Temel Öğeler 1

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Kimlik
Kılavuzu, kuruluş döneminde hazırlanmış
olup, geçerliliğini sürdürmektedir.
Sabancı Universitesi İletişim Kılavuzu
ise, zaman içinde artan ve çeşitlenen
gereksinimlere çözüm oluşturmak üzere
hazırlanmıştır. Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Kimlik Kılavuzu’nu esas alan bu kılavuz,
kimliğimizi tutarlı bir şekilde yansıtırken,
üniversite içinde ve dışında oluşan yeni
mecralara uygun ve esnek çözümler
sunmaktadır.
Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal duruşunu
yansıtan öğeleri kapsayan bu kılavuz, büyük
bir titizlikle uygulanmalıdır.
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Sabancı Üniversitesi logosunun temel özellikleri,
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Kimlik
Kılavuzunda anlatıldığı gibi uygulanır.

x/2

x/2

“Ü” ve ikinci, üçüncü “i” harflerinin noktaları,
harflerin gövdelerinden belli ölçü ve açılarda
uzaklaştırılarak “özellik” kazandırılmıştır.
Bu uygulamalara ek olarak:

X
x/2

x/2

Hem basılı malzemelerde, hem de elektronik
yayınlarda, logo doğru yerleştirilmelidir.
Sabancı Üniversitesi logosu basılı ve elektronik
dökümanlarda formatın sınırlarına dayandırılmaz.
Logonun kısa kenarını x olarak belirlersek, logo
sınırlara en az ½ x mesafe bırakılarak uygulanır.
Sabancı Üniversitesi logosu üçüncü parti logoları
ile yanyana yerleştirildiğinde, diğer kurumun
kimlik kurallarına da uyulacak şekilde, logonun
sağında ya da solunda yer alabilir. Sabancı
Üniversitesi logosu üçüncü parti logoları ile
yanyana yerleştirildiğinde, aralarında en az
kısa kenar (x) mesafesi bulunur ve ortalı olarak
hizalanır. Tercih edilen yerleşim düzeni yanda
gösterilmiştir.

3.parti logo

X

SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

X

X
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açık zemin üzerine uygulama

Siyah - Beyaz Logo

Fotokopi, faks gibi
ortamlarda, grayscale
ve monochrome
uygulamalarda logo
siyah-beyaz olarak
uygulanabilir.
Örnek
orta tonlarda uygulama

koyu zemin üzerine uygulama

Logo dişi olarak
kullanılamaz.
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Fakülte isimleri açık, koyu ve gri tonlarda sırasıyla %50 gri, beyaz ve Sabancı Laciverti olarak kullanılmalıdır.
Bu üç renk dışında bir renk kullanılamaz.

YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

Fakülteler
dışında, sadece
yanda belirtilen
birimlerin logosu
bulunmaktadır.

Bu kuruluşların
dışında Sabancı
Üniversitesi’nin
yanında yazılarak
logo tarzı kullanım
doğru değildir.
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PANTONE 280

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Kimliğini oluşturan
renk, laciverttir.
PANTONE 280
Trigromi (CMYK) değeri:
100C 72M 0Y 18K
RGB değeri:
0R 39G 118B
hex code:
#002776
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Pantone 280
Pantone 279
Pantone 278
Pantone 277
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Pantone 280 renginin yanında kullanılmak üzere 5
ana renk ve ton seçilmiştir.
Pantone 280 Mavisinin yanına sıcak renklerden
sadece biri (kırmızı veya turuncu) kullanılmalıdır.
Bununla beraber gri tonlarının veya mavinin diğer
tonlarının kullanılması uygundur.

Pantone 280
#002776
r0 g39 b118

Pantone 202
#822333
r130 g35 b51

Pantone 158

#E37222
r227 g114 b34

Pantone 7534

#D8D4C8
r216 g212 b200

Pantone 382

#BDCE1C
r189 g206 b28
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Mavi tonlarını desteklemek ve farklı
kombinasyonlarda kullanmak amacıyla, sıcak ve
soğuk olarak çeşitli renkler seçilmiştir.

Pantone Warm Gray 1

Pantone 373

Pantone Warm Gray 4

Pantone 382

Sunum, poster, yazılı ve görsel iletişim
mecralarında kullanılacak renklerin bu karteladan
seçilmesi Sabancı Üniversitesi kurumsal kimliğinin
oluşturması amacıyla önem taşımaktadır.

