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Marka prensipleri
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Mirasımız
Gottlieb Daimler ve Karl Benz, ilk otomobilleri icat etmiş ve böylelikle, 
Mercedes-Benz markasının temelini oluşturmuşlardır. 1886 yılından beri motor 
sektörünün standartlarını belirleyen Mercedes-Benz’in tarih sahnesinde öne 
çıkan unsurlarını ve her zaman olduğu gibi günümüzde de geleceğe yön veren 
gelişimlerini bu bölümde inceleyebilirsiniz.
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Marka sembolleri
Güzel bir kız çocuğundan ilham alarak doğan adımız; havayı, karayı, denizi 
simgeleyen yıldızımız ve onu parlatan gümüş rengimiz Mercedes-Benz 
hikayesini anlatmamıza yardımcı olur.
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En başarılı renk
Gümüş makine
1934 yılında Mercedes-Benz, Nürburgring’deki 
Uluslararası Eifel Yarışı’na bir W25 yarış arabasıyla 
katılmıştır. Ağırlık sınırı 750 kg idi, fakat W25 bu sınırı 
birkaç kilo ile aşmaktaydı. Aracın ağırlığını azaltmak 
isteyen makine teknisyenleri, aracın üzerindeki beyaz 
boyayı yarıştan önceki gece kazımıştır. Bunun sonucunda, 
parıldayan alüminyum ön plana çıkmıştır. Ertesi gün 
kazandığı zafer sayesinde, Manfred von Brauchitsch 
efsanevi “Kurşun Gri”yi meydana getirmiştir. Gümüş rengi, 
günümüzde, dünyadaki arabalar arasındaki en popüler 
renktir.

İletişimimiz, “Kurşun Gri”yi uyguladığımız öncelikli renkler 
arasında tutarak gümüşün büyük anlamını yansıtmaktadır. 
Böylelikle, markamızın itibar ve zarafetini aktarmakta, 
markamıza has görüntüye katkı sağlamaktadır.

Üstte: W25 Formula yarış aracı (1934). 
Altta: Mercedes-Benz SLR McLaren.

En güzel marka ismi
Zarafet ve tarz
Emil Jellinek, 1899 yılında “Monsieur Mercedes” 
(Mösyö Mercedes) adıyla bir Daimler araç kullanarak 
Nice Yarış Haftası’nda galip geldiğinde, dokuz yaşındaki 
kızının ismini nasıl ebedileştireceğini muhtemelen hayal 
edemezdi. 1901 yılına gelindiğinde, Mercedes adını 
taşıyan ilk otomobil piyasadaki yerini almıştı. Daimler-
Motoren-Gesellschaft, marka adını 1902’de tescillemiş ve 
1903 yılına dek, Jellinek kendini Jellinek-Mercedes olarak 
tanıtmıştır. Bununla birlikte, dünya üzerinde ilk defa bir 
baba kendi kızının ismini alıyordu ve bu isim İspanyolca’da 
“zarafet” anlamına geliyordu.

Mercedes büyüdüğünde, adı dünyanın en ünlü otomobil 
markası haline gelmişti.

En görkemli marka işareti
Parıldayan yıldız
Tüm başarılarımız, muhtemelen dünyadaki en güzel klasik 
sembol olan Mercedes-Benz yıldızıyla temsil edilmektedir. 
Gottlieb Daimler bu yıldızı bir kartpostala çizmiş, işlerine 
bereket getirmesini umut etmiştir. Daimler’in oğulları 
bu yıldızın uçlarının, araçları yerde, suda ve havada 
ileri götüren motorları simgelediği şeklinde yorum 
getirmiştir. Günümüzde bu yıldız tüm dünyada markamızın 
değerlerini ve ürünlerimizle ilişkilendirilen kaliteyi, itibarı 
simgelemektedir. 
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Marka unsurları
Temel unsur
Genel unsur

• 
• 
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Marka imzasına ait kurallar ve düzenlemeler dizisidir. Mercedes-Benz marka 
tasarımının en önemli özelliklerini içerir. Ayrıca, marka imajının temellerini 
oluşturan değişiklikler, markanın gücünü ve gelişmiş iletişim yönünü dönemin 
tasarım diline uygun bir hale getirmektedir. 

• Yıldız
• Zemin
• Yazı karakteri
• Renkler
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Yıldız
Yıldız, Mercedes-Benz markasını tanımlayan görsel bir kimliktir. Bu sebeple, 
başlı başına ve gözalıcı bir biçimde sergilenir. Etki yaratması için her zaman 
yeterli alan sağlanır ve arka planda siyah renk varken en etkileyici görüntüsüne 
kavuşur.
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Etki alanı
Yıldızın çevresindeki alan, etki alanı olarak tanımlanır. 
Buraya farklı herhangi bir unsur yerleştirilmemelidir.

Optimum etki alanı Minimum etki alanı

x= Yıldızın çapı

Sol ve sağ: 3/4 yıldız çapı  
Yukarı ve aşağı: 1/2 yıldız çapı

x= Yıldızın çapı

Belirlenen mizanpaj veya ekran sebebiyle alan azalır veya kısıtlanır ise  
yıldızın çevresinde minimum etki alanı kullanılabilir.

Sol ve sağ: 1/4 yıldız çapı  
Yukarı ve aşağı: 1/4 yıldız çapı

İstisnalar 

Bayi reklamları gibi sınırlı alan seçeneği olan iletişim araçları bağlamında, istisnalar 
tanımlanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ilgili bölümleri inceleyiniz.
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Yıldız boyutu
Tanımlanmış yıldız boyutları

Önceden tanımlanmış olmayan formatlar söz konusu olduğunda, optimum etki alanı 
kullanılarak yıldız boyutu belirlenebilir. Yıldız boyutu, formatın genişliğiyle ilişkili etki alanı 
modüllerinin sayısı üzerinden tanımlanmaktadır.

Orta Format (en x boy) Yıldız çapı Yıldız versiyonu
Reklamlar 2/1 Dergi 33,6 mm M / n
  1/1 Dergi 28 mm M / n
  2/1 Gazete 60 mm L / n
  1/1 Gazete 50 mm L / n
Bayi reklamları 1-sütun, 45 x 250 mm 18 mm M / n
  2-sütun, 90 x 250 mm 18 mm M / n
  3-sütun, 135 x 200 mm 18 mm M / n
  4-sütun, 180 x 240 mm 24 mm M / n
  4-sütun, 180 x 90 mm 18 mm M / n
  4-sütun, 180 x 135 mm 18 mm M / n
  1/2 reklam, 240 x 90 mm 19,2 mm M / n
  1/2 reklam, 240 x 180 mm 24 mm M / n
  1/1 reklam, 240 x 320 mm 32 mm M / n

Orta Format (en x boy) Yıldız çapı Yıldız versiyonu
Poster DIN A1 dikey 79,2 mm L / n
  DIN A1 yatay 84,1 mm L / n
Özel format 285 x 193 mm 25,7 mm M / n
Broşür DIN A4 dikey 28 mm M / n
  DIN A5 dikey 19,7 mm M / n
  DIN long dikey 21 mm M / n
  DIN A4 yatay 29,7 mm M / n
  DIN A5 yatay 21 mm M / n
  DIN long yatay 21 mm M / n
  DIN A6 yatay 14,8 mm S / n
El Broşürü DIN uzun 21 mm M / n
Roll-up 850 x 2100 mm 170 mm L / n
Sunum duvarı 4000 x 2000 mm 320 mm L / n

Yıldız boyutu hesaplamanın formülü  
Format genişliği (mm): Modül sayısı: 2,5= Yıldız çapı (mm)

Modül sayısı, sayfa formatının oranına bağlıdır (dikey ve yatay formatlarına ilişkin 
örnekleri inceleyiniz).

S= Küçük  M= Orta  L= Büyük  n= Negatif
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Dikey format (DIN için)

Yatay format (DIN için)

Etki alanı modülü 2 ila 3 olan dikey formatları (örneğin, 
basılı iletişim araçları veya çevrimiçi afiş)

Çok büyük formatlar

Eğer belirlenmiş düzen, boş alanı azaltıyor veya sınırlandırıyorsa çok büyük yatay boyutlar 6 veya 7 etki alanı 
modülü ve çok büyük dikey boyutlar 1 etki alanı modülü kullanabilir.Etki alanı modülü 6 ila 7 olan çok büyük 
yatay boyutlar (örneğin, çeyrek sayfa reklam veya üstbilgi) ve çok büyük dikey boyut (örneğin, köşe ilanı)

Etki alanı modülü 4 ila 5 olan yatay formatları (örneğin, standart 
kağıt boyutları için 4 ve iki sayfadan oluşan reklamlar için 5)
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Sayfa başlığı (Online)

3B medya

3B düzenekler için yıldızın boyu hesaplanırken aşağıdaki genel kural kullanılır:

Duvar yüksekliği x 0,3= Yıldız çapı

Bu yaklaşık hesap 3 metrelik yıldızlara ve/veya yaklaşık 10 metre yüksekliğe sahip 
yüzeylere kadar geçerlidir. Mimari açıdan hangisinin en uygun olduğuna bağlı olarak 
yıldız ortaya, sola veya sağ üste yerleştirilebilir. Herhangi bir mimari sınırlama yoksa 
yıldızın sol üste yerleştirilmesi gereklidir. Krom üç boyutlu yıldız tercih edilen seçenektir.

*h= Başlık yüksekliği

Yıldız boyutunun hesaplanması 
Başlık yüksekliği / 1,5= Yıldız çapı
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Boyut versiyonları

Seçim  
Yıldız boyutu versiyonları, tanımlanan parametreler bağlamında özgürce 
ölçeklendirilebilmektedir. Kullanılacak yıldızın boyut versiyonu seçilirken formatın tam 
ölçüsüne göre değil, bitmiş/görünür alana göre seçim yapmak gerekir.

Önemli: Yıldız yeniden ölçeklendirilecek ise minimum boyuttan küçük olmamasına 
dikkat ediniz.

Minimum boyut  
Yıldız çapı: 10 mm

Çapı 10 mm’den küçük bir yıldız gerekmekte ise yıldızın 1K versiyonu S/M boyutunda 
kullanılmalıdır.

Versiyonların detay miktarı değişkenlik gösterir.  
Bu nedenle farklı boyutlardaki yıldızlar mümkün olduğunca
optimal biçimde üretilmelidir.

Boyut versiyonu Yıldız çapı
S 10 mm ile < 15 mm
M 15 mm ile ≤ 40 mm
L > 40 mm ile sınırsız
S/M* < 22 mm
M/L* > 22 mm

* Yıldızın line art (çizgisel) versiyonu
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Renk versiyonları

Çok renkli 4C versiyonu (CMYK), yıldızın birkaç baskı rengi kullanılarak oluşturulduğu 
standart versiyondur. Teknik olarak uygun bulunan her yerde kullanılmaktadır.

Olası kısıtlamalar

• 4C baskı mümkün değilse, 1C yıldız kullanılmalıdır (bkz. öncelik 2).
• Gradyan/tramlama mümkün değilse, 1K versiyon kullanılmalıdır (bkz. öncelik 3).
• Yıldızın çapı 10 mm’den (talep edilmeksizin) veya 12 mm’den (talep üzerine)  

daha az ise 1K versiyon kullanılmalıdır (bkz. öncelik 3).

Tek renkli 1C versiyon (gri tonlama), siyah baskı renginin tramlanmasına dayanmaktadır. 
Yıldız, saf siyah gradyanlardan oluşmaktadır.

Olası kısıtlamalar

• Gradyan/tramlama mümkün değilse, 1K versiyon kullanılmalıdır (bkz. öncelik 3).
• Yıldızın çapı 10 mm’den (talep edilmeksizin) veya 12 mm’den (talep üzerine)  

daha az ise 1K versiyon kullanılmalıdır (bkz. öncelik 3).

Öncelik 1: 4C versiyonu Öncelik 2: 1C versiyonu

Baskı süreci ve uygulamasına bağlı olarak çeşitli renk 
boşluğu ana dosyalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
Öncelik sırası aşağıdaki gibidir:
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Tek renkli 1K versiyon (çizgi versiyon), iki renkli (siyah ve 
beyaz) bir görünüme sahiptir. Arka plan rengi, beyaz renkli 
olarak çıkarılır. Yıldız, arka plandan meydana getirilir (arka 
plan çıkarılır).

Yıldızın temel kompozisyonu ve üretim prensibi

Tek renkli 1K versiyon, iki renkli (siyah ve beyaz) bir 
görünüme sahiptir. Arka plan rengi, baskı alanın dışından 
görünmektedir.

Yıldızın temel kompozisyonu ve üretim prensibi

İki renkli (2C) versiyon, matbu mizanpajları için özel 
olarak geliştirilmiş ve yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. 
Yıldız, siyah ve mavi olmak üzere iki baskı renginden 
meydana gelmektedir.

Üç renkli (3C) versiyon (RGB), dijital iletişim araçlarına 
yönelik standart formattır.

Marka mimarisi ve aksesuarları için üç boyutlu krom yıldız 
kullanılmaktadır.

Olası kısıtlama

• Eğer üç boyutlu materyallerin kullanımı mümkün 
değilse, uygun baskı versiyonu kullanılmalıdır.

Olası kısıtlamalar

• Arka planın çıkarılması (alternatif olarak, beyaz 
kullanılması - örneğin, film baskı veya folyo kesim) 
mümkün değilse, 1K çizgi versiyonu kullanılmalıdır (bkz. 
öncelik 4).

• Yıldızın çapı 6 mm’den daha az ise yıldız 
kullanılmamalıdır.

Olası kısıtlama

• Yıldızın çapı 6 mm’den daha az ise yıldız 
kullanılmamalıdır.

Öncelik 3: 1K versiyonu Öncelik 4: 1K versiyonu Özel durum (Matbu): 2C versiyonu

3C versiyonu

3C (Krom)

Baskı alanları
Baskı rengi= 
Siyah

Beyaz alanlar, 
arka plan 
renginin 
çıkarıldığı 
alanlardır.

Baskı alanının 
dışında, 
beyaz renk 
görünmektedir.

Sonuç

Pozitif

Negatif

Pozitif

Negatif
Baskı rengi veya çerçeve rengi= Siyah

Baskı rengi veya çerçeve rengi= Beyaz

Baskı alanları
Üst: koyu renkli 
alanlar (pozitif)
Alt: açık renkli 
alanlar (negatif)

Arka plan rengi Baskı alanının 
dışında, 
arka plan 
görünmektedir.

Sonuç (siyah 
veya beyaz)
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Zemin
Siyah zemin, iletişimin en temel sahnesini oluşturur. Siyah 
zemin kullanımı, dijital iletişim araçları alanında düzenli, 
serbest veya yayılmış olarak tanzim edilen görsellere 
uygun bir ortam sunar. ‘Panorama’ zemini kullanmak 

üzere sunulan tanımlayıcı bir mizanpaj seçeneğidir. 3B 
uygulamalarda, yıldızı ve marka ismini de taşıyan gerçek 
bir zemin bulunmaktadır.

Panorama düzen seçenekleri

Büyük görsel  
(örneğin, reklam)

Odaklı görsel  
(örneğin, katalog)

Dikey mizanpaj (örneğin, reklam) Çoklu görsel – dikey mizanpaj 
(örneğin, reklam)

Çoklu görsel – yatay mizanpaj 
(örneğin, reklam)

Yayılmış uzamsal ayrım Düzenlenmiş Serbest 3B gerçek zemin. Görselin ve zeminin 
uzamsal ayrımı.
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Yatay mizanpaj, esnek görsel alanı Yatay mizanpaj, esnek görsel alanı 
yukarıda/aşağıda

Görsel için tahsis edilen alan esnektir:

• Değişken metin uzunluklarına uyum sağlamak,
• İlginç çerçevelere imkân tanımak,
• Hikâyelerin çoklu görsellerle aktarılmasına olanak sunmak,
• Bireysel unsurlara odaklanılmasına imkân vermek amaçlanmaktadır.

Panorama mizanpaj ilkesi, her bir mecra için daha detaylı olarak tanımlanmıştır. Ayrıntılı 
bilgi için, lütfen ilgili bölümleri inceleyiniz.

Çoklu görsel aralığı  
Çoklu görsel mizanpajlarında, görseller ince alanlarla birbirinden ayrılır. Bu 
aralığın standart değeri, yıldız çapının 1/16’sıdır (her bir iletişim aracı türüne özel 
aralık, ilgili bölümlerde daha ayrıntılı olarak tarif edilmektedir).

Panorama mizanpaj ilkesi

Dikey mizanpaj, esnek görsel yüksek Yatay mizanpaj, seçenek çoklu görsel

Görsel yok
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Yazı karakteri
Marka yazı karakteri, markamızın imzası niteliğindedir bu nedenle, görsel 
kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Serif yazı karakterindeki Corporate A, 
çoğu kişinin markamızla eşleştirdiği tanıdık bir yazı karakteridir. Sanserif 
yazı karakterindeki Corporate S, Corporate A ile dizgisel bir kontrast 
oluşturmaktadır.
Kurumsal yazı karakteri, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilmiş olup 
teknik olarak uygun bulunan tüm mecralarda kullanılmaktadır.
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Corporate A Condensed Regular

Corporate A Condensed Regular, Mercedes-Benz görsel kimliğinin karakteristik bir 
unsurudur ve başlıklar gibi önemli pek çok metin unsuru için kullanılır.

Corporate S Light 

Corporate S Light alt başlıklar ve ana metin gibi açıklayıcı bilgiler için net bir yazı 
karakteri sağlar. Corporate S Light aynı zamanda sloganları vurgulamak için kullanılır.

Corporate A Regular 

Corporate A Regular yalnızca ikincil sözcük unsurları için kullanılır. Ana metin için 
kullanılamaz. Özel olarak geliştirilmiş olan marka ismi Corporate A Regular ile 
görüntülenemez. Eğer marka ismi kullanılacaksa mutlaka marka isminin esas çizimine 
başvurulmalıdır. 

Diğer yazı karakteri stilleri

Belirli medyalarda kullanılmak üzere farklı yazı karakteri stilleri tanımlanmıştır (örneğin, 
satış noktalarındaki işaretler veya yazın). Ana metne dahil edildiklerinde alt başlıkları öne 
çıkarmak için Corporate S Demi kullanılır.

Renk  
Metin unsurları siyah veya beyaz renkte olmalıdır. Mavi, önemli içeriği vurgulamak üzere 
kullanılabilir. Arka plan olarak bir görsel kullanıldığında, metnin arka plana göre en az % 
35 kontrasta sahip olması gerekir.

Corporate A Corporate S
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Dizgi, Mercedes-Benz marka imajının değişmez bir unsurudur. Diğer uygulamalarda olduğu gibi, 
dijital iletişim araçları unsurlarında da aynı özgün kurumsal mizanpajı yakalamak önemlidir. Fakat 
dijital iletişim araçlarına yönelik mizanpaj yapılırken, okunabilirlik ve yükleme süreleri ile ilgili özel 
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır.

Corporate A ve Corporate S yazı karakterlerinin yanı sıra sistem yazı karakteri olan Arial’in 
kullanılmasının nedeni budur.

Arial bir Sans Serif yazı karakteridir ve dijital iletişim araçlarına özgü koşulları karşılamak üzere ana 
metne uygulanmaktadır. Arial, yumuşatılmış kenarlar ve küçük yazı karakteri boyutlarında kullanılır 
ve yazıların daima okunabilir olduğunu temin eder. HTML ile uyumludur. Bu sayede, içerik yönetim 
sistemlerinde kullanılması kolaydır ve yükleme sürelerini kısaltır.

Arial yön unsurlarında, alt başlıklarında ve ana metinde kullanılmaktadır. Standart HTML satır aralığı 
uygulanır.

Sistem yazı karakterleri
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Bu kullanım ilkeleri takip edilerek tüm uygulamalarda tutarlı bir kurumsal mizanpaj 
sağlanabilir. İlkeler çoğunlukla basılı medyalar ve 3B (3 boyut) iletişim araçları için 
geçerlidir: Dijital medya tipografisi de bu ilkeler tarafından yönlendirilir.

1. Başlık 2. Alt başlık 3. Ana metin

Yazı

Asla italik yazı tipleri kullanılmamalıdır. Genellikle karma bir stil kullanılır (büyük ve küçük 
harfler bir arada). Tamamen büyük harf kullanılmasına izin verilmez.

İstisnalar

• Satış terimleri, örneğin, tescilli teknoloji isimleri her zaman Mercedes-Benz 
İsimlendirme Sözlüğü’nde tanımlandıkları şekilde yazılır. Örneğin: PRE-SAFE® PLUS, 
MAGIC BODY CONTROL.

• Hukuki metinlerde, hukuk departmanı tarafından bazı belirli unsurları vurgulamak 
amacıyla büyük harflerin kullanılması halinde de bunlara dikkat edilmelidir.

Hizalama 
Metinler için varsayılan hizalama sol tarafadır.

Kullanım ilkeleri
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Corporate A Condensed Regular, karakterinin tamamen öne çıkabilmesi için etki alanı ve 
stil ile birlikte uygulanmalıdır. Bu, şu anlama gelmektedir:

Yazı karakteri boyutu 
Yıldız ve marka ismini içeren mizanpaj alanları için dengeli bir sunum sağlamak adına 
bir minimum yazı karakteri boyutu belirlenmiştir. Minimum büyük harf yüksekliği, ilgili 
formata bağlı olarak yıldız çapının üç veya dörtte biri kadar olmalıdır. Herhangi bir başlık, 
daha dikkat çekici olması veya tonunun değişmesi için daha büyük hale getirilebilir.

x= Yıldızın çapı 

* Mevcut şekle bağlı olarak yıldız çapının 1/4, 1/3 veya 1/2 büyüklüğünde minimum 
boyut (şekilde, 1/2 gösterilmektedir)

İzleme 
Yazı karakterinin açık şekilde okunabildiğini temin etmek için, üretici izleme ile 
ilgili varsayılan ayar kullanılmalıdır. Bunun InDesign için karşılığı, “Metrik 0” izleme 
seçeneğinin uygulanmasıdır.

Satır aralığı 
Düzenli iki çizgili bir format için, satır aralığı sıkı tutulur ve noktalardaki karakter 
boyutunun daima % 100’üne denk gelmelidir.

1. Başlık
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1. ilke: Entegre alt başlık (ana metin içeren uygulamalarda standart) Alt başlık ana 
metne (Corporate S Light) entegre edilir ve dikkat çekmesi için Corporate S Demi yazı 
karakteri kullanılır. Örneğin bu, reklamlar ve online bannerlar için standart yaklaşımdır. 
Alt başlığın boyutu, her format için belirlenmiş olan ana metin boyutuna denk gelir.

LS= Satır aralığı  HL= Başlık  SHL= Alt başlık

2. ilke: Ana metin içermeyen durumlarda alt başlıklar Posterler gibi ana metin içermeyen 
uygulamalarda Corporate S Light ile yazılmış büyük bir başlık da kullanılabilir. Alt başlığın 
boyutu başlığın boyutuyla orantılı olarak artar. Alt başlık boyutu, başlık boyutunun % 40’ı 
kadardır.

İstisna: Başlık, alt başlık ve ana metin 
Bu seçenek, özellikle bayi reklamları gibi küçük formatlar için kullanışlıdır. Alt başlık 
boyutu, başlık boyutuyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Alt başlık boyutu, başlık 
boyutunun % 40’ına denk gelmektedir. Ana metin türü boyutu, her bir format için sabittir 
ve değiştirilmez.

Örnek 1

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 2

2. Alt başlık
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Ana metin Corporate S Light ile yazılır ve çoğu durumda başlığa bağlıdır. Bu durumun 
dijital medya mizanpajı veya iç sayfalar gibi istisnaları da mevcuttur. Ana metin için satır 
aralığı yazı karakteri boyutunun % 135’i kadardır.

Yazı karakteri kullanılarak vurgulama (1. öncelik) 
Önemli içerikler Corporate S Demi yazı karakteri kullanılarak vurgulanabilir.

Noktalar ve çizgiler 
Ana metin noktalar veya çizgilerle maddelere ayrılabilir.

Saf mavi kullanılarak vurgulama (2. öncelik) 
Önemli içerikler marka rengi olan Saf Mavi kullanılarak vurgulanabilir.

3. Ana metin
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İkinci dilin kullanıldığı iletişim araçlarının olduğu 
durumlarda, mevcut iki dili birbirinden farklılaştırarak 
ayırmak üzere her bir metin unsuruna farklı renk 
uygulanabilir. Başlık ve alt başlıklardaki dilleri 
farklılaştırmak için diğer dizgi çözümlerinden de 
yararlanılabilir.

Temelde, tüm metin unsurları tercüme edilebilir ve 
birbirinden farklılaştırılabilir. Buna istisna teşkil eden 
unsurlar; tasdikler, sayfa numaraları, alıcı/yanıt adresleri 
ve adres satırlarıdır. Bu metinler yalnızca anadilde yer alır 
ve farklılaştırılmaz.

Metin unsurlarında renk farklılaştırılması  
Her iki dilde yer alan metin unsurları, ilgili mizanpaj 
talimatları uyarınca birleştirilmelidir. Bu durum hem 
dizgisel detaylar hem de yerleştirme ile ilgili koşullar 
için geçerlidir. Metnin optimum düzeyde okunabilirliğini 
sağlamak üzere, özel CMYK renk değerleri tanımlanmıştır. 
Renk kullanarak farklılaştırma yapılırken, yandaki CMYK 
değerleri kullanılmalıdır:

İkinci dil kullanım ilkeleri

Siyah Beyaz CMYK 5|0|0|50

Siyah Siyah CMYK 5|0|0|32

Açık ton görsel Siyah CMYK 5|0|0|32

Zemin 1. dil 2. dil

Başlıklar için özel kural 
Başlık ve alt başlıkta kullanılan dillerin ayırt edilmesi 
için renk farklılığına ek olarak tipografik bir çözüm de 
uygulanabilir.

Her iki dil için yalnızca bir başlık bulunur: İkincil dil, 
5:2 (% 40) oranında ve aynı renkte bir alt başlık olarak 
kullanılabilir.

Eğer dizgi görsellerle birleşiyor ise arka plana göre en az 
% 35 karşıtlığa sahip olmalıdır. Görsellere kıyasla optimum 
okunabilirliği yakalamak için tabloda detayları sunulan iki 
gri tondan biri tercih edilebilir.

Vurgulama için istisna

Baskı ürünlerinde özel bir renk olarak Kurşun Gri kullanılır.

Koyu ton görsel Beyaz CMYK 5|0|0|32

Koyu ton görsel Beyaz CMYK 5|0|0|50

Gümüş Siyah Beyaz

Açık ton görsel Siyah CMYK 5|0|0|50
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Mercedes-Benz markasının renk şeması dört renkli bir 
sistem kullanılarak geliştirilmiştir: 4 renk kodu. Her rengin 
ayrı bir amacı vardır.

4 renk kodu

Renkler

1. Koyu Siyah - İlham verici
2. Düz beyaz - Rasyonelleştirici
3. Kurşun Gri - Arıtıcı
4. Saf Mavi - Harekete geçirici
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1. Koyu siyah - İlham verici 2. Düz beyaz – Rasyonelleştirici

Koyu Siyah, yıldızın yanı sıra duygulara hitap edecek görsel ve içerikleri göstermek için 
bir zemin işlevi görür. Siyah aynı zamanda açık renkli arka planlarda (kontrastın % 35’e 
kadar olduğu durumlarda) yazı karakterlerinde ve tablo, şema ve eklemelerde çizgi rengi 
olarak kullanılır.

Baskı: 
Siyah 4C (4C baskı) 
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah) 
Siyah 1C (1C baskı, yazı karakterleri ve bayi reklamları) CMYK 0 | 0 | 0 | 100

Dijital*: 
RGB 0 | 0 | 0 
HEX # 000000

Boya: 
RAL 9005

Düz beyaz, ana metin gibi detaylı bilgiler için arka planın ve koyu arka planlarda 
(kontrastın % 35’in üstünde olduğu durumlarda) yazı karakterlerinin rengidir.

Baskı ve yazı karakterleri: 
CMYK 0 | 0 | 0 | 0

Dijital*: 
RGB 255 | 255 | 255 
HEX # FFFFFF

Basılı iletişim araçları

Basılı iletişim araçları

3B iletişim araçları

3B iletişim araçları

Dijital iletişim araçları

Dijital iletişim araçları
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3. Kurşun Gri – Arıtıcı 4. Saf mavi – Harekete geçirici

Kurşun Gri tarihi, teknolojiyi, inovasyonu ve sportifliği ifade eder. Kurşun Gri, 1930’lu 
yıllardan bu yana yarış pistlerinde eşsiz başarılar kazanmış olan efsanevi Mercedes 
araçlarını çağrıştırır. Bir marka rengi olarak Kurşun Gri broşür ve ilanlarda veya mimari 
malzemelerde arındırma için kullanılabilir. Her nerede kullanılırsa kullanılsın yüksek 
bir kalite standardı yakalanması önemlidir. Yerine gri tonlarda benzer bir renk 
kullanılmasına izin verilmez.

Baskı için özel renk: 
K+E Novavit 220100

“Berraklığın rengi” olarak açık mavi Mercedes-Benz için kusursuz bir vurgulama rengidir 
(mantıklı ve berrak bir marka imajı). Bu nedenle bir marka rengi olarak kullanıldığında 
açık maviye Saf Mavi adını veriyoruz. Saf Mavi vurgulama yapmak ve berraklığa ve 
modernliğe yol almak için kullanılır.

Baskı: 
4C (4C baskı): 
CMYK 100 | 0 | 0 | 0 

Pantone: 
Process Cyan C

Dijital: 
RGB 0 | 173 | 239 
HEX # 00adef

Boya: 
RAL 5012

Basılı iletişim araçları 3B iletişim araçları Materyal

Basılı iletişim araçları 3B iletişim araçlarıDijital iletişim araçları
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Marka unsurları
Temel unsur
Genel unsur

• 
• 
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Jellinek’in 1899 yılında Nice’teki yarışlarda kızının ismini kullanmasıyla 
başlayan “Mercedes” marka isminin hikayesi bugün hala aynı gücünün ve 
popülerliğini korumaktadır. Otomobil, hafif ticari araçlar, kamyon ve otobüsler 
için kullanılan sloganlar markanın gücünü yansıtmaktadır.

• Marka ismi
• Slogan
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Yıldız, marka kimliğini işaret etmektedir. Marka ismi ve sloganı ile bir araya 
geldiğinde, ürün gamını tanımlamaktadır.

Marka ismi
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Yıldız yeniden üretilirken gerekli kalitenin sağlanabilmesi için çeşitli görsel boyutlarına ve 
bunların kullanımına yönelik olarak marka ismi ve sloganı, tanımlı üç öncelik aracılığıyla 
denetlenmektedir. 

Öncelik 1: Yıldız, marka ismi ve slogan 
Marka ismi ve slogan kombinasyonu, standart seçenektir. Teknik anlamda mümkün olan 
her yerde ve içerik ile slogan kullanımı arasında herhangi bir çakışma olmadığı sürece bu 
seçenek kullanılmalıdır (örneğin, bölüme özel iletişimde).

Öncelik 2: Yıldız ve marka ismi (slogansız) 
Yıldız ve marka ismi (slogansız) kombinasyonu içeriğin uygun olduğu her durumda 
(örneğin, birimler arası iletişimde) veya sloganın okunabilirliği azaldığında kullanılır.

Öncelik 3: Yalnızca yıldız 
Yıldız etki alanının sınırladığı durumlarda veya marka isminin okunabilirliği azaldığında bir 
alternatif çözüm olarak tek başına kullanılır.

Örnek otomobil sloganı

Kullanım
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Sloganın optimum biçimde okunabilir olmasını sağlamak adına marka ismi ve sloganın 
boyutları kullanılan yıldızın boyutuna göre ayarlanır. Otomobilin sloganı kullanılarak örnek 
gösterim sunulmuştur.

Sloganın marka ismine oranı 
Kullanılabilir boş alana bağlı olarak, slogan için kullanılan yazı karakteri boyutu farklılık 
gösteren iki ayrı versiyon vardır: 
ML versiyonu: Yıldız çapının x ≥ 20 mm veya x ≥ 75 px olduğu durumlarda (x= Yıldız 
çapı) 
S versiyonu: Yıldız çapının x < 20 mm ve ≥ 18 mm veya x < 75 px ve ≥ 64 px olduğu 
durumlarda. S versiyonu slogan için daha büyük bir yazı karakteri boyutu kullanır.

Marka isminin/sloganın yıldıza oranı 
Standart boyut oranı aşağıdaki gibidir: 
Marka isminin genişliği= 1,5 x; Marka isminin büyük harfleri ise 1/6 x olmalıdır.

(x= Yıldız çapı)

Marka isminin genişliği için standart boyut oranı= 1,5 x

x ≥ 20 mm veya x ≥ 75 px için ML versiyonu x < 20 mm ve ≥ 18 mm veya x < 75 px ve ≥ 64 px için, sloganla birlikte 
marka ismi S versiyonu

Boyut oranı
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Sloganın optimum okunabilirliğini sağlamak üzere, marka isminin/sloganının yıldıza 
boyut oranı S versiyonuna göre bir artan adım serisi halinde ayarlanır.

1. adım: x < 18 mm ve ≥ 15 mm veya x < 64 px ve ≥ 54 px için 
marka isminin genişliği için boyut oranı= 1,8 x (S versiyonu)

2. adım: x < 15 mm ve ≥ 12 mm veya x < 54 px ve ≥ 43 px için 
marka isminin genişliği için boyut oranı= 2,25 x (S versiyonu)

3. adım: x < 12 mm ve ≥ 10 mm veya x < 43 px ve ≥ 36 px için 
marka isminin genişliği için boyut oranı= 2,7 x (S versiyonu)
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Yıldız, marka ismi ve sloganın kullanımı için çeşitli hizalama seçenekleri mevcuttur.

1. Yıldız sağ altta, sol alttan yatay hizalama 
(Sloganlı ve slogansız) marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkasına hizalanır. Yıldızdan 
uzaklık esnektir ancak en az bir yıldız çapı kadar olmalıdır.

2. Yıldız sağ altta, metin ile dikey hizalama 
Eğer bir yıldız çapı minimum uzaklığı korumak mümkün değilse sloganlı marka ismi 
yıldızın üstüne konumlandırılmalı ve metnin son satırından 1/3 yıldız çapı sabit bir 
uzaklık ile sola hizalanmalıdır. Yıldıza uzaklık değişiklik gösterebilir ancak esas olarak 
yıldız çevresindeki etki alanı korunmalıdır.

Yıldız sağ altta= Marka isminin/sloganının sol altta hizalanması (örneğin, basılı iletişim 
araçları, çevrimiçi afiş)

Yıldız sağ altta= Marka ismi, metinle sola hizalı

Hizalama
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3. Yıldız sol üstte, sağ alttan yatay hizalama 
Yıldız sol üste konumlandırılır, marka ismi/slogan kombinasyonu sağ alta hizalanır (online 
medya kullanımı).

