet 
ambalajları, toz ürün torbaları ve ürünlerle ilişkili diğer her 
şeyde bu işaretin kullanılması zorunludur.

Ürün dışındaki materyallerde (örn. broşürler, reklam 
malzemeleri vb) tescilli marka işareti (      ) olmayan 
normal logo kullanılır. Ancak bu durumda dokümanın arka 
yüzüne “Ytong, Xella Grup’un tescilli bir ticari markasıdır” 
ibaresi eklenmelidir. Bu kural Multipor için de geçerlidir. 

Tescilli marka

Bu kurallar Multipor logosu için de geçerlidir.
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Logonun Hatalı Kullanımı

3. Ytong logosu "     "  işareti ile 4. sayfada belirtilen kurallar 
dahilinde kullanılabilir. İşaretin konumu ve boyutu 
değiştirilemez, büyütülüp küçültülemez.

4. Ytong logosu, yatay olarak kullanılabilir. Çapraz ya da dikey 
kullanılamaz.

Yong logosu önceki sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde 
kullanılır. Aksi kullanımlar yanlıştır. Yanlış  kullanım örnekleri bu 
bölümde gösterilmiştir. 

1. 1 Ocak 2023 itibarıyla eski logo kullanılmamalıdır. 

2. Ytong logosunu oluşturan harflerin fontu özel olarak 
tasarlanmıştır, bilgisayar fontları ile benzerlik göstermez. Bu 
nedenle logo, bilgisayar fontları kullanılarak yazılamaz. 

5. Logonun oranları bozulamaz, orantısız büyültülüp 
küçültülemez.

6. YTONG logosu 4. sayfada belirtilen renkler ( sarı ve siyah) 
dışında kullanılmaz.

7. YTONG logosu çizgisiz kullanılamaz.

YTONG

YTONG

1 2 3 4 5 6 7

Bu kurallar Multipor logosu için de geçerlidir.
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Kurumsal yazı 
karakteri
Tüm kurumsal tasarım ve uygulamalarda geçerli yazı tipi 
DIN Pro’dur. DIN Pro’nun lisanssız kullanımı veya 
ajanslar/üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. 

İstisnai durumlarda Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Müdürlüğü ile görüşülerek DIN yerine Roboto kullanılabilir. 
Bu ücretsiz bir Google yazı tipidir ve optik görünümü DIN’e
çok yakındır.

Lambda işareti veya matematiksel formüller gibi özel 
işaretler de DIN, Roboto ve Calibri yazı tipi tarafından 
desteklenir.

Tüm MS Office uygulamalarında, iç ve dış yazışmalarda 
Arial yazı tipi geçerlidir. Bu, tüm bilgisayarlar için 
varsayılan yazı tipidir ve Word-, Excel- ve PowerPoint 
dosyaları için kullanılmalıdır. Arial her yerde yüklü olduğu 
için bu kılavuzda örnek olarak ayrıca örneklenmemiştir.

Diğer yazı tiplerinin kullanımına izin verilmemektedir.
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