%50 gray

Pantone 384

%70 gray

Pantone 107

Pantone 432

Pantone 121

Pantone 280

Pantone 142

79m 62c 2y 0k

Pantone 158

57m 39c 4y 0k

Pantone 160

35m 23c 3y 0k

Pantone 161

16m 10c 2y 0k

Pantone 219

Pantone 324

Pantone 220

Pantone 338

Pantone 200

Pantone 3288

Pantone 202

Pantone 302

Pantone 5115

Pantone 306

Pantone 5125

Pantone 304

Pantone 5145
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Akademik temalar

Doğal temalar

Neşeli

Dinamik
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Referans olarak alınan
Kurumsal Kimlik
Kılavuzu’nda belirtilen
Akzidenz Grotesk yazı
karakterine ek
olarak, aşağıdaki
yazı karakterleri
kullanılabilir.

Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
Akzidens Grotesk
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Minion Pro*
Regular
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at aliquet
leo. Phasellus eget aliquam
diam.
Medium
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at aliquet
leo.
Bold
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at
aliquet leo.
Bold Cnd
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at aliquet
leo.
Bold Cnd Italic
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at aliquet
leo.
Font Family
Bold Italic
Italic
Medium Italic
Semibold
Semibold Italic

Mrs.Eaves
Rönesans
döneminin klasik
duruşunu bünyesinde
barındıran Minion Pro
fontu aynı zamanda
modern bir sunuşu
da beraberinde
getirebilmektedir. Son
derece ılımlı ve dengeli
olan font bu iki türün
etkisini yansıtabilme
başarısından dolayı her
amaca ve yere uygun
kullanılabilir. Aynı
zamanda
okunabilirlik açısından
okuyucuya son
derece akıcı ve göz
yormayan bir patern
sağlamaktadır.

12pt 11pt
14ld 13ld

9pt
11ld

*HTML font

6pt
7ld
70krn

Roman

Lorem ip sum d olor sit am et,
consectetur ad ip iscing elit.
D onec at aliq uet leo.Ph asel/
lus eg et aliq uam d iam .
Bold
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec at aliquet
leo. Phasellus eget aliquam
diam.

Italic
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.
Mrs Eaves Petit Caps
Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetur adipiscing
elit. Donec at aliquet
leo.
Small CapsLorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec at aliquet leo.

Mrs. Eaves ince ve
elegan duruşu ile
özellikle önemli
kurumsal günlerde,
sertifikalarda ve
bunun gibi basılı
uygulamalarda oldukça
kullanışlı ve etkilidir.
Fontun yaratıcısı Licko,
Mrs.Eaves’i soyle
açıklar:
“Mrs. Eaves geleneğin
ve güncelin güzel bir
karışımı, arkadaşça
gözükebilecek kadar
tanıdık, ilgi çekici
olacak kadar değişik.”

12pt
14ld

11pt
13ld

9pt
11ld

6pt
8ld
40krn
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Alright Sans
Regular
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.
Bold
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.
Italic
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.

Anivers
Alright Sans yumuşak
ve ılımlı bir yapıya
sahiptir. Son derece
çağdaş bir font olup,
hem grotesk hem
humanist yapılardan
esinlenmektedir. Font
ailesinin genişliği,
kullanım yeri ve
çeşitliliği açısından
büyük avantaj
sağlamaktadır.

Bold Italic
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.
Black
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.
Font Family
Extra Thin
Extra Thin Italic
Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Medium
Medium Italic
Black Italic
Ultra
Ultra Italic

Regular
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo. Phasellus
eget aliquam diam.
Bold
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Donec at
aliquet leo.
Italic
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec at
aliquet leo.

Yapı olarak klasik
fontlardan çok
farklı olan Anivers,
üniversitemizin genç,
çağdaş, dinamik,
değişime açık ve farklı
yönünü yansıtan
bir font olarak
düşünülmüştür.
Özellikle poster,
dergi ve benzeri
uygulamalarda
kullanıma uygundur.
Hem esnek, hem
katı, hem de elegant
durmayı başarabilen bir
font olma özelliği taşır.

SC Regular
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.

12pt 11pt
14ld 13ld

9pt
11ld

6pt
8ld
40krn

12pt 11pt
14ld 13ld

9pt
11ld

6pt
8ld
60krn
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Univers neo-grotesk
fontlarından biridir,
bu nedenle Helvetica
gibi İsviçre tipi grafik
bir görüntü yaratmakta
başarılıdır. Aynı
zamanda, bu grafik
çizgisine rağmen, sert
hatları ile son derece
akademik ve ciddi bir
duruş sergiler. Çok
geniş bir font ailesine
sahip olan Univers
kalınlı-inceli ve çeşitli
grafik uygulamalar
açısından çok
uygundur.