5. 3B (3 boyut) markalaşmanın hizalaması 
3B markalaşma söz konusu olduğunda 3 ayrı hizalama seçeneği vardır.

1. seçenek: Bir ön cephede yıldız marka isminden kullanılan malzemelerin farklılığıyla 
ayırt edilebilir. Marka isminin alt kenarı, yıldızın alt noktalarına hizalanır. Eğer 3B marka 
perakende satış alanlarında kullanılıyorsa marka ismi slogan olmadan yazılır.

2. seçenek: Eğer ön cephenin birden fazla yüzü varsa yıldız ve marka ismi farklı taraflara 
yerleştirilerek birbirinden ayrılabilir. Marka isminin alt kenarı, yıldızın alt noktalarına 
hizalanır. Marka isminin büyük boyutu uzak mesafelerden, örneğin dışarıdaki park 
alanlarından, görülebilmesini sağlar. Örneğin, 2. seçenek iki veya daha fazla tarafı olan 
gösteri standları için geçerlidir. Gösterilerde marka ismi slogan ile birlikte kullanılır.

4. Yıldız sağ üstte, sol üstten yatay hizalama 
Eğer yıldız sağ üste yerleştirilmişse (örneğin, ekran panellerinde) marka isminin/sloganın 
üst kenarı yıldızın iç halkasına hizalanmalıdır. Yıldızdan uzaklık esnektir ancak en az bir 
yıldız çapı kadar olmalıdır.

Yıldız sol üstte= Marka ismi/sloganı hemen altında sağa hizalı (özellikle web başlıkları) Seçenek 1 kullanımına örnek: Yıldız, cam cephenin önünde siyah arka plan üzerinde

Seçenek 2 kullanımına örnek: Farklı cepheleri olan gösteri standı

Yıldız sağ üstte= Marka ismi üste hizalı (örneğin, gösterge panelleri)
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3. seçenek: Yıldız ve marka isminin farklı yüksekliklere yerleştirilmesiyle bir ayrım 
yakalanır ve marka isminin yakın mesafeli etkisi hedeflenir. Marka isminin yıldızın 
aşağısına yerleştirilmesi (kesik çizgilere bakınız).

Marka isminin kullanılmaması: 
Eğer 1., 2. ve 3. seçeneklerin tutarlı biçimde kullanılması mümkün değilse marka isminin 
kullanılmasından kaçınılır. 

Kullanım örnekleri:  
Büyük uzun mesafeli etkiye sahip küçük alanlar, örneğin, etkinlik yapıları, sütunlar veya 
bayraklar, ayrıca 3,0 metreden daha alçak duvarlar.

Seçenek 3 kullanımına örnek: Yüksek yaya trafiği olan alanlardaki mimari yapılar. Şehir 
merkezi gösteri salonları, gösteri standları ve büyük etkinlik çadırları

Stand örneği: Yüzey yalnızca iletişim için 
kullanılır.

Sütun örneği: Marka isminin kullanılmaması 
uzun mesafeli etki için faydalıdır.
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Marka ismi (slogansız), eğer sloganı kullanmak gibi bir niyet yoksa, yıldızla birlikte 
kullanılır (örneğin, bölümler arası iletişim).

Hâlihazırda yıldız ve yıldızın etki alanı için gerekli minimum alan yok ise (örneğin, bir 
kalem üzerindeki alanda), bu gibi istisnai durumlarda marka ismi (slogansız) yıldız 
olmadan da kullanılabilir. Özel olarak tasarlanmış marka isminin yeniden çizilmesi veya 
herhangi bir şekilde değiştirilmesi yasaktır. Marka ismi kullanılıyorsa, ana dosya da 
mutlaka kullanılmalıdır.

Marka isminin tanımlanmış bir tampon bölgesi vardır ve bu bölgeye farklı hiçbir unsur 
yerleştirilememektedir.

Tampon bölge  
Sol/sağ/üst/alt: Marka isminin yüksekliği

Belirlenen mizanpaj ve çizimler nedeniyle kısıtlı alan veya sınırlamalar söz konusu ise bu 
gibi istisnai durumlar marka ismi minimum tampon bölgesiyle kullanılabilir.

Tampon bölge  
Sol/sağ/üst/alt: Marka isminin yüksekliğinin yarısı

Marka isminin negatif versiyonu (beyaz), siyah gibi koyu renkli arka planlar üzerinde ve 
pozitif versiyonu (siyah) ise açık renkli arka planlar üzerinde kullanılmalıdır. Marka isminin 
hangi versiyonunun (pozitif veya negatif) kullanılacağı belirlenirken, arka planla mümkün 
olan en fazla kontrastın sağlanmasına önem verilmelidir.

Optimum boşluk mesafesi Minimum boşluk mesafesi

Slogansız marka ismi
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Slogan
Genel bir prensip olarak, marka ismi, tüm iletişim araçlarına yönelik olarak 
bölümlendirilmiş ilgili slogan ile birlikte kullanılmalıdır. Slogan, yazı tipi 
Corporate S Light ile bildirilmektedir. Küresel arenada tutarlı bir marka imajı 
sağlamak üzere, marka ismi ve sloganı kombinasyonu sabit tutulmaktadır.
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Boyut versiyonu
Çeşitli boyut ve hizalama versiyonları, spesifik uygulamaya bağlı indirmeler halinde 
halihazırda mevcuttur. 

Marka ismi ve slogan kombinasyonu, kullanılacağı özel alanlara uygun olarak iki boyut 
versiyonu halinde halihazırda mevcuttur.

Not: Yıldız çapının < 18 mm (veya < 64 px) olduğu durumlarda, yıldızın marka ismine/
sloganına oranı da değişir ve böylelikle, sloganın okunabilirliği korunur. Standart 
faktör olan 1,5 (yıldız çapının ≥ 18 mm veya ≥ 64 px olduğu durumlarda geçerli), artan 
basamaklar serisi halinde artırılır (önceden tanımlanmış diğer faktörler % 180, % 225 ve 
% 270’dir).

ML versiyonu Yıldız çapı ≥ 20 mm | veya 
yıldız çapı ≥ 75 px için standart versiyon

S versiyonu Yıldız çapı < 20 mm | veya 
yıldız çapı < 75 px olan küçük boyutlar için



42Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Marka Unsurları | Genel Unsur | Slogan

Hizalama versiyonu
Yıldız, marka ismi ve sloganın kullanımı için iki hizalama seçeneği mevcuttur.

Sağa hizalı – özel durum 
Çevrimiçi afişler hariç olmak üzere, dijital 
iletişim araçları için kullanılan hizalama.

Sola hizalı – standart 
Aşağıda örnekleri yer alan tüm uygulamalar 
için standart hizalama 
Örneğin; basılı iletişim araçları, 3B iletişim 
araçları ve çevrimiçi afişler.
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Ürün gamı
Otomobil sloganı 
Otomobil ürün grubu iletişimi için “The best or nothing.” sloganı 
belirlenmiştir.

Kamyon sloganı 
Kamyon ürün grubu iletişimi için “Trucks you can trust” sloganı belirlenmiştir.

Temel bir prensip olarak, otomobil ile bağlantılı marka ismi tüm iletişim araçlarında 
kullanılmalı ve böylelikle, marka etkisi yaratmaya odaklanan bir yaklaşım sergilenmelidir. 
Bunun sağlanması için, net okunabilirlik her zaman temel bir gereksinimdir. 

Yolcu araçlarına ilişkin “The best or nothing.” sloganı, yalnızca marka ismiyle birlikte 
kullanılır. Diğer bir deyişle, marka isminin slogan olmaksızın kullanıldığı durumlarda bile, 
otomobil sloganı reklam metinlerinde (metin gövdesi, alt başlıklar vb.) kullanılmamalıdır. 
İkili kullanım da hariç tutulmaktadır.

Buradaki istisna, basın bildirileri veya iç iletişim amaçları ile ilişkilidir. Bu gibi durumlarda, 
otomobil sloganı aynı zamanda metin gövdesinde de yer alabilir; fakat marka sloganına 
atıfta bulunan açıklayıcı bir ekleme de yapılır: 

Örneğin, “Marka sloganımız ‘En iyisi ya da hiçbiri’ ile bağlantılı olarak, lorem ipsum...”.

Kamyon sloganıyla kullanılan marka ismi, ilgili tüm iletişim araçlarında yer alır. Böylelikle, 
kamyon sloganının genel marka logosunun bir parçası olarak her durumda net 
okunabilirliğini temin etmek esastır. Bu nedenle, kamyon sloganıyla kullanılan marka 
isminin S versiyondaki minimum genişliğinin 27 mm | veya 96 px olması gerektiğine 
lütfen dikkat ediniz.

Kamyon sloganıyla birlikte marka ismi, aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

• Basılı iletişim araçları (broşür ve el broşürü) 
• Dergi ve gazete reklamları 
• Slayt gösterileri 
• Film, TV ve web TV kapanış jenerikleri 
• Perakende pazarlamacılığı 
• Gösteri ve sergiler (örneğin; ticaret fuarları, etkinlikler) 
• Sponsorluk

PC bölümü İngilizce versiyon 
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Hafif ticari araçlar sloganı 
Hafif ticari araçlar ürün grubu iletişimi için “Vans. Born to run.” sloganı 
belirlenmiştir.

Otobüs sloganı 
Otobüs ürün grubu iletişimi için “The standard for buses.” sloganı 
belirlenmiştir.

Hafif ticari araç sloganıyla kullanılan marka ismi, ilgili tüm iletişim araçlarında yer alır; 
Böylelikle, hafif ticari araç sloganının genel marka logosunun bir parçası olarak her 
durumda net okunabilirliğini temin etmek esastır. Bu nedenle, hafif ticari araç sloganıyla 
kullanılan marka isminin S versiyondaki minimum genişliğinin 27 mm | veya 96 px 
olması gerektiğine lütfen dikkat ediniz.

Reklamcılıkta, hafif ticari araç sloganı aynı zamanda metin gövdesinde, alt başlıklarda vb. 
kullanılabilir.

Diğer bir deyişle, marka isminde ve metin gövdesinde ikili kullanıma burada izin 
verilmektedir. Hafif ticari araç sloganıyla birlikte marka ismi, aşağıdaki uygulamalarda 
kullanılır:

• Basılı iletişim araçları (broşür ve el broşürü) 
• Dergi ve gazete reklamları 
• Slayt gösterileri 
• Film, TV ve web TV kapanış jenerikleri 
• Çevrimiçi (atıfta bulunulan site) 
• Perakende pazarlamacılığı 
• Gösteri ve sergiler (örneğin, ticaret fuarları, etkinlikler) 
• Sponsorluk 
• Kamyonet bölümü tarafındaki iç iletişim (örneğin; sirküler, çalışan dergisi)

“Vans. Born to run.” sloganı, yalnızca aşağıdaki hafif ticari araç bölümleri tarafından 
üretilen ticari model serisiyle ilişkili olarak kullanılabilir: Citan, Vito ve Sprinter.

Kökenlerini açıkça vurgulayabilmek için, hafif ticari araç sloganı daima Mercedes-Benz 
yıldızı ve marka ismiyle birlikte kullanılmalıdır. Slogan ve ilgili hafif ticari araç ürünleri 
arasındaki bağ, net ve açıkça tanınabilir nitelikte olmalıdır.

Otobüs sloganıyla kullanılan marka ismi, ilgili tüm iletişim araçlarında yer alır. Böylelikle, 
otobüs sloganının genel marka logosunun bir parçası olarak her durumda net 
okunabilirliğini temin etmek esastır. Bu nedenle, otobüs sloganıyla kullanılan marka 
isminin S versiyondaki minimum genişliğinin 27 mm | veya 96 px olması gerektiğine 
lütfen dikkat ediniz.

İstisnai durumlarda, sloganlar yalnızca metin formatında olmak üzere marka isminden 
ayrı olarak da kullanılabilir (örneğin, ticaret fuarı arka duvarında). Otobüs pazarlama 
departmanının özel onayı gerekmektedir.

Otobüs sloganıyla birlikte marka ismi, aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:

• Basılı iletişim araçları (broşür ve el broşürü) 
• Dergi ve gazete reklamları 
• Film ve web alanlarında kapanış jenerikleri 
• Çevrimiçi (atıfta bulunulan site) 
• Marka düzeyindeki gösteri ve sergiler (örneğin, ticaret fuarları, sürüş etkinlikleri)

Otobüs sloganının perakende pazarlamacılığında, sponsorluk amaçlarıyla ya da 
promosyonel konularda, iş ilanlarında veya iş malzemeleri üzerinde kullanımına 
izin verilmemektedir. Kökenlerini açıkça vurgulayabilmek için otobüs sloganı daima 
Mercedes-Benz yıldızı ve marka ismiyle birlikte kullanılmalıdır. Slogan ve ilgili otobüs 
ürünleri arasındaki bağ, net ve açıkça tanınabilir nitelikte olmalıdır.

Mercedes-Benz otobüs sloganının çoklu marka gösterilerinin bir parçası olarak 
kullanılması halinde, söz konusu çeşitli markalar arasında uyumlu bir denge aranmalıdır.
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Renk versiyonu

Basılı iletişim araçları ve 3B iletişim araçları için renk boşluğu versiyonları

1C versiyonu

3C versiyonu

Dijital iletişim araçları için renk boşluğu versiyonları
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Tasarım Rehberi
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Baskı
Ekran
Promosyon ürünleri
Ekip ve etkinlik kıyafetleri
3B marka platformları
Matbu
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Baskı
Bu bölümde çeşitli mecralardaki baskı kurallarına ilişkin özel yönergeler 
sunulmaktadır.

• Gazete ve Dergi İlanları
• Posterler
• Yazın Mecraları
 - Broşür
 - Föy
 - Davetiye
 - Anketler
• Zarflar
• Dosya ve Klasörler
• CD ve DVD’ler
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Gazete ve dergi ilanları

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
 - Yasal detaylar
 - Renkler
 - Eklemeler 
 - QR kod
 - Sosyal medya kullanımları
• Dikey formatta reklamlar
• Yatay formatta reklamlar
• Bayi ilanları

Bu bölümdeki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında markaya 
uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. Gazete ve dergi ilanları için 
geçerli olan genel baskı ilkelerini göz önünde bulundurunuz.
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Yıldız, tüm reklamlarda, formatın sağ alt kenarına eklenir. Marka ismi ve sloganının 
boyutu, yıldızın çapına göre belirlenir. Sloganlı marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkası 
ile hizalıdır. 

M= Orta  L= Büyük n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
1/1 dergi 28 mm M / n
2/1 dergi 33,6 mm M / n
1/1 gazete 50 mm L / n
2/1 gazete 60 mm L / n
Yarım sayfa gazete 30 mm M / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin yıldıza oranı Mİ yüksekliğinin yıldıza oranı Versiyon
1/1 dergi 42 mm % 150 1/6 ML/n/SH
2/1 dergi 50,4 mm % 150 1/6 ML/n/SH
1/1 gazete 75 mm % 150 1/6 ML/n/SH
2/1 gazete 90 mm % 150 1/6 ML/n/SH
Yarım sayfa 45 mm % 150 1/6 ML/n/SH 
gazete    
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Reklamlar için renk versiyonları

Marka ismi ve metin arasındaki minimum mesafe

Yıldız için renk versiyonu

Optimum, çok renkli 4C versiyonu (CMYK) standart versiyondur ve burada yıldız, 
birkaç baskı renginden meydana gelmektedir. Teknik olarak uygun bulunan her yerde 
kullanılmalıdır. Tek renkli 1C versiyonu (gri tonlama), baskı rengi olarak siyah bir zemine 
dayanmaktadır. Yıldız, tamamen siyah baskı geçişlerinden meydana gelmekte ve 4C 
versiyonunun kullanılamadığı durumlarda kullanılmaktadır – örneğin; Gazete reklamları.

Marka ismi ve sloganı için renk versiyonu 
Sloganlı marka ismi her zaman beyazdır ve bu nedenle, yalnızca 1C versiyonu 
bulunmaktadır.

Marka ismi ve metin arasındaki minimum mesafe, yıldız çağının 1/3’ü oranındadır ve 
gerektiği takdirde, artırılabilmektedir.
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Mercedes-Benz markası yazı karakteri, tüm reklamlarda kullanılmaktadır. Corporate A 
Condensed Regular başlıklar için kullanılırken, Corporate S ise diğer tüm metin unsurları 
için kullanılmaktadır. Başlıklar kısa ve göz alıcı olmalı; öte yandan, alt başlık ve metin 
gövdeleri ise işlevsel/betimsel bir yapı arz etmektedir. Metin unsurları siyah veya beyaz 
olmalıdır. Saf Mavi, önemli içeriği vurgulamak üzere kullanılabilir. Aşağıdaki mizanpaj 
yönergelerine uyulduğunda, tüm uygulamalar kapsamında tek biçimli bir görünüm temin 
edilecektir.

1. Başlık

2. Alt başlık

3. Ana metin

4. URL (isteğe bağlı)

5. Yasal detaylar

6. İlave metin (isteğe bağlı)

Yazı karakteri
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1. Başlık

Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için minimum bir boyut öngörülmektedir; büyük harflerin yüksekliği, yıldızın 
çapının 1/4’ü olmalıdır. Başlık, aynı zamanda, daha fazla dikkat çekmek veya ton 
özelliğini değiştirmek amacıyla, daha büyük olabilir. Satır aralığı, yazı boyutunun % 100’ü 
oranındadır.

Minimum boyut ve satır aralığı

Format Yazı boyutu Satır aralığı
1/1 dergi 29,75 pt 29,75 pt (% 100)
2/1 dergi 35,75 pt 35,75 pt (% 100)
1/1 gazete 53 pt 53 pt (% 100)
2/1 gazete 64 pt 64 pt (% 100)
Yarım sayfa gazete 31,5 pt 31,5 pt (% 100)

Takip (TR) Metriği 0
“Metric” InDesign’da bir aralık seçeneğidir.
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2. Alt başlık

2.1. Corporate S Demi

Alt başlık, metin grubunun bir parçası olarak metin gövdesinin üzerine yerleştirilir. 
Entegre alt başlık, metin gövdesi bulunan reklamlar için standart versiyondur. Alt 
başlıkların boyutu, her bir format için tanımlanmış olan metin gövdesi boyutunu işaret 
etmektedir.

2.2. Corporate S Light

Metin gövdesi olmayan reklamlara ilişkin daha büyük alt başlık (ilave seçenek). Metin 
gövdesi olmayan reklamlara ilişkin alt başlıklar, başlık boyutuna kıyasla 2/5 (% 40) 
oranına sahiptir. Başlık büyürse, alt başlık da doğru orantılı olarak büyür. İki satırlık bir alt 
başlığın satır aralığı, alt başlık yazı karakteri boyutunun % 120’sidir.

İki seçeneği birleştirerek kullanmak yasaktır.

Boşluklar

Başlık ve alt başlık arasındaki boşluklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Metin gövdesine entegre edilen alt başlık Metin gövdesi olmayan ilave seçenek

Minimum boyut ve satır aralığı

Format Yazı boyutu Satır aralığı
1/1 dergi 10,5 pt 14,175 pt (% 135)
2/1 dergi 10,5 pt 14,175 pt (% 135 )
1/1 gazete 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
2/1 gazete 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
Yarım sayfa gazete 10,5 pt 14,175 pt (% 135 )

Takip (TR) Metriği 0



54Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Gazete ve Dergi İlanları | Yazı Karakteri

3. Ana metin

Corporate S Light

Metin gövdesinin satır aralığı, metin gövdesindeki yazı karakteri boyutunun % 135’idir.

4. URL (isteğe bağlı)

Corporate S Light

URL, metin gövdesinin sonuna yerleştirilir. Yazı boyutu, metin gövdesiyle aynıdır (bkz. 
madde 3).

5. Yasal detaylar

Corporate S Light

Tüm yasal detaylar siyah veya beyaz renkle gösterilir. Yazı boyutu, metin gövdesiyle 
aynıdır (bkz. madde 3). Eğer metin gövdesi yoksa, net okunabilirlik bir koşul arz 
etmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yasal Detaylar

Minimum boyut ve satır aralığı

Format Yazı boyutu Satır aralığı
1/1 dergi 10,5 pt 14,175 pt (% 135)
2/1 dergi 10,5 pt 14,175 pt (% 135)
1/1 gazete 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
2/1 gazete 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
Yarım sayfa gazete 10,5 pt 14,175 pt (% 135)

Takip (TR) Metriği 0

6. İlave metin (isteğe bağlı)

Corporate S Light

İlave metin, metin gövdesinin veya yasal bilgilerin altına yerleştirilir ve eğer uygunsa, özel 
karakterler dizisinden boşluklu bir yıldız işaretinden önce gelir. İlk satırın satır aralığı, 
metin gövdesinin satır aralığıyla aynıdır.

Format Yazı boyutu Satır aralığı
1/1 dergi 8 pt 10,8 pt (% 135)
2/1 dergi 8 pt 10,8 pt (% 135)
1/1 gazete 9,5 pt 12,825 pt (% 135)
2/1 gazete 9,5 pt 12,825 pt (% 135)
Yarım sayfa gazete 8 pt 10,8 pt (% 135)

Takip (TR) Metriği 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > Kullanım İlkeleri

Ana metin maddelerle veya kesik 
çizgilerle düzenlenebilir.
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Yasal detaylar
Yasal detaylar açıkça görünür ve okunaklı olmalıdır. Bu nedenle arka plan ve yazı tipi 
rengine ayrıca özen gösterilmelidir. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon istatistikleri gibi 
yasal detaylar reklamın asıl içeriğinden daha geri planda olmamalıdır. Bu nedenle yasal 
detaylar en az asıl metin ile aynı boyutta paylaşılmalı ve bu bilgiler hiçbir koşulda reklam 
metninde kullanılan yazı tipinden daha küçük olmamalıdır. Eğer bir esas reklam metni 
yoksa açık biçimde okunurluk şarttır.

Reklamla ilgili olarak iki farklı durum mevcuttur:

1. Durum: Resme entegrasyon 
Yasal bilgiler görselin alt kenarından belirlenmiş bir uzaklıkta konumlandırılır (2/1 bir 
reklam için sağa hizalı, 1/1 bir reklam için sola hizalı).

Görselin alt kenarından metne uzaklık 
1/1 ve 2/1 dergi: 6 mm 
1/1 ve 2/1 gazete: 8 mm 
Yarım sayfa gazete: 7 mm

2. Durum: Siyah zemine entegrasyon 
Yasal detaylar reklam metnine entegre edilebilir veya iletişim kuran ve bilgi veren 
içerikler arasında görsel bir ayrım elde etmek için yarım çizgilik bir boşlukla metnin altına 
yerleştirilebilir. Çok sütunlu reklamlarda bu ayrım bütün bir beyaz çizgi ile veya ayrı bir 
sütun kullanılarak sağlanabilir. Yasal detaylar özel karakterler arasında bulunan boşluklu 
yıldız imleriyle ayrılır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızı ve yanı sıra duygu ifade eden görsellerle metinleri göstereceğimiz bir 
sahne görevi görür.

Siyah 4C (4C baskı, örneğin; dergi reklamları)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah) 

Siyah 1C (4C baskı, örneğin; gazete reklamları)  
CMYK 0 | 0 | 0 | 100

Saf Mavi dikkat çeker ve (yalnızca dijital iletişim araçlarıyla sınırlı olmamak kaydıyla) 
içeriği vurgular veya ön plana çıkarır. Saf Mavi renk kullanımı, marka görüntüsüne ferah 
bir görünüm kazandırır ve yalnızca ara sıra kullanıldığında bile, modern bir marka imajına 
katkı sağlar.

Mavi  
CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik > Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Ekleme türleri

1. Metin ekleme 
2. Görsel ekleme 
3. Metin ve görselin birlikte kullanımı

Eklemelerin yerleştirilmesi  
Eklemeler, baskı alanına veya metin gövdesi kolonlarına yerleştirilebilir. Eklemenin boyutu, 
daima, metin gövdesi veya başlık gibi diğer metin unsurlarının boyutuna (yükseklik/
genişlik) bağlıdır. Yıldızın etrafındaki etki alanı korunmalıdır.

Tek biçimli bir görünümü temin etmek adına, her reklam için en fazla bir ekleme 
kullanılmaktadır. 

Görseller üzerine eklemeler  
Eğer motifin bir parçası şeklinde görünüyorlar ise eklentiler görsellerin üzerinde de 
kullanılabilir.

Eklemeler
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Metin eklemeleri vurgulanması gereken önemli bilgilere dikkat çekmek için kullanılır. 
Fiyatlar, finansman ve kiralama seçenekleri, satış sonrasıyla ilgili bilgiler ve hizmetler için 
kullanılabilirler.

Ana metin ile hizalama:

Metin eklemeleri, tanımlanan alan içerisinde sola hizalanır. Eğer eklenen bir metin birçok 
sütundan meydana geliyorsa, sütun kılavuzunu takip eder.

Dikkat çeken unsur:  
Corporate A Condensed Regular  
Maddeleme işaretleri, hizmetler ve bilgi metin: Corporate S Light veya Demi (vurgulayan) 
Sınır çizgileri: Çizgi kalınlığı 0,5 pt | beyaz

Metin ekleme örnekleri:

1. Metin ekleme
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2. Görsel ekleme

Görsel eklemeleri netlik kazandırmak veya gerekli ilave bilgileri göstermek için kullanılır. 
Belirlenmiş alan içinde sola hizalı olmaları gerekir ve dikdörtgen görsel formatları 
kullanılmalıdır.
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3. Metin ve görselin birlikte kullanımı

Metin eklemeleri, görsel eklemelerle kombine edilebilir. Reklam başına tek bir kombine 
ekleme kullanılabilir.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Metin eklemesi, aynı zamanda, görsel eklemesine 5 mm mesafede de konumlandırılabilir. 
Üst ve alt sınır çizgileri, görselin yüksekliğine denk gelir.

Sütun kılavuzunun yerleştirilmesi  
Karma unsurlar, ya bir sütun içerisine ya da iki sütun üzerine yerleştirilir. Unsurlar 
arasında 5 mm mesafe bırakılmalıdır.

Metin eklemesi, aynı zamanda, görsel eklemesine 5 mm mesafede de konumlandırılabilir. 
Üst ve alt sınır çizgileri, görselin yüksekliğine denk gelir.
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QR Kod (hızlı yanıt kodu), baskı ve dijital iletişim arasındaki ara birimdir. Akıllı bir telefon 
kullanımıyla, daha fazla online içeriğe doğrudan bağlantı sağlanmaktadır.

1. Sembol  
2. Modüller (pikseller)  
3. Marj (genişlik: 2 tam modül)

Unsurlar

QR (hızlı yanıt) kod
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2/1 reklam tamamlayıcı seçenek: Dikey düzen

Konumlandırma

2/1 standart reklam: Yatay düzen
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1/1 reklam

Açıklama ekleme (isteğe bağlı)
Corporate S Light
 
Bir QR kodu, kısa bir açıklamayla uygulamaya yönlendirmelidir. Eğer bu ana metin
içerisinde yapılmazsa QR kodunun sağına yazılı bir açıklama yerleştirilmelidir. Bu
açıklama üstte beyaz boşluk alanına göre hizalanır. Yazı boyutu açıklamayla aynıdır.
Satır aralığı yazı boyutunun % 120’si oranındadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı KarakteriRenkler  

Tarayıcı için optimum okunabilirlik sağlamak üzere, QR kodu her zaman beyaz zemin 
üzerine siyah renktedir.

Boyut  
QR kodun maksimum boyutu, marj da dahil olmak üzere ölçülür. Reklamlara ilişkin 
maksimum yükseklik ve genişlik, yıldız çapının 2/3’ü oranındadır.

Kullanım hakkında not: Modül sayısı, bilginin uzunluğuna (örneğin; URL) ve otomatik hata 
düzeltme derecesine göre değişmektedir. Bir modülün boyutu en az 0,5 mm olmalı ve 
QR kodu, maksimum boyutu aşmamalıdır. 

d= Boşluk bırakma

Boşluk (d), QR kodunun marj genişliğinin üç katına eşittir.

Format QR kodun maksimum boyutu
1/1 dergi 18,7 x 18,7 mm
2/1 dergi 22,4 x 22,4 mm
1/1 gazete 33,3 x 33,3 mm
2/1 gazete 40 x 40 mm
Yarım sayfa gazete 20 x 20 mm
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Yanlış kullanımlar

1. ve 2. QR kodların deformasyonu
3. Renkli kullanım
4. Hatalı boyut 
5. Hatalı konumlandırma
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Sosyal medya bildirimleri basılı ve dijital iletişim arasında bir arayüz oluşturur. Marka, 
hedef kitle tarafından kullanılan platformlar üzerinden iletişim kurmayı teşvik etmektedir.
Sosyal medya bildirimleri kullanılırken bunların ilgili olmasına ve açık biçimde fark edilir 
artı değer yaratmasına dikkat edilmelidir. Bildirimler her zaman asıl mesaj ile bağlantılı 
olmalı ve açıklayıcı metinlerle desteklenerek harekete geçmeye teşvik etmelidir. 

Sunum 
İki farklı seçenek mevcuttur: URL olarak entegrasyon ve sosyal medya logosuyla 
vurgulama

1. URL olarak entegrasyon 
2. Logo ile vurgulamak

Sosyal medya bildirimleri

Kullanım
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1. URL olarak entegrasyon

Sosyal medya bildirimi ana metnin sonuna bir URL olarak yerleştirilir. Web sayfasının 
URL’sinin yerine geçebilir veya bununla birlikte kullanılabilir. Birden çok URL kullanılamaz.
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Renk ve arka plan 
Sosyal medya logolarının renkleri marka tasarımıyla uyumlu hale getirilir ve her zaman 
siyah üzerine yalnız beyaz renkli olarak kullanılır.

Boyut ve mesafe 
Reklamlar için logonun yüksekliği 1/6 yıldız çapıdır. Üstten mesafe 1/6 yıldız çapına 
denk gelir. Sosyal medya logoları ve yazılı ekleme arasındaki mesafe ve logoların 
arasındaki mesafe, sosyal medya logolarının yarı yüksekliğine eşdeğerdir (1/12 yıldız 
çapı).

d= Mesafe 

Mesafe (d), sosyal medya logolarının yükseklik değerlerinin yarısıdır (1/12 yıldız çapı).

x= Yıldızın çapı

Çok sayıda logo 
Sosyal medya logoları yan yana veya alt alta yerleştirilebilir. Üç adetten fazla logo 
kullanılmamalıdır.

2. Logo ile vurgulamak

Sosyal medya logoları ve ilgili URL’ler ana metnin altında sola hizalıdır.
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Yazı ekleme  
Corporate S Light

Sosyal medya logosuna sözel bir ekleme yapılabilir: Bir URL veya yanı sıra, beklenti 
uyandıran ve daha fazla eyleme yönlendiren kısa bir açıklayıcı metin. Yerleşimi, logonun 
yanında sağ taraftadır. Bir satırlık eklemeler, dikey olarak ortalanır; birden fazla satırdan 
oluşan eklemeler, logonun üst kısmına sıfır yerleştirilir. Yazı karakteri boyutu, onaylanan 
boyutla aynıdır. Satır aralığı, yazı boyutunun % 120’sidir.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:   
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri

URL’ler hakkında not: URL adresleri her zaman standartlara uygun olmalıdır. Sosyal 
medya logosuyla birlikte, terminolojinin de mümkün olduğunca kusursuz olmasına 
dikkat edilmelidir. Uzman konuya ilişkin tek biçimli, çapraz platformlu bir terminoloji, çok 
sayıdaki logonun daha kolay ve öz şekilde sunulmasını sağlar.

1. Renkli logolar

2. Logolar sağ tarafta 

3. Sosyal medya logoları ile QR kod bir arada

Yanlış kullanım
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Bu yönergelere uyum, iletişimimizin arzu ettiğimiz verimliliği yakalamasında 
önemli bir role sahiptir.
Bu bölümde dikey formatdaki 1/1 reklam mizanpajına ilişkin özel yönergeler 
sunulmaktadır. Bunların yanı sıra, genel mizanpaj yönergelerinin hem dikey 
hem de yatay formatlar için geçerli olduğunu lütfen unutmayınız.

Dikey formatta reklamlar
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Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum görsel 
alanı

Düzen seçenekleri Çoklu sayıda görsel

Görsel alanı ayrı bölümlere ayrılabilir ancak her zaman görsel bir bütünlük taşımalıdır.
Görseller birbirlerinden boşluklarla ayrılır. Mesafe 1,75 mm’dir.

Yatay, minimum görsel 
alanı (format yüksekliğinin 
1/3’ü) Çoklu görsel içeren örnekler

Görselsiz kullanım
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Yazı alanı

Maksimum yazı karakteri alanı, yazı ve eklemeler için uygun durumdaki mizanpaj alanıdır. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, yıldızın iç halkasına göre hizalanır ve yıldızın çevresinde 
bulunması gereken etki alanına da göz önünde bulundurur. Diğer format kenarlarındaki 
mesafe, yıldız çapının 1/2’si oranındadır. Resme olan mesafe, yıldız çapının 1/4’ü 
oranındadır.
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1/1 dergi reklamları

Burada bölümlere ayrılmış örnek düzenlerde maksimum yazı alanı gösterilmektedir.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Metin unsurlarının yerleştirilmesi  
Prensipte, tüm metin unsurları yazı karakteri alanında serbestçe yerleştirilebilmektedir. 
Sola hizalamak, standart uygulamadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri

Birden fazla sütuna sahip metin gövdelerine, özel kurallar uygulanır.



73Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Gazete ve Dergi İlanları | Dikey Formatta Reklamlar

Ana metin için sütunlar 

Ana metin, reklamdaki metin yoğunluğuna bağlı olarak 1 veya 2 sütuna ayrılabilir.

1 sütunlu düzen
2 sütunlu düzen

1. Sütun

Bir sütunda maksimum altı satır yer alabilir ve bunlar, baskı alanının sol kenarına 
hizalanır. Bir sütunun maksimum genişliği ise her bir satır için 90 karakterdir.

1. Sütun 
2. Aralık

Eğer metin yoğunluğu çok fazlaysa birbirine eş genişlikte 2 sütun kullanılabilir. Sütunlar 
arasındaki boşluk 5 mm’dir. Marka isminin etrafında belirlenmiş olan boşluk mesafesi 
korunmalıdır.
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Bu yönergelere uyum, iletişimimizin arzu ettiğimiz verimliliği yakalamasında 
önemli bir role sahiptir.
Bu bölümde yatay formatdaki 2/1 reklam mizanpajına ilişkin özel yönergeler 
sunulmaktadır. Bunların yanı sıra, genel mizanpaj yönergelerinin hem dikey 
hem de yatay formatlar için geçerli olduğunu lütfen unutmayınız.

Yatay formatta reklamlar
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Mizanpaj seçenekleri
Düzen seçenekleri

Yatay, minimum görsel içeriği  
(format yüksekliğinin 2/3’ü)

Yatay, maksimum görsel içeriği  
(etki alanı)

Dikey, maksimum (ve minimum) görsel 
içeriği

Görselsiz kullanım
Çoklu görsel içeren örnekler

Çok sayıda görsel 

Görsel alanı yatay veya dikey olarak ayrı bölümlere ayrılabilir ancak her zaman görsel bir 
bütünlük taşımalıdır. Görseller birbirlerinden boşluklarla ayrılır. Boşlukların mesafesi  
2 mm’dir.
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Yazı alanı

Maksimum yazı karakteri alanı, yazı ve eklemeler için uygun durumdaki mizanpaj alanıdır. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, yıldızın iç halkasına göre hizalanır ve yıldızın çevresinde 
bulunması gereken etki alanını da göz önünde bulundurur. Diğer format kenarlarındaki 
mesafe, yıldız çapının 1/2’si oranındadır. Resme olan mesafe, yıldız çapının 1/4’ü 
oranındadır.
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2/1 dergi reklamları (iki sayfa)

Burada bölümlere ayrılmış örnek düzenlerde maksimum yazı alanı gösterilmektedir.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.
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Metin unsurlarının yerleştirilmesi  
Prensipte, tüm metin unsurları yazı karakteri alanında serbestçe yerleştirilebilmektedir. 
Sola hizalamak, standart uygulamadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri

Birden fazla sütuna sahip metin gövdelerine, özel kurallar uygulanır.
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Metin gövdesine ilişkin sütunlar  
Reklam içeriğindeki metin hacmine bağlı olarak, metin gövdesinde 1 ila 3 sütun 
bulunabilir.

1 sütunlu düzen 3 sütunlu düzen

1. Sütun 1. Sütun 
2. Aralık

Çok miktarda metin var ise eşit genişlikteki üç sütun kullanılabilir. Sütunlar arasındaki 
boşluk 5 mm’dir. Marka ticari sembolünün çevresinde korunması istenen aralık 
korunmalıdır. Bağlayıcı sınırlamalar, yarım sayfa reklamları kapsamamaktadır.
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Bayi ilanları
Bu bölümdeki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında markaya 
uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. Bayi ilanları için geçerli olan 
genel ilkeleri göz önünde bulundurunuz.
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Azaltılmış etki alanı – bayi reklamları için özel durum

Tüm bayi reklamlarında yıldız formatın sağ alt köşesine, beyaz çizginin üzerine 
yerleştirilir. Marka isminin ve sloganının boyutu yıldızın çapına göre belirlenir. Sloganlı 
marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkasına hizalanır. Yıldız, marka ismi ve sloganının 
esas dosyalarını her zaman orijinalinden kullanılır.

Sol ve sağ 3/4 yıldız çapı  
Üst ve alt: 1/3 yıldız çapı 

x= Yıldız çapı
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Yıldız, marka ismi ve sloganının boyutu

Dikey

Yıldızın boyutu

Yatay

Yıldızın boyutu

Marka ismi ve sloganının boyutu

Marka ismi ve sloganının boyutu

M= Orta  n= Negatif * değişken yükseklik

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

M= Orta   n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

S= Küçük ML= Orta / büyük n= Negatif SH= Sola hizalı  
*değişken yükseklik

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

S= Küçük ML= Orta / büyük n= Negatif  SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format (genişlik x yükseklik) Yıldız çapı Versiyon
Küçük format, 45 x 65* mm yıldızsız
1 sütun, 45 x 250* mm  18 mm M / n
2 sütun, 90 x 250* mm 18 mm M / n
3 sütun, 135 x 200 mm 18 mm M / n
4 sütun, 180 x 240 mm 24 mm M / n
Tam sayfa, 240 x 320 mm 32 mm M / n

Format (genişlik x yükseklik) Yıldız çapı Versiyon
4 sütun, 180 x 90 mm 18 mm M / n
4 sütun, 180 x 135 mm 18 mm M / n
Yarım sayfa, 240 x 90 mm 19,2 mm M / n
Yarım sayfa, 240 x 180 mm 24 mm M / n

Format Genişlik Genişliğin Marka ismi Versiyon 
(genişlik x yükseklik)   yıldıza oranı yüksekliğinin  
   yıldıza oranı
Küçük format, 45 x 65* mm yıldızsız   
1 sütun, 45 x 250* mm 27 mm % 150 1/6 S / n / SH
2 sütun, 90 x 250* mm  27 mm % 150 1/6 S / n / SH
3 sütun, 135 x 200 mm  27 mm % 150 1/6 S / n / SH
4 sütun, 180 x 240 mm 36 mm % 150 1/6 ML / n / SH
Tam sayfa, 240 x 320 mm  48 mm % 150 1/6 ML / n / SH
Full-page, 240 x 320 mm 48 mm 150 %  1/6 ML / n / SH

Format Genişlik Genişliğin Marka ismi Versiyon 
(genişlik x yükseklik)   yıldıza oranı yüksekliğinin  
   yıldıza oranı
4 sütun, 180 x 90 mm  27 mm % 150 1/6 S / n / SH
4 sütun, 180 x 135 mm 27 mm % 150 1/6 S / n / SH
Yarım sayfa, 240 x 90 mm 28,8 mm % 150 1/6 S / n / SH
Yarım sayfa, 240 x 180 mm 36 mm % 150 1/6 ML / n / SH
Full-page, 240 x 320 mm 48 mm 150 %  1/6 ML / n / SH
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Bayi reklamları için renk versiyonları

Yıldızın renk versiyonu 

Günlük gazetelerde basılmış bayi reklamları için her zaman yıldızın 1C versiyonu 
kullanılır. Alternatif olarak dergilerde (daha yüksek baskı kalitesi) ilanlar için 4C versiyonu 
kullanılabilir.

Marka ismi ve slogan için renk versiyonları 

Marka ismi ve slogan her zaman beyaz renkte görüntülenir bu nedenle yalnızca 1C 
versiyonları sunulur. Marka ismi ve slogan arasındaki minimum mesafe 1/3 yıldız çapıdır 
ve gerekirse artırılabilir.

Marka ismi ile metin arasındaki minimum mesafe

Özel durum (küçük bayi reklamı)  
Yıldız, marka ismi ve slogan olmadan

Marka ismi ve slogan arasındaki minimum mesafe 1/3 yıldız çapıdır ve gerekirse 
artırılabilir.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

45 x 65 mm boyuttaki bayi reklamlarında bunların optimum şekilde kullanılması mümkün 
olmadığından yıldız, marka ismi ve slogan kullanılmaz.
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Yazı karakteri
Tüm bayi reklamlarında Mercedes-Benz marka yazı tipi kullanılır. Başlıklar için “Corporate 
A Condensed Regular” ve geriye kalan tüm metin unsurları için “Corporate S” kullanılır. 
Başlıkların kısa ve dikkat çekici olması gerekirken, alt başlıklar ve esas reklam metni 
işlevsel/açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Metin unsurları siyah veya beyaz olmalıdır. Önemli 
içerikleri vurgulamak için Saf Mavi kullanılabilir. Aşağıdaki mizanpaj ilkelerine uyulması 
tüm uygulama alanlarında tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar.

1. Başlık 
2. Alt başlık 
3. Ana metin 
4. Vurgulama 
5. URL (isteğe bağlı) 
6. Yasal detaylar 
7. İlave metin (isteğe bağlı) 
8. Bayi bilgileri
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1. Başlık

Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için minimum bir boyut belirlenmiştir. Tek sütunluk bayi reklamları bir istisnadır. 
Bu durumda başlığın minimum boyutu 19 pt’dur. Başlık daha çok dikkat çekmesi ve tonu 
değiştirmesi için daha büyük de olabilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Minimum boyut ve satır aralığı

Tracking (TR) Metrics 0  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Dikey (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
Küçük format 45 x 65 mm 19 pt 19 pt (% 100)
1 sütun, 45 x 250 mm 19 pt 19 pt (% 100)
2 sütun, 90 x 250 mm 25,5 pt 25,5 pt (% 100)
3 sütun, 135 x 200 mm 25,5 pt 25,5 pt (% 100)
4 sütun, 180 x 240 mm 25,5 pt 25,5 pt (% 100)
Tam sayfa, 240 x 320 mm 34 pt 34 pt (% 100)

Yatay (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
4 sütun, 180 x 90 mm 19 pt 19 pt (% 100)
4 sütun, 180 x 135 mm 19 pt 19 pt (% 100)
Yarım sayfa, 240 x 90 mm 20,4 pt 20,4 pt (% 100)
Yarım sayfa, 240 x 180 mm 25,5 pt 25,5 pt (% 100)
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2. Alt başlık

2.1. Corporate S Demi

Alt başlık metin blokunun bir parçası olarak ana metnin üzerine konumlandırılmıştır. 
Entegre edilmiş alt başlık esas içerik metnine sahip reklamlar için standart versiyondur. 
Alt başlık boyutu her format için belirlenmiş olan ana metin boyutuyla aynıdır.

Minimum boyut ve satır aralığı

2.2. Corporate S Light

“Corporate S Light” yazı tipinin kullanıldığı daha büyük bir alt başlık bayi reklamları için 
ilave bir seçenek olarak sunulmaktadır. 

İstisna: Başlık, alt başlık ve ana metin

Bu seçenek küçük formatlar için özellikle kullanışlıdır. Alt başlığın boyutu başlığın 
boyutuyla orantılı olarak artar. Alt başlıkların başlık yazı tipi boyutuna oranı 2/5’dir 
(% 40). Eğer başlık 31 pt’dan küçükse daha kolay okunabilmesi adına alt başlıkların 
başlıklara oranı 1/2 (% 50) olur. Minimum alt başlık boyutu 10,5 pt’dur.

2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin % 120’sidir.

Aralıklar

Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir. 

Standart: Ana metne entegre edilmiş 
alt başlık

LS= Satır aralığı Tracking (TR) Metrics 0 İstisna: Başlık, alt başlık ve ana metin

Dikey (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu LS / Satır 1 LS / Satır 2
Küçük format 45 x 65 mm 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
1 sütun, 45 x 250 mm  10,5 pt 18 pt 14.175 pt
2 sütun, 90 x 250 mm 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
3 sütun, 135 x 200 mm 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
4 sütun, 180 x 240 mm 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
Tam sayfa, 240 x 320 mm 10,5 pt 27,2 pt 14,175 pt

Yatay (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu LS / Satır 1 LS / Satır 2
4 sütun, 180 x 90 mm 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
4 sütun, 180 x 135 mm 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
Yarım sayfa, 240 x 90 mm 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
Yarım sayfa, 240 x 180 mm 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
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3. Ana metin

Corporate S Light veya Corporate S Regular

Standart olarak “Corporate S Light” kullanılır. Eğer yazı tipi boyutu 8 puntonun altındaysa 
“Corporate S Regular” kullanılır. Satır aralığı, ana metinde kullanılan yazı tipi boyutunun  
% 135’i kadardır.

Minimum boyut ve satır aralığı

4. Vurgulama

1. Corporate S Demi

Model isimleri ve fiyatları bu yazı tipiyle vurgulanabilir. Fiyatlar ana metnin içine 
eklenebilir veya paragraf sonunda sağa hizalı olarak bulunabilir. Fiyata dikkat çekmek 
için yazı tipi boyutu, ana metinden 2,5 pt daha büyük yapılır.

5. Web adresi (isteğe bağlı)

Corporate S Light veya Corporate S Regular

Standart olarak “Corporate S Light” kullanılır. Eğer yazı tipi boyutu 8 puntonun altındaysa 
“Corporate S Regular” kullanılır. URL ana metnin sonuna yerleştirilir. Yazı tipi boyutu ana 
metinle aynıdır (3. maddeye bakınız).

2. 2. Önemli içeriğin Saf Mavi ile vurgulanması 

Önemli içeriklerin vurgulanması için Saf Mavi renk kullanılabilir.

Ana metin maddelerle veya kesik 
çizgilerle düzenlenebilir.

Dikey (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu LS / Satır 1 LS / Satır 2
Küçük format 45 x 65 mm** 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
1 sütun, 45 x 250 mm* 10,5 pt 18 pt 14,175 pt
2 sütun, 90 x 250 mm* 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
3 sütun, 135 x 200 mm* 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
4 sütun, 180 x 240 mm* 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt
Tam sayfa, 240 x 320 mm* 10,5 pt 27,2 pt 14,175 pt

Yatay (genişlik x yükseklik) Yazı tipi boyutu LS / Satır 1 LS / Satır 2
4 sütun, 180 x 90 mm** 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
4 sütun, 180 x 135 mm** 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
Yarım sayfa, 240 x 90 mm** 7,5 pt 15,2 pt 10,125 pt
Yarım sayfa, 240 x 180 mm* 10,5 pt 20,4 pt 14,175 pt

LS= Satır aralığı Tracking (TR) Metrics 0 
*Corporate S Light **Corporate S Regular
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6. Yasal metin

Corporate S Light veya Corporate S Regular

Standart olarak “Corporate S Light” kullanılır. Eğer yazı tipi boyutu 8 puntonun altındaysa 
“Corporate S Regular” kullanılır. Yasal detaylar beyaz renktedir. Yazı tipi boyutu ve satır 
aralıkları ana metinle aynıdır (3. Maddeye bakınız). İlk satırın satır aralığı, ana metin satır 
aralığının 1/2’si kadardır. Eğer bir esas reklam metni yoksa açık biçimde okunurluk 
şarttır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları gibi yasal detaylarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yasal Detaylar

7. İlave metin (isteğe bağlı)

Corporate S Regular

İlave metin, ana metnin veya yasal notların altına yerleştirilir ve mümkünse özel 
karakterler arasında bulunan boşluklu yıldız imleriyle bunlardan ayrılır. İlk satırın satır 
aralığı, ana metin satır aralığının 1/2’si kadardır.

Yazı tipi boyutu 7 pt | Satır aralığı 9,45 pt (% 135) | TR Metrics 0

8. Bayi bilgileri

Bayi ismi: Corporate S Demi 
Bayi adresi: Corporate S Regular

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | Satır aralığı 10,125 pt (% 135) | Tracking (TR) Metrics 0  
Yazı tipi boyutu 10,5 pt | Satır aralığı 14,175 pt (% 135) | Tracking (TR) Metrics 0

Bayi ismine dikkat çekmek adına, ismin yazı tipi bayi adresinin yazı tipinden 5 pt daha 
büyük olabilir. Örneğin, 7,5 yazı tipi boyutu için 12,5 pt veya 10,5 pt için 15,5 pt.

Bayi bilgileri üzerine daha fazla bilgi için bkz.  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Bayi Alanı

Gazetelerde okunabilirlik üzerine:

Yazı tiplerinin bulanıklaşmasını önlemek için siyah zemin rengi, 4 renk yerine 1 renkden 
yapılır. Alt ve üst rakamlar için ise (örn. CO2); her zaman karakter setindeki alt ve üst 
figürlerinin kullanılması tavsiye edilir. Eğer bunlar yeterli olmazsa aşağıdaki ilave adımlar 
uygulanabilir:

1. Ana metin, ilave metinler ve bayilerle ilgili bilgiler için en az 8 puntoluk yazı tipi  
2. “Corporate S Light” yerine “Corporate S Regular”ın kullanılması.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz. 
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:   
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > Kullanım İlkeleri
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Yasal detaylar
Yasal detaylar açıkça görünür ve okunaklı olmalıdır. Bu nedenle arka plan ve yazı tipi 
rengine ayrıca özen gösterilmelidir. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon istatistikleri gibi 
yasal detaylar reklamın asıl içeriğinden daha geri planda olmamalıdır. Bu nedenle yasal 
detaylar en az asıl metin ile aynı boyutta paylaşılmalı ve bu bilgiler hiçbir koşulda reklam 
metninde kullanılan yazı tipinden daha küçük olmamalıdır. Eğer bir esas reklam metni 
yoksa açık biçimde okunurluk şarttır. Gerekli yasal bildirimlerin doğru şekilde nasıl ifade 
edileceği ülke düzeyinde belirlenmiş ve ilgili hukuk departmanının onayından geçmiş 
olmalıdır.

Bayi reklamlarıyla ilgili olarak iki farklı durum mevcuttur:

1. Durum: Esas reklam metni içine entegrasyon 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları gibi yasal detaylar reklamın ana mesajlarından birini 
oluşturur (örneğin, özellikle yüksek verimliliğe sahip motorlar için).

2. Durum: Esas reklam metninden ayrı 

Yasal detaylar esas reklam metninden yarım satır aralığı aşağıya yerleştirilir, iletişim 
kuran ve bilgi veren içerikler arasında görsel ayrım yakalanır. Çok sütunlu reklamlarda bu 
ayrım bütün bir beyaz çizgi ile veya ayrı bir sütun kullanılarak sağlanabilir. Yasal detaylar 
özel karakterler arasında bulunan boşluklu yıldız imleriyle ayrılır.
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızın yanı sıra duygulara hitap edecek görsel ve metinleri göstermek için 
bir zemin işlevi görür.

Siyah 1C (gazete reklamları) CMYK 0 | 0 | 0 | 100

Siyah 4C (dergi reklamları) CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Metinlerin vurgulanması Alanların vurgulanması

Saf Mavi dikkat çeker ve (dijital medya dışında da) içeriği vurgulayıp öne çıkartır. Saf 
Mavinin kullanılması markaya ferah bir görünüm kazandırır ve nadiren kullanıldığında 
modern bir marka imajına katkıda bulunur.

Açık mavi 4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Alanların vurgulanması için Saf Mavi: CMYK’da -90° açıyla renk geçişi açıktan  
CMYK 100 | 0 | 0 | 0 koyuya CMYK 100 | 0 | 0 | 40

Daha fazla bilgi için bkz. Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Eklemeler
Ekleme türleri

1. Metin ekleme
2. Görsel ekleme 
3. Metin ve görselin birlikte kullanımı
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1. Metin ekleme

Metin eklemeleri vurgulanması gereken önemli bilgilere dikkat çekmek için kullanılır. 
Fiyatlar, finansman ve kiralama seçenekleri, bayi kampanyaları ve etkinlikler için 
kullanılabilirler. Bayi reklamlarında yalnızca tek bir metin ekleme kullanılabilir. 

Ana metin ile hizalama

Dikkat çeken unsur: Corporate A Condensed Regular 
Madde imleri, hizmetler ve bilgi metinleri:  
Corporate S Light, Regular veya Demi 
Sınır çizgileri: Çizgi kalınlığı 0,5 pt | Beyaz

Metin ekleme örnekleri
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Metin eklemelerini saf mavi ile vurgulamanın iki yolu vardır:

1. Seçenek: Metin rengi (“sakin”)  
Dikkat çeken unsur veya belirli metin unsurları Saf Mavi ile vurgulanır.

Metnin vurgulanması için Saf Mavi:  
CMYK 100 | 0 | 0 | 0

2. Seçenek: Renkli arka plan (“parlak”) 
Tüm metin ekleme renkli bir alan içerisine yerleştirilerek vurgulanır. Alanın ebatları 
standart durumda metin broşürünün sınır çizgilerinin bulunacağı konumlara karşılık gelir. 
Metin unsurları beyaz renkte görüntülenir. Sınır çizgileri kullanılmaz. Siyah ve tamamen 
renkli arka plan üzerinde kullanılabilirler. Tamamen renkli durumda kullanılmaları halinde 
genel izlenime dikkat edilmelidir.

Alanların vurgulanması için Saf Mavi:  
CMYK’da -90° açıyla renk geçişi  
açıktan CMYK 100 | 0 | 0 | 0  
koyuya CMYK 100 | 0 | 0 | 40

1. Seçenek: Metin vurgulama 2. Seçenek: Renk geçişli alan vurgulama
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2. Görsel ekleme

Görsel eklemeleri netlik kazandırmak veya gerekli ilave bilgileri göstermek için kullanılır. 
Belirlenmiş alan içinde sola hizalı olmaları gerekir ve dikdörtgen görsel formatları 
kullanılmalıdır.

Kullanılmış araçların veya parçaların reklamını yapmak için çok görselli eklemeler 
kullanılabilir. Ürün açıklamaları, teknik detaylar ve fiyatlar görsel broşürünün altına veya 
yanına yerleştirilir. Unsurlar arasında 5 mm’lik mesafe korunmalıdır.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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3. Metin ve görselin birlikte kullanımı

Metin eklemeleri, görsel eklemelerle kombine edilebilir. Eğer birkaç ekleme reklam 
içerisinde kullanılacaksa tam sayfa format için siyah yüzeyin kullanılmasını tavsiye 
ediyoruz.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Metin ekleme görsel eklemenin 5 mm altına konumlandırılmıştır. Üst ve alt sınır 
çizgilerinin uzunluğu görsel broşürün genişliğine denktir.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Metin ekleme görsel eklemenin 5 mm yanına da konumlandırılabilir. Üst ve alt sınır 
çizgileri görselin yüksekliğiyle aynı hizadadır.
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Tüm ölçümler mm ile verilmiştir

Kombinasyon sola hizalı, bir veya iki sütunun karşısındadır. Unsurlar arasında 5 mm’lik 
mesafe korunmalıdır.

Eklemelerin konumlandırılması  
Eklemeler baskı alanı ile ana metin sütunları arasına konumlandırılır. Bir eklemenin 
boyutu (yükseklik/genişlik) her zaman esas reklam metni veya başlık gibi diğer 
metin unsurlarının boyutuna bağlıdır. Yıldızın etrafında tanımlanmış boş alan mutlaka 
korunmalıdır.

Görseller üzerinde ekleme  
Eklemeler, görselin bir parçası gibi sunulmak kaydıyla “gözalıcı” unsurlar olarak görsel 
arka planları üzerine yerleştirilebilir.

Eklemelerin konumlandırılması
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Bayi alanı
Aşağıdaki seçenekler bayi alanı için belirlenmiş format, yerleşim, stil ve konum 
özelliklerini göstermektedir.
 
Bayi alanının konumu

Bayi alanının maksimum yüksekliği

Bayi bilgilerinin konumu

Bayi alanı reklamın altına yerleştirilir. Bayi alanını reklamdan beyaz bir çizgi ayırır. Çizginin 
kalınlığı yıldız çapına göre belirlenir ve göz kararı 1/50 x boyutta olur.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir

Bayi alanı içindeki boşluklar:  
Bayi alanının üst ve alt kenarından uzaklık: 2.5 mm  
Bayi alanının sol ve sağ kenarından uzaklık: Baskı alanıyla hizalı (örneğin burada: 5 mm)

Bayi alanının maksimum yüksekliği reklamın toplam yüksekliğinin 1/4’ünü geçmemelidir.

Yıldız çapı  Çizgi kalınlığı
18 mm   1 pt
19,2 mm   1 pt
24 mm   1,36 pt
32 mm   1,8 pt
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Çizgiler ve sütunlar

Boyuta bağlı olarak bayi bilgileri sütunlar halinde veya ana metin olarak düzenlenebilir.

Metin düzeni

Bayi ismine dikkat çekmek adına, ismin yazı tipi, bayi adresinin yazı tipinden 5 pt daha 
büyük olabilir.

Bayi ismi 7.5 pt 12.5 pt 10.5 pt 15.5 pt
Bayi adresi 7.5 pt 7.5 pt 10.5 pt 10.5 pt
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Dikey format
Burada dikey formattaki bayi reklamlarının mizanpajıyla ilgili talimatları 
bulabilirsiniz. Lütfen hem dikey hem yatay format için geçerli olan mizanpaj 
ilkelerini göz önünde bulundurunuz.
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Mizanpaj seçenekleri
Seçenekler

Maksimum görsel içeriği 
(metin miktarına bağlı olarak esnek 
yükseklik)

Minimum görsel içeriği 
(1/3 format yüksekliği)

Görselsiz kullanım, sadece metin  
(isteğe bağlı görsel eklemeleri)
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Çok sayıda görsel  
Görsel alanı yatay veya dikey olarak ayrı bölümlere ayrılabilir ancak her zaman görsel bir 
bütünlük taşımalıdır. Görseller birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Yazı alanı

Maksimum yazı alanı, yazı ve eklemeler için ayrılmış mizanpaj alanını ifade eder. Yazı 
alanının alt kısmı, yıldızın etrafındaki belirlenmiş etki alanı göz önünde bulundurulacak 
şekilde, yıldızın iç halkası esas alınarak belirlenir. Formatın diğer kenarlarından ve 
görselden mesafeler aşağıdaki gibidir:

Format (genişlik x yükseklik) Formatın sol/sağ kenarı Formatın üst kenarı
Küçük format 45 x 65 mm 2,5 mm  1/4 yıldız çapı
1 sütun, 45 x 250 mm 2,5 mm  1/4 yıldız çapı
2 sütun, 90 x 250 mm 5 mm  1/4 yıldız çapı
3 sütun, 135 x 200 mm 5 mm  1/4 yıldız çapı
3 sütun, 135 x 250 mm 5 mm  1/4 yıldız çapı
4 sütun, 180 x 240 mm 7,5 mm  1/4 yıldız çapı
Tam sayfa, 240 x 320 mm 9 mm  1/4 yıldız çapı
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Buradaki örnek mizanpajlar yazı alanının maksimum boyutunu göstermektedir.

1. 1 sütun

Metin unsurlarının konumlandırılması  
Tüm metin unsurları yazı alanına serbestçe yerleştirilebilir. Standart hizalama sol tarafa 
göredir.

Başlık, alt başlık ve ana metin üzerindeki aralıklarla ilgili daha fazla bilgi için bkz.  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri

Birden çok sütunlu esas içerik metinleri için farklı kurallar geçerlidir.

Ana metnin sütunlara ayrılması  
Ana metin, bayi reklamında kullanılan metin miktarına bağlı olarak bir ila üç sütunda 
düzenlenebilir.

2. 2 sütun
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Formatlar
Burada gösterilen formatlar, tek veya çok sütunlu mizanpajlarda bayi reklamları 
için en sık kullanılanlardır. Buradaki “1, 2, 3 ve 4 sütunlu reklam” ifadesi, esas 
reklam metninin sütun sayısına değil, dergi veya gazete mizanpajı üzerindeki 
genişliğe işaret eder. Formatın genişliği, reklamın bulunduğu ilgili medyanın 
kesin ebatlarına bağlı olarak ufak miktarda artırılabilir veya azaltılabilir. 
Yükseklik esnektir ve ihtiyaca göre adapte edilebilir.
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1 sütunlu bayi reklamı (45 x 250* mm)

Ortalanmış yıldız (istisnai versiyon) 
Yıldız çapı (x): 18 mm 
Tanımlanmış etki alanı

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

*Değişken yükseklik

Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 18 mm  
Tanımlanmış etki alanı

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

*Değişken yükseklik

2 sütunlu bayi reklamı 
(90 x 250* mm)
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3 sütunlu bayi reklamı (135 x 200 mm) 3 sütunlu bayi reklamı (135 x 200 mm)

Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 18 mm 

Tanımlanmış etki alanı  
Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Yıldız, marka ismi ve slogan 
Yıldız çapı (x): 18 mm 
Tanımlanmış etki alanı 

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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4 sütunlu bayi reklamı (180 x 240 mm) Tam sayfa bayi reklamı (240 x 320 mm)

Yıldız, marka ismi ve slogan 
Yıldız çapı (x): 24 mm 
Tanımlanmış etki alanı 

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 32 mm  
Tanımlanmış etki alanı

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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Küçük boyutlu bayi reklamı (45 x 65* mm) Formatların ölçeklendirilmesi

Yıldız, marka ismi ve slogan kullanılmaz

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

*Değişken yükseklik

Yukarıda verilmiş olan standart formatlar % 20 oranında büyütülebilir veya küçültülebilir.

1. Başlangıç noktası olarak standart format  
2. Standart format +% 20 büyütülmüş 
3. Standart format -% 20 küçültülmüş

Minimum yıldız çapı 10 mm’dir. Format ölçeklendirilirken yıldızın farklı boyutta 
versiyonlarının bulunduğunu ve bunların kullanımlarının format boyutuna bağlı olduğunu 
unutmayın.

Yıldız, marka ismi ve slogan ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. ‘Marka unsurları > Genel 
Marka ismi’



109Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Gazete ve Dergi İlanları | Bayi İlanları

Yatay format
Burada yatay formattaki bayi reklamlarının mizanpajıyla ilgili talimatları 
bulabilirsiniz. Lütfen hem dikey hem yatay format için geçerli olan mizanpaj 
ilkelerini göz önünde bulundurunuz.
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Mizanpaj seçenekleri
Seçenekler

Yatay, maksimum görsel içerik (etki alanı)

Dikey, maksimum  
(ve minimum) görsel içerik

Yatay, minimum görsel içerik  
(1/3 format yüksekliği)

Görselsiz kullanım, sadece metin

1. Mizanpaj en-boy oranı  
Yatay formatlı bayi reklamlarının en boy oranı (örneğin, 1:1) tüm 
format için geçerlidir (bayi alanı hariç).

2. Bayi alanı  
Bayi alanı reklamın altında yer alır ve beyaz bir çizgiyle ayrılır. Bayi 
alanının yüksekliği esnektir ancak toplam yüksekliğin 1/4’ünü 
geçmemelidir.
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Çok sayıda görsel  
Görsel alanı yatay veya dikey olarak ayrı bölümlere ayrılabilir ancak her zaman görsel bir 
bütünlük taşımalıdır. Görseller birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.
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Yazı alanı

Maksimum yazı alanı, yazı ve eklemeler için ayrılmış mizanpaj alanını ifade eder. Yazı 
alanının alt kısmı, yıldızın etrafındaki belirlenmiş etki alanı göz önünde bulundurulacak 
şekilde, yıldızın iç halkası esas alınarak belirlenir. Formatın diğer kenarlarından ve 
görselden mesafeler aşağıdaki gibidir:

Format (genişlik x yükseklik) Formatın sol/sağ kenarı Formatın üst kenarı
4 sütun, 180 x 90 mm 5 mm 1/4 yıldız çapı
4 sütun, 180 x 135 mm 5 mm 1/4 yıldız çapı
Yarım sayfa, 240 x 90 mm 5 mm 1/4 yıldız çapı
Yarım sayfa, 240 x 180 mm 7,5 mm 1/4 yıldız çapı
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Buradaki örnek mizanpajlar yazı alanının maksimum boyutunu göstermektedir.

1 sütun 2 sütun 3 sütun

Metin unsurlarının konumlandırılması  
Tüm metin unsurları yazı alanına serbestçe yerleştirilebilir. Standart hizalama sol tarafa 
göredir.

Başlık, alt başlık ve ana metin üzerindeki aralıklarla ilgili daha fazla bilgi için bkz.  
Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi İlanları > Yazı Karakteri

Birden çok sütunlu esas içerik metinleri için farklı kurallar geçerlidir.

Ana metnin sütunlara ayrılması  
Ana metin, bayi reklamında kullanılan metin miktarına bağlı olarak bir ila üç sütunda 
düzenlenebilir.
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1 sütunlu mizanpajda ana metin 2 sütunlu mizanpajda ana metin

1. 1 sütun 
Tek bir sütun en çok altı satır içerebilir ve yazı alanının sol kenarına hizalanmalıdır. 
Sütunun maksimum genişliği satır başına 90 karakter olabilir.

1. 2 sütun  
Metin, altı satırdan uzun olduğunda mizanpaj denk genişliğe sahip iki sütun içermelidir.

2. Aralık  
Sütunlar arası boşluk 5 mm’dir. 
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3 sütunlu mizanpajda ana metin

1. 3 sütun  
Metin, altı satırdan uzun olduğunda ve bir ekleme kullanıldığında mizanpaj denk genişliğe 
sahip üç sütun içermelidir. Aynı durum on iki satırdan daha uzun metinler için de 
geçerlidir: Bu durumda siyah arka plan üzerine 3 sütunlu mizanpaj kullanılması tavsiye 
edilir (görselsiz).

2. Aralık  
Sütunlar arası boşluk 5 mm’dir.



116Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Gazete ve Dergi İlanları | Bayi İlanları

Formatlar
Burada gösterilen formatlar, tek veya çok sütunlu mizanpajlarda bayi reklamları 
için en sık kullanılanlardır. Buradaki “1, 2, 3 ve 4 sütunlu reklam” ifadesi, esas 
reklam metninin sütun sayısına değil, dergi veya gazete mizanpajı üzerindeki 
genişliğe işaret eder. Formatın genişliği, reklamın bulunduğu ilgili medyanın 
kesin ebatlarına bağlı olarak ufak miktarda artırılabilir veya azaltılabilir. 
Yükseklik esnektir ve ihtiyaca göre adapte edilebilir.
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4 sütunlu reklam (180 x 90 mm) 4 sütunlu reklam (180 x 135 mm)

Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 18 mm  
Tanımlanmış etki alanı 

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir. Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 18 mm  
Tanımlanmış etki alanı 

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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4 sütunlu reklam (240 x 180 mm) Formatların ölçeklendirilmesi

Yıldız, marka ismi ve slogan  
Yıldız çapı (x): 24 mm  
Tanımlanmış etki alanı 

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Yukarıda verilmiş olan standart formatlar % 20 oranında büyütülebilir veya küçültülebilir.

1. Başlangıç noktası olarak standart format  
2. Standart format +% 20 büyütülmüş  
3. Standart format -% 20 küçültülmüş

Minimum yıldız çapı 10 mm’dir. Format ölçeklendirilirken yıldızın farklı boyutta 
versiyonlarının bulunduğunu ve bunların kullanımlarının format boyutuna bağlı olduğunu 
unutmayın.

Yıldız, marka ismi ve slogan ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.  
Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi
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Posterler
Bu bölümdeki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında markaya 
uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. Posterlerin tasarımı için 
geçerli olan genel ilkeleri göz önünde bulundurunuz.

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
 - Yasal detaylar
 - Renkler
 - Eklemeler 
 - QR kod
 - Sosyal medya kullanımları
 - Bayi alanı
• Dikey formatlar
• Yatay formatlar
• Büyük formatlar
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Dikey

Yıldız, tüm reklamlarda, formatın sağ alt kenarına eklenir. Marka ismi ve sloganının 
boyutu, yıldızın çapına göre belirlenir. Sloganlı marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkası 
ile hizalıdır. 

M= Orta  L= Büyük n= Negatif

Yıldızın hangi boyuttaki versiyonunu kullanacağınızı seçerken, önemli olan dizgi 
formatından ziyade son veya nihai formattır. Örnek: Poster A3 dizgi formatında, nihai 
format 18/1. Büyük versiyonunun burada kullanılma amacı, üretim süreci sırasında 
gerçekleşen ölçeklendirme sonrasında maksimum kaliteyi sağlamaktır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
DIN A3 39,6 mm M / n
DIN A2 56 mm L / n
DIN A1 79,2 mm L / n 
DIN A0 112 mm L / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin yıldıza oranı Mİ yüksekliğinin Versiyon 
   yıldıza oranı
DIN A3 59,4 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A2 84 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A1 1 8,8 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A0 168 mm % 150 1/6 ML / n / SH
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Yıldız boyutu

Yatay Çok büyük boyut

L= Büyük n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Yıldızın boyutuyla ilgili ilkeler

Çok büyük boyutlarda yıldızın boyutunu belirlemek için aşağıdaki ilkeler kullanılır: 

Dikey formatlar: 
2/1 ile 4/1 arası= 2 etki alanı modülü genişliği (örnekte 3/1 gösterilmiştir) 
4/1’den daha dar= 1 etki alanı modülü genişliği (örnekte 6/1 gösterilmiştir)

Yatay formatlar: 
1/3 ile 1/6 arası= 6 etki alanı modülü genişliği (örnekte 1/4 gösterilmiştir) 
1/6 ile 1/7 arası= 7 etki alanı modülü genişliği (örnekte 1/7 gösterilmiştir)

Oran yükseklik: Genişlik (yükseklik/genşilik) oranıdır.