12pt 11pt
14ld 13ld

9pt
11ld

6pt
8ld
0krn
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Georgia
Regular
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo. Phasellus
eget aliquam diam.
Italic
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.

Arial
Georgia yapı olarak
Times New Roman’a
benzer. Microsoft
için özellikle serifli
ekran fontu olarak
tasarlanmıştır. Küçük
puntolarda bile
rahatlıkla okunabilmesi
amaçlanmıştır. x ve y
aksislerindeki genişliği
ve geniş serifleri ile bu
özelliğini yerine getirir.

Bold
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit.
Donec at aliquet leo.
Bold Italic
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit.
Donec at aliquet leo.

Roman
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec at
aliquet leo. Phasellus
eget aliquam diam.
Bold
Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetur adipiscing
elit. Donec at aliquet
leo.
Italic
Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetur adipiscing
elit. Donec at aliquet
leo.

12pt 11pt
15ld 14ld

9pt
12ld

6pt
9ld
20krn

Black
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit.
Donec at aliquet
leo.
Bold Italic
Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetur
adipiscing elit. Donec
at aliquet leo.

Arial özellikle
mükemmel bir ekran
fontudur. Humanist bir
font olmakla beraber
Helvetica ile çok
benzerlik gösterir.
Temiz ve zarif bir
görüntü sergiler çünkü
daha sert kenarlar
yerine, yuvarlak hatlara
sahiptir. Gazete, dergi,
makale gibi yazılı
mecralarda rahatlıkla
kullanılabilir.

12pt 11pt
14ld 13ld

9pt
11ld

6pt
8ld
0krn
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Temelde tek bir font ailesiyle çalışılması
tavsiye edilir. Yetmediği durumda en fazla iki
font ailesi kullanılabilir. Yan tarafta gösterilen
uygulamalardan biri seçilmelidir.

LIPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Univers Extra Black
Minion Regular

LIPSUM

Alright Sans Black
Minion Regular

LIPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet,

Alright Sans Black
Mrs Eaves Regular

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

consectetur adipiscing elit.

LIPSUM

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipis.

Anivers
Alright Sans Regular

LIPSUM

Mrs Eaves Bold
Anivers Bold

LIPSUM

Univers Light
Minion Bold

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

LIPSUM
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur.

LIPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Univers Light Condensed
Alright Sans Light

Alright Sans Thin
Minion Pro Regular

Fakülteler-Evrak 2
Antetli Zarflar

2.2
6

Sabancı Üniversitesi evrak düzenlemesi Kurumsal
Kimlik kılavuzunda mevcut olup, birimlerle ilgili
yapılan yeni logoların evrakları örneklerdeki
gibidir.

Fakülteler - Evrak 2

Antetli Zarflar

2.2

6

Antetli kağıttaki noktalar,
logonun devamlılığını sağlar.

Fakülteler - Evrak 2

Antetli Zarflar

35 x 26cm büyük posta zarfı,
saman kağıt üzerine siyah (tek
renk) baskılı olarak kullanılır.

2.2

6

Orta Mahalle
34956 Tuzla / Istanbul -Turkey
Telefon/ Phone : +90 (0216) 483 9000
Faks / Facsimile : +90 (0216) 483 9005
Karaköy Minerva Palas / Karaköy Minerva Palace
Bankalar Caddesi 2
34420 Karaköy / Istanbul - Turkey
Telefon / Phone : +90 (0212) 292 4939
Faks / Facsimile : +90 (0212) 252 3293

www.sabanciuniv.edu

22x11 cm diplomat zarf

Fakülteler - Evrak 2
Ayşe Kadıoğlu

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Faculty of Arts and Social Sciences, Dean
fass.sabanciuniv.edu
6

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Orta Mahalle, Tuzla 34956 İstanbul, Türkiye
Sabancı University
Faculty of Arts and Social Sciences
Orta Mahalle, Tuzla 34956 Istanbul, Turkey

Gerekli durumlarda ve
resmi yazışmalarda e-mail
imzası örnekteki gibi
kullanılmalıdır.
E-mail imzasına istenirse
title, telefon, fax gibi
bilgiler eklenebilir.

Fakülteler - Evrak 2
Dosya 300gr kuse kartona
mat kuse baskılı, cepli,
iç tarafı lacivert baskılıdır.