Format Yıldızın çapı Versiyon
DIN A3 42 mm L / n
DIN A2 59,4 mm L / n 
DIN A1 84,1 mm L / n
DIN A0 18,8 mm L / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Yıldızın boyutunu düzenleyen temel kurallar hakkında daha detaylı bilgi için lütfen 
inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız Boyutu

Format Genişlik  Genişliğin yıldıza oranı Mİ yüksekliğinin Versiyon 
   yıldıza oranı
DIN A3 63 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A2 89,1 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A1 126 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A0 178,2 mm % 150 1/6 ML / n / SH
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Marka ismi ve sloganı arasındaki minimum mesafe, yıldız çapının 1/3’ü oranındadır ve 
gerektiği takdirde, artırılabilmektedir.

x= Yıldızın çapı  
Sol ve sağ: Yıldızın çapının 3/4’ü  
Üst ve alt: Yıldızın çapının 1/3’ü

Marka ismi ile metin arasındaki minimum boşluk

Azaltılmış etki alanı – Bayi posterleri için özel durum

Etki alanı, bayi posterlerinde azaltılmaktadır. 
Yüksekliği bakımından, optimum etki alanından 
farklılık göstermektedir.
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Tüm posterlerde Mercedes-Benz yazı karakteri kullanılır. Başlıklar için Corporate A 
Condensed Regular ve geriye kalan tüm metin unsurları için Corporate S kullanılır. 
Başlıkların kısa ve dikkat çekici olması gerekirken, alt başlıklar ve ana metin  
işlevsel/açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Metin unsurları siyah veya beyaz olmalıdır. Önemli 
içerikleri vurgulamak için Saf Mavi kullanılabilir. Aşağıdaki mizanpaj ilkelerine uyulması 
tüm uygulama alanlarında tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar.

1. Başlık

2. Alt başlık

3. Ana metin

4. URL (isteğe bağlı)

5. Yasal detaylar

6. İlave metin (isteğe bağlı)

7. Bayi posterleri hakkında 
ek bilgi (tercihe bağlı)

Yazı karakteri
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1. Başlık

Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için minimum bir boyut öngörülmektedir: Büyük harflerin yüksekliği, yıldızın 
çapının 1/4’ü olmalıdır. Başlık, aynı zamanda, daha fazla dikkat çekmek veya ton 
özelliğini değiştirmek amacıyla, daha büyük olabilir. Satır aralığı, yazı boyutunun % 100’ü 
oranındadır.

Dikey formatlar için minimum boyut ve satır aralığı

Yatay formatlar için minimum boyut ve satır aralığı

Format Yazı boyutu Satır aralığı
DIN A3 42 pt 42 pt (% 100)
DIN A2 59,5 pt 59,5 pt (% 100)
DIN A1 84,25 pt 84,25 pt (% 100)
DIN A0 119 pt 119 pt (% 100)

Format Yazı boyutu Satır aralığı
DIN A3 44,5 pt 44,5 pt (% 100)
DIN A2 63 pt 63 pt (% 100)
DIN A1 89,25 pt 89,25 pt (% 100 )
DIN A0 126 pt 126 pt (% 100)

Takip (TR) Metriği 0
“Metric” InDesign’da bir aralık seçeneğidir.
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2. Alt başlık

2.1. Corporate S Light

Metin gövdesi olmayan reklamlara ilişkin daha büyük alt başlık (ilave seçenek). Metin 
gövdesi olmayan reklamlara ilişkin alt başlıklar, başlık boyutuna kıyasla 2:5 (% 40) 
oranına sahiptir. Başlık büyürse, alt başlık da doğru orantılı olarak büyür. İki satırlık bir alt 
başlığın satır aralığı, alt başlık yazı karakteri boyutunun % 120’sidir.

2.2. Corporate S Demi

Alt başlık, metin grubunun bir parçası olarak metin gövdesinin üst bölümüne yerleştirilir.

Boşluklar

Başlık ve alt başlık arasındaki boşluk, başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Metin gövdesiyle standart durum Metin gövdesi olmayan ilave seçenek

Minimum boyut ve satır aralığı

Format Yazı boyutu Satır aralığı
DIN A3 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
DIN A2 21 pt 28,35 pt (% 135)
DIN A1 29 pt 39,15 pt (% 135)
DIN A0 42 pt 56,7 pt (% 135)

Takip (TR) Metriği 0
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Ana metin maddelerle veya kesik çizgilerle 
düzenlenebilir.

Satır başı: A3 için 5 mm, A2 için 7,5 mm, A1 
için 10 mm ve A0 için 15 mm’dir.

3. Ana metin

Corporate S Light

Metin gövdesinin satır aralığı, metin gövdesindeki yazı karakteri boyutunun % 135’idir.

4. URL (isteğe bağlı)

Corporate S Light

URL, metin gövdesinin sonuna yerleştirilir. Yazı boyutu, metin gövdesiyle aynıdır  
(bkz. madde 3).

5. Yasal detaylar

Corporate S Light

Tüm yasal detaylar siyah veya beyaz renkle gösterilir. Yazı boyutu, metin gövdesiyle 
aynıdır (bkz. madde 3). Eğer metin gövdesi yoksa, net okunabilirlik bir koşul arz 
etmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yasal Detaylar

Minimum boyut ve satır aralığı
Format Yazı boyutu Satır aralığı
DIN A3 14,5 pt 19,575 pt (% 135)
DIN A2 21 pt 28,35 pt (% 135)
DIN A1 29 pt 39,15 pt (% 135)
DIN A0 42 pt 56,7 pt (% 135)

Takip (TR) Metriği 0

6. İlave metin (isteğe bağlı)

Corporate S Light

İlave metin, metin gövdesinin veya yasal bilgilerin altına yerleştirilir ve eğer uygunsa, özel 
karakterler dizisinden boşluklu bir yıldız işaretinden önce gelir. İlk satırın satır aralığı, 
metin gövdesinin satır aralığıyla aynıdır.

7. Bayi posterleri hakkında ek bilgi (isteğe bağlı)

İlave metin, bayi alanında sola hizalanır. Corporate S Demi kullanılarak iletişim bilgileri ve 
yanı sıra otoyol çıkışı, cadde/sokak adı, telefon numarası, URL veya ticari bölge bilgileri 
vurgulanabilir. Okunabilirliği sağlayabilmek için bu detayları lütfen kısa tutunuz.

Bayi adı ve iletişim bilgisi vurgusu Corporate S Demi

Yazı karakteri boyutu, süregelen metindeki yazı karakteri boyutuna uymalıdır  
(bkz. madde 3).

Bayi bilgisi Corporate S Light

Yazı karakteri boyutu, süregelen metindeki yazı karakteri boyutuna uymalıdır  
(bkz. madde 3).

Bayi adı ve bayi adresi, prensipte, aynı yazı karakteri boyutuyla belirmelidir. Bayi ismine 
daha fazla dikkat çekmek için bayi adresi için kullanılan ile karşılaştırıldığında, ismin yazı 
karakteri boyutu 1/4 oranda daha büyük olabilir. 

Alternatif olarak, bayi bilgileri başlığa veya alt başlığa entegre edilebilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > Kullanım İlkeleri

Format Yazı boyutu Satır aralığı
DIN A3 9,5 pt 12,825 pt (% 135)
DIN A2 12,5 pt 16,875 pt (% 135)
DIN A1 17 pt 22,95 pt (% 135)
DIN A0 25 pt 33,75 pt (% 135)

Takip (TR) Metriği 0
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Yasal detaylar
Yasal detaylar açıkça görülebilir ve okunabilir olmalıdır. Bu nedenle, arka plana ve yazı 
tipi rengine özellikle dikkat edilmelidir. Yakıt tüketimi ve CO₂ salımı istatistikleri gibi 
yasal detaylar, reklamın asıl ifadesine göre geri planda kalmamalıdır. Bu nedenle, yasal 
detaylar en az ana metinle aynı yazı karakteri boyutunda olmalı ve bu bilgi, hiçbir surette, 
reklamdaki en küçük yazı karakteri olmamalıdır. Eğer bir metin gövdesi yok ise net 
okunabilir bir koşul arz etmektedir. Gerekli yasal beyanların nasıl entegre edileceğine 
ilişkin doğru yöntem, ülke bazında belirlenmeli ve ilgili hukuk dairesiyle netleştirilmelidir.

Posterler konusunda iki farklı durum vardır.

1. Seçenek: Resme entegrasyon

Yasal detaylar görselin alt kenarından belirli bir mesafe uzaklığa konumlandırılır (yatay 
formatlarda sağa, dikey formatlarda sola yaslanmış olarak).

Metin ve görselin alt kenarı arasındaki boşluk mesafesi  
A3: 9 mm 
A2: 12 mm 
A1: 18 mm 
A0: 24 mm

2. Seçenek: Siyah zemine entegrasyon

Yasal detaylar devam eden bir metin içerisine entegre edilebilir veya devam eden bir 
metnin yarım boşluk altına yerleştirilebilir, böylelikle iletişim kuran ve bilgi veren içerikler 
arasında görsel bir ayrım elde edilir. Çok sütunlu metinlerde bu ayrım tam bir boşluk veya 
ayrı bir sütun kullanılarak sağlanabilir. Yasal detaylar öncesine karakter panelinde mevcut 
olan asterisk yerleştirilir.

Kimlik detayları (isteğe bağlı)

Sağlayıcı satırı, marka ismi ve sloganının altına, formatın kenarından belirli bir mesafe 
uzaklığa yerleştirilir.

Metin ve formatın alt kenarı arasındaki boşluk mesafesi  
A3: 9 mm 
A2: 12 mm 
A1: 18 mm 
A0: 24 mm

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yazı Karakteri
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızı ve yanı sıra, duygu ifade eden görsellerle metinleri göstereceğimiz bir 
sahne görevi görür.

Siyah 4C  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Saf Mavi dikkat çeker ve (yalnızca dijital iletişim araçlarıyla sınırlı olmamak kaydıyla) 
içeriği vurgular veya ön plana çıkarır. Saf Mavi renk kullanımı, marka görüntüsüne ferah 
bir görünüm kazandırır ve yalnızca ara sıra kullanıldığında bile, modern bir marka imajına 
katkı sağlar.

Saf Mavi  
4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Alan vurgusu olarak kullanılan Saf Mavi (bayi posteri için isteğe bağlı):  
-90°ışık açısıyla CMYK’da renk tonlaması  
CMYK 100 | 0 | 0 | 0 ile  
koyu CMYK 100 | 0 | 0 | 40

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Ekleme türleri

1. Metin ekleme 
2. Görsel ekleme 
3. Metin ve görselin birlikte kullanımı

Eklemeler
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Metin eklemeleri vurgulanması gereken önemli bilgilere dikkat çekmek için kullanılır. 
Fiyatlar, finansman ve kiralama seçenekleri, bayi kampanyaları ve etkinlikler için 
kullanılabilirler.

Ana metin ile hizalama

Metin eklemeleri, tanımlanan alan içerisinde sola hizalanır. Eğer eklenen bir metin birçok 
sütundan meydana geliyorsa, sütun kılavuzunu takip eder.

Dikkat çeken unsur: Corporate A Condensed Regular 
Maddeleme işaretleri, hizmetler ve bilgi metinleri: Corporate S Light veya Demi (vurgulu)

Sınır çizgileri: 
A3: Çizgi kalınlığı 0,5 pt |Beyaz  
A2: Çizgi kalınlığı 2 pt | Beyaz  
A1: Çizgi kalınlığı 2 pt | Beyaz  
A0: Çizgi kalınlığı 2 pt | Beyaz 

Metin ekleme örnekleri

1. Metin ekleme
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Bayi posterleri için isteğe bağlı (Saf mavi ile vurgulama) 
Metin eklemelerini Saf Mavi ile vurgulamanın iki yolu vardır:

1. Seçenek: Renkli metin (“sakin”) 
Dikkat çeken unsur veya belirli metin unsurları Saf Mavi renk ile vurgulanır. 

Metnin vurgulanması için Saf Mavi: 
CMYK 100 | 0 | 0 | 0

2. Seçenek: Renkli arka plan (“parlak”)  
Tüm metin eklemesi renkli bir alan içerisine yerleştirilerek vurgulanır. Alanın ebatları 
standart durumda metin eklemesinin sınır çizgilerinin bulunacağı konumlara karşılık gelir. 
Metin unsurları beyaz renkte görüntülenir. Sınır çizgileri kullanılmaz. Siyah ve tamamen 
renkli arka plan üzerinde kullanılabilirler. Tamamen renkli durumda kullanılmaları halinde 
genel izlenim dikkat edilmelidir.

Alanların vurgulanması için Saf Mavi: 
CMYK’da -90° açıyla renk geçişi açıktan CMYK 100 | 0 | 0 | 0  
koyuya CMYK 100 | 0 | 0 | 40

1. Seçenek: Metin vurgulama  2. Seçenek: Renk geçişli alan vurgulama
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2. Görsel ekleme

Görsel eklemeleri netlik kazandırmak veya gerekli ilave bilgileri göstermek için kullanılır. 
Belirlenmiş alan içinde sola hizalı olmaları gerekir ve dikdörtgen görsel formatları 
kullanılmalıdır.

İstisnai durumlarda tek bir birim olarak düzenlemiş olmaları koşuluyla iki görsel eklemesi 
kullanılabilir. Görseller arasındaki mesafe (d) A3 formatları için 7,5 mm, A2 formatları 
için 10 mm, A1 formatları için 15 mm ve A0 formatları için 20 mm’dir.

d= Mesafe
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3. Metin ve görselin birlikte kullanımı Bayilere özel metin ve görselin birlikte kullanımı

Kullanılmış araç veya parçalar için düzenlenen özel tekliflerin reklamlarını yapmak ve 
ürün detaylarını belirtmek amacıyla metin eklemeleri görsel eklemeleriyle birleştirilebilir. 
Poster başına tek bir kombine ekleme kullanılabilir.

Metin eklemesi, görsel eklemesinin altında yer alır. Mesafe (d); A3 formatları için 7,5 
mm, A2 formatları için 10 mm, A1 formatları için 15 mm ve A0 formatları için 20 mm’dir. 
Üst ve alt sınır çizgilerinin uzunluğu, görsel eklemesinin genişliğiyle eşdeğerdir.

Metin eklemesi, görsel eklemesinin altına da yerleştirilebilir. Mesafe (d); A3 formatları 
için 7,5 mm, A2 formatları için 10 mm, A1 formatları için 15 mm ve A0 formatları için  
20 mm’dir. Üst ve alt sınır çizgilerinin uzunluğu, görsel eklemesinin genişliğiyle hizalanır. 

Metin eklemesi, görsel eklemesinin yanına da yerleştirilebilir. Mesafe (d); A3 formatları 
için 7,5 mm, A2 formatları için 10 mm, A1 formatları için 15 mm ve A0 formatları için  
20 mm’dir. Üst ve alt sınır çizgilerinin uzunluğu, görselin yüksekliğiyle hizalanır.Metin eklemesi, görsel eklemesinin yanına da yerleştirilebilir. Mesafe (d); A3 formatları 

için 7,5 mm, A2 formatları için 10 mm, A1 formatları için 15 mm ve A0 formatları için  
20 mm’dir. Üst ve alt sınır çizgilerinin uzunluğu, görsel eklemesinin genişliğiyle hizalanır.

d= Mesafe
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Eklemelerin konumlandırılması

Birden çok unsur, ya bir sütun içerisine ya da iki sütun üzerine yerleştirilir. Unsurlar 
arasındaki mesafe (d); A3 formatları için 7,5 mm, A2 formatları için 10 mm, A1 
formatları için 15 mm ve A0 formatları için 20 mm’dir.

Eklemelerin yerleştirilmesi  
Eklemeler, baskı alanına veya metin gövdesi kolonlarına yerleştirilebilir. Eklemenin 
boyutu, daima, metin gövdesi veya başlık gibi diğer metin unsurlarının boyutuna 
(yükseklik/genişlik) bağlıdır. Yıldızın etrafındaki etki alanı korunmalıdır.

Görsel üzerine eklemeler  
Eğer görselin bir parçası gibi görünüyorlar ise, eklentiler görsellerin arka planına 
yerleştirilerek dikkat çekici şekilde kullanılabilir.

d= Mesafe
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QR Kod (hızlı yanıt kodu), baskı ve dijital iletişim arasındaki ara birimdir. Akıllı telefon 
kullanımıyla, daha fazla çevrimiçi içeriğe doğrudan bağlantı sağlanmaktadır.

1. Sembol  
2. Modüller (pikseller)  
3. Marj (genişlik: 2 tam modül)

Unsurlar

QR (hızlı yanıt) kod
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Dikey düzen, ilave seçenek: Yatay format

Konumlandırma 

Yatay düzen: Standart dikey ve yatay format
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Yazılı ekleme (isteğe bağlı)

Corporate S Light

Hedef kitlenin harekete geçmesi için QR koda kısa bir açıklama eklenmelidir. Eğer bu 
ana metin içerisinde yapılmazsa QR kodun sağına yazılı bir açıklama yerleştirilmelidir. 
Bu açıklama üstteki beyaz boşluk alanına göre hizalanır. Yazı boyutu açıklamayla aynıdır. 
Satır aralığı yazı boyutunun % 120’si oranındadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:   
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yazı Karakteri

Renkler  
Tarayıcının QR kodu en iyi şekilde okuyabilmesi için QR kod her zaman beyaz zemin 
üzerine siyah renktedir.

Boyut  
QR kodun maksimum boyutu, marj da dahil olmak üzere ölçülür. Reklamlara ilişkin 
maksimum yükseklik ve genişlik, yıldız çapının 2/3’ü oranındadır.

Kullanımı hakkında not: Bir akıllı telefona ait tarayıcının maksimum okuma aralığı QR 
kodun yüksekliği veya genişliğinin yaklaşık on katıdır.

d= Mesafe

Boşluk (d), QR kodun marj genişliğinin üç katına eşittir.

Format Yatay: Maks. QR kod boyutu Dikey: Maks. QR kod boyutu
DIN A3 26,4 mm 28 mm
DIN A2 37,3 mm 39,6 mm
DIN A1 52,8 mm 56 mm
DIN A0 74,7 mm 79,2 mm
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Yanlış kullanım

1. ve 2. QR kodların deformasyonu
3. Renkli kullanım
4. Hatalı boyut 
5. Hatalı konumlandırma
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Sosyal medya bildirimleri basılı ve dijital iletişim arasında bir arayüz oluşturur. Marka, 
hedef kitle tarafından kullanılan platformlar üzerinden diyalog kurmayı teşvik etmektedir. 
Sosyal medya bildirimleri kullanılırken bunların ilgili olmasına ve açık biçimde fark edilir 
artı değer yaratmasına dikkat edilmelidir. Bildirimler her zaman asıl mesaj ile bağlantılı 
olmalı ve açıklayıcı metinlerle desteklenerek harekete geçmeye teşvik etmelidir.

Sunum 
İki farklı seçenek mevcuttur: URL olarak entegrasyon ve sosyal medya logosuyla 
vurgulama

1. Logo ile vurgulamak

2. URL olarak entegrasyon

Sosyal medya bildirimleri
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1. Logo ile vurgulamak

Sosyal medya logoları ve ilgili URL’ler ana metnin altında sola hizalıdır.

x= Yıldızın çapı 

d= Mesafe 

Boşluk (d), sosyal medya logosunun (1/12x) eşdeğeridir.

Çok sayıda logo 
Sosyal medya logoları yan yana veya alt alta yerleştirilebilir. Üç adetten fazla logo 
kullanılmamalıdır.

Renk ve arka plan 
Sosyal medya logolarının renkleri marka mizanpajıyla uyumla hale getirilir ve her 
zaman siyah üzerine yalnız beyaz renkli olarak kullanılır.

Boyut ve mesafe 
Reklamlar için logonun yüksekliği 1/6 yıldız çapıdır. Üstten mesafe 1/6 yıldız çapına 
denk gelir. Sosyal medya logoları ve yazılı ekleme arasındaki mesafe ve logoların 
arasındaki mesafe, sosyal medya logolarının yarı yüksekliğine eşdeğerdir (1/12 yıldız 
çapı).
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Yazılı ekleme 
Corporate S Light

Sosyal medya logosuna yazılı bir ekleme yapılabilir: Bu bir URL veya beklenti yaratan ve 
harekete geçmeye teşvik eden kısa bir açıklama metni olabilir. Konumu logonun yanında, 
sağındadır. Tek satırlık eklemeler dikey olarak ortalanır ve birden çok satırlık eklemeler 
logonun üst hizasına yaslanır. Yazı boyutu açıklamayla aynıdır. Satır aralığı yazı boyutunun 
% 120’si oranındadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yazı Karakteri

URL’ler hakkında not: URL adresleri her zaman standartlara uygun olmalıdır. Sosyal 
medya logosuna ek olarak, isimlendirmenin olabildiğince kısa tutulmasına dikkat 
edilmelidir. Özel konular için tek tip, platformlar arası bir isimlendirme birden çok 
logonun daha kolay ve daha etkili biçimde sunulmasını sağlar.

1. Renkli logolar
2. Logolar sağ tarafta 
3. Sosyal medya logoları ile QR kod bir arada

Yanlış kullanım
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Sosyal medya bildirimi ana metnin sonuna bir URL olarak yerleştirilir. Web sayfasının 
URL’sinin yerine geçebilir veya bununla birlikte kullanılabilir. Birden çok URL kullanılamaz.

2. URL olarak entegrasyon
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Bayi alanı
Aşağıdaki seçenekler bayi alanı için belirlenmiş format, yerleşim, stil ve konum 
özelliklerini göstermektedir.

Bayi alanının konumu

Bayi alanı, posterin altında yer alır. Bayi alanının maksimum yüksekliği, posterin toplam 
yüksekliğinin 1/4’ünü geçmemelidir. Beyaz bir çizgi, posterin dizgisini bayi alanından 
ayırır. Bu çizginin kalınlığı, yıldızın çapına bağlıdır ve göz kararı 1/50 x oranına denk gelir.

Bayi alanının üst ve alt kenarlarına uzaklık: Yıldız çapının minimum 1/5’i 
Bayi alanının sağ ve sol kenarlarına uzaklık: Baskı alanına sıfır

Dikey

Bayi bilgilerinin konumu

Yatay

Format Yıldızın Çapı Çizgi kalınlığı
DIN A3 39,6 mm 2,25 pt
DIN A2 56 mm 3,2 pt
DIN A1 79,2 mm 4,5 pt
DIN A0 112 mm 6,35 pt

Format Yıldızın Çapı Çizgi kalınlığı
DIN A3 42 mm 2,4 pt
DIN A2 59,4mm 3,4 pt
DIN A1 84,1 mm 4,8 pt
DIN A0 118,8 mm 6,7 pt
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Burada dikey formattaki posterlerin mizanpajıyla ilgili talimatları bulabilirsiniz. 
Ancak hem dikey hem yatay tüm formatlar için geçerli olan mizanpaj ve 
düzenleme ilkelerini göz önünde bulundurunuz.

Dikey formatlar
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Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum  
görsel alanı

Düzen seçenekleri Çoklu görsel

Görsel içerik farklı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Yatay, minimum görsel 
alanı (format yüksekliğinin 
1/3’ü)

Çoklu görsel içeren örnekler

Görselsiz kullanım
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Yazı alanı

Maksimum yazı karakteri alanı, yazı ve eklemeler için uygun durumdaki mizanpaj alanıdır. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, yıldızın iç halkasına göre hizalanır ve yıldızın çevresinde 
bulunması gereken etki alanını da göz önünde bulundurur. Diğer format kenarlarındaki 
mesafe, yıldız çapının yarısı oranındadır. Resme olan mesafe, yıldız çapının çeyreği 
oranındadır.

Maksimum yazı karakteri alanı, tipik dizgi örnekleri kullanılarak burada gösterilmektedir.

x= Yıldız çapı
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Metin unsurlarının yerleştirilmesi  
Prensipte, tüm metin unsurları yazı karakteri alanında serbestçe yerleştirilebilmektedir. 
Sola hizalamak, standart uygulamadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yazı Karakteri
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Burada yatay formattaki posterlerin mizanpajıyla ilgili talimatları bulabilirsiniz. 
Ancak hem dikey hem yatay tüm formatlar için geçerli olan mizanpaj ve 
düzenleme ilkelerini göz önünde bulundurunuz.

Yatay formatlar
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Mizanpaj seçenekleri
Düzen seçenekleri

Yatay, minimum görsel içeriği 
(format yüksekliğinin 1/3’ü)

Yatay, maksimum görsel içeriği  
(etki alanı)

Dikey, maksimum (ve minimum) görsel 
içeriği

Görselsiz kullanım
Çoklu görsel içeren örnekler

Çoklu görsel 

Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.
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Yazı alanı

Maksimum yazı karakteri alanı, yazı ve eklemeler için uygun durumdaki mizanpaj alanıdır. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, yıldızın iç halkasına göre hizalanır ve yıldızın çevresinde 
bulunması gereken etki alanını da göz önünde bulundurur. Diğer format kenarlarındaki 
mesafe, yıldız çapının 1/2’si oranındadır. Resme olan mesafe, yıldız çapının 1/4’ü 
oranındadır.

Maksimum yazı karakteri alanı, tipik dizgi örnekleri kullanılarak burada gösterilmektedir.

x= Yıldız çapı
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Metin unsurlarının yerleştirilmesi  
Prensipte, tüm metin unsurları yazı karakteri alanında serbestçe yerleştirilebilmektedir. 
Sola hizalamak, standart uygulamadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz:  
Tasarım Rehberi > Baskı > Posterler > Yazı Karakteri
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Büyük formatlar
Burada çok büyük boyuttaki posterlerin mizanpajıyla ilgili talimatları 
bulabilirsiniz. Ancak hem dikey hem yatay tüm formatlar için geçerli olan 
mizanpaj ve düzenleme ilkelerini göz önünde bulundurunuz. 
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Mizanpaj seçenekleri
Düzen seçenekleri 
Mizanpajların dengeli olmasını sağlamak adına aşağıdaki zemin ve görsel uygulama 
seçenekleri geliştirilmiştir.

Dikey düzen 
2/1 ile 4/1 arası= 2 etki alanı modülü genişliği (örnekte 3/1 gösterilmiştir)

Çok büyük boyutlar – dikey düzen 
4/1’den daha dar= 1 etki alanı modülü genişliği (örnekte 6/1 gösterilmiştir)

Maksimum görsel 
içeriği (etki alanı)

Maksimum görsel içeriği 
(etki alanı)

Minimum görsel içeriği 
(format yüksekliğinin 1/3’ü)

Görselsiz kullanım,  
sadece metin

Minimum görsel 
içeriği (format 
yüksekliğinin 1/3’ü)

Görselsiz kullanım, 
sadece metin
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Yatay düzen seçeneği - 1 
1/3 ile 1/6 arası= 6 etki alanı modülü genişliği (örnekte 1/4 gösterilmiştir)

Yatay düzen seçeneği - 2 
1/6 ile 1/7 arası= 7 etki alanı modülü genişliği (örnekte 1/7 gösterilmiştir)

Maksimum görsel içeriği (değişken genişlik)

Maksimum görsel içeriği (karşılıklı iki etki alanı) değişken

Minimum görsel içeriği (2/7 format genişliği)

Minimum görsel içeriği (format yüksekliğinin 1/3’ü)

Görselsiz kullanım, sadece metin

Görselsiz kullanım, sadece metin



155Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Posterler | Büyük Formatlar

Yatay düzen – ekstra dar
Üstte ve altta minimum etki alanıyla 1/7’den (yükseklik/genişlik) daha geniş

Çoklu görsel
Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Yıldız, marka ismi ve slogansız
Eğer çevredeki unsurlar sayesinde Mercedes-Benz markası açık biçimde ortaya 
konuyorsa (örneğin, doğrudan görüş alanındaki bir sütunla) yıldız, marka ismi ve sloganı 
kullanılmayabilir.

Maksimum görsel içeriği

Minimum görsel içeriği (sol format kenarından 5x yıldız çapı)

Yalnızca görsel ve metin

Yalnızca görsel

Görselsiz kullanım, sadece metin
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Yazı alanı

Maksimum yazı karakteri alanı, yazı ve eklemeler için uygun durumdaki mizanpaj alanıdır. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, yıldızın iç halkasına göre hizalanır ve yıldızın çevresinde 
bulunması gereken etki alanını da göz önünde bulundurur. Diğer format kenarlarındaki 
mesafe, yıldız çapının 1/2’si oranındadır. Resme olan mesafe, yıldız çapının 1/4’ü 
oranındadır.
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Yatay düzen 
2/1 ile 4/1 arası= 2 etki alanı modülü genişliği (örnekte 3/1 gösterilmiştir)

Çok büyük boyutlar – yatay düzen
4/1’den daha dar= 1 etki alanı modülü genişliği (örnekte 6/1 gösterilmiştir)
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Dikey düzen
1/3 ile 1/6 arası= 6 etki alanı modülü genişliği (örnekte 1/4 gösterilmiştir)

Çok büyük boyutlar – dikey düzen (marka ismi veya slogansız)
Üstte ve altta minimum etki alanıyla 1/7’den (yükseklik/genişlik) daha geniş
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Yazın mecraları
Bu bölümde, broşür, föy, davetiye ve anket mizanpajıyla ilgili kurallar yer 
almaktadır. Tüm yazın mecraları için geçerli olan özgün mizanpaj ve dizgi 
talimatlarına da lütfen dikkat edin.

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
 - Renkler 
 - Tablo ve grafikler
 - Sırtlıklar
• Broşür
 - A4 dikey broşür
 - A4 yatay broşür
 - Özel format

• Föy
 - A5 dikey föy
 - A5 yatay föy
 - DL dikey föy
 - DL yatay föy
• Davetiye
 - DL yatay davetiye
• Anketler
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Dikey

Yıldız, formatın sağ alt kenarına yerleştirilir. Marka ismi ve sloganının boyutu, yıldızın 
çapına göre belirlenir. Sloganlı marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkasıyla hizalanır. 

M= Orta  n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
DIN A4 28 mm M / n
DIN A5 19,7 mm M / n
DL 21 mm M / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin yıldıza oranı Mİ yüksekliğinin Versiyon 
   yıldıza oranı
DIN A4 42 mm % 150  1/6 ML / n / SH
DIN A5 29,55 mm % 150   1/6 S / n / SH
DL 31,5 mm % 150   1/6 ML / n / SH

Yıldız boyutu

Yatay

S= Küçük M= Orta  n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
DIN A4 29,7 mm M / n
Özel format 25,7 mm M / n
DIN A5 21 mm M / n
DL 21 mm M / n
DIN A6 14,8 mm S / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi S= Küçük ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin yıldıza oranı Mİ yüksekliğinin Versiyon 
   yıldıza oranı
DIN A4 44,55 mm % 150 1/6 ML / n / SH
Özel format 38,55 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A5 31,5 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DL 31,5 mm % 150 1/6 ML / n / SH
DIN A6 33,3 mm % 225 1/6 S / n / SH
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Bu bölümde, ön kapaklar ile iç sayfaların mizanpajıyla ilgili dizgi kuralları 
yer almaktadır. Tüm davetiye ve anketler için geçerli olan, sırasıyla, özgün 
mizanpaj ve dizgi talimatlarına da lütfen dikkat edin.

Yazı karakteri
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Ön kapaklar 
Tüm marka yazını için Mercedes-Benz kurumsal yazı tipleri kullanılmalıdır. Başlıklar için 
Corporate A Condensed Regular ve geriye kalan tüm metin unsurları için Corporate S 
kullanılır. Başlıklar kısa ve öz iken, alt başlıklar ve ana metin işlevsel ve açıklayıcı nitelikte 
olmalıdır.

Tüm metin unsurları siyah veya beyaz, vurgulanan içerik Saf Mavi renkte olmalıdır. Özel 
bir vurgulama rengi olarak kullanılan gri renk üzerine yerleştirilen metin unsurları mutlaka 
siyah olmalıdır. Aşağıdaki mizanpaj ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında tek tip 
bir marka imajı yakalanmasını sağlar.

1. Başlık
2. Alt başlık
3. Yasal detaylar
4. URL
5. İlave metin
6. Yayıncı bilgileri

Ön kapaklar için talimatlar

Arka kapaklar için talimatlar
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1. Başlık 2. Alt başlık

Dikey formatlar: Minimum boyut ve satır aralığı

Yatay formatlar: Minimum boyut ve satır aralığı

Yatay formatlar: Minimum boyut ve satır aralığı

Dikey formatlar: Minimum boyut ve satır aralığı

Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde bir 
minimum boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi için 
büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Corporate S Light

Başlık bir alt başlık ile kombine edilebilir.

İçerik metni olmayan alt başlıkların başlıklara oranı 2/5’dir (% 40). Eğer bir başlığın 
boyutu büyütülürse alt başlık da orantılı biçimde büyütülmelidir. 2 satırlı bir alt başlık için 
satır aralığı, alt başlık yazı tipinin % 120’sidir.

Tracking Metrics 0  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Tracking Metrics 0  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

DIN A4 30 pt 30 pt (% 100)

DIN A5 21 pt 21 pt (% 100)

DL 22,3 pt 22,3 pt (% 100)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

DIN A4 31,4 pt 31,4 pt (% 100)

Özel format 27,3 pt 27,3 pt (% 100)

DIN A5 22,3 pt 22,3 pt (% 100)

DL 22,3 pt 22,3 pt (% 100)

DIN A6 21 pt 21 pt (% 100)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

DIN A4 12,56 pt 15,07 pt (% 120)

Özel format 10,92 pt 13,1 pt (% 120)

DIN A5 8,92 pt 10,7 pt (% 120)

DL 8,92 pt 10,7 pt (% 120)

DIN A6 8,4 pt 10,1 pt (% 120)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

DIN A4 12 pt 14,4 pt (% 120)

DIN A5 8,4 pt 10,08 pt (% 120)

DL 8,92 pt 10,7 pt (% 120)
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3. Yasal detaylar

6. Yayıncı bilgileri

4. URL

5. İlave metin

Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde 
minimum boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi için 
büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Corporate S Regular

Yazı tipi boyutu 6 pt | Satır aralığı 8,1 pt (% 135) | Tracking Metrics 0

Yayıncı bilgileri aşağıdaki bilgi kategorilerini barındırır:  
a) Adres detayları  
b) Departman kodu, maliyet merkezi, dil kodu  
c) Basım bilgileri  
d) ‘Basım yeri’ ibaresi 

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

Yazı tiplerinin kullanımıyla ilgili temel kurallar üzerine daha detaylı bilgi için, örneğin, farklı 
alt başlık talimatları için lütfen bkz.  
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > Kullanım İlkeleri

Corporate S Light

Vurgulama: Corporate S Demi 
Yazı tipi boyutu 7,5 pt | Satır Aralığı 10,125 pt (% 135) | Tracking Metrics 0

Corporate S Light 
URL, yasal detayların sonrasına yerleştirilebilir. 

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | Satır aralığı 10,125 pt (% 135) | Tracking Metrics 0

Corporate S Regular

Yazı tipi boyutu 6 pt | Satır aralığı 8,1 pt (% 135) | Tracking Metrics 0

Ana metin içermeyen durumlarda alt başlıklar
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İç sayfalar
Tüm iç sayfalar için Mercedes-Benz marka yazı tipleri kullanılmalıdır. Başlıklar için 
Corporate A Condensed Regular ve geriye kalan tüm metin unsurları için Corporate S 
kullanılır. Başlıklar kısa ve dikkat çekici iken, alt başlıklar/giriş metinleri ve ana metin 
işlevsel ve açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

Tüm metin unsurları siyah veya beyaz, vurgulanan içerik Saf Mavi renkte olmalıdır. 
Özel bir vurgulama rengi olarak kullanılan Gri renk üzerine yerleştirilen metin unsurları 
mutlaka siyah olmalıdır. Eğer arka planın kontrastı % 35 veya üzerindeyse görsellerde 
beyaz renk kullanılmalıdır. Aşağıdaki mizanpaj ilkelerine uyulması tüm uygulama 
alanlarında tek tip bir marka imajı yakalanmasını sağlar.

1. Başlık
2. Alt başlık / Giriş
3. Görsel alt yazıları /  
 dipnotlar
4. Ana metin
5. Bölüm
6. Sayfa numarası

İç sayfalar için talimatlar



166Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Yazın Mecraları | Yazı Karakteri

Corporate A Condensed Regular

İç sayfalara üç adet başlık seviyesi kullanılabilir. 1. başlık seviyesi daha büyük olarak 
görüntülenebilir.

Mümkünse başlıklar tek satırlık olmalı ve asla iki satırdan uzun olmamalıdır. Satır aralığı 
yazı tipinin % 100’üdür.

Corporate S Light 
Corporate S Demi (Yalnızca 10 pt giriş metinlerinde)

Alt başlıklar/giriş metinleri için başlığa orantılı olarak belirlenmiş boyutlar kullanılır. Eğer 
başlık 32 pt veya daha büyükse alt başlık/giriş, belirlenmiş minimum başlık boyutunun 
2/5’i (% 40) oranındadır. Eğer başlık 25 veya 20 pt ise daha kolay okunabilmesi adına alt 
başlıkların/girişin başlığa oranı 1/2 (% 50) olur.

Alt başlıklar/giriş metinleri genel olarak kesin olarak belirlenmiş yazı tipi boyutlarına 
sahiptir.

2 satırlı alt başlıklar veya çok satırlı giriş metinleri için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin % 
120’sidir.

Tracking (TR) Metrics 0  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

TR Metrics 0

Başlık boyutları ve satır aralığı

1. Başlık 2. Alt başlık / Giriş

Alt başlık boyutları ve satır aralığı

Format Seviye Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

 1 38 pt 38 pt (% 100)

DIN A4 2 25 pt 25 pt (% 100)

 3 20 pt 20 pt (% 100)

 1 38 pt 38 pt (% 100)

Özel format 2 25 pt 25 pt (% 100)

 3 20 pt 20 pt (% 100)

 1 32 pt 32 pt (% 100)

DIN A5 2 25 pt 25 pt (% 100)

 3 21 pt 21 pt (% 100)

DL
 1 25 pt 25 pt (% 100)

 2  20 pt 20 pt (% 100)

DIN A6
 1 25 pt 25 pt (% 100)

 2  20 pt 20 pt (% 100)

Format Seviye Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

 1 15,2 pt 18,24 pt (% 120)

DIN A4 2 12,5 pt 15 pt (% 120) 

 3 10 pt 12 pt (% 120)

 1 15,2 pt 18,24 pt (% 120)

Özel format 2 12,5 pt 15 pt (% 120)

 3 10 pt 12 pt (% 120)

 1 12,8 pt 15,36 pt (% 120)

DIN A5 2 12,5 pt 15 pt (% 120)

 3 10 pt  12 pt (% 120)

DL
 1 12,5 pt 15 pt (% 120) 

 2 10 pt 12 pt (% 120)

DIN A6
 1 12,5 pt 15 pt (% 120)

 2 10 pt 12 pt (% 120)
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3. Görsel altı yazıları/dipnotlar 5. Bölüm

6. Sayfa numarası4. Ana metin

Corporate S Light 
Vurgulama: Corporate S Demi

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0

Corporate S Light 
Vurgulama: Corporate S Demi

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0

Corporate S Light

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0  
İlave metin (yalnızca özel formatta) 

Corporate S Regular 
Yazı tipi boyutu 6 pt | LS 8,1 pt (% 135) | TR Metrics 0

Aralıklar 

Eğer başlık boyutu 32 veya 38 pt ise başlık ve alt başlık/giriş arasındaki boşluk, başlık 
satır aralığının % 80’idir. Eğer başlık boyutu 25 veya 20 pt ise başlık ve alt başlık/giriş 
arasındaki boşluk, başlık satır aralığının % 100’üdür.

Daha büyük başlıklarda aralık mesafeleri üzerine detaylı bilgi için lütfen bkz. 
Tasarım Rehberi > Baskı > Yazın Mecraları > Yazı Karakteri > Ön kapaklar

Davetiye ve anketlerin mizanpajıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen bkz. 
Tasarım Rehberi > Baskı > Yazın Mecraları > Davetiyeler ve 
Tasarım Rehberi > Baskı > Yazın Mecraları > Anketler

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

TR Metrics 0

Corporate S Light

Vurgulama: Corporate S Demi

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları

DIN A4 10 pt  13,5 pt (% 135)

Özel format 10 pt  13,5 pt (% 135)

DIN A5 10 pt  13,5 pt (% 135)

DL 10 pt  13,5 pt (% 135)

DIN A6
 7,5 pt 10.125 pt (% 135)

 10 pt 13.5 pt (% 135)

Ana metin maddelerle veya kesik 
çizgilerle düzenlenebilir. 

Satır başı mesafesi 7,5 pt için 2,6 mm ve 
10 pt için 3,6 mm.
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızı ve yanı sıra, duygu ifade eden görsellerle metinleri göstereceğimiz bir 
sahne görevi görür.

Siyah 4C  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Saf Mavi dikkat çeker ve (yalnızca dijital iletişim araçlarıyla sınırlı olmamak kaydıyla) 
içeriği vurgular veya ön plana çıkarır. Saf Mavi renk kullanımı, marka görüntüsüne ferah 
bir görünüm kazandırır ve yalnızca ara sıra kullanıldığında bile, modern bir marka imajına 
katkı sağlar.

Saf Mavi  
4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Tablo ve grafikler
Tablolar  
Mercedes-Benz literatüründe, tablolar yatay olarak hizalanırlar. Bilgiler, yatay 
çizgilerle bölünür. Dikey çizgilerde veya arka planda satır sonları kullanılarak sütunlar 
vurgulanabilmektedir. Tablolar, aralıklardan yararlanılarak bölümlere ayrılır. 

1. Yazı
2. Çizgiler
3. Hücreler
4. Bölme
5. Sütun arka planı
6. Tablo boşluğu
7. Semboller
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Başlık (isteğe bağlı)  
Corporate S Light | 10 pt | LS 13.5 pt (% 135 ) | TR Metrik 0 

Sütun başlıkları/vurguları  
Corporate S Light | 7.5 pt | LS 10.125 pt (% 135) | TR Metrik 0  
Sütun başlıkları, taban kısmında konumlandırılabilir

Tablo bilgisi  
Corporate S Light | 7,5 pt | LS 10.125 pt (% 135) | TR Metrik 0  
Sütun başlıklarında sola hizalı

Dipnotlar/gösterge metni  
Corporate S Regular | 6 pt | LS 8.1 pt (% 135 ) | TR Metrik 0

“Metrik” InDesign’da bir aralık seçeneğidir.

0.3 pt | Siyah | Yatay

Dikey eksende, tablo bilgisi ortaya hizalanır. Tek satırı dolduran içeriğin hücre yüksekliği 
5 mm’dir. Daha fazla metin satırı içeren içerikler söz konusu ise, hücre yüksekliği  
2,5 mm artışlarla artırılabilir. 

Genişlik 1 mm

Açık gri CMYK 0 | 0 | 0 | 12 veya K+E Novavit 220100 % 15’i

En az 7,5 mm (satır araları)

Ek ücretle sunulmaktadır (örn. dolu madde işareti “▯”), 
Ek ücret gerektirmeksizin isteğe bağlı olarak sunulmaktadır (örn. boş madde işareti “○”), 
Standart ekipman (örn. boş kare “□”) 
Bulunmamaktadır (örn. tire “-”)  
Ortaya hizalı olma durumu, sütun kapsamında uygulanır.

1. Yazı

2. Çizgiler

3. Hücreler

4. Bölme

5. Sütun arka planı

6. Tablo boşluğu

7. Semboller

1. Dikey sütun çizgileri yok

Hatalı kullanım

2. Yatay arka plan yok
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Grafikler

Grafikler için (örn. çizgi, sütun ve daire grafikler), ilave renk tonları mevcuttur. Ayrıca, 
belirli parametreleri vurgulamak için açık mavi kullanılabilir.

Örnek grafikler

Çizgi grafiği Yatay sütunlu grafik

1. Yazı 
2. Eğriler, sütun ve daire unsurları 
3. Aralık 
4. Çizgiler  
5. Sütunlar arasında aralık bırakma
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Örnek grafikler

Dikey sütunlu grafik Daire grafik

2. Eğriler, sütun ve daire unsurları
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1. Yazı

2. Eğriler, sütun ve daire unsurları

3. Aralık

4. Çizgiler

5. Sütunlar arasında aralık bırakma

Başlık 
Corporate S Light | 10 pt | LS 13,5 pt (% 135 ) | TR Metrik 0

Grafik bilgisi  
Corporate S Light | 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrik 0

Dipnotlar/gösterge metni  
Corporate S Regular | 6 pt | LS 8,1 pt (% 135 ) | TR Metrik 0

Çizgiler: 2 pt  
Sütun ve daire unsurları: Genişlik 5 mm

Metin ve grafik unsurları arasındaki aralık: 1,5 mm  
Grafik unsurları arasındaki aralık en az 2,5 mm

Çizgiler: 0,3 pt | siyah | yatay veya dikey  
Taban Çizgileri: 0,6 pt | siyah | yatay veya dikey

Genişlik 1 mm

Renkler  
Bireysel parametreleri vurgulamak üzere % 100, % 75, % 50 ve  
% 25 oranlarında siyah veya % 100, % 75, % 50 ve % 25 Açık Mavi  
gölgesinde K+E Novavit 220100:  
CMYK 100 | 0 | 0 | 0
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Uygulama ön kapağı örneği (özel format)

Sırtlıklar

x= Yıldızın çapı

x= Yıldızın çapı  y= Marka ismi yüksekliği

Konumlandırma 
Yıldızın iç halkası ile hizalı (ön kısım), formatın içerisinde ortalı

1. Optimum etki alanı
2. Minimum ekti alanı
3. Metin hizalama
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1. Optimum etki alanı

1 y= Marka ismi yüksekliği, zorunlu etki alanına farklı hiçbir unsur yerleştirilemez.

0.5 y= 1/2 marka ismi yüksekliği, zorunlu etki alanına farklı hiçbir unsur yerleştirilemez.

Corporate A Condensed | Beyaz 
Yazı karakteri boyutu, marka ismi satır aralığına (LS) eşit:  
Yazı karakteri boyutu/2,5= LS mm cinsinden

Metin her zaman dikey konumdadır ve formatın dikey ekseni üzerinde ortalanmıştır. Alt 
şekil çizgisine belirlenmiş bir mesafede konumlandırılır. Sırtlık üzerindeki metnin derinliği 
iki satırı aşmamalıdır.

x= Ön kısımdaki yıldızın çapı 

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Yasal uyarıların konumu, yönergelerce 
belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. Alt şekil çizgisine 1/2 
yıldız çapı ve diğer tüm şekil çizgilerine 3/4 yıldız çapı mesafesinde konumlandırılır. 
Daha uzun metinler için, metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.

2. Minimum etki alanı

3. Metin hizalama

Arka kapak
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Bu yönergelere uyulduğunda, tek biçimli kurumsal mizanpaj korunabilir. Bu 
kurallar, aynı zamanda, mizanpajları bireysel gerekliliklere uyarlama esnekliği 
de sunmaktadır. 
Bu bölümde, dikey ve yatay formatındaki A4 broşürlere ve özel formatlı 
broşürlere ilişkin yönergeleri göreceksiniz. Bunun yanı sıra, tüm iletişim 
araçları kapsamındaki literatürde geçerli olan mizanpaj ve dizgi yönergelerine 
de lütfen dikkat edin.

Broşürler
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Mercedes-Benz dikey formatındaki A4 broşür mizanpajı, ürün broşürleri veya 
fiyat listelerine ilişkin olarak kullanılabilir. Ön kapaklar konusunda, çok çeşitli 
mizanpaj seçenekleri mevcuttur. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.
Ön kapağın iç bölümü, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç 
sayfaları ve içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.

A4 dikey broşür
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Kapak sayfaları
Dikey formatındaki A4 broşürler (210 x 297 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Yatay, maksimum görsel
alanı (etki alanı)

Mizanpaj seçenekleri

Görselsiz, sadece metin Dizgi bölümlendirmesi 
2/4/4 

Yatay, minimum görsel 
alanı (1/3 format 
yüksekliği)

Dizgi bölümlendirmesi 
2/3/5

Dizgi bölümlendirmesi 
1/3/2
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için broşürlerde ayrılmış olan mizanpaj alanını
ifade eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın diğer
kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız
çapına denk gelir. Arka kapak yazı alanı

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için, metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.
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Çok sayıda görsel

Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Yazı alanı  
Maksimum yazı dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını ifade 
etmektedir. Yazı dizisi alanı düzenlenmektedir.

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Metin unsurlarının hizalanması  
Başlık, alt başlık ve girişler, tertip dizisi alanının üst kısmında yer almaktadır. Metin 
gövdesi, tertip dizisi alanına ait alt marjından daha uzun olmaz ve yukarıda bir değişken 
metin yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, bölüm ve sayfa numaraları, tertip dizisi 
alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında bir sütun artı marj ve yanı sıra iki, üç ve on iki 
sütun kullanılabilmektedir. Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

Dizgi  
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.

İç ön kapak İçindekiler tablosu

İç sayfalar
1 sütun artı marj, 2, 3 ve 12 sütun
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İki sayfalık öncü görsel

Tertip dizisi alanında görsellerin kullanımı

Bölüm ayracı İçerik sayfası 

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Bölüm ayracı
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A4 yatay broşür
Mercedes-Benz yatay formatındaki A4 broşür mizanpajı, ürün broşürleri veya 
fiyat listelerine ilişkin olarak kullanılabilir. Ön kapaklar konusunda, çok çeşitli 
mizanpaj seçenekleri mevcuttur. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve 
içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.
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Kapak sayfaları
Yatay formatındaki A4 broşürler (210 x 297 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum görsel alanı (etki alanı)

Dizgi bölümlendirmesi 2/4/4

Yatay, minimum görsel alanı 
(1/3 format yüksekliği)

Dikey, maksimum (ve minimum) görsel Görselsiz, sadece metin

Dizgi bölümlendirmesi 2/3/5
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için broşürlerde ayrılmış olan mizanpaj alanını
ifade eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın diğer
kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız
çapına denk gelir.

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.

Arka kapak yazı alanı
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Çok sayıda görsel

Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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İç sayfalar
Yazı alanı  
Maksimum yazı dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını ifade 
etmektedir. Yazı dizisi alanı düzenlenmektedir.

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir. 

Metin unsurlarının hizalanması  
Başlık, alt başlık ve girişler, tertip dizisi alanının üst kısmında yer almaktadır. Metin 
gövdesi, tertip dizisi alanına ait alt marjından daha uzun olmaz ve yukarıda bir değişken 
metin yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, bölüm ve sayfa numaraları, tertip dizisi 
alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında 2 sütun artı marj ve yanı sıra üç ve on sekiz sütun 
kullanılabilmektedir. Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

2 sütun artı marj, 3 ve 18 sütun
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Dizgi  
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir. İç sayfaları sonlandırırken 
Kurşun Gri kullanılabilir. 

İç ön kapak İki sayfalık öncü görsel

İçindekiler tablosu Bölüm ayracı
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Bölüm ayracı

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Yazı dizisi alanında görsellerin kullanımı

İçerik sayfası 
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Özel format
Bu özel format ürün broşüleri veya fiyat listeleri için kullanılabilir. Kapak 
sayfasının mizanpajı belirlenmiştir. Arka kapaklar her durumda aynıdır.
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve 
içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.
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Kapak sayfaları
Özel formatlı broşürler (285 x 193 mm) görselli veya görselsiz olarak tasarlanabilir. 
Kullanılan görsellerin boyutları ve konumları talimatlarda tanımlanmıştır. Arka kapaklar 
her durumda aynıdır.

Yazı alanı ve boyutları 

Zeminin üst kısmında metin yerleştirilebilecek bir mizanpaj alanı bulunmaktadır. 
Formatın üst kenarından uzaklık 7,3 mm, formatın sol ve sağ kenarlarından uzaklık ise 
3/4 yıldız çapı olarak belirlenmiştir.
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Arka kapak tamamen siyahtır. Tercihen burada görsel olmamalıdır. Alt kısımda yazı alanı 
marka isminin tabanına hizalanmıştır (bkz. ön kapak), üst kısımda formatın kenarından 
uzaklık 7,3 mm, formatın sol ve sağ kenarlarından uzaklık ise 3/4 yıldız çapı olarak 
belirlenmiştir. Yasal detayların konumu ve boyutu talimatlarda tanımlanmıştır. Daha uzun 
metinler için metin alanının yüksekliği orantılı olarak artılır. Metinler 1 sütunlu veya 2 
sütunlu mizanpajlarla sunulabilir.

Arka kapak yazı alanı
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İç sayfalar
Yazı alanı 

Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için broşürlerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade 
eder. Yazı alanı sabittir.

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

Metin unsurlarının hizalanması başlık, alt başlık ve giriş metinlerin yazı alanının üst 
kısmında yer almaktadır. Ana metin yazı alanının alt kenarından daha aşağıya inemez ve 
yukarıda metin yükseliği ile hizalanmıştır. Standart olarak bölüm ve sayfa numaraları yazı 
alanının altına yerleştirilir.

2, 3, 4 ve 12 sütun.

Farklı türde iç sayfaların tasarlanması için iki, üç, dört veya on iki sütunlu yazı alanları 
mevcuttur. Sütunlar arası boşlık 5 mm’dir.
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Mizanpaj  
Ön kapaklar için çeşitli iç sayfa mizanpajları belirlenmiştir: İçindekiler tabloları, bölüm 
ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik sayfaları.

Ön kapağın içi

Bölüm ayracı

Bölüm ayracı

İçerik sayfası 

İçindekiler tablosu

İki sayfalık giriş resmi
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Yazı alanı içinde görsellerin kullanımı

Unsurlar arasında 5 mm’lik mesafe korunmalıdır.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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Föyler için mizanpaj ilkeleri belirlenmiştir. Burada yatay ve dikey A5 föylerin ve 
yatay ve dikey formatlı DL föylerin mizanpajıyla ilgili talimatları bulabilirsiniz.
Lütfen tüm medyalar için geçerli olan mizanpaj ilkelerini göz önünde 
bulundurunuz.

Föyler
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A5 dikey föy
Yönerge, dikey formatdaki A5 el broşürlerinin ön kapaklarına ilişkin olarak 
çeşitli dizgi bölümlendirmeleri önermektedir. Arka kapaklar, her durumda 
aynıdır. İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç 
sayfaları ve içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir. 
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Kapak sayfaları
Dikey formatdaki A5 el broşürleri (148 x 210 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum görsel 
alanı (etki alanı)

Dizgi bölümlendirmesi 
2/4/4

Dizgi bölümlendirmesi 
2/3/5

Dizgi bölümlendirmesi 
1/3/2

Yatay, minimum görsel 
alanı (1/3 format 
yüksekliği)

Görselsiz, sadece metin
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için föylerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade
eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın diğer
kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız
çapına denk gelir.

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.

Arka kapak yazı alanı
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Çok sayıda görsel

Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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İç sayfalar
Düzen dizisi alanı  
Maksimum düzen dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını 
ifade etmektedir. Düzen dizisi alanı düzenlenmektedir.

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir. 

Metin unsurlarının hizalanması başlık, alt başlık ve girişler, düzen dizisi alanının üst 
kısmında yer almaktadır. Metin gövdesi, düzen dizisi alanına ait alt marjından daha uzun 
olmaz ve yukarıda bir değişken metin yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, konu ve 
sayfa numaraları, düzen dizisi alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında bir, iki, üç ve sekiz sütun kullanılabilmektedir. 
Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

1, 2 ve 8 sütun
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Dizgi  
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir. İç sayfalar sonlandırılırken 
Kurşun Gri kullanılabilir.

Düzen dizisi alanında görsellerin kullanımı

İç ön kapak

İki sayfalık öncü görsel

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

İçindekiler tablosu

Bölüm ayracı

Bölüm ayracı İçerik sayfası
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A5 yatay föy
Yönerge, yatay formatdaki A5 el broşürlerinin ön kapaklarına ilişkin olarak 
çeşitli dizgi bölümlendirmeleri önermektedir. Arka kapaklar, her durumda 
aynıdır.
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve 
içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.
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Kapak sayfaları
Yatay formatdaki A5 el broşürleri (210 x 148 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Yatay, maksimum görsel alanı (etki alanı) Dizgi bölümlendirmesi 2/4/4

Dikey, maksimum (ve minimum)  
görsel alanı

Mizanpaj seçenekleri

Yatay, minimum görsel alanı  
(1/3 format yüksekliği)

Görselsiz, sadece metin

Dizgi bölümlendirmesi 2/3/5
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için föylerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade
eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın diğer
kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız
çapına denk gelir.

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.

Arka kapak yazı alanı
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Çok sayıda görsel

Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Düzen dizisi alanı  
Maksimum düzen dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını 
ifade etmektedir. Düzen dizisi alanı düzenlenmektedir.

İç sayfalar

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir.

Metin unsurlarının hizalanması başlık, alt başlık ve girişler, düzen dizisi alanının üst 
kısmında yer almaktadır. Metin gövdesi, düzen dizisi alanına ait alt marjından daha uzun 
olmaz ve yukarıda bir değişken metin yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, bölüm ve 
sayfa numaraları, düzen dizisi alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında bir sütun artı marj ve yanı sıra iki, üç ve on iki 
sütun kullanılabilmektedir. Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

1 sütun artı marj, 2, 3 ve 12 sütun
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Dizgi
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.

İç ön kapak İkinci sayfa görsel zemin

İçindekiler tablosu Bölüm ayracı
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Bölüm ayracı

İçerik sayfası

Düzen dizisi alanında görsellerin kullanımı

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.
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Yönerge, dikey formatdaki DL el broşürlerinin ön kapaklarına ilişkin olarak 
çeşitli dizgi bölümlendirmeleri önermektedir. Arka kapaklar, her durumda 
aynıdır.
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve 
içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir. 

DL dikey föy
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Kapak sayfaları
Yatay formatdaki DL el broşürleri (105 x 210 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Uygulanan görsellerin boyut ve konumları, yönergeler kapsamında tarif 
edilmektedir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum görsel 
alanı (etki alanı)

Yatay, minimum görsel 
alanı (1/3 format 
yüksekliği)

Görselsiz, sadece metin Dizgi bölümlendirmesi Dizgi bölümlendirmesi Dizgi bölümlendirmesi 
2/4/4  1/3/2 2/3/5
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için föylerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade
eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın sol ve üst
kenarıdan uzaklık 1/3 yıldız çapına ve sağ kenardan uzaklık 3/4 yıldız çapına denk
gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.

Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için, metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin, 1-sütun düzeninde sunulur.

Arka kapak yazı alanı
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Çok sayıda gösel
Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Düzen dizisi alanı  
Maksimum düzen dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını 
ifade etmektedir. Düzen dizisi alanı düzenlenmektedir.

İç sayfalar
Metin unsurlarının hizalanması  
Başlık, alt başlık ve girişler, düzen dizisi alanının üst kısmında yer almaktadır. Metin 
gövdesi, düzen dizisi alanına ait alt marjından daha uzun olmaz ve yukarıda bir değişken 
metin yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, bölüm ve sayfa numaraları, düzen dizisi 
alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında bir, iki, üç ve altı sütun kullanılabilmektedir. 
Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

1, 2 ve 6 sütun

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir.
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Dizgi
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.

İç ön kapak

İkinci sayfa görsel zemin

İçindekiler tablosu

İçerik sayfası

Bölüm ayracı

Düzen dizisi alanında görsellerin kullanımı

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.
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Yönerge, yatay formatındaki DL el broşürlerinin ön kapaklarına ilişkin olarak 
çeşitli dizgi bölümlendirmeleri önermektedir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve 
içerik sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir. 

DL yatay föy
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Kapak sayfaları
Yatay formatındaki DL el broşürleri (210 x 105 mm) görselli veya görselsiz olarak 
tasarlanabilir. Uygulanan görsellerin boyut ve konumları, yönergeler kapsamında tarif 
edilmektedir. Arka kapaklar, her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Yatay, maksimum görsel alanı (etki alanı)

Dikey, maksimum (ve minimum)  
görsel alanı

Yatay, minimum görsel alanı  
(1/3 format yüksekliği)

Görselsiz, sadece metin

Dizgi bölümlendirmesi 2/4/4 Dizgi bölümlendirmesi 2/3/5
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Yazı alanı
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için föylerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade
eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın sol ve üst
kenarıdan uzaklık 1/3 yıldız çapına ve sağ kenardan uzaklık 3/4 yıldız çapına denk
gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.
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Arka kısım tümüyle siyah bir formattadır. Burada tercihen görsellere yer verilmemelidir. 
Yazı karakteri alanı, alt bölümde, marka isminin taban hattıyla hizalıdır (bkz. ön kapak). 
Diğer şekil kenarlarına olan uzaklık, yıldız çapının 3/4’üne denk gelir. Yasal uyarıların 
konumu, yönergelerce belirlenmiştir ve ön kısımdaki yıldızın çapına göre kararlaştırılır. 
Daha uzun metinler için, metin çerçevesinin yüksekliği de doğru orantılı olarak artırılır. 
Metin 1-sütun veya 2-sütun düzeninde sunulabilir.

Arka kapak yazı alanı Çok sayıda gösel
Görsel içerik ayrı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler



220Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Yazın Mecraları | Föyler

Düzen dizisi alanı  
Maksimum düzen dizisi alanı, broşürler üzerinde baskıya müsait olan mizanpaj alanını 
ifade etmektedir. Düzen dizisi alanı düzenlenmektedir.

İç sayfalar

Metin unsurlarının hizalanması  
Başlık, alt başlık ve girişler, düzen dizisi alanının üst kısmında yer almaktadır. Metin 
gövdesi, düzen dizisi alanına ait alt marjından daha uzun olmaz ve yukarıda bir değişken 
omuz yüksekliğine hizalanır. Standart gereği, bölüm ve sayfa numaraları, düzen dizisi 
alanının altına yerleştirilir.

Farklı tipte iç sayfaların mizanpajında bir sütun artı marj ve yanı sıra iki, üç ve on iki 
sütun kullanılabilmektedir. Sütunlar arasındaki boşluk 5 mm’dir.

1 sütun artı marj, 2, 3 ve 12 sütun

SH= Metin hizası yüksekliği

Tüm ölçümler mm cinsindendir. 
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Dizgi
İç ön kapak, içerik özeti sayfası, bölüm ayraçları, bölüm başlangıç sayfaları ve içerik 
sayfaları için farklı türde sayfa mizanpajları önerilmektedir.

İç ön kapak

İkinci sayfa görsel zemin

İçindekiler tablosu

İçerik sayfası

Bölüm ayracı

Bölüm ayracı
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Düzen dizisi alanında görsellerin kullanımı

Tüm unsurlar arasında 5 mm boşluk bırakılmalıdır.

Tüm ölçümler mm cinsindendir.
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Davetiyeler
Mercedes-Benz davetiyeleri DL (210 x 105 mm) yatay formatta tasarlanır.
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DL yatay davetiyeler
Mercedes-Benz DL yatay davetiyeler için mizanpaj ilkeleri belirlenmiştir. 
İletişim uygulamalarımızın istenilen hedeflere ulaşması için bu talimatlara 
uyulması çok önemlidir.
Burada kapak sayfalarının ve iç sayfaların mizanpajıyla ilgili talimatları 
bulabilirsiniz. Lütfen tüm medyalar için geçerli olan mizanpaj ilkelerini göz 
önünde bulundurunuz.



225Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Yazın Mecraları | Davetiyeler

DL yatay davetiyeler (210 x 105 mm) görselli veya görselsiz olarak tasarlanabilir. Arka 
kapak her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Kapak sayfaları

Yatay, maksimum görsel alanı (etki alanı) Yatay, minimum görsel alanı  
 (1/3 format yüksekliği)

Dikey, maksimum (ve minimum) görsel alanı Yalnızca metin veya kırılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 2/3/5
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Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Alt 
kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanmıştır. Formatın diğer kenarlarından 
uzaklık 1/2 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.
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Çok sayıda görsel  
Görsel içerik farklı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler

Arka kapak  
Davetiyelerin arka kapakları yalnızca metin (iletişim bilgileri, yasal uyarılar vb.) içerir veya 
boş bırakılır.
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Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder.  
Yazı alanı sabittir.

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

İç sayfalar
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Mercedes-Benz anketleri dikey A4 formatlı (210 x 297 mm) ilanlar olarak 
tasarlanmıştır. Belirlenmiş mizanpaj ilkeleri metin tabanlı ve hem metin hem 
görsel tabanlı anketler için geçerlidir. Arka kapak, ilgili duruma uygun şekilde 
yanıtlar için faks numarası veya anketin online olarak doldurulması için URL 
barındırır.
Kullanıcılar bu şablonları özel ihtiyaçları karşılamak adına, özellikle yerel 
posta gönderim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, adapte edebilir. Kapak 
sayfaları ve iç sayfalar için verilmiş talimatlar çift taraflı anketler için de 
geçerlidir.

Anketler
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Anketler (210 x 297 mm) görselli veya görselsiz olarak tasarlanabilir. Arka kapak her 
durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekler

Kapak sayfaları

Yatay, maksimum görsel alanı Yatay, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya   
(etki alanı) (1/3 format yüksekliği) kırpılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2 Mizanpaj dağılımı 2/3/5
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Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Alt 
kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanır. Formatın diğer kenarlarından 
uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.

Arka kapak yazı alanı

Arka kapak tamamen siyahtır. Tercihen burada görsel olmamalıdır. Alt kısımda yazı alanı 
marka isminin alt tabanına hizalanır (kapak sayfasına göre). Formatın diğer kenarlarından 
uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Daha uzun metinler için metin alanının yüksekliği 
orantılı olarak artılır. Metinler 1 sütunlu veya 2 sütunlu mizanpajlarla sunulabilir.
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Çok sayıda görsel  
Görsel içerik farklı görsellere ayrılabilir, ancak bunlar bütünlük içinde olmalıdır. Görseller 
birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Anketler (210 x 297 mm) metin tabanlı veya görsel tabanlı bir mizanpaja sahip olabilir.

Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder.  
Yazı alanı sabittir.

İç sayfalar

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

1. Fonksiyon barları  
2. Kodlar  
3. Yazı yazma çizgileri  
4. Ayraç çizgiler  
5. İşaretleme kutucukları ana metin  
6. İşaretleme kutucukları yasal uyarı 

1. Fonksiyon barları

5 mm kalınlık, arka plan % 100 siyah veya % 100 Saf Mavi  
Corporate S Demi” | 7,5 pt | Tracking (TR) Metrics 0 | Beyaz  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Fonksiyon barı kullanılmasına izin verilir. İşaretleme kutucukları ana metinden 
önce veya sonra yerleştirilebilir. İşaretleme kutucukları gri arka plan üzerine 
geldiklerinde beyaz renkte ve dış çizgisiz olur.

2. Kodlar

Örnek konum  
Kişiselleştirme kodu | 9 pt | Siyah

Barkod | 9 pt | Siyah  
Eğer yanıtlar barkodlar yardımıyla kaydediliyorsa (şifrelenmiş etkinlik 
ID’leri), bunlar lazer yazıcılar kullanılarak anketler üzerine basılmalıdır.

Kesik çizgi | 0,5 pt | Siyah

Düz çizgi | 0,5 pt | Siyah (yasal uyarı öncesinde)

Yasal uyarıdan uzaklık: 1/4 yıldız çapı 
Okunurluğu artırmak adına, kesik ayraç çizgiler (0,5 pt) mizanpajın 
içine entegre edilebilir. Düz bir çizgi (0,5 pt) yasal uyarıyı mizanpajın 
geri kalanından ayırır. Bilgi girilmesi gereken alanlar 0,3 pt kalınlıkta düz 
çizgilerle belirtilir.

Düz çizgi | 0,3 pt | Siyah

3. Yazı yazma çizgileri

4. Ayraç çizgiler
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5. İşaretleme kutucukları ana metin

Kutucuk 3 x 3 mm | Çizgi kalınlığı 0,3 pt | Siyah  
Ana metne sağdan uzaklık: 1 boşluk  
Ana metne üstten/alttan uzaklık: 1/2 boşluk

6. İşaretleme kutucukları yasal uyarı

Kutucuk 2 x 2 mm | Çizgi kalınlığı 0,3 pt | Siyah  
Ana metne sağdan uzaklık: 1 boşluk  
Ana metne üstten/alttan uzaklık: 1/2 boşluk

Yasal uyarı 
Corporate S Regular

Yasal detaylar işaret kutucuklarından yarım çizgi boşluğu uzağa konur. 
İşaret kutucuklarının üstüne veya altına yerleştirilmeleri gereklidir. Gerekli 
onaylar hukuk departmanınızdan alınacaktır.