6

31 cm

1.5 cm

16 cm

23 cm

16 cm

7 cm

Fakülteler - Evrak 2

6

indirmek için
tıklayın

indirmek için
tıklayın

indirmek için
tıklayın

indirmek için
tıklayın

Fakülteler - Evrak 2

6
SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

SABANCI
SCHOOL OF
MANAGEMENT

İlanlar 3

Kurum kimliği ve hedef kitle
Hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde planlanır.
Kurumsal renk yelpazesine uygun, kurumsal
fontlar ve fotoğraf stili ile uygulanır.
Logo ve iletişim bilgisi alt bölümde yer almalıdır.
Mesaj
Mesaj net ve hemen algılanır olmalıdır. Doğrudan
hitap daha kuvvetlidir.
İlan içinde metnin yerleştirilmesi: Gözün ilk
bakacağı yer ve daha sonra izleyeceği yön
(eyepath) doğrultusunda planlanır.
Medya
İlan internet ya da basılı ortam için farklı
oluşturulur.
Örneğin internette kimse kitap okur gibi soldan
sağa düzenli okumaz. Hızla tarar, ilgisini çeken
yere odaklanır.
Bir başka örnek: gazetede kullanılan kağıdın
türüne gore renkler daha soluk çıkabilir.
İlanın çıkacağı mecranın düzeni incelenir, o
mecranın düzeninde, ama diğerlerinden en hızlı
ayrışıp öne çıkacak şekilde; ortamla uyum içinde,
ama hemen dikkati çekecek şekilde düşünülür.

Sertifika 4

Tasarım mümkün olmadığı zamanlarda örnekteki
şablon uygulanır.
31 cm

16 cm

Teaching Assistant Awards
2010 First Place Winner

has received this award by student votes
as a sign of recognition for his outstanding achievement
in teaching.

President

16 cm

7 cm

23 cm

Basılı Yayınlar 5

Basılı yayınlar için çeşitli ebatlarda çalışma
yapılabilir: A4, A5, 10x21cm, 20x21cm ve 20x28cm
en sık kullanılan ebatlardır. Verilen örneklerde
görüldüğü gibi, farklı renk yelpazeleri, tema
görselleri ve fotoğraflar kullanılır. Görseller ortak
bir konu/program için hazırlanan dökümanlarda
birbirinden farklı ama konu bütünlüğüne hizmet
edecek şekilde aynı stilde seçilir. Bu şablonlar
genel standartlara uygun, etkili kağıt kullanımını
sağlayan formatlardır. Şablonlarda arka planda
örnekte anlatıldığı şekilde görsel uygulama
yapılabilir.
LOGO KULLANIMI:
Ön kapakta açık yazı olarak ‘Sabancı Üniversitesi’
ibaresi ile birlikte yine açık yazı olarak ilgili
fakülte/birim belirtiliyor ise, Sabancı Üniversitesi
logosu ya da birim logosu arka kapakta kullanılır.
Açık yazı kullanılmıyorsa ön kapakta yer alır.
İletişim bilgileri arka kapakta alt bölümde yer alır.

ÖNEMLİ NOT:
Çevre bilinci politikamız gereğince, tüm basılı
işlerde geri dönüştürülebilir kağıt ve baskı
teknikleri kullanılmalıdır.

Basılı Yayınlar 5
w: 20 cm
h: 21 cm
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SCIENTIST SUPPORT DIRECTORATE (BIDEB)
EVENT ORGANIZATION GRANTS SPECIAL ISSUE

A4
w: 21 cm
h: 29.7 cm

If the event is a summer/winter/spring school, course or seminar, the following expenses may be covered in part o

a) Domestic travel, room and board expenses and course fees of Turkish and foreign lecturers (lecturers must b

professors in a university or research institution, or a researcher with at least 10 years of experience in a research in
have proficiency in the type of event)

b) Course note printing, stationery costs and lab supplies (except fixed asset purchases)
c) Travel, room and board expenses of students and researchers (under the age of 35) who will attend from another

RGP SPECIAL ISSUE
1.
2.
3.
4.
5.

If the event is a workshop:

a) Partial or full funding may be available for the travel, room and board expenses of young researchers (under the a

TUBITAK –BIDEB Event Organization Grants
TUBITAK – Science and Society Directorate Programs
Open Call for Proposals
RGP News
Latest Research News

employed in a university or research institution in another province, and Turkish and foreign nationals who will prese

b) Partial or full funding may be available for poster, abstract book, proceedings book and CD printing costs (except

cocktail or entertainment expenses) and for portable memory sticks (up to a capacity of 4 GB) which contain the p
delivered in the event.