Yazı tipi boyutu 5,5 pt | LS 7.425 pt (% 135) | TR Metrics 0 | Siyah

Alıcı 
Corporate S Light

Vurgulama: Corporate S Demi 
Yazı tipi boyutu 10 pt | LS 13,5 pt (% 135) | TR Metrics 0 | Siyah

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri
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Zarflar

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
  - Renkler 
 - Mizanpaj

Bu bölümdeki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında markaya 
uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. Zarfların tasarımı için 
geçerli olan genel ilkeleri göz önünde bulundurunuz.
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Yıldız, formatın sağ alt köşesinde konumlandırılır. Marka isminin ve sloganın boyutu 
yıldızın çapına göre belirlenir. Sloganlı marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkasına 
hizalanır.

M= Orta  n= Negatif

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: “Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız”

Format Yıldızın çapı Versiyon
Zarflar (270 x 183 mm) 27 mm M / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: “Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan”

Format Genişlik  Genişliğin Mİ yüksekliğinin Versiyon 
  yıldıza oranı yıldıza oranı
Zarflar   

40,5 mm % 150 1:6 ML / n / SH (270 x 183 mm)
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Marka ismi ile metin arasındaki minimum mesafe

Gönderici seçenekleri

Marka ismi ve slogan arasındaki minimum mesafe 1/3 yıldız çapıdır ve gerekirse 
artırılabilir.

1. Marka ismi ve slogan 2. Marka ismi 3. Marka ismi olmadan 
Tüm birimler için standart  Örneğin, birimler arası  
slogan versiyonu iletişim
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Bu bölüm zarfların mizanpajı için tipografik talimatları barındırmaktadır.

Corporate S Light 
Zarflar için “Corporate S Light” yazı tipinin kullanıldığı daha büyük bir alt başlık da 
sunulmaktadır.

Alt başlıkların başlık yazı tipi boyutuna oranı 2/5’dir (% 40). Eğer başlık büyütülürse alt 
başlığın boyutu da orantılı olarak artırılır. 2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık 
yazı tipinin % 120’sidir.

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

1. Başlık 
2. Alt başlık

1. Başlık

1. Alt başlık

Minimum boyut ve satır aralığı

Yazı karakteri
Zarflar için talimatlar

Corporate A Condensed Regular 
Başlıklar için minimum bir boyut belirlenmiştir. Tona daha çok dikkat çekmek için başlık 
daha büyük yapılabilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
Zarflar (270 x 183 mm) 28,75 pt 28,75 pt (% 100)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
Zarflar 270 x 183 mm 11,5 pt 13,8 pt (% 120)

Tracking Metrics 0  
“Metrics” InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Minimum boyut ve satır aralığı



239Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Baskı  | Zarflar | Renkler

Renkler

Koyu Siyah, yıldızın yanı sıra duygulara hitap edecek görsel ve metinleri göstermek için 
bir zemin işlevi görür.

Siyah 4C  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Saf Mavi dikkat çeker ve (dijital medya dışında da) içeriği vurgulayıp öne çıkartır. Saf 
Mavinin kullanılması markaya ferah bir görünüm kazandırır ve nadiren kullanıldığında 
modern bir marka imajına katkıda bulunur.

Saf Mavi  
4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: “Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik > Marka 
Unsurları > Temel Unsur > Renkler”

Koyu siyah Saf mavi
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Mizanpaj
Zarflar (270 x 183 mm) mevcut ve potansiyel müşterilere davetiye veya mektup 
göndermek için kullanılır.

Zarf bir adres penceresiyle tasarlanabilir veya adres etiketleri kullanılabilir. 

Düzen ve ön kapak  
270 x 183 mm

Mizanpaj seçenekleri  
Zarf mizanpaj talimatları ön kapaklar için farklı mizanpaj seçenekleri ortaya koymaktadır. 
Zarflar görsel içerecek veya içermeyecek şekilde tasarlanabilir.

Yatay, maksimum görsel Yatay, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya   
alanı (etki alanı) (1/3 format yüksekliği) kırpılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2 Mizanpaj dağılımı 2/3/5

Alternatif beyaz zarf yıldız ve görselsiz yalnızca iletişim amaçlı
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Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Alt 
kısımda, yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde konumlandırılmıştır. 
Formatın diğer kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 
yıldız çapına denk gelir.

1. Adres penceresi veya adres etiketi  
2. Damga alanı  
3. Kodlama alanı, yıldız ve formatın alt kenarı arasındaki mesafeyi belirler (kodlama alanı 
1/2 yıldız çapından daha büyük olduğu müddetçe)

Her bir durumda, konum ve boyut, ülkelere özgü posta düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Yerel düzenlemelere uygun zarf penceresi

Adres etiketi, sol/sağ
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Dosyalar ve klasörler

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
  - Renkler
• Dosyalar
• Klasörler

Bu bölümde, sayfalardaki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında 
markaya uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. Dosya ve klasör 
tasarımları için geçerli olan genel ilkeleri göz önünde bulundurunuz.
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Yıldız, formatın sağ alt köşesinde konumlandırılır. Marka isminin ve sloganının boyutu 
yıldızın çapına göre belirlenir. Sloganlı marka isminin alt kenarı, yıldızın iç halkasına 
hizalanır.

M= Orta  n= Negatif

Not: Yıldızın boyutu formatın genişliğine bağlıdır. 
Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
215 x 300 mm Dosyalar 28,66 mm M / n
266 x 320 mm Klasörler 35,46 mm M / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin Mİ yüksekliğinin Versiyon 
  yıldıza oranı yıldıza oranı
215 x 300 mm 43 mm % 150 1/6 ML / n / SH 
Dosyalar
266 x 320 mm 53,2 mm % 150 1/6 ML / n / SH 
Klasörler

Marka ismi ile metin arasındaki minimum mesafe

Marka ismi ve slogan arasındaki minimum mesafe 1/3 yıldız çapıdır ve gerekirse 
artırılabilir.
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Bu bölüm dosyaların ve klasörlerin tipografisiyle ilgili yönlendirmeleri barındırır.

Corporate S Light 
Alt başlıkların başlıklara oranı 2/5 (% 40) olarak belirlenmiştir. 2 satırlı bir alt başlık için 
satır aralığı, alt başlık yazı tipinin % 120’sidir.

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

1. Başlık 
2. Alt başlık

1. Başlık

2. Alt başlık

Minimum boyut ve satır aralığı

Yazı karakteri
Ön kapaklar için talimatlar

Corporate A Condensed Regular 
Başlıklar için minimum bir boyut belirlenmiştir. Tona daha çok dikkat çekmek için başlık 
daha büyük yapılabilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
215 x 300 mm Dosya 30,5 pt 30,5 pt (% 100)
266 x 320 mm Klasör 37,75 pt 37,75 pt (% 100)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
215 x 300 mm Dosya 12,2 pt 14,64 pt (% 120)
266 x 320 mm Klasör 15,1 pt 18,12 pt (% 120)

Tracking Metrics 0  
“Metrics" InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Minimum boyut ve satır aralığı
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Arka kapak ve sırt kısmı için talimatlar Dosyaların iç sayfaları için talimatlar

3. Adres 
4. Sırt

5. Başlık 
6. Alt başlık 
7. Ana metin

6. Alt başlık

5. Başlık

4. Sırt

3. Adres

Corporate S Light 
Yazı tipi boyutu 10 pt | LS 13,5 pt (% 135) | TR Metrics 0

Klasörler için: Corporate A Condensed Regular 
Yazı tipi boyutu 34 pt | LS 34 pt (% 100) | TR Metrics 0

Corporate A Condensed 
Yazı tipi boyutu ön kapaklar için belirlenmiş minimum başlık boyutuyla aynıdır (1. örnekle 
kıyaslayınız).

6.1. Corporate S Demi 
Alt başlık metin blokunun bir parçası olarak ana metnin üzerine konumlandırılmıştır. 
Entegre edilmiş alt başlık esas içerik metnine sahip reklamlar için standart versiyondur. 
Alt başlığın boyutu, her format için belirlenmiş olan ana metin boyutuna denk gelir. 

6.2. Corporate S Light 
İçerik metni içermeyen reklamlar için daha büyük alt başlık (ilave opsiyon). Yazı tipi 
boyutu ön (2. örnekle kıyaslayınız).

İki farklı opsiyonun bir arada kullanılmasına izin verilmez.
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7. Ana metin

Aralıklar  
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Alt başlık ana metnin içine entegre edilmiş Ana metin içermeyen ilave opsiyon 
(iç sayfalar için)  (iç sayfalar için)

Yazı tiplerinin kullanımıyla ilgili temel kurallar üzerine daha fazla bilgi için, örneğin, farklı 
alt başlık talimatları için lütfen bkz.  
Marka Unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > Kullanım İlkeleri

Corporate S Light 
Yazı tipi boyutu 10 pt | LS 13,5 pt (% 135) | TR Metrics 0

Ana metin maddelerle veya kesik 
çizgilerle düzenlenebilir. 

Satır başı 3,75 mm’dir.
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızın yanı sıra duygulara hitap edecek görsel ve metinleri göstermek için 
bir zemin işlevi görür.

Siyah 4C  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Saf Mavi dikkat çeker ve (dijital medya dışında da) içeriği vurgulayıp öne çıkartır. Saf 
Mavinin kullanılması markaya ferah bir görünüm kazandırır ve nadiren kullanıldığında 
modern bir marka imajına katkıda bulunur.

Saf Mavi  
4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Dosyalar
Dosyalar, broşürler, ilanlar ve antetli kağıtlar gibi A4 formatlı basılmış iletişim 
araçlarını taşımak üzere tasarlanmıştır. 
Özel ihtiyaçlara ve kampanyalara bağlı olarak çeşitli formatlar sunulmaktadır. 
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Dosya mizanpaj talimatları ön kapaklar için farklı mizanpaj seçenekleri ortaya 
koymaktadır. Dosyalar görsel içerecek veya içermeyecek şekilde tasarlanabilir.

Kapak sayfaları

Mizanpaj seçenekleri

Dikey, maksimum Dikey, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya 
görsel alanı (etki alanı) (1/3 format yüksekliği) kırpılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2  Mizanpaj dağılımı 2/3/5
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Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Alt 
kısımda, yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde konumlandırılmıştır. 
Formatın diğer kenarlarından uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 
yıldız çapına denk gelir.

Arka kapak yazı alanı

Arka kapağın tamamını kaplayan siyah bir arka plan bulunur. Alt kısımda, yazı alanı marka 
isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde konumlandırılmıştır (kapak sayfasına göre). 
Formatın diğer kenarlarında boşluk 3/4 yıldız çapıdır.
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Çok sayıda görsel 
Çok görselli mizanpajlarda görseller küçük boşluklarla birbirinden ayrılır. Bu boşluklar 
için standart değer 1/16 yıldız çapıdır.

Çok görselli örnekler
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İç sayfalar görsel motifler bulunduracak veya bulundurmayacak biçimde tasarlanabilir.

İç sayfalar yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için dosyalarda ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade 
eder.

İç sayfalar

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

1. Görseller 2. Tipografi 3. Kartvizit için boşluk (isteğe bağlı)
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Klasörler, broşürler, ilanlar ve antetli kağıtlar gibi A4 formatlı basılmış iletişim 
araçlarını taşımak üzere tasarlanmıştır.
Burada Mercedes-Benz klasörlerinin ön kapaklarını ve sırt kısımlarını 
tasarlamakta kullanılan marka unsurlarına ilişkin bilgiler bulabilirsiniz.
Yalnızca temel “dikdörtgen” formdaki formatlar kullanılabilir. Diğer şekiller 
(örneğin; yuvarlak, yıldız, üçgen) kullanılamaz.

Klasörler
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Dosya mizanpaj talimatları ön kapaklar için farklı mizanpaj seçenekleri ortaya 
koymaktadır. Klasörler görsel içerecek veya içermeyecek şekilde tasarlanabilir. Arka 
kapak her durumda aynıdır.

Mizanpaj seçenekleri

Kapak sayfaları

Yatay, maksimum görsel alanı Yatay, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya kırpılmış  
(etki alanı) (1/3 format yüksekliği) görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2 Mizanpaj dağılımı 2/3/5

Yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Alt 
kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanmıştır. Formatın diğer kenarlarından 
uzaklık 3/4 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.
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Arka kapak yazı alanı

Arka kapağın tamamını kaplayan siyah bir arka plan bulunur. Alt kısımda, yazı alanı marka 
isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde konumlandırılmıştır (kapak sayfasına göre). 
Formatın diğer kenarlarında boşluk 3/4 yıldız çapıdır.

Çok sayıda görsel  
Görsel alanı yatay veya dikey olarak ayrı bölümlere ayrılabilir ancak her zaman görsel bir 
bütünlük taşımalıdır. Görseller birbirlerinden 1/16 yıldız çapındaki boşluklarla ayrılır.

Çok görselli örnekler
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Sırt
Sırt kısmında marka ismi olabilir veya olmayabilir. Burada hiçbir zaman yıldız kullanılmaz.

Metin aşağıdan konumlandırılır ve format içinde dikey olarak ortalanır. Formatın aşağı 
kenarından belirli bir uzaklıkta durur. Sırt kısmındaki metin en çok iki satır olabilir.

Marka ismi içeren ve içermeyen sırt

1. Marka ismi  
2. Yazı tipi

1. Marka ismi  
Marka ismi genişliği: 45 mm  
Konum: Formatın aşağı kenarından 20 mm  
(Ön kapaktaki marka ismiyle aynı hizaya denk gelir)

Zorunlu boşluk mesafesi  
Sol/sağ/üst/alt: Marka ismi yüksekliğinin yarısı  
Bu alan içerisine başka hiçbir unsur yerleştirilemez.

2. Yazı karakteri, tipografi ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz.  
Tasarım Rehberi > Baskı > Dosyalar ve Klasörler > Yazı Karakteri

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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CD ve DVD’ler

• Genel kurallar
 - Yıldız, marka ismi ve sloganı
 - Yazı karakteri
  - Renkler
 - Kapak sayfaları
 - İç sayfalar

Bu bölümde, sayfalardaki tasarım ilkelerine uyulması tüm uygulama alanlarında 
markaya uygun tek tip bir görünümün yakalanmasını sağlar. CD ve DVD 
tasarımları için geçerli olan genel ilkeleri göz önünde bulundurunuz.
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Yıldız, marka ismi ve sloganı

Yıldız boyutu

Yıldız, belirlenmiş etki alanı korunacak şekilde formatın sağ alt köşesinde konumlandırılır. 
Marka isminin ve sloganın boyutu yıldızın çapına göre belirlenir. 

M= Orta  n= Negatif

Not: Yıldızın boyutu formatın genişliğine bağlıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Format Yıldızın çapı Versiyon
Standart 150 x 135 mm 20 mm M / n
Büyük boyut 137,5 x 188,5 mm 18,33 mm M / n
Disk etiketleri 18,33 mm M / n

Marka ismi ve sloganının boyutu

Mİ= Marka ismi S= Küçük ML= Orta / Büyük n= Negatif SH= Sola hizalı

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Slogan

Format Genişlik  Genişliğin Mİ yüksekliğinin Versiyon 
  yıldıza oranı yıldıza oranı
Standart 150 x135 mm 30 mm % 150 1/6 ML / n / SH
Büyük boyut 27,5 mm % 150 1/6 S / n / SH 
137,5 x 188,5 mm
Disk etiketleri 27,5 mm % 150 1/6 S / n / SH

Marka ismi ile metin arasındaki minimum mesafe

Marka ismi ve slogan arasındaki minimum mesafe 1/3 yıldız çapıdır ve gerekirse 
artırılabilir.
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Bu bölüm CD ve DVD’lerin tipografisiyle ilgili yönlendirmeleri barındırır.

Corporate S Light 
Başlık bir alt başlıkla birleştirilebilir.

İçerik metni olmayan alt başlıkların başlıklara oranı 2/5’dir (% 40). Eğer başlık 
büyütülürse alt başlığın boyutu da orantılı olarak artırılır.

Disk etiketleri için, okunurluğu artırmak adına alt başlığın başlığa oranı 1/2’dir (% 50).

2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin % 120’sidir.

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Disk etiketleri için başlık ve alt başlık arasındaki mesafe, başlık satır aralığının  
% 100’üdür.

1. Başlık 
2. Alt başlık

1. Başlık

2. Alt başlık

Minimum boyut ve satır aralığı

Yazı karakteri
Ön kapaklar için talimatlar

Corporate A Condensed Regular 
Başlıklar için minimum bir boyut belirlenmiştir. Tona daha çok dikkat çekmek için başlık 
daha büyük yapılabilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
Standart 150 x 135 mm 28,25 pt 28,25 pt (% 100)
Büyük boyut 137,5 x 188,5 mm 26 pt 26 pt (% 100)
Disk etiketleri 21 pt 21 pt (% 100)

Format Yazı tipi boyutu Satır aralıkları
Standart 150 x 135 mm 11,3 pt 13,56 pt (% 120)
Büyük boyut 137,5 x 188,5 mm 10,4 pt 12,48 pt (% 120)
Disk etiketleri 10,5 pt 12,6 pt (% 120)

Tracking Metrics 0  
“Metrics" InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Minimum boyut ve satır aralığı
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İç sayfalar ve kitapçıklar için talimatlar 

3. Başlık
4. İçerik metni standart ve büyük boy ambalaj
5. Teknik veriler, adres, baskı bilgileri
6. Telif hakkı metni
7. Sırt

6. Telif hakkı metni

7. Sırt

5. Teknik veriler, adres, baskı bilgileri

4. İçerik metni standart ve büyük boy ambalaj

3. Başlık

Corporate A Condensed 
Yazı tipi boyutu 15 pt | LS 15 pt (% 100) | TR Metrics 0

Corporate S Light 
Vurgulama: “Corporate S Demi”

İçerik miktarına bağlı olarak ana metin için iki yazı tipi boyutu arasında seçim yapmak 
mümkündür. Lütfen bu iki yazı tipi boyutunun kombine edilemeyeceğine dikkat edin.

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0  
Yazı tipi boyutu 10,5 pt | LS 14,175 pt (% 135) | TR Metrics 0

Ana metin maddelerle veya kesik çizgilerle düzenlenebilir. 

Satır başı mesafesi 7,5 pt için 2,6 mm ve 10,5 pt için 3,75 mm.

Corporate S Light 
Vurgulama: Corporate S Demi

Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0 | siyah

Baskı bilgileri içinde çeşitli bilgi kategorileri bulunur: a) Adres detayları, b) Departman 
kodu, maliyet merkezi, temel dil detayları, c) Versiyon detayları, d) “Baskının yapıldığı” 
ülke

Corporate S Regular 
Telif hakkı metni yalnızca en alta yerleştirilebilir. 

Yazı tipi boyutu 5,5 pt | LS 7,425 pt (% 135) | TR Metrics 0

Corporate S Light 
Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0  
Yazı tipi boyutu 10,5 pt | LS 14,175 pt (% 135) | TR Metrics 0 | siyah
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Disk etiketleri için talimatlar

8. Disk etiketi ana metni 
9. Telif metni

9. Telif metni

8. Disk etiketi ana metni

Corporate S Light 
Yazı tipi boyutu 7,5 pt | LS 10,125 pt (% 135) | TR Metrics 0 

CD-ROM-/DVD tanımlama bilgilerinin vurgulanması için “Corporate S Demi” kullanılır.

Corporate S Regular 
Yazı tipi boyutu 5,5 pt | LS 7,425 pt (% 135) | TR Metrics 0

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri
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Renkler

Koyu Siyah, yıldızın yanı sıra duygulara hitap edecek görsel ve metinleri göstermek için 
bir zemin işlevi görür.

Siyah 4C  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

Saf Mavi dikkat çeker ve (dijital medya dışında da) içeriği vurgulayıp öne çıkartır. Saf 
Mavinin kullanılması markaya ferah bir görünüm kazandırır ve nadiren kullanıldığında 
modern bir marka imajına katkıda bulunur.

Saf Mavi  
4C CMYK 100 | 0 | 0 | 0

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Renkler

Koyu siyah Saf mavi
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Kapak sayfaları
CD-ROM’lar ve DVD’ler için kapaklar ve disk etiketleri görsel içerecek veya içermeyecek 
şekilde tasarlanabilir.

Yatay, maksimum Yatay, minimum Yalnızca metin veya 
görsel alanı (etki alanı) görsel alanı (1/3 format kırpılmış görsel 
 yüksekliği)

Yatay, maksimum görsel Yatay, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya 
alanı (etki alanı) (1/3 format yüksekliği) kırpılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2 Mizanpaj dağılımı 2/3/5

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 1/3/2 Mizanpaj dağılımı 2/3/5

Mizanpaj seçenekleri standart format

Mizanpaj seçenekleri büyük format
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Ambalaj yazı alanı (burada büyük format kullanılarak gösterilmiştir)

Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ambalajda ayrılmış olan mizanpaj alanını 
ifade eder. Alt kısımda, yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde 
konumlandırılmıştır. Formatın diğer kenarlarından uzaklık 1/2 yıldız çapına denk gelir. 
Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.

Mizanpaj seçenekleri disk etiketleri

Yatay, maksimum görsel Yatay, minimum görsel alanı Yalnızca metin veya 
alanı (etki alanı) (1/3 format yüksekliği) kırpılmış görsel

Mizanpaj dağılımı 2/4/4 Mizanpaj dağılımı 4/2/4 Mizanpaj dağılımı 2/3/5
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Arka kapak yazı alanı

Arka kapağın tamamını kaplayan bir siyah arka plan bulunur. Tercihen burada görsel 
olmamalıdır. Alt kısımda, yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde 
konumlandırılmıştır (kapak sayfasına göre). Formatın diğer kenarlarında boşluk 3/4 yıldız 
çapıdır. 

Disk etiketi yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için diskte ayrılmış olan mizanpaj alanını 
ifade eder. Alt kısımda, yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalı olacak biçimde 
konumlandırılmıştır. Formatın diğer kenarlarından uzaklık 5/4 yıldız çapına denk gelir. 
Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına denk gelir.
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İç sayfalar görsel motifler bulunduracak veya bulundurmayacak biçimde tasarlanabilir. 
CD-ROM veya DVD’nin yerleştirildiği kısım tamamen siyah olabilir veya tamamını 
kaplayacak bir görsel barındırabilir.

İç sayfalar yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder.

İç sayfalar standart format

İç sayfalar

Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.
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Tüm ölçümler mm ile verilmiştir.

İç sayfalar büyük format
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İç sayfalar büyük format



Tasarım Rehberi
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Baskı
Ekran
Promosyon ürünleri
Ekip ve etkinlik kıyafetleri
3B marka platformları
Matbu
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Ekran
Bu bölüm, sunum ve TV’de ekranın düzenlenmesi ve kullanılması ile ilgili 
talimatları barındırır.

• Sunum
• Film ve TV
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Sunum
Yüksek etkili sunum slaytları hazırlamak için mizanpaj ilkeleri belirlenmiştir. 
Bu yönlendirmeler ayrı ihtiyaçlara yanıt verebilmek adına mizanpajlara uyum 
sağlamak için yeterli esnekliğe sahiptir.
Sunum slaytları için şablonlar marka temsilcilerinden temin edilebilir. Bunlar 
yalnızca Mercedes-Benz sunumları içindir.
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PowerPoint sunumları 16:9 formatında İngilizce olarak mevcuttur. Sunumlar içeriğin 
iletilmesini optimize etmek için siyah ve beyaz slaytlar barındırır. Gözalıcı içerikler için 
yani az metin ve pek çok görsel barındıran içerikler için siyah slaytlar tavsiye edilirken 
bilgilendirici, yoğun biçimde yazı içeren slaytlar için beyaz slaytlar kullanılmalıdır. 
PowerPoint şablonu, yol göstermesi ve ilham vermesi için kullanılabilecek pek çok 
örnek slayt barındırır. Bir başlık slaytı ve bir içerik slaytı içeren temel PowerPoint 
şablonu yanı sıra içerdiği örnek bir slayt gösterisiyle de esin kaynağı olabilir. Bu, çeşitli 
slayt örnekleri sağlar (ajanda, öne çıkan ürün özellikleri vb.) ve birden çok görsel 
barındıran mizanpajların nasıl kullanılabileceğini ve Saf Mavi yardımıyla ürünlerin nasıl 
vurgulanabileceğini gösterir. Ayrıca yeni slaytlara sürüklenip bırakılabilecek oklar ve 
tikleme işaretleri gibi ikonlar barındırır. Yazı tipi boyutları, satır aralıkları ve renkler gibi 
tüm önemli temel ayarlar hali hazırda ayarlanmıştır.

PowerPoint sunumları için şablonlar marka temsilcilerinden temin edilebilir. Asıl slaytlar 
üzerinde değişiklikler yapılmamalıdır.

Sunum slaytları
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Film ve TV
Aşağıdaki sayfalar, marka unsurlarının film ve TV için özel gereksinimlere 
uygun olacak biçimde kullanılmasıyla ilgili yönlendirmeleri içerir.
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TV son karesi

TV son karesi hareketli görüntüler için tasarlanmış bir üç köşeli yıldızdır. Marka ismi ve 
sloganı sözlü olarak ifade edilir.

TV son karesi özel olarak tasarlanmıştır ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. Her zaman, 
sipariş edilebilir olan MB Film TooSHax’tan alınmalıdır.

Gösterim 

Yıldız TV son karesinin ilk iki saniyesinde, katmanlama teknolojisi ve karışım efektleri 
kullanılarak siyah bir arka plan üzerinde görünmeye başlar. Ardından yıldız bir saniye 
boyunca ekranın ortasında kalır.

Marka ismi ve sloganı 

Marka ismi ve sloganı her zaman sözlü olarak ifade edilir. Binek otomobiller için ‘Das 
Beste oder nichts.’ veya ‘The best or nothing.’ sloganları kullanılır. TV son karesi yalnızca 
Almanca veya İngilizce olarak mevcuttur (tek istisna Quebec’tir). Kamyonlar için ‘Trucks 
you can trust’ sloganı kullanılırken; hafif ticari araçlar için ‘Vans. Born to run.’ ve 
otobüsler için ‘The standard for buses’ kullanılır.

Hareketli görüntülerin iki versiyonu vardır.

1. Seslendirmeli reklamlarda hareketli görüntü TV son karesi reklamı seslendiren aynı 
ses tarafından seslendirilir.

2. Seslendirmesiz reklamlarda hareketli görüntü TV son karesi seslendirilir.

Her departman bu TV son karelerinin seslendirilmesi için tek bir ses belirlemelidir. Bu 
ses markanın sözcüsü olacak ve tüm hareketli görüntü materyalinde kullanılacaktır. 
Binek otomobil kolu için marka sözcüsünü içeren, indirilmeye hazır standart bir versiyon 
bulunmaktadır.
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Animasyon URL (YouTube opsiyonu) 

URL genel olarak YouTube videoları dışında kullanılmaz, ancak YouTube videolarında TV 
son karesine hatırlatma olarak bir URL yerleştirilebilir.

Format 

Belirlenmiş format 16/9’dur. Özel formatlar için TV son karesi uygun şekilde 
ölçeklendirilmelidir.

1. Format 2. Yıldız

Başlık Güvenli Alanı= Metin için maksimum görülebilir alan 

İçerik Güvenli Alanı= Görsel içerik için maksimum görülebilir alan
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Yazı tipi
Metin unsurlarının film ve TV’ye dahil edilmesi için belirlenmiş iki seçenek vardır: ‘Ekranı 
kaplayan görsel üzerinde metin’ ve ‘siyah üzerine metin’ 

Optimum okunabilirliği sağlamak adına metin unsurları siyah zemin üzerine beyaz yazı 
tipiyle yerleştirilir. Eğer metin arka plandaki bir görsel üzerine geliyorsa yine açık biçimde 
okunabilir olmalıdır. Görsele bağlı olarak metin siyah veya beyaz renkte olabilir.

Metin entegrasyonu 

Metin unsurları mutlaka TV son karesinden önce kullanılmalıdır. Metin görüntülenirken 
yazılar ve en son kare üst üste binmemelidir.

Ekranı kaplayan görsel üzerinde metin 

Yazı tipi rengi: Beyaz veya siyah | Şeffaflık: % 95 Açık biçimde okunur olmasını sağlamak 
adına metin arka plandaki görsele bağlı olarak siyah veya beyaz renkte olmalıdır.

Siyah üzerine metin 

Yazı tipi rengi: Beyaz | Şeffaflık: % 95

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: “Tasarım Rehberi > Baskı > Gazete ve Dergi 
İlanları > Yazı Karakteri”
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Metin her zaman başlık güvenli alanı (metin için maksimum görülebilir alan) içinde sola 
hizalı olarak yerleştirilmelidir.

Tek bir sözcükten oluşan başlıklar başlık güvenli alanı (metin için maksimum görülebilir 
alan) içinde ortalanabilir.
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1. Başlık 
2. Teklif metni, bayi bilgileri

1. Başlık

“Corporate A Condensed Regular”, sola hizalı

Tercihen başlıklar tek satırlık olmalıdır, ancak en çok iki satıra kadar uzatılabilirler. Satır 
aralığı yazı tipinin % 100’üdür. 

2. Teklif metni, bayi bilgileri

“Corporate S Light”, sola hizalı

Teklif metinlerinin, başlık yazı tipi boyutuna oranı 1:2’dir (% 50). Teklif metni için satır 
aralığı, teklif metninde kullanılan yazı tipinin % 135’idir.

Teklifler, bayi bilgileri

Yasal detaylar

“Corporate S Light”, sola hizalı

Optimum okunabilirlik için “Corporate S Regular” da kullanılabilir. Yasal bildirimler için 
satır aralığı, yasal detaylarda kullanılan yazı tipinin % 135’idir.

Not: Yasal detaylar için (örneğin, CO₂ istatistikleri), kullanılan medya türüne bağlı olarak 
özel talimatlar uygulanır. Yasal detaylar açıkça görünür ve okunaklı olmalıdır. Bu nedenle 
arka plan ve yazı tipi rengine ayrıca özen gösterilmelidir. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon 
istatistikleri gibi yasal detaylar reklamın asıl içeriğinden daha geri planda olmamalıdır. Bu 
nedenle yasal detaylar en az asıl metin ile aynı boyutta paylaşılmalı ve bu bilgiler hiçbir 
koşulda reklam metninde kullanılan yazı tipinden daha küçük olmamalıdır. Eğer bir esas 
reklam metni yoksa açık biçimde okunurluk şarttır. Gerekli yasal bildirimlerin doğru 
şekilde nasıl ifade edileceği ülke düzeyinde belirlenmiş ve ilgili hukuk departmanının 
onayından geçmiş olmalıdır.
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Sosyal medya bildirimleri
Marka, hedef kitle tarafından kullanılan platformlar üzerinden diyalog kurmayı teşvik 
etmektedir. Sosyal medya linkleri yalnızca ilgili oldukları yerlerde ve açık biçimde artı 
değer sağladıklarında kullanılmalıdır. Linkler her zaman asıl içerikle bağlantılı olmalı ve 
kullanıcıyı katılım göstermeye devam eden açıklayıcı bir ifade ile paylaşılmalıdır. Bu, 
sosyal medya logolarının vurgulanması yoluyla sağlanır.

YouTube’da kullanım

YouTube içeriği diğer sosyal medya platformlarına referanslar içerebilir. URL’ler ve logolar 
bir metin açıklamasıyla (başlık) desteklenir. Bu linkler her zaman en son karenin arkasına 
yerleştirilir. Linkler paylaşılırken yazılar ve en son kare üst üste binmemelidir.

1. Başlık olarak açıklama metni ve URL’ler - her zaman Mercedes-Benz platformlarıyla 
birlikte kullanılır.

2. Başlık olarak açıklama metni ve sosyal medya logoları. Yıldız, Mercedes-Benz 
platformları için bir simge olarak kullanılır.

URL’ler ve sosyal medya logoları bir liste olarak düzenlenir.
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Renk ve arka plan 

Sosyal medya logolarının renkleri marka mizanpajıyla uyumlu hale getirilmiştir, bu 
nedenle yalnızca beyaz renkli olarak kullanılırlar.

Boyut ve boşluk 

Logonun yüksekliği 1/8 x yıldız çapıdır. Sosyal medya logosu ve URL arasındaki uzaklık 
ile sosyal medya logolarının arasındaki uzaklık logo yüksekliğinin yarısı kadardır (1/16 x 
yıldız çapı).

x= Yıldız çapı  
d= Uzaklık 

Uzaklık (d) sosyal medya logolarının yarı yüksekliği kadardır. URL dikey düzlemde sosyal 
medya logosunun ortasına denk gelecek biçimde hizalanır.

Lütfen dikkat: URL Sosyal Medya Kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda 
formatlanır. Sosyal medya logosuyla birlikte kullanıldığında isimlendirmenin olabildiğince 
kısa olması önemlidir. Özel konular için platformlar arası standartlaştırılmış bir 
isimlendirme yöntemi birkaç logoyu bir arada göstererek daha kompakt bir sunuş 
yapılmasını sağlar.
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Promosyon ürünleri
Baskı ve işlemeli versiyonlar promosyon ürünlerinde yıldızı ve marka ismini 
göstermek üzere geliştirilmiştir. Promosyon ürünleri üzerinde markanın 
görünürlüğü en önemli esasımızdır.
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Genel kurallar
Yıldız konumu ve boyutu

Marka ismi (isteğe bağlı)

Yıldız, promosyon üzerinde ilk tercih olarak siyah zeminde kullanılmalıdır. Baskı tekniğine 
bağlı olarak öncelik sırasına göre yıldızın 4C, 1C veya 1K versiyonu kullanılmalıdır. Yıldızın 
boyutu promosyonun ölçülerine göre değişkenlik gösterir. Yıldız, minimum 10 mm çapında 
kullanılabilir. Bu boyuttan küçük kalması durumunda sadece marka ismi kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Yıldıza ek olarak marka ismi siyah veya beyaz renkte eklenebilir. Marka isminin boyutu 
yıldızın ölçüsüyle doğru orantılıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi

İlave işaretler 

Ürün, etkinlik ismi ve bayi adı gibi bilgi verici ilave işaretler “Corporate A Condensed” 
yazı tipi kullanılarak eklenebilir. Kişiye özel promosyonlarda isimler “Corporate S” yazı 
tipi kullanılarak eklenebilir. 
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Promosyon örnekleri
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Promosyon örnekleri
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Promosyon örnekleri
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Promosyon örnekleri
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Promosyon örnekleri
E-Serisi
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Promosyon örnekleri
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Ekip ve etkinlik kıyafetleri
Baskı ve işlemeli versiyonlar ekip ve etkinlik kıyafetlerinde yıldızı ve marka 
ismini göstermek üzere geliştirilmiştir. İlgili sayfalardaki yönlendirmeler 
yıldızın ve marka isminin boyut ve konumlarının yanı sıra, ilave işaretlerin 
entegrasyonuna ilişkin olasılıkları da açıklamaktadır.
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Yıldız konumu ve boyutu

Yıldız, kıyafeti giyen kişinin sol tarafında göğüs hizasına yerleştirilir.
1. Yıldız çapı 60 mm örneğin, paltolar, yelekler
2. Yıldız çapı 50 mm örneğin, erkekler için gömlekler, polo yaka t-shirtler
3. Yıldız çapı 40 mm örneğin, kadınlar için bluzlar, polo yaka t-shirtler
4. Göğüs cebi olan kıyafetlerde marka logosu cebin yukarısında ortalanmış olacak 
şekilde konumlandırılır. Cebin ağzı ile yıldız arasındaki boşluk: 1/4 yıldız çapı

Renk  
Yıldızın işlemesi için giysinin malzemesinin rengine bakılmaksızın standart bir iplik rengi 
(gümüş gri) kullanılır.

Pantone 877C (referans: gümüş polyneon 1811)

Marka ismi isteğe bağlı 

Yıldıza ek olarak marka ismi siyah veya beyaz renkte sol kola veya sırt kısmına 
eklenebilir. İsteğe bağlı marka isminin nereye yerleştirileceği giysinin nasıl giyileceğine 
bağlı olarak belirlenir.

Marka ismi (büyük harf yüksekliği 1/4 yıldız çapı) sol kolun ortasına yerleştirilir. 
Kenar dikişinden uzaklık: 1/3 yıldız çapı.

Marka ismi, giysinin sırt kısmına da yerleştirilebilir (maksimum genişlik 30 cm).

Kolda marka ismi

Sırtta marka ismi
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İlave işaretler 

Ürün veya etkinlik isimleri gibi bilgi verici ilave işaretler “Corporate A Condensed” yazı 
tipi kullanılarak eklenebilir. Personel isimleri gibi açıklayıcı ilave işaretler “Corporate S” 
yazı tipi kullanılarak eklenebilir. İlave işaretler göğüs hizasında, yıldızın iç halkasıyla aynı 
hizada olacak ve giyen kişinin sağına gelecek şekilde yerleştirilir. İlave işaretlerin yazılı 
boyutu, 6 mm’lik bir yıldız için 60 mm’yi, 5 mm’lik bir yıldız için 50 mm’yi geçmemelidir.

İlave işaretler alternatif olarak sırt kısmına veya sağ kola yerleştirilebilir. Sırttaki ilave 
işaretin boyutu 30 cm’den daha geniş olmamalıdır. Sağ kola yerleştirilecek ilave işaretler 
için yukarıda belirtilen yazı ebatlarına uyulmalıdır.

Şapkalar

1. Yıldızın önde bulunduğu versiyon 
Yıldızın çapı 60 mm’dir ve yıldız siperin yukarısında ortaya yerleştirilmiştir. Logo, dikiş izi 
üzerine gelmemelidir.

Şapkanın kenarından marka isminin alt kenarına uzaklık: 3/4 yıldız çapı

2. Yıldızın solda bulunduğu versiyon 
Yıldızın çapı 50 mm’dir ve yıldız sol tarafa yerleştirilmiştir. Logo, dikiş izi üzerine 
gelmemelidir.

Şapkanın kenarından yıldızın alt kenarına uzaklık: 3/4 yıldız çapı

3. İlave işaretler  
Ürün veya etkinlik isimleri gibi bilgi verici ilave işaretler “Corporate A Regular” yazı tipi 
kullanılarak eklenebilir. Personel isimleri gibi açıklayıcı ilave işaretler “Corporate S” yazı 
tipi kullanılarak yazılı biçimde eklenebilir. Her zaman sağ tarafa yerleştirilirler.
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Örnekler
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Örnekler
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3B (3 boyut) marka platformları
Marka deneyiminin etkisini artırmak, gerçeklik algısının seviyesini yükseltmek 
ve Mercedes-Benz imajını günümüz şartlarına taşımak için üç boyutlu 
platformlar kullanılır.

• 3B marka görünümü stratejisi
• Fuarlar ve etkinlikler
 - Sütunlar ve kapı işaretleri
 - Sunum duvarları ve deskler
 - Sahne ve kürsüler 
 - Roll-up afişler
 - Bayraklar
 - İsim etiketleri
 - Masa isimliği
• Reklam panoları
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3B marka görünümü stratejisi
Her yıl perakende satışta, fuarlarda, etkinliklerde veya müşteri merkezlerimizde 
gerçekleşen müşteri temasının kaydedildiği üç boyutlu alanlara büyük önem 
verilir. Markamızı etkisi kalıcı olacak biçimde konumlandırmak ve bu anları 
bütün duyulara hitap eden bütünsel deneyimlere dönüştürmek için sabit marka 
unsurları ile mimarinin değişken mizanpaj unsurları ve marka mimarisindeki 
işaretlerin temel prensipleri tanımlanmıştır.
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3B marka görünümü için yönlendirici ilkeler

Lüks araçların önde gelen bir üreticisi olarak standartlarımızı karşılayacak şekilde, etkileyici ürün sunumları ve 
ilham verici müşteri hizmetleri için zemin hazırlıyoruz. Bu sayede Mercedes-Benz markasını güçlendiriyoruz. Ayrıca, 
yönlendirici ilkelere tutarlı ve kararlı biçimde bağlı kalarak markamızın “En İyi” olma vaadini üç boyutlu bir düzlemde 
gerçeğe dönüştürüyoruz.

Marka, farklı hedeflerle, çok çeşitli formatlara ve bağlamlara uyarlanır. Ancak markanın karakteri ve kimliği 3B marka 
görünümünün çok yönlü uygulamalarında ayırt edici özelliğini korumaya devam etmelidir.
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Marka mimarisinde işaretler

Yıldız, Mercedes-Benz markasını temsil eder. 3B markalaşmanın 5 kuralını temel almaktadır:

#1

Yıldızın yerleştirilmesi marka 
mimarisinin bir numaralı 
önceliğidir.

#2

Yıldız büyüktür ve kendisi için 
belirlenen alanda bulunur.

#3

Yıldız gümüş rengi ve prizmatiktir. 
Siyah arka plan üzerine veya tek 
başına konumlandırılır.

#4

Yıldız ve marka ismi, 3 boyutlu 
düzlemde her zaman ayrı olarak 
konumlandırılır.

#5

Marka ismi beyazdır, prizmatik 
değildir ve tek başına 
konumlandırılır.
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Fuar konseptine ek olarak geçici marka platformlarına özel görsel ilkeler 
bulunmaktadır.

Fuarlar ve etkinlikler
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Sütunlar ve kapı işaretleri
Sütunlar tek başına duran yıldızın konumuna bağlı olarak bir işaret görevi görebilir veya 
bilgi taşıyabilir. Örneğin, yön gösterebilir.

Örnek mizanpaj 400 x 1800 mm Örnek mizanpaj 500 x 1800 mm



304Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | 3B Marka Platformları | Fuarlar ve Etkinlikler

1. Yıldız, marka ismi ve slogan 3. Yazı tipi

4. Renkler

Bir işaret olarak sütun  
Yıldız, optimum etki alanı korunacak şekilde formatın üst kenarına konumlandırılır  
(= Görüntü genişliği).

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 160 mm (1 etki alanı modülü)

Bilgi verici bir işaret olarak sütun  
Yıldız, marka ismi ve slogan formatın üst kenarına konumlandırılır. Marka isminin üstü, 
yıldızın iç halkasına hizalanır.

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 100 mm (2 etki alanı modülü)

Marka isminin genişliği: Formata bağlıdır  
Marka isminin örnek gösterimleri: 150 mm (% 150 yıldız çapı)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi

Corporate A Condensed Regular, Corporate S Light veya Regular 
Yazı tipi boyutu esnektir | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0 

Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

Sütunlar için zemin olarak Koyu Siyah kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005

Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade eder. Üst 
kısımdaki yazı alanı, yıldız için belirlenmiş olan etki alanına bağlıdır. Yazı alanı ile formatın 
yan kenarları arasındaki mesafe 1/3 yıldız çapına denk gelir.

2. Yazı alanı
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Kapı işaretlerinin boyutu kullanımına göre belirlenir. Kapı işaretleri, yıldızlı veya yıldızsız 
olarak, siyah veya beyaz renkte tasarlanabilir. Kapı işaretlerinde marka ismi kullanılmaz.

1. Yıldız (isteğe bağlı)

Yıldız, belirlenmiş etki alanı korunacak şekilde formatın sağ alt köşesinde konumlandırılır. 
Zorunlu boşluk alanında başka bir unsur bulunamaz.

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 29 mm (4 etki alanı modülü)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

2. Yazı alanı

Yazı alanının alt kısmı, yıldızın etrafındaki belirlenmiş etki alanı göz önünde 
bulundurulacak şekilde, yıldızın iç halkası esas alınarak belirlenir. Yazı alanı ile formatın 
diğer kenarları arasındaki mesafe 1/2 yıldız çapıdır.

3. Yazı tipi

Corporate A Condensed Regular 
Yazı tipi boyutu esnektir | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0 
Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır. 

Tüm metin unsurları siyah veya beyaz olmalıdır.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

4. Renkler

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah veya Düz Beyaz kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005 

Beyaz 4C (4C baskı)  
CMYK 0 | 0 | 0 | 0

Kapı işaretleri 
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Sunum duvarları ve deskler
Sunum duvarları ve deskler fuarlarda ve diğer etkinliklerde kullanılır. Tasarım seçenekleri 
genel düzene bağlı olarak değişkenlik gösterir.

1. Seçenek: Eğer etrafındaki alan bir sütun ile veya üzerinde yıldız barındıran bir gösterim 
standı ile açıkça Mercedes-Benz markasını ifade edecek şekilde düzenlenmiş ise sunum 
duvarı, üzerinde yıldız, marka ismi, sloganı ve panoramik mizanpaj barındırmaya gerek 
olmadan tamamen bir görsel ile kaplanabilir. 

2. Seçenek: Eğer sunum duvarı tek başına duruyorsa siyah bir arka plan üzerinde yıldız, 
marka ismi/sloganı ve metin unsurları bulunmalıdır (panoramik mizanpaj).

Marka isminin/sloganının dahil edilmesi isteğe bağlıdır.

Deskler de Mercedes-Benz işareti olmadan tasarlanır. Metin unsurlarının eklenmesi 
isteğe bağlıdır. Deskler siyah veya beyaz olabilir.

1. Seçenek: Genel düzenin değişebilir unsurları  
Etraftaki alan açık biçimde Mercedes-Benz markasını ifade etmektedir.

2. Seçenek: Standart varyantlar  
Sunum duvarı tüm markaya özel unsurları barındırır ve tek başına durmaktadır.

1. Etraftaki alan açık biçimde Mercedes-Benz’i ifade ediyor  
(örneğin, sütun, gösterim standı)  
2. Sunum duvarı  
3. Desk
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Sunum duvarları

Arka planı tamamen kaplayan görsel (etraftaki alan açıkça Mercedes-Benz markasını 
ifade ediyor olmalı)

Görsel içeren panoramik mizanpaj

Metin veya arka plandan bağımsız motifleri içeren panoramik mizanpaj

Dikey mizanpaj seçeneği

Örnek mizanpaj 4000 × 2000 mm  
x= Yıldız çapı
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1. Yıldız, marka ismi ve ifade

2. Yazı alanı

3. Yazı tipi 4. Renkler

En büyük etki için, yıldız, marka ismi ve sloganı, optimum etki alanı göz önünde 
bulundurulacak şekilde sunum duvarının üst format kenarına konumlandırılır.

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 320 mm (5 etki alanı modülü)

Marka isminin genişliği: Formata bağlıdır  
Marka isminin örnek gösterimleri: 480 mm (% 150 yıldız çapı)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi

Üst kısımdaki yazı alanı, yıldızın etrafındaki belirlenmiş etki alanı göz önünde 
bulundurulacak şekilde, yıldızın iç halkası esas alınarak belirlenir. Yazı alanı ile formatın 
diğer kenarları arasındaki mesafe 1/2 yıldız çapıdır. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına 
denk gelir.

Metin unsurlarının konumlandırılması: Tüm metin unsurları yazı alanına serbestçe 
yerleştirilebilir. Metin standart olarak sola hizalı olmalıdır.

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005

Tüm metin unsurları siyah veya beyaz olmalıdır. Eğer arka planın kontrastı % 35 veya 
üzerindeyse görsellerde beyaz renk kullanılmalıdır.

Başlık  
Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde bir 
minimum boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi için 
büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Minimum boyut yıldız çapına bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0  
Minimum boyut örnek gösterim: 340,5 pt

Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Alt başlık  
Corporate S Light

Başlık bir alt başlık ile kombine edilebilir. Alt başlıkların boyutunun başlıklara oranı  
2:5 olarak belirlenmiştir (% 40). Eğer bir başlığın boyutu büyütülürse alt başlık da orantılı 
biçimde büyütülmelidir. 2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin  
% 80’idir.

Yazı tipi boyutu başlığın boyutuna bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 120 | Tracking (TR) 
Metrics 0

Aralıklar  
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri
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Deskler 

Deskler siyah veya beyaz olabilir. Desklerin boyutu alana göre değişiklik gösterir. Yazı 
alanının boyutlarını hesaplamak için varsayımsal bir yıldız boyutu belirlenmelidir.

Yıldız boyutunun belirlenmesi için formül:  
Yıldız çapı (mm)= Format genişliği (mm): Etki alanı modüllerinin sayısı: 2,5  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 200 mm (4 etki alanı modülü)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Örnek mizanpaj 2000 x 1000 mm

1. Yazı alanı

Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için desklerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade 
eder. Yazı alanı ile formatın diğer kenarları arasındaki mesafe 1/2 yıldız çapına denk 
gelir.

2. Yazı tipi

Tüm metin unsurları siyah veya beyaz olmalıdır.

Başlık  
Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde 
minimum bir boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi 
için büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Minimum boyut yıldız çapına bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0  
Minimum boyut örnek gösterim: 175,5 pt 

Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Alt başlık  
Corporate S Light

Başlık bir alt başlık ile kombine edilebilir. Alt başlıkların boyutunun başlıklara oranı  
2:5 olarak belirlenmiştir (% 40). Eğer bir başlığın boyutu büyütülürse alt başlık da orantılı 
biçimde büyütülmelidir. 2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin  
% 80’idir.

Yazı tipi boyutu başlığın boyutuna bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 120 | Tracking (TR) 
Metrics 0

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

3. Renkler

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah veya Düz Beyaz kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005 Beyaz 4C (4C baskı) CMYK 0 | 0 | 0 | 0
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Sahneler ve kürsüler

1. Sahne 2. Kürsüler

Sahneler  
Sahnenin boyutu ve ayarlamaları yerine bağlı olarak belirlenir.

Örnek mizanpaj 11 x 4 m

1. Yıldız

En büyük etki için yıldız, belirlenmiş etki alanı göz önünde bulundurulacak şekilde 
formatın üst kenarına konumlandırılır. Tercihen, prizmatik 3B yıldız kullanılmalıdır. 
Alternatif olarak yıldızın baskısı alınabilir (4C).

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 880 mm (5 etki alanı modülü)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

2. Yazı alanı

Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için sahnelerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade 
eder. Alt kısımda yazı alanı marka isminin alt tabanına hizalanmıştır. Formatın diğer 
kenarlarından uzaklık 1/2 yıldız çapına denk gelir. Görselden uzaklık 1/4 yıldız çapına 
denk gelir.

Metin unsurlarının konumlandırılması: Tüm metin unsurları yazı alanına serbestçe 
yerleştirilebilir. Metin standart olarak sola hizalı olmalıdır.

3. Yazı tipi (isteğe bağlı)

Metin unsurları siyah zemin üzerindeyken mutlaka beyaz renkte olmalıdır.

Başlık 
Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde bir 
minimum boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi için 
büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Minimum boyut yıldız çapına bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0  
Minimum boyut örnek gösterim: 936,25 pt 

Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.
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Alt başlık 
Corporate S Light

Başlık bir alt başlık ile kombine edilebilir. Alt başlıkların boyutunun başlıklara oranı  
2:5 olarak belirlenmiştir (% 40). Eğer bir başlığın boyutu büyütülürse alt başlık da orantılı 
biçimde büyütülmelidir. 2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin  
% 80’idir.

Yazı tipi boyutu başlığın boyutuna bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 120 | Tracking (TR) 
Metrics 0

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

4. Renkler

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005
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Kürsüler  
Kürsüler siyaha veya beyaza boyanır. Kürsülerin boyutu alana göre değişiklik gösterir. 
Marka isminin dahil edilmesi isteğe bağlıdır. Kürsülerin üzerine yıldız yerleştirilmez.

B= Marka ismi yüksekliği

1. Marka ismi

Marka ismi kürsünün üst kısmına, yazı alanı içerisine yerleştirilebilir.

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi

2. Yazı alanı

Yazıl alanı ile formatın kenarları arasındaki mesafe bir marka ismi yüksekliğine denk gelir.

3. Renkler

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah veya Düz Beyaz kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005 

Beyaz 4C (4C baskı)  
CMYK 0 | 0 | 0 | 0
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Roll-up afişler
Roll-up afişler fuarlarda ve diğer etkinliklerde kullanılabilir.

Yıldızlı roll-up afişler:  
Markayı belirtmek için kullanılan afişlerde yalnızca yıldız bulunur. Tanımlama ve iletişim 
için kullanılan afişlerde yıldız ve marka ismi/sloganı bulunur.

Örnek mizanpaj 2100 x 850 mm

Yıldızsız roll-up afişler:  
Roll-up afişler, siyah veya beyaz arka plan üzerinde görselli ve  görselsiz tasarlanabilir.

Örnek mizanpaj 2100 x 850 mm
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1. Yıldız, marka ismi ve slogan

Yalnızca yıldızı barındıran afişler  
Yıldız, optimum etki alanı korunacak şekilde formatın üst kenarına konumlandırılır  
(= Görüntü genişliği).

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 340 mm (1 etki alanı modülü)

Yıldız, marka ismi ve slogan barındıran afişler  
Yıldız, marka ismi ve slogan formatın üst kenarına konumlandırılır. Yıldızın boyutu iki etki 
alanı modülü baz alınarak hesaplanır. Marka isminin üstü, yıldızın iç halkasına hizalanır.

Optimum etki alanı  
Sol/sağ: 3/4 yıldız çapı  
Üst/alt: 1/2 yıldız çapı

Yıldız çapı: Formata bağlıdır  
Örnek gösterimlerde yıldız çapı: 170 mm (2 etki alanı modülü)

Marka isminin genişliği: Formata bağlıdır  
Marka isminin örnek gösterimleri: 255 mm (% 150 yıldız çapı)

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Temel Unsur > Yıldız

Daha detaylı bilgi için lütfen inceleyiniz: Marka Unsurları > Genel Unsur > Marka İsmi

2. Yazı alanı

Yıldızlı afişlerde yazı alanı  
Maksimum yazı alanı, yazı yazılması için afişlerde ayrılmış olan mizanpaj alanını ifade 
eder. Üst kısımdaki yazı alanı, yıldız için belirlenmiş olan etki alanına bağlıdır. Yazı alanı 
ile formatın yan kenarları arasındaki mesafe 1/3 yıldız çapına denk gelir. Alt kısımda 
mesafe, format yüksekliğinin 1/3’üdür.

Yıldızsız afişlerde yazı alanı  
Üst kısımda formatın kenarından uzaklık 1/2 yıldız çapıdır. Yazı alanı ile formatın yan 
kenarları arasındaki mesafe 1/3 yıldız çapına denk gelir. Alt kısımda mesafe, format 
yüksekliğinin 1/3’üdür.

Başlık  
Corporate A Condensed Regular

Başlıklar için büyük harf yüksekliğinin yıldız çapının 1/4’üne denk geleceği şekilde 
minimum bir boyut belirlenmiştir. Başlık, daha çok öne çıkması veya tonu değiştirmesi 
için büyütülebilir. Satır aralığı yazı tipinin % 100’üdür.

Minimum boyut yıldız çapına bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 100 | Tracking (TR) Metrics 0 
Minimum boyut örnek gösterim: 181 pt Metrics InDesign’da bir yazı tipi aralığı ayarıdır.

Alt başlık 
Corporate S Light

Başlık bir alt başlık ile kombine edilebilir. Alt başlıkların boyutunun başlıklara oranı  
2:5 olarak belirlenmiştir (% 40). Eğer bir başlığın boyutu büyütülürse alt başlık da orantılı 
biçimde büyütülmelidir. 2 satırlı bir alt başlık için satır aralığı, alt başlık yazı tipinin  
% 80’idir.

Yazı tipi boyutu başlığın boyutuna bağlıdır | Satır aralığı (LS) % 120 | Tracking (TR) 
Metrics 0  
Minimum boyut örnek gösterim: 72,4 pt

Aralıklar 
Başlık ve alt başlık arasındaki aralıklar başlık satır aralığının % 80’i olarak sabitlenmiştir.

Ana metin 
Corporate S Light 
Vurgular: Corporate S Demi

Yazı tipi boyutu 60 pt | Satır aralığı (LS) % 135 | Tracking (TR) Metrics 0
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Ana metin maddelerle veya kesik çizgilerle düzenlenebilir. 

Satır başı mesafesi 45 pt için 15,6 mm ve 60 pt için 21,6 mm.

Metnin iki dilli medyalara entegrasyonu için lütfen bkz.  
Marka unsurları > Temel Unsur > Yazı Karakteri > İkinci Dil Kullanım İlkeleri

4. Renkler

Arka plan rengi olarak Koyu Siyah veya Düz Beyaz kullanılır.

Siyah 4C (4C baskı)  
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)  
Boya: RAL 9005 

Beyaz 4C (4C baskı)  
CMYK 0 | 0 | 0 | 0



316Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | 3B Marka Platformları | Fuarlar ve Etkinlikler

Birden fazla roll-up afişin kullanılması  
Birden fazla afiş olması durumunda bunların her birinde yıldız kullanılmamalıdır. Eğer 
afişlerden birisinde siyah arka plan üzerinde yıldız bulunuyorsa diğer afişler siyah veya 
beyaz arka planlı ve yıldızsız olabilir.

1. Seçenek: Roll-up afişlerden bir tanesi markayı tanımlama işlevini yerine getiriyor, 
diğer afişler yıldızsız olabilir.

Örnek 1: Siyah ve tam görsel Örnek 2: Siyah ve siyah  
kombinasyonu kombinasyonu

Örnek 3: Siyah ve beyaz 
kombinasyonu (bilgi)

Örnek 4: Eğer etraftaki alan açık biçimde 
Mercedes- Benz markasını ifade ediyorsa 
örneğin, afişlerin yanındaki bir sütun ile, 
yıldız kullanılmasına gerek yoktur.

2. Seçenek: Roll-up afişlerden bir tanesi markayı tanımlama ve bilgi aktarma işlevini 
yerine getiriyor.

Aynı afiş birden fazla kullanılamaz.
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Bayraklar
1/4 x 1/4 x

1/2 x

Masa bayrağı uygulama örneği

85x310mm

Plaj bayrakları uygulama örnekleri

1/2 x 1/2 x

1/2 x
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İsim etiketleri
İsim etiketleri, fuar veya etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yakaya veya 
boyundan askılıkla kullanılabilir.

İsim etiketleri için iki ölçü vardır: 65 x 100 mm and 40 x 70 mm.

Örnek düzen (65 x 100 mm)

İsim ve soyisim: Corporate A Condensed 
Unvan: Corporate S Regular veya Corporate S Demi

x= Yıldız çapı

Diğer önrekler

65 x 100 mm 40 x 170 mm
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Masa isimliği, fuar veya etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçgen olarak 
masaya oturtulur ve iki yüzeyide baskılıdır.

Örnek düzen (105 x 295 mm)

Masa isimliği

x= Yıldız çapı

İsim ve soyisim: Corporate A Condensed 
Unvan: Corporate S Regular veya Corporate S Demi
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Reklam panoları

Sabit panolar (yani LED olmayan panolar) için duruma bağlı olarak iki standart versiyon 
bulunmaktadır:

1. Birden çok modüle yayılmış mesaj

Bu versiyon marka ismiyle birlikte Mercedes-Benz yıldızını kullanır.

Yıldızın boyutu

Bu panoların uzak mesafelerden görülebilme ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 
Mercedes-Benz yıldızı, panonun kenarı ve yıldız arasında ufak bir boşluk kalacak şekilde 
dikey eksene ortalanır (hesaplamalar panonun yüksekliğinin ona bölünmesiyle yapılır). 

Üstten/alttan boşluk: Pano yüksekliğinin 1/10’u  
Yıldız çapı x= Pano yüksekliğinin 8/10’u

Yıldız-marka ismi kombinasyonu ayrı modüllerde işaretleme yapılırken kullanılır.

Birden çok modüle yayılmış mesajın etki alanı

x= Yıldız çapı

Üst/alt: 1/8 yıldız çapı  
Sol/sağ: 1 yıldız çapı

Tek bir modül üzerindeki markanın etki alanı

x= Yıldız çapı

Üst/alt: 1/8 yıldız çapı  
Sağ: 1/2 yıldız çapı
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Marka mesajının/marka isminin boyutu ve konumu

x= Yıldız çapı

Yükseklik en çok 3/5 x (% 60) olarak belirlenebilir. Mesaj veya marka ismi, yıldızın soluna 
önceden belirlenmiş bir mesafede konumlandırılır. Pano yüksekliğinin merkez ekseninin 
ortasına hizalanır. Mesajda Corporate A Condensed yazı tipi kullanılır.

Bayilerin entegrasyonu  
Reklam panolarına bayileri entegre etmek için bayinin adı ve resmi durumu yıldız ile 
hizalanır. Bayi logoları yıldız ile birlikte kullanılmamalıdır.

x= Yıldız çapı

Bayi adının boyutu yıldızın iç halkasının üst ve alt kısmına hizalanır. Metin yıldızın soluna, 
yıldızdan en az 1 x mesafe uzaklıkta olacak şekilde konumlandırılır. Metinde Corporate S 
yazı tipi kullanılır.

Üst/alt etki alanı: 1/8 yıldız çapı  
Sol: 1 yıldız çapı  
Sağ: 1/2 yıldız çapı
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Matbu
Bu bölümde bayi matbularıyla ilgili özel yönergeler sunulmaktadır. Basılı 
materyaller için geçerli olan özgün tasarım talimatlarına lütfen dikkat edin.
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Bayi matbuları

• Antetli kağıt
• Faks formu
• Yazım kılavuzu 
• E-posta imzası 
• Formlar ve faturalar
• Kartvizit
• Zarflar
• Saygılarımızla kartı
• Personel yaka kartı
• Fatura formu 
• Sevk irsaliyesi
• Ön iş emri formu 
• İş emri formu
• İş emri açılış/kapanış formu

• Service24h iş emri formu 
• Dış işçilik formu 
• Kalite raporu 
• Servis faturası
• Yedek parça irsaliyesi
• Yedek parça faturası 
• Yedek parça irsaliyeli fatura 
• Hasarlı araç ekspertiz formu 
• Mercedes-Benz mobilo formu
• Tahsilat makbuzu 
• Gider pusulası
• Dijital formlar
• Servis tanıtım kartı
• Yağ kartı

Bu bölümde matbu evraklarla ilgili özel yönergeler sunulmaktadır. Basılı 
materyaller için geçerli olan özgün tasarım talimatlarına lütfen dikkat ediniz. 
İçerikteki tüm matbuların çalışma dokümanlarını Bayinet'ten temin edebilirsiniz.



325Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Matbu  | Bayi Matbu | Antetli Kağıt

Antetli kağıt
Mercedes-Benz logosunun etkisinin bozulmaması için, diğer grafik ve sözcük işaretleri 
başlıktan çıkarılır.

Alt başlık metin blokları yukarıya hizalanır ve sola hizalanmış düzensiz metin olarak aşağı 
doğru uzar. En uzun bloğun son satırı, alt format kenarından 8 mm uzağa yerleştirilir.

Ticari marka koruma bildiriminin konumu da kesin olarak alt format kenarından (Metin 
alt çizgisi) 8 mm uzakta olarak belirlenmiştir. Metin bloğu ile ticari marka koruma 
bildirimi arasında en az 2,5 mm’lik bir mesafe bırakılmalıdır. Yıldızın konumu, alt format 
kenarından 6,5 mm uzakta olarak belirlenmektedir.
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Teknik özellikler

Boyut: 210 x 297 mm (A4)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 7,5 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt,  
sola hizalı, maks. 3 satır.

3. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı.

4. Şirket unvanı, adres, iletişim bilgileri, ticari 
detaylar, yerel internet adresi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola 
hizalı. 

İlgili yerel bir internet adresi bulunmuyorsa 
uluslararası adres  
(www.mercedes-benz.com.tr) kullanılmalıdır.

5. Katlama ve delgeç işaretleri (İsteğe bağlı) 
Konumlar, ülkeye özgü gereksinimlere uyacak şekilde 
değiştirilmelidir.

6. Ticari marka koruma bildirimi 
Corporate S Light, 7,5 pt, sola hizalı. 
Yıldız: Özel çizim versiyonu 
Yıldız çapı: 5 mm 
Konum: Alttan 6,5 mm uzakta

Antetli kağıt uygulama örneği

Üretim 
Kağıt:  
Standart ofset kağıdı, 80 gr, beyaz 
Referans:  
Inapa Tecno Premium

Baskı:  
Ofset baskı 
Devam sayfaları baskısız ve ilk sayfa ile aynı kağıt 
özelliklerine sahip olmalıdır.

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi, yıldız (Ticari marka koruma bildirimi), 
katlama ve delgeç işaretleri 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)

Antetli kağıt
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Birden fazla lokasyonu bulunan bayiler, adres, iletişim numaraları ve ticari bilgilerini 
antetli kağıdın arkasına yerleştirebilir.

Sayfa düzeni daima soldan sağa ve aşağıdan yukarıya olacak şekilde başlar. Beşten fazla 
metin bloğunun olması durumunda, tüm ek metin blokları 4 mm açıklık bıraktıktan sonra 
metin bloklarının ilk sırasının üstüne yerleştirilir. Okuma yönüyle uyumlu olması için sıra 
hizalanmalıdır.

Metin bloğunun ilk satırı, ön sayfanın ilk alt başlığıyla birlikte yukarıya hizalanır.

Teknik özellikler

Boyut: 210 x 297 mm (A4)

1. Şirket unvanı, adres, iletişim bilgileri 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı.

Renkler 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)

Uygulama örneği

Antetli kağıt
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Faks formu
Faksların şablonu, bir şirketin antetli kağıdına ve ayrıca faks başlığının bilgilerine (Faksı 
gönderen/alan, sayfa sayısı, departman, vs.) dayanır.

En iyi iletim sonuçları için, fakslarda logonun çizim versiyonu (1K, siyah) kullanılır. Faks 
şirket dışında iletişim için mektup olarak kullanılıyorsa, bağımsız ülke gereksinimlerine 
uygun şekilde ticari ve yasal bilgiler içermelidir.

Alt bilgi metin blokları yukarıya hizalanır ve sola hizalanmış düzensiz metin olarak aşağı 
doğru uzar. En uzun bloğun son satırı, alt format kenarından 8 mm uzağa yerleştirilir

Ticari marka koruma bildiriminin konumu da kesin olarak alt format kenarından (Metin 
alt çizgisi) 8 mm uzakta olarak belirlenmiştir. Ticari marka koruma bildiriminin üstündeki 
metin bloğunun mesafesi en az 2,5 mm olmalıdır. Yıldızın konumu, alt format kenarından 
6,5 mm uzakta olarak belirlenmiştir.

Mercedes-Benz logo etkisinin bozulmaması için, diğer grafik ve sözcük işaretleri 
başlıktan çıkarılır.
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Teknik özellikler

Boyut: 210 x 297 mm (A4)

1. Logo 
Yatay logo (1K) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: sayfanın üstünden 7,5 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt, sola 
hizalı, maks. 3 satır.

3. Kurum özelliği 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı.

4. Faksı gönderen/alan bilgileri 
Corporate S Bold, 8,5 pt, sola hizalı. 
Sözleşme durumunun alt çizgisinin 12 mm altındaki 
bir alt çizgiye/departmanların son satırının 10 mm 
altına yerleştirilir.

5. Tarih, sayfa sayısı vs. 
Corporate S Regular, 8.5 pt, sola hizalı.Sözleşme 
durumunun alt çizgisinin 12 mm altındaki bir alt 
çizgiye yerleştirilir. Tüm ek bilgiler, 10 mm aralıklarla 
sıralanır.

6. Birim adresi, iletşim bilgileri, internet adresi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola 
hizalı. 
İlgili yerel bir internet adresi bulunmuyorsa 
uluslararası adres (www.mercedes-benz.com.tr) 
kullanılmalıdır.

7. Ticari marka koruma bildirimi 
Corporate S Light, 7,5 pt, sola hizalı. 
Yıldız: Özel çizim versiyonu 
Yıldız çapı: 5 mm 
Konum: Alt format kenarından 6,5 mm uzakta

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili antetli kağıt sayfasına 
bakabilirsiniz.

Renkler 
Logo 
1K (siyah) 
Tipografi, yıldız (Ticari marka koruma bildirimi) 
Siyah

Faks formu uygulama örneği

Faks formu
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Adres ve ana metin, burada gösterildiği üzere antetli kağıda yerleştirilir. İmza, Türkçe 
kullanım kurallarına göre yerleştirilmelidir.

Ana metin Corporate S Regular, 11pt, sola hizalı, hizalanmamış (Solda düzenli), büyük ve 
küçük harfidir. Corporate yazı tipi mevcut değilse Arial kullanılmalıdır.

Antetli kağıdın düzeni, DL zarflarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Adres altı 
satırı geçmemelidir.

Metin içindeki vurgu, kalın harşerle yapılabilir. Aynı mektupta yalnızca bir vurgu yöntemi 
kullanılmalıdır. Büyük harşer yalnızca referanslarda, cümle başlarında ve uygun isimlerde 
kullanılır.

Noktalama işaretleri gösterildiği gibi kullanılır. Noktadan sonra bir boşluğa izin verilir.

Bir tam satır aralığı, paragraşarı ayırır. Hitap ve konu başlığı veya metin başlangıcı 
arasında bir tam satır aralığına izin verilir. İmza için dört tam satır aralığına izin verilir.

Uygulama örneği

Teknik özellikler

1. Konu satırı 
Corporate S Bold, 11 pt, standart satır aralığı, sola hizalı.

2. Ana metin 
Corporate S Regular, 11 pt, standart satır aralığı, sola hizalı.

3. Ana metin, vurgu 
Corporate S Bold, 11 pt, standart satır aralığı, sola hizalı.Corporate 
yazı tipi mevcut değilse Arial kullanılmalıdır.

Yazım kılavuzu
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E-postalarda gönderinin altına standart olarak aşağıdaki gibi imza eklenmelidir.

E-posta imzası

Teknik özellikler

Yazı tipi 
Sans Serif, 10 pt, standart satır aralığı, sola hizalı ve siyah.

Örnek imza
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Formlar ve faturalar
Diğer Mercedes-Benz matbu evraklarında olduğu gibi, formların ve faturaların başlangıç 
noktası, belirlenmiş logolu cilt başlığıdır.