Please apply to the 2221 – Visiting Scientist Funding Program for international travel expenses of scientists who will parti

IMPROVEMENTS IN SU GRADUATE STUDENT SUPPORTS SPECIAL ISSUE
1. TUBITAK – Scientist Support Directorate (BİDEB) – Event Organization Grants Programs

2223 - Support Program for Scientific Events

The purpose of the TÜBİTAK 2223 Domestic Scientific Event Funding Program is to provide funds for national, interna

2217 – Support Program for Graduate Summer School and Similar Events
The purpose of the TÜBİTAK 2217 Graduate Summer School and Similar Event Funding Program is to provide funds for national,

participated and international conferences, colloquia and symposia on Natural Sciences, Engineering and Technolo

internationally participated and international scientific workshops, theoretical and applied courses, graduate summer and winter schools

Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences and Humanities organized in Turkey, which meet the requirements

and seminars on Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences and

Applications must be made by the event’s Head of Organization Committee.

Humanities organized by persons or institutions in Turkey to train graduate students, young researchers and scientists on the latest
developments in science and technology or in widely-adopted techniques.

TÜBİTAK BİDEB DOES NOT ACCEPT INDIVIDUAL APPLICATIONS FOR THIS PROGRAM. Young researchers who wis
funding must apply to the event organization committee.

Criteria for Eligibility:
The objective of the program is to support and coordinate result-oriented, observable, national R&D projects that are well-matched with

Criteria for Eligibility:

the priority fields determined within the scope of the National Science Technology and Innovation Strategy.

• The event must incorporate the latest and most advanced knowledge in its field.

•

• Preferably, the funding requested from TÜBİTAK should not have the largest share among all funding available to

Applicants must file online applications for eligible events.

• The application must be signed by the Head of Organization Committee.

except support for participants younger than 35. (Funds extended by the institutions organizing the event shall not b

• The Head of Organization Committee must be registered in the TÜBİTAK Researcher Information System (ARBİS) Database.

additional funding for this purpose.)

• The Head of Organization Committee must be an assistant, associate or full professor in a university or research institution, or a

• The members of the Organization Committee must be proficient scientists who are registered in the TÜBİTAK Res

researcher with at least 10 years of experience in a research institution, and must have proficiency in the type of event.

Information System (ARBİS) Database (does not apply to foreign nationals living abroad).

• The event must have a dedicated webpage where all required information may be found.

• The event must have an up-to-date webpage where all required information may be found.

• If participant funding is to be requested, this must be previously announced on the webpage.

• If participant funding is to be requested from TÜBİTAK, this must be previously announced on the webpage.

• The event must have a final program containing the names of presenters, titles of papers/posters to be presented
Application Deadlines:

Funding Amounts:

Specific funding limits:

of presentation, and details of additional events (if the program has not yet been finalized, the program of the previou

Term 1: February 8, 2013

Maximum funding levels per event in 2013:

Travel Expenses for Professors:

as a list of the posters/papers chosen, names of presenters, invited speakers and lecture titles for the new event mu

Term 2: May 3, 2013

• TL 20,000 for qualifying national events

TL 200 (per person/return travel)

• TL 25,000 for qualifying internationally

Travel Expenses for Young Researchers:

Term 3: August 2, 2013
Term 4: November 1, 2013

participated events
• TL 30,000 for qualifying international events

TL 100 (per person/return travel)
Room and Board:

• The event must be able to go forward without interruptions even without TÜBİTAK support.

Applications that do not meet the requirements above shall not be considered.

TL 100 (per person per day)
Course Fees: TL 65 (per person per hour) gross

POINT OF CONTACT

Didem Kılıçoğlu, Ph.D.

Sabancı University
Research and Graduate Policy Directorate
Orta Mahalle, Tuzla 34956 Istanbul

Voice
Fax
E-Mail

: +90 (216) 483 9719
: +90 (216) 483 9118
: kilicoglu@Sabancıuniv.edu

Application Deadlines:

Criteria for Eligibility:

National event funding applications are made and assessed in six terms during the year. There must be at least 45 and at most 240

Requırements For The Event Implementer (Head Of Organızatıon Commıttee)

days between the beginning of the event and the application deadline.

• Persons must be faculty members of universities or research institutions according to Article 38 of the Higher Edu

researchers with at least 10 years of experience in their fields, or Primary and Secondary Education Research Proje
Term 1: February 8, 2013

Coordinator appointed by TÜBİTAK.

Term 2: April 12, 2013

• For project consultancy training events, coordinators may not be implementing or have implemented another rese
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA
VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
PLANTING AND LANDSCAPING AT SABANCI UNIVERSITY
1
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YÖNETİM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING

Yönetim Bilimleri
Dünyanın en iyileri arasında…

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, MIT Sloan School of Management'ın
Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu'daki tek stratejik ortağıdır.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünyadaki işletme okullarının sadece %5'inin
sahip olduğu uluslararası AACSB akreditasyonu ile eğitim kalitesini tescil ettirmiştir.

Business School
Rankings 2012

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, dünyadaki işletme okullarının
sadece %5'inin sahip olduğu uluslararası AACSB akreditasyonu ile eğitim
kalitesini tescil ettirmiştir.

Sabancı Ünverstes Yönetm Blmler Lsans Programı, Türkye'nn en esnek müfredatına sahp yönetm blmler
programıdır. Bu müfredat yapısı, öğrenclern sevdkler alanı keşfetmes ve başarılı br karyere en doğru şeklde
hızla lerlemelerne olanak verr. Programın teoryle pratğ harmanlayan çerğ en ayırd edc özellklernden
brdr. Dersler, takım çalışması ve projelerle desteklenr. Öğrencler, öğrenm hayatları boyunca şrketlerle ve
yönetclerle yakın temas kurma şansına sahp olur. Yönetm Blmler Fakültesnn akademk kadrosu seçkn öğretm üyelernden oluşur. Öğretm üyelermz, uluslararası alanda tanınan, Türkye Blmler Akadems (TÜBA) ve
TÜBİTAK ödüller sahb akademsyenlerdr. Mezunlarımız her sektörden lder şrketler tarafından terch edlrler.
Dünyanın önde gelen ünverstelernn yüksek lsans programlarından kolaylıkla kabul alarak lsansüstü öğrenmlern bu ünverstelerde yürütürler.

• som.sabanciuniv.edu • www.facebook.com/SABANCISOM
• tercihim.sabanciuniv.edu • susocial.sabanciuniv.edu • map.sabanciuniv.edu

A5

Nedir?
SUCool, Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, araştırmacılarına, mezunlarına ve girişimcilere, katma
değer yaratan, teknoloji-arge-inovasyon bazlı, gerçek bir ihtiyacı karşılayan projelerini hayata geçirmeleri
için destek veren bir ön kuluçka merkezidir.

Neyi Destekler?
Pazarda bir ihtiyacı karşılayan, mevcut ürün ve hizmetlerden daha iyi-farklı bir ürün-hizmet-model
sunan, büyük pazarları ve sürdürülebilir iş modelleri hedefleyen projeleri ve ekipleri arıyoruz. Bir ekip
olması, projede yol haritası olması, bu yol haritasında yol alınmış olması, müşteri ve çözüm tarafında
veriler olması ve bir iş modeli olması aranan kriterler. Sabancı Universitesi öğrencileri, araştırma
görevlileri ve mezunlarının yer aldığı ekipler öncelikli olacaktır ancak program dışarıdan başvurulara da
açıktır.

build a career in various
fields such as
• Industrial Engineer
• Operations Research
Analyst

develop my abilities in
• Problem Solving
• Organizational Ability
• Oral & Written
Communication

• Project Manager
• Supply Chain/Procurement
• Business Consultant
• Engineering Technician
• Information Systems
• Logistics

• Designing & Improving
Systems

• Computer Literacy

What do alumni do in general?
Academic
Studies
11%

Other
7%

Military
Service
1%

Professional
81%

MS

In which universities' graduate
programs do alumni enroll?

If I study Manufacturing Systems
Engineering, I can...

• Berlin Humboldt University • Politecnico di Milano
• Sabancı University
• Boğaziçi University
• Stanford University
• Erasmus University
Rotterdam
• Università Bocconi
• University of California
• Galatasaray University
• University of Florida
• Henley Business School
• University of Massachusetts
• Koç University
• Warwick Business School
• New York University

Which companies do alumni join?
• Accenture
• Arçelik
• Bayer
• BSH
• Coca-Cola
• Ford
• Garanti Teknoloji
• Koç Sistem

Career Office
Phone: 216 4839354
career@sabanciuniv.edu
http://career.sabanciuniv.edu/

•
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes Benz
Migros
Pfizer
Procter & Gamble
Turkcell
Unilever
Vodafone
Yapı Kredi Bankası

To get more information,
please contact the Career Office.

10x21cm
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70x100cm, 50x70cm,
A3 ve A4 ebatlarda basılabilir.
Poster okuyacak olan hedef kitle normalde
haraket halindedir ve dikkatleri dağınıktır; hızlı
yürümektedirler ve/veya konuşmaktadırlar. Algı
süresi birkaç saniye ile sınırlıdır. Mesajın hızlı
algılanır ve akılda kalıcı olması gerekir.
Logo ve iletişim bilgilerinin alt bölümde yer alması
tavsiye edilir.
Ana Kural : ‘Less is More’
Slogan : Kısa / net /güçlü – hitap
Font : Kurumsal seçeneklerden en fazla ikili
kombinasyon, 2 metreden okunabilir punto

Konferans/Fuar/Seminer 6

Konferans, fuar, seminer gibi organizasyonlar
için üretilen basılı ya da elektronik uygulamalar;
mekanın ve kullanılan malzemelerin özelliklerine
göre özel olarak tasarlanır. Dikkat edilmesi gereken
malzemenin tipine göre baskının değişebileceği
göz önüne alınmalıdır:
Kağıt türlerine göre, vinil ya da fotoblok gibi farklı
medyumlarda, renk kodu aynı bile olsa baskıda
farklı çıkar. Bu medyumun mürekkebi emişi ve
kendi baz rengi ile ilgilidir.
Bu nedenle mümkünse prova baskı alınmalı ya da
sağlayıcı firmadan ilgili malzemenin örneği temin
edilmelidir.
Etkinlikte birden fazla yer alıyor ise Sabancı logosu
başta olmak üzere üçüncü partilerin logoları
sıralanır. Üçüncü partilerin logoları kendi kurum
kimliklerinde belirttikleri kurallarla uygulanır.
Bu kurallar çeliştiği zaman ilgili firma ile temasa
geçilip doğru çözüm oluşturulur.

Konferans/Fuar/Seminer 6
Rollup

Tanıtım Kataloğu

Medya İlan

Konferans/Fuar/Seminer 6
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SCHOOL OF
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Orhanlı - Tuzla 34956 İstanbul
Telefon: (216) 483 90 00
Fax: (216) 483 90 05
www.sabanciuniv.edu
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Görsel Sanatlar
ve Görsel İletişim
Tasarımı Programı
2010 Öğrenci İşleri
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APRIL

ajanda

MAYIS
MAY

Sinan Büyükbaş
2010 Flow/Debi

HAZİRAN
JUNE

Naz Akyar
2010 Öğrenci İşleri

takvim

Piotr Szot
2010 Öğrenci İşleri

kitap ayıracı

Sabancı University
Orhanli - Tuzla
34956 Istanbul

Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde kullanılacak ve
hediye olarak dağıtılacak malzemeler, özel olarak
tasarlanır. Sabancı logosu mutlaka yer alır.

paket kağıdı ve poşet uygulaması
kartpostal
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Elektronik Yayınlar 7
Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Internet ve sosyal medya kullanımının artışıyla,
elektronik yayınların önemi artmış ve elektronik
medya yaygınlaşmıştır.
Elektronik yayınlardaki logo kullanımı ve diğer
kurumsal öğeler örneklerde gösterildiği şekilde
uygulanır.
Web sitesi uygulamaları yine Bilgi Teknolojilerinin
sağladığı alt yapıya uygun şekilde hazırlanır. Bir
web sitesi talebi olduğunda içerik, navigasyon
ve görsel alanları belirli bir şablon dahilinde
planlanmalıdır.
Web sitelerinde flash uygulamalarında
gerekmedikçe dikkati dağıtacak seviyede
animasyon kullanılmamalıdır. Bu uygulamaların
amacı dar alanda yoğun bilgiyi hızlı algı yaratacak
bir akışla sunmaktır. Banner gibi tanımlı alanlar
dışında animasyon uygulanmamalıdır. Renkler ve
tipografi diğer dökümanlarda da olduğu gibi temel
öğelerden seçilmelidir.

Elektronik Yayınlar 7
e-kart örnekleri

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Elektronik Yayınlar 7

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Elektronik Yayınlar 7

İç ve dış weblerdeki banner uygulamaları verilen pixel ölçüsüne uygun olarak hazırlanır. Görsel ve kısa metinden oluşur.
Sabit ya da akan görsel/metin kullanılabilir. Web sitemizde yayınlanan bannerlarda, logo kullanılmayabilir.
Dış mecrada ve sosyal medyada yayınlanacak bannerlarda logomuzun kullanımı zorunludur.

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Ana banner ölçüsü
w: 980 pixel
h: 350 pixel

Mysu banner ölçüsü
w: 480 pixel
h: 250 pixel

gazeteSU banner ölçüsü
w: 750 pixel
h: 390 pixel

Elektronik Yayınlar 7

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Elektronik Yayınlar 7
Birim ve program isimleri aşağıdaki iki örnek gibi kullanılmalıdır. SU
logosu yanına yazılan birim veya program isimlerinin kullanımı yanlıştır.

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Elektronik Yayınlar 7
Birim ve program isimleri aşağıdaki örnek gibi kullanılmalıdır. SU logosu
yanına yazılan birim veya program isimlerinin kullanımı yanlıştır.

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Elektronik Yayınlar 7

Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Fotoğraflar yayınlarda çok önemli rol oynar:
mesajı çok net ve etkili olarak verebilir. Ancak
doğru kullanılmadığında ters etki yaratabilir.

EFEKT:
Fotoğraf kadrajı değiştirilirken bilgi
kaybetmemeye özen gösterilmelidir.

Fotoğrafta üniversite markaları dışında açık olarak
hiçbir marka ismi okunmamalıdır. Var ise gerekli
müdahele ile fotoğraftan silinmelidir.

Fotoğrafın ters yansıtıldığı durumlarda
yazı olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Var ise bulunan yazı gerekli müdahele ile
düzeltilmelidir.

Hiç bir dökümanda bir fotoğraf iki kere
kullanılmaz.
Fotoğraf altı bilgiler, metin içindeki puntodan çok
daha küçük bir punto ile yazılır.
Varsa tarih, yer, fotoğrafçının adı yer alır.
Fotoğraf altında sağ tarafa, ya da okunurluğu
bozmayacak şekilde fotoğraf üzerine yazılır.
Belirli bir sergileme durumunda, eserle ilgili
bilgiler metal ya da fotoblok gibi uygun olan
zeminde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

Efektlerle ilgili örneklere dikkat edilmelidir.
KONU:
Yayınlardaki fotoğraflar aşağıda belirtilen konulara
göre seçilmelidir:
Kampüs içinde yaşam; Üniversite merkezi, fakülte
binaları, laboratuvarlar ve bunun gibi ortamlarda
bulunan öğrenciler ve fakülte üyeleri,
İş birlikleri, basın toplantıları gibi etkinliklerde,
ilgili kurum ve kişilerin fotoğrafları,

Eserin ismi ve tarihi
Eser sahibinin adı
Eserin açıklaması

Mezuniyet, Aile Günü, Güneş Günü, ödül törenleri
gibi özel gün fotoğrafları,

TEKNİK KURALLAR

Öğrenci klüpleri, etkinlikleri, sergileri ve projeleri
ile ilgili fotoğraflar.

ÇÖZÜNÜRLÜK:
Elektronik uygulamalarda (web sitesi, banner vb.)
72 dpi, basılı uygulamalarda 300 dpi
BOYUT UYARLAMA:
Fotoğraf orjinaline uygun olarak kendi orantısı
değiştirilmeden, sündürülmeden boyut uyarlaması
yapılmalıdır.
FORMAT:
Elektronik uygulamalarda jpeg ya da png, basılı
uygulamalarda tiff

Öğrencilerin üretttiği işlerle ilgili fotoğraflar,

Elektronik Yayınlar 7
Video Özellikleri:
En Boy Oranı

Geniş ekran televizyon ve ekranlar artık endüstri standardı haline gelmiştir. Sabancı Üniversitesi kendi bünyesinde
ürettiği bütün filmlerde 16/9 en boy oranını standart olarak kullanmaktadır.
Fotoğraf

7.5

Video

7.6

Çözünürlük

Geniş ekran formatı kullanılmaya başlanıldığından beri çoğu video yüksek çözünürlükte üretilmektedir. (HD 1920
x 1080px). Videolar yüksek çözünürlükte üretilmeli, gerektiği durumlarda (DVD basımı ve Web gibi) Standart
çözünürlükte servis edilmelidir.

Lokasyon

Çoğu zaman kullanılan lokasyon, iletişimin gücünü arttırmakta ve verilmek istenen mesajı doğru şekilde iletmeye
yardımcı olmaktadır. Örneğin; mekan seçerken boş toplantı odaları veya sınıfları yerine konuşacak kişinin doğal
çalışma ortamının seçilmesi daha etkili olacaktır.

Röportaj Arka Planı

Bazen lokasyon iyi bir çekim yapmak için uygun olmayabilir. Bu durumlarda açık renkli solid backdrop kullanılabilir.
Çekilen kişinin kıyafetleri arka planla kontrast yaratacak şekilde seçilmelidir.

Preroll - Intro

İçerikten önce min 5 sn
logo ve konuyu içermelidir

KJ - Lower Third
Packshot

Videoların sonunda mutlaka
kullanılmalıdır
İndir

Pantone 280C solid kj bandı yazının
büyüklüğüne ve bakış boşluğuna göre
kullanılmalıdır

Elektronik Yayınlar 7
Video ve Fotograf Çekimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Doğru netleme

Doğru kamera açısı

Doğru pozlama