İlgili sistem gereksinimleri ve uyarlama seçenekleri dikkate alınarak, sola hizalı metin 
bloklarının formundaki alt başlık düzeninin kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi 
gerektiğini lütfen unutmayın.

Teknik özellikler

Boyut: 210 x 297 mm (A4)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 7,5 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt, sola hizalı, maksimum 3 satır.

3. Kurum özelliği 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı.

4. Birim adresi, iletişim bilgileri, internet adresi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı. 
Yerel bir internet adresi bulunmuyorsa uluslararası adres (www.mercedes-benz.com.tr) 
kullanılmalıdır.

5. Ticari marka koruma bildirimi 
Corporate S Light, 7,5 pt, sola hizalı 
Yıldız: Özel çizim versiyonu 
Yıldız çapı: 5 mm 
Konum: Alttan 6,5 mm uzakta

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi, yıldız (Ticari marka koruma bildirimi) 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)

Uygulama örneği
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Kartvizit
Sol taraftaki metin bloğu, şu sıradaki maksimum sekiz satırdan oluşur: Ad, unvan, 
görev ve iş birimi, telefon, faks ve cep telefonu (Sağ sütunda yeterli yer yoksa), e-posta, 
facebook (Tercihe bağlı) ve twitter (Tercihe bağlı). 

Sağ taraftaki metin bloğu, şu sıradaki maksimum sekiz satırdan oluşur: Şirket adı/bayi 
adı, kurum özelliği, adres, telefon, faks ve cep telefonu (GSM).

Metin kutusu aşağıdan yukarıya doğru şekillenir ve diğer tüm öğelerin konumunu belirler. 
Arka tarafta, yukarıdaki sıraya göre ön tarafta yer kalmadığı için yer almayan ek adresler 
ve bilgiler bulunur. Metin bileşenleri, arka tarafa en az satırlık blok halinde değiştirilir.

Kartvizitler çok fazla bilgi ile doldurulmamalıdır.

Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.

Örnek kartvizit Örnek kartvizit (AMG)

AMG kartivizitlerinde, Mercedes-Benz logosu solda ve 
tüm yazılar siyah olmalıdır.
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Kartvizit
Teknik özellikler

Boyut: 85 x 54 mm

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 10 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 5 mm uzakta

2. İsim, soyisim 
Corporate S Regular, 11 pt, satır aralığı 12 pt, sola hizalı.

3. Konum/unvan bilgisi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı. 
Pozisyon ve birim bilgisi, önceki satırlara 1/2 satır aralığı uzaklığı korunarak şirket adı ve 
adres bloğuyla hizalanır.

4. Bayi adı 
Corporate S Demi, 7.5 pt, satır aralığı 8.5 pt, sola hizalı.

5. Kurum özelliği 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı.

6. Şirket bilgileri, adres, iletişim, numaralar ve e-posta adresi

Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı, 5 mm kenar aralığı ile aşağıdan 
yukarıya doğru şekillenir.

Üretim 
Kağıt: Conqueror CX, elmas beyazı, 320 gr 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi ve semboller 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)
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Mümkün olan yerlerde zarflar ve posta poşetleri logoyu belirlenen şekilde göstermelidir. 
Firma ismi logonun altına yerleştirilmiştir.

Logo, ilgili ülkenin posta düzenlemelerine uygun olarak sol üst ya da sağ üst format 
kenarına dikey olarak ortalanır. Adres pencereli zarflarda logo, adres penceresine göre 
sola hizalanır.

Zorunlu boşluk alana başka hiçbir öğe yerleştirilemez (1/4 yıldız çapı).

Zarflar - C5 zarf
Teknik özellikler

Boyut: 229 x 162 mm (C5)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 11,25 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt, sola hizalı.

3. Birim adresi 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı, ilk 
satırın üstünde 4 pt satır aralığı.

Üretim 
Kağıt: Geri dönüşümlü kağıt 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)

Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.
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Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.

C4 zarf, yatay
Teknik özellikler

Boyut: 324 x 229 mm (C4)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 11,25 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt, sola hizalı.

3. Birim adresi 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı, ilk 
satırın üstünde 4 pt satır aralığı.

Üretim 
Kağıt: Geri dönüşümlü kağıt 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)
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C4 zarf, dikey, adres pencereli

Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.

Teknik özellikler

Boyut: 324 x 229 mm (C4)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 11,25 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 11,5 pt, satır aralığı 13 pt, sola hizalı.

3. Birim adresi 
Corporate S Light, 8,5 pt, satır aralığı 9 pt, sola hizalı, ilk satırın üstünde 4 pt satır aralığı.

Metin blokları için belirlenen özellikler, adres pencereleri bulunan zarflar için de 
geçerlidir.

Üretim 
Kağıt: Geri dönüşümlü kağıt 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)
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Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.

DL zarf
Teknik özellikler

Boyut: 220 x 110 mm (DL)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 11,25 mm altta

2. Şirket unvanı 
Corporate S Regular, 10 pt, satır aralığı 11 pt, sola hizalı.

3. Birim adresi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8 pt, sola hizalı, adres ve sözleşme durumu 
metninin ilk satırının üstünde 3 pt satır aralığı.

Metin blokları için belirlenen özellikler, adres pencereleri bulunan zarflar için de 
geçerlidir.

Üretim 
Kağıt: Geri dönüşümlü 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)
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Saygılarımızla kartı
Saygılarımızla kartının tasarımı isimleri Mercedes-Benz ön ekini içeren tüm firmalar için 
tek tiptir. Alt bilgi “Saygılarımızla” ibaresi, adres ve iletişim detayları ile sınırlandırılmıştır.

Teknik özellikler

Boyut: 210 x 105 mm

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Sayfanın üstünden 7,5 mm altta

2. Saygılarımızla 
Corporate S Regular, 11,5 pt, sola hizalı.

3. Adres, iletişim bilgileri ve yerel internet adresi 
Corporate S Light, 7,5 pt, satır aralığı 8,5 pt, sola hizalı. İlgili yerel bir internet adresi 
bulunmuyorsa uluslararası adres (www.mercedes-benz.com.tr) kullanılmalıdır.

Üretim 
Kağıt: Conqueror CX, elmas beyazı, 250 gr 
Baskı: Ofset baskı

Renkler 
Logo 
2C (siyah ve mavi) 
Tipografi 
Koyu gri: 
Pantone 431 (HKS 92)

Tüm ölçümler milimetre (mm) olarak belirtilmiştir.
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Personel yaka kartı
Teknik özellikler

Boyut: 86 x 54 mm

1. Yıldız 
Yıldız çapı: 11,46 mm

2. Marka 
En: 30,94 mm

3. Şirket unvanı 
Corporate A Condensed Regular, 12 pt

4. Yetkili bayi ibaresi 
Corporate S Regular, 7 pt, sola hizalı

5. Adı, soyadı ve görevi 
Corporate S Demi, 9 pt, satır aralığı 10,8 pt, sola hizalı

6. Çizgi 
Kalınlık: 0,25 pt

Üretim 
Kağıt: 250 gr 
Baskı: Dijital baskı. PVC kaplı. Özel muhafazasında kullanılmalıdır.

Renkler 
Tipografi 
Siyah 1C 
CMYK 0 | 0 | 0 | 100 
Çizgi 
Siyah 1C 
CMYK 0 | 0 | 0 | 100  
Bant 
Siyah 4C 
CMYK 60 | 50 | 50 | 100 (Koyu Siyah)

1

2

3

4

5
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Fatura formu tek lokasyon uygulama örneği Fatura formu birden fazla lokasyon uygulama örneği

Fatura formu
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Format için F/AC (Finans/Muhasebe) bölümünden onay alınmalıdır.

Fatura formu
Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Maliye mührü 
Konumu: Sayfaya ortalı, 20 x 20 mm ebadında 
Rengi: Pantone 431

5. Fatura başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Konumu: Maliye mührü altında, ortalı 
Rengi: Pantone 431

6. Fatura metni 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 25,5 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Baskı yeri 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6 punto 
Konumu: Sola dayalı, çizelgeyi geçmeyecek şekilde 2 satır kullanılabilir. 
Rengi: Pantone 431

9. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I Asıl, II Suret basılır
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Sevk irsaliyesi tek lokasyon uygulama örneği Sevk irsaliyesi birden fazla lokasyon uygulama örneği

Sevk irsaliyesi
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Format için F/AC (Finans/Muhasebe) bölümünden onay alınmalıdır.

Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Maliye mührü 
Konumu: Sayfaya ortalı, 20 x 20 mm ebadında 
Rengi: Pantone 431

5. Sevk irsaliyesi başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Konumu: Maliye mührü altında, ortalı 
Rengi: Pantone 431

6. Sevk irsaliyesi metni 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 18,0 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Baskı yeri 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Konumu: Sola dayalı, çizelgeyi geçmeyecek şekilde 2 satır kullanılabilir. 
Rengi: Pantone 431

9. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

10. TÜV CERT logo 
Konumu: Soldan 15 mm, 15 mm ebadında 
Rengi: Lacivert 
ISO 9001 belgesini alan bayiler TÜV CERT logosunu kullanabilir.

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I Asıl, IV Suret basılır.

Sevk irsaliyesi
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Ön iş emri uygulama örneği Ön iş emri arka sayfa uygulama örneği

Ön iş emri formu
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Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurumsal özellikler 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Ara başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 8,5 punto 
Rengi: Pantone 431

6. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
Ön iş emri formu; I. müşteri danışma, II. atölye şefi, III. yedek parça süreç uzmanı 
nüshası olarak toplam 3 suret basılır.

Ön iş emri formu
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İş emri uygulama örneği

İş emri formu

İş emri arka sayfa uygulama örneği

Müşteri, ön yüzdeki “Tamir İş Emri”ni imzalamadan önce 
aşağıdaki “Genel Şartlar”ı okumuş ve kabul etmiştir.
Bakım ve Onarımla ilgili Genel Şartlar
1. Araç üzerindeki aksesuarlar, cihazlar, araç içindeki şahsi 
eşyalar ve yakıt miktarından, ancak bunların kabul esnasında 
tamir iş emrine kaydedilmiş olması durumunda servisimiz 
sorumludur.
2. Arıza teşhisi için servis tarafından yapılan tüm harcamalar, 
müşterinin onarımdan vazgeçmesi durumunda müşteriden 
tahsil edilir. Anlaşmalı sigorta kapsamında olmayan kazalı 
araçların hasar tespit ücreti ve park ücreti yetkili serviste 
onarılmaması durumunda araç sahibinden, pert olması 
durumunda aracı alan kişiden alınır.
3. Araç kabul sırasında müşteriye bildirilen teslim tarihi ve saati 
tahminidir. Gecikme halinde müşteri servisten herhangi bir 
tazminat talebinde bulunamaz.
4. Tahmini masrafların tespiti ile sadece yedek parça, sarf 
malzemeleri ve işçilik masraflarının yaklaşık tutarları belirlenmiş 
olur. Kesin değildir. Müşteri, sökme ve takma masrafları ile 
tahmini masraf bedelini kabul eder. Müşteri aracını servisimizde 
yaptırdığı takdirde masraf bedeli alınmaz. Aracın servisimize 
kadar çekilmesi nedeniyle meydana gelen masraflar, tahmini 
masrafların dışındadır.
5. Bakım ve onarımlarda ücreti karşılığında değiştirilen tüm 
parçalar, müşteriye iş bitiminde verilir. Müşterinin almak 
istemediği, servise terk ettiği ve onarım sonrası 7 gün içerisinde 
almadığı parçalar yetkili servis tarafından hurda malzeme olarak 
değerlendirilir ve imha edilir. Müşteri daha sonra bu parçalardan 
dolayı hak iddia edemez.
Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamında değerlendirilmez:
∑ Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan  
 ilaveler ve tadilatlar.
∑ Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım   
 periyotlarına uyulmaması, hatalı veya eksik onarım ya da  
 bakım görmesi sonucu oluşan arızalar,
∑ Kötü ve amaç dışı kullanım.
∑ Mercedes- Benz orijinal parçalarından başka parçaların   
 kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
∑ Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
∑ Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması.
∑ Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara  
 (örn. işletme talimatı), uyulmaması, uygunsuz yağlama ve  
 işletim maddelerinin kullanılması.
∑ Motorsporlarında oluşan arızalar.
∑ Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar,  
 sıyrılmalar, çizilmeler, taş veya sert cisimlerin çarpması,   
 buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
∑ Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu 
olduğu   aşınan parçalar.
∑ Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım  
 işlerinde kullanılan malzemeler.
∑ Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt   
 kullanılması.
∑ Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen  
 maddeler (reçine vb.), kuş pislikleri gibi hayvansal atıklar,  
 kimyasal serpintiler.
 Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak 
değiştirilen parçalar garanti kapsamının dışındadır. Ayrıca cam 
silecek lastikleri, aero silecekler, anten çubuğu, uzaktan 
kumandalar için olan piller, lastikler ve tekerlekler(aşınma), 
kavrama parçaları, fren takozları, fren balataları, kampanaları ve 
diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi 
aracın kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar 
garanti  kapsamında değildir.
 Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, 
bir parçanın hasarlı olmamasına rağmen yapılan reset işlemleri, 
aynı şekilde far temizleme tertibatlarının ve cam silecekleri 
tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının bozulmaları, malzeme 
boyasının akması, araç iç mekanının kullanımdan kaynaklanan 
yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente ve cam 
kırılması garanti  kapsamında değildir.

6. Servis tarafından faturanın düzenlenmesi sonrasında, araç 
sahibinin servise bildirdiği adrese, işin bittiğini belirten 
taahhütlü mektubun müşteriye ulaşması tarihinden itibaren beş 
gün içinde araç teslim alınmadığı takdirde, araç garaja 
bırakılmış sayılır ve bu beş gün için müşteri tarifeye göre park 
ücreti ödemek zorundadır.
7. Bakım/onarım ücreti araç teslimi sırasında ödenir. Yedek 
parça ve sarf malzemeleri ile işçilikler, onarımın yapıldığı günün 
geçerli tarifelerine göre fatura edilir. Yedek parça ve işçilik 
ücretleri faturada gösterilir. Sigortalı bir aracın herhangi bir 
kazadan onarımı halinde, sigortanın, onarımı yapan servis ile 
ilgili bilgilendirilmesi olmadığında müşteri yapılan işlemin 
ücretini servise ödemek zorundadır. Servisle anlaşmalı veya 
anlaşmasız sigorta kapsamında yapılan kazalı araçların 
onarımında çıkan parçalar sigortaya iade edilmek üzere servis 
tarafından muhafaza edilir.
8. Garanti kapsamında değişen parçalar müşteriye gösterilir 
fakat teslim edilmez. İşbu “Genel Şartlar”da hüküm 
bulunmaması halinde, araç maliki tüketici sıfatını haiz ise 6502 
sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun, araç maliki ticari 
amaçla hareket eden tacir sıfatını haiz müşteri ise Ticaret 
Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Araç malikinin 
tüketici sıfatını haiz olması halinde;
1. Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması 
halinde satış sonrası hizmetlerinin verilmesinden tüketiciye en 
yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
2. İlgili yasal düzenlemede belirlenen sayıda yetkili servis 
istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi 
bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü 
süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, 
toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın 
bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, 
kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir 
ilave ücret talep edemezler.
3. Araç maliki tüketici ise, kullanım süresince malın bakım 
ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin 
arızanın servis istasyonuna bildiriminden itibaren garanti süresi 
dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) iş gününü 
geçmez.
4. Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve 
onarım hizmetiyle ilgili olarak bir yıl içerisinde aynı arızanın 
tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin 
malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı 
dışındadır.
5. Araç malikinin tüketici olması şartıyla, malın garanti süresi  
dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir 
parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya 
satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı 
olmamak üzere bir garanti süresi verilir. 
Müşteri, işbu iş emrinde yer alan kendisine ve aracına ait 
bilgiler ile bakım onarım verilerinin Mercedes-Benz Ulusal 
Servis Tarihçesinde ve diğer sistemlerde saklanmasını ve diğer 
Mercedes-Benz Türk yetkili servisleri ve Mercedes-Benz Türk 
A.Ş. ve grup şirketleri ile paylaşılmasını kabul eder. Müşteri 
muvafakat etmez ise, aşağıdaki kutucuğu işaretleyecektir. 
□ Garanti kapsamında değişen parçalar gördüm.
□ Bedeli karşılığı değişen parçaları teslim aldım.
□ Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,  
 malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip  
 başka bir araç önerildi. (Benzer özelliklere sahip başka bir  
 malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya  
 ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat   
 yükümlülügü üretici veya ithalatçıya aittir.)
□ Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde,  
 malın tamiri tamamlanıncaya kadar, önerilen yedek aracı  
 kullandım.
□ Mercedes-Benz Ulusal Servis Tarihçesi dışında kullanılmak  
 üzere tarafıma ait bilgilerin kullanılmasını kabul ediyorum.
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İş emri formu
Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurumsal özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Ara başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 8,5 punto 
Rengi: Pantone 431

6. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Çizelgeye göre yeri değişkendir. 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
İş emri formu; I. servis - araç kabul / muhasebe, II. müşteri, III. planlama, IV. atölye 
nüshası olarak toplam 4 suret basılır.
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İş emri açılış formu uygulama örneği

İş emri açılış formu
İş emri formu; Tüketici Kanunu’na tabi olan tüm 
otomobiller ve M1, N1 sınıfındaki hafif ticari araç 
servis hizmetleri için açılış ve kapanış formu olarak 
yeniden düzenlenmiştir.

Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurumsal özellikler 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Demi, 17 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Ara başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Demi, 8 punto 
Rengi: Pantone 431

6. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 8 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 180 mm 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi 
altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
İş emri formu; I. Müşteri, II. Muhasebe, III. Firma,  
IV. Atölye nüshası olarak toplam 4 suret basılır.
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İş emri kapanış formu uygulama örneği

Boyut 
12”

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurumsal özellikler 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Demi, 17 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Üst bilgiler 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 7 punto 
Rengi: Pantone 431

6. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 8 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 180 mm 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi 
altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
İş emri formu; I. Müşteri, II. Muhasebe, III. Firma,  
IV. Atölye nüshası olarak toplam 4 suret basılır.

İş emri kapanış formu
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İş emri açılış ve kapanış formu arka sayfa uygulama örneği

İş emri açılış ve kapanış formu arka sayfası
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Service 24h iş emri uygulama örneği Service 24h iş emri arka sayfa uygulama örneği

Service 24h iş emri
8,0

Orta

151,0

4,5

33,0

15,0

15,0

10
9,
0

42,0

89,0

24,0
15,0
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Boyut 
12"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Ara başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 8,5 punto 
Rengi: Pantone 431

6. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 28,0 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi altında kalan diğer bilgiler yazılır.
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12” 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır.

Service 24h iş emri
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Dış işçilik formu uygulama örneği Dış işçilik formu arka sayfa uygulama örneği

Dış işçilik formu
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Boyut 
8"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

6. Şartlar 
Yazı karakteri: Corporate S, 10 punto 
Satır aralığı: 10,5 punto 
Konumu: 14 mm içeriden sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
8" 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I. atölye, II. firma, III. muhasebe nüshası olarak toplam 3 suret basılır.

Dış işçilik formu
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Kalite raporu uygulama örneği

Kalite raporu
Boyut 
A4

Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Soldan 20 mm, üstten 10 mm altta

Kağıt 
Otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I. servis, II. müşteri nüshası olarak toplam 2 suret basılır.
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Servis faturası uygulama örneği

Servis faturası
Boyut 
12"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet 
adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Maliye mührü 
Konumu: Sayfaya ortalı 20 x 20 mm ebadında 
Rengi: Pantone 431

5. Fatura başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Konumu: Maliye mührü altında, ortalı 
Rengi: Pantone 431

6. Fatura metni 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 25,5 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Baskı yeri 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6 punto 
Konumu: Sola dayalı, çizelgeyi geçmeyecek şekilde 2 
satır kullanılabilir.Rengi: Pantone 431

9. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi 
altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12" 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I asıl, II suret basılır.
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Servis faturası

Servis faturası arka sayfa uygulama örneği / Parça tanıtma ve kullanma kılavuzu Servis faturası arka sayfa uygulama örneği / Garanti belgesi

PARÇA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İthalatçı : Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Adres : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 
   34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
İnternet sitesi : www.mercedes-benz.com.tr

Üretici : Daimler AG
Adres : Mercedesstr. 137 70327 Stuttgart / Germany
Telefon : +49 711 17 0
İnternet sitesi : www.daimler.com

1. Parçanın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde gerekli değişim ve onarımı Firmamız Yetkili 
Servislerinde işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak yapılır.
2. Alıcı, garanti kapsamındaki şikayetlerinin giderilebilmesi için, şikayet ve bununla 
ilgili deneyim ve bulgularını açıklıkla Firmamız Yetkili Servislerinde bildirmeli ve 
tespitine yardımcı olmalı, bunların onarımı için geçecek gerekli süre için parçanın 
takıldığı aracı Firmamız Yetkili Servisleri’ne teslim etmelidir.
3. Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamında 
değerlendirilmez:

• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve 
tadilatlar.

• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına 
uyulmaması, hatalı veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan 
arızalar,

• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes- Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, 

taş veya sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan 

malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine 

vb), kuş pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar 
garanti kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, 
anten çubuğu, uzaktan kumandalar için olan piller, lastikler ve 

tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, fren balataları, 
kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi aracın 
kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında 
değildir.
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı 
olmamasına rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme 
tertibatlarının ve cam silecekleri tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının 
bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç mekanının kullanımdan 
kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente ve cam 
kırılması garanti kapsamında değildir.

4. Firmamız Yetkili Satıcı ve Servislerine ait fatura, belge ve kayıtlar (bilgisayar kayıtları 
dahil), ihtilaf halinde esas alınacaktır.
5. Bildirilmeyen veya gerekli onarım için parçanın takıldığı aracın Firmamız Yetkili 
Servisleri’ne getirilerek gerekli onarım süresi verilmeyen arıza ve şikayetlerden dolayı 
sorumluluk alıcıya aittir.
6. Üretici Firmanın standartları doğrultusunda, ürün kalitesinin devamlılığı ve denetimi 
için gerekli görülecek tüketici yararına her türlü teknik kontrol ve müdahaleler için 
Firmamız Yetkili Servisleri’nce gönderilecek yazılı davetlerin alıcıya ulaşabilmesi 
amacıyla; alıcı, adres veya mülkiyet değişikliklerini garanti süresi içinde ve dışında 
aracın ithalatçısına bildirmelidir.
7. Parçanın tüketiciye tesliminden sonra ambalajı ve etiketinde belirtilen taşıma ve 
nakliye özelliklerine uyulmalı, belirtilmediği hallerde de dik, sarsıntısız, rutubetsiz ve 
ağırlık altında olmadan özenle nakledilmelidir.
8. Alıcı, parçayı satın ve teslim alırken hasar, ezilme, kırık ve benzeri hatalar için 
parçayı kontrol etmelidir.
9. Parçalarda tüketicinin kendi yapabileceği bakım veya onarım yoktur. Ancak, 
araçlarla beraber verilen kullanım el kitaplarında araç üzerindeki çeşitli parçaların 
küçük tamir, bakım ve ayarlarının tüketici tarafından nasıl yapılabileceğine dair bilgiler 
yer almaktadır.
10. Araca takılmaksızın satışı gerçekleştirilen yedek parçaların, ilgili araçların seyir ve 
yolcularının can ve mal emniyeti açısından ehil servislerde araçlara takılmaları 
gerekmektedir. Bakım ve onarım için kullanılan orijinal MB parçalarına ait “Tanıtım ve 
Kullanma Kılavuzu” tüketicinin talebi üzerine Firmamız Yetkili Servisleri’nce 
tüketicilere verilecektir.
11. Parça kullanım ömrü 3 yıldır. Parçanın ilgili standartlara uygunluğu ithalat 
aşamasında tevsik olunmuştur.
12. Firmamız yetkili servislerinin adres ve telefon numaraları aracın tanıtma ve 
kullanma kılavuzunda yer alır. Ayrıca, Firmamız Yetkili Servisleri’nin güncel listesi, 
firmamızın 444 62 44 numaralı telefon hattından veya www.mercedes-benz.com.tr 
adresli firmamız web sitesinden temin edilebilir.
13. Araç malikinin tüketici sıfatını haiz olması halinde, başvurabileceği seçimlik ve 
diğer haklara aşağıda yer verilmektedir.

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

3) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara 
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya 
bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. 
Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda 
satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin 
kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi 
yerine getirmesi zorunludur. 

4) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu 
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, 
faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması 
mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
tesliminden itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, 
üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer 
özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici 
veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici 
veya ithalatçıya aittir. 

5) Tüketiciler, şikayet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve/veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firma
Ünvanı : Mercedes–Benz Türk. A.Ş.
Adresi : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
Firma Yetkilisinin
İmzası ve Kaşesi
Satıcı Firma
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No. :
Tarih-İmza-Kaşe :

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 13.06.2014 tarihli ve 29029 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.
Garanti Kapsamındaki Yedek Parçalar:
1. Merkezi kilitler
2. Emniyet kemeri ve bağlantıları
3. Emniyet camları
4. Egzoz boru ve susturucuları
5. Şarj dinamosu
Garanti Şartlar:
I - Ticari amaçla hareket eden tacir sıfatını haiz müşteriler için; 
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabii tutulacakları kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu genel hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
II - Tüketici sıfatını haiz müşteriler için;
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabi tutulacakları kanun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 
kullanabilir. 
5) Satıcı, tüketicinin tercih ettiği talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu hakların yerine 
getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya 
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat 
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 
6) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, veya
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına 
belirtilmelidir ki, bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek parçaları 
için geçerlidir.
8) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve 
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır (Bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek 
parçaları için geçerlidir).
9) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal 
tüketiciye iade etmek zorundadır.
10) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici 
veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden 
itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmeleri zorunludur. 
11) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan 
garanti süresi ile sınırlıdır.
12) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, garanti süresi 
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, 
garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 
Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir 
yolla yapması mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden 
itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının; 
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 

kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici 
tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna 
ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir. 
13) Tüketiciler, şikâyet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve/veya 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
14) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketicinin kullanım hatası tespitine ilişkin yetkili servis 
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, 
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından hazırlanan rapor 30 işgünü içerisinde tüketiciye 
verilir. Tüketiciler, bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle 
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici 
Hakem Heyetlerine başvurabilir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/ 4 uyarınca 
Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde 
belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Garanti kapsamı dışında kalan hususlar;
• Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar Garanti kapsamında 

değerlendirilemez:
• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve tadilatlar.
• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına uyulmaması, hatalı 

veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan arızalar,
• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes-Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan 

arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, taş veya 

sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine vb), kuş 

pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar garanti 
kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, anten çubuğu, uzaktan 
kumandalar için olan piller, lastikler ve tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, 
fren balataları, kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi 
aracın kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında değildir. 
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı olmamasına 
rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme tertibatlarının ve cam silecekleri 
tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç 
mekanının kullanımdan kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente 
ve cam kırılması garanti kapsamında değildir.

6. Jantlar
7. Katalitik konvertörler
8. Amortisörler
9. Radyatörler
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Yedek parça irsaliyesi uygulama örneği

Yedek parça irsaliyesi
Boyut 
12"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet 
adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Maliye mührü 
Konumu: Sayfaya ortalı, 20 x 20 mm ebadında 
Rengi: Pantone 431

5. Yedek parça irsaliyesi başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Konumu: Maliye mührü altında, ortalı 
Rengi: Pantone 431

6. Yedek parça irsaliyesi metni 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 25,5 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Baskı yeri 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6 punto 
Konumu: Sola dayalı, çizelgeyi geçmeyecek şekilde 2 
satır kullanılabilir.Rengi: Pantone 431

9. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi 
altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12" 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I Asıl, IV Suret basılır.
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Yedek parça faturası uygulama örneği

Yedek parça faturası
Boyut 
12"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet 
adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 9 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Maliye mührü 
Konumu: Sayfaya ortalı, 20 x 20 mm ebadında 
Rengi: Pantone 431

5. Fatura başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 14 punto 
Konumu: Maliye mührü altında, ortalı 
Rengi: Pantone 431

6. Fatura metni 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: Çizgiyle arasında 8,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

7. Çizgi 
Uzunluğu: 162 mm 
Konumu: Ortalı, sayfanın altından 25,5 mm üstte 
Kalınlığı: 0,1 mm

8. Baskı yeri 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6 punto 
Konumu: Sola dayalı, çizelgeyi geçmeyecek şekilde 2 
satır kullanılabilir. 
Rengi: Pantone 431

9. Dipnot 
Yetkili Bayi ifadesi ve banka IBAN numaraları ve çizgi 
altında kalan diğer bilgiler yazılır. 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12" 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I Asıl, III Suret basılır.
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Yedek parça faturası

Yedek parça faturası arka sayfa uygulama örneği / Parça tanıtma ve kullanma kılavuzu Yedek parça faturası arka sayfa uygulama örneği / Garanti belgesi

PARÇA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İthalatçı : Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Adres : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 
   34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
İnternet sitesi : www.mercedes-benz.com.tr

Üretici : Daimler AG
Adres : Mercedesstr. 137 70327 Stuttgart / Germany
Telefon : +49 711 17 0
İnternet sitesi : www.daimler.com

1. Parçanın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde gerekli değişim ve onarımı Firmamız Yetkili 
Servislerinde işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak yapılır.
2. Alıcı, garanti kapsamındaki şikayetlerinin giderilebilmesi için, şikayet ve bununla 
ilgili deneyim ve bulgularını açıklıkla Firmamız Yetkili Servislerinde bildirmeli ve 
tespitine yardımcı olmalı, bunların onarımı için geçecek gerekli süre için parçanın 
takıldığı aracı Firmamız Yetkili Servisleri’ne teslim etmelidir.
3. Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamında 
değerlendirilmez:

• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve 
tadilatlar.

• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına 
uyulmaması, hatalı veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan 
arızalar,

• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes- Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, 

taş veya sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan 

malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine 

vb), kuş pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar 
garanti kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, 
anten çubuğu, uzaktan kumandalar için olan piller, lastikler ve 

tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, fren balataları, 
kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi aracın 
kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında 
değildir.
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı 
olmamasına rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme 
tertibatlarının ve cam silecekleri tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının 
bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç mekanının kullanımdan 
kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente ve cam 
kırılması garanti kapsamında değildir.

4. Firmamız Yetkili Satıcı ve Servislerine ait fatura, belge ve kayıtlar (bilgisayar kayıtları 
dahil), ihtilaf halinde esas alınacaktır.
5. Bildirilmeyen veya gerekli onarım için parçanın takıldığı aracın Firmamız Yetkili 
Servisleri’ne getirilerek gerekli onarım süresi verilmeyen arıza ve şikayetlerden dolayı 
sorumluluk alıcıya aittir.
6. Üretici Firmanın standartları doğrultusunda, ürün kalitesinin devamlılığı ve denetimi 
için gerekli görülecek tüketici yararına her türlü teknik kontrol ve müdahaleler için 
Firmamız Yetkili Servisleri’nce gönderilecek yazılı davetlerin alıcıya ulaşabilmesi 
amacıyla; alıcı, adres veya mülkiyet değişikliklerini garanti süresi içinde ve dışında 
aracın ithalatçısına bildirmelidir.
7. Parçanın tüketiciye tesliminden sonra ambalajı ve etiketinde belirtilen taşıma ve 
nakliye özelliklerine uyulmalı, belirtilmediği hallerde de dik, sarsıntısız, rutubetsiz ve 
ağırlık altında olmadan özenle nakledilmelidir.
8. Alıcı, parçayı satın ve teslim alırken hasar, ezilme, kırık ve benzeri hatalar için 
parçayı kontrol etmelidir.
9. Parçalarda tüketicinin kendi yapabileceği bakım veya onarım yoktur. Ancak, 
araçlarla beraber verilen kullanım el kitaplarında araç üzerindeki çeşitli parçaların 
küçük tamir, bakım ve ayarlarının tüketici tarafından nasıl yapılabileceğine dair bilgiler 
yer almaktadır.
10. Araca takılmaksızın satışı gerçekleştirilen yedek parçaların, ilgili araçların seyir ve 
yolcularının can ve mal emniyeti açısından ehil servislerde araçlara takılmaları 
gerekmektedir. Bakım ve onarım için kullanılan orijinal MB parçalarına ait “Tanıtım ve 
Kullanma Kılavuzu” tüketicinin talebi üzerine Firmamız Yetkili Servisleri’nce 
tüketicilere verilecektir.
11. Parça kullanım ömrü 3 yıldır. Parçanın ilgili standartlara uygunluğu ithalat 
aşamasında tevsik olunmuştur.
12. Firmamız yetkili servislerinin adres ve telefon numaraları aracın tanıtma ve 
kullanma kılavuzunda yer alır. Ayrıca, Firmamız Yetkili Servisleri’nin güncel listesi, 
firmamızın 444 62 44 numaralı telefon hattından veya www.mercedes-benz.com.tr 
adresli firmamız web sitesinden temin edilebilir.
13. Araç malikinin tüketici sıfatını haiz olması halinde, başvurabileceği seçimlik ve 
diğer haklara aşağıda yer verilmektedir.

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

3) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara 
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya 
bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. 
Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda 
satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin 
kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi 
yerine getirmesi zorunludur. 

4) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu 
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, 
faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması 
mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
tesliminden itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, 
üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer 
özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici 
veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici 
veya ithalatçıya aittir. 

5) Tüketiciler, şikayet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve/veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firma
Ünvanı : Mercedes–Benz Türk. A.Ş.
Adresi : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
Firma Yetkilisinin
İmzası ve Kaşesi
Satıcı Firma
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No. :
Tarih-İmza-Kaşe :

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 13.06.2014 tarihli ve 29029 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.
Garanti Kapsamındaki Yedek Parçalar:
1. Merkezi kilitler
2. Emniyet kemeri ve bağlantıları
3. Emniyet camları
4. Egzoz boru ve susturucuları
5. Şarj dinamosu
Garanti Şartlar:
I - Ticari amaçla hareket eden tacir sıfatını haiz müşteriler için; 
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabii tutulacakları kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu genel hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
II - Tüketici sıfatını haiz müşteriler için;
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabi tutulacakları kanun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 
kullanabilir. 
5) Satıcı, tüketicinin tercih ettiği talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu hakların yerine 
getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya 
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat 
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 
6) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, veya
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına 
belirtilmelidir ki, bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek parçaları 
için geçerlidir.
8) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve 
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır (Bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek 
parçaları için geçerlidir).
9) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal 
tüketiciye iade etmek zorundadır.
10) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici 
veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden 
itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmeleri zorunludur. 
11) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan 
garanti süresi ile sınırlıdır.
12) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, garanti süresi 
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, 
garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 
Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir 
yolla yapması mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden 
itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının; 
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 

kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici 
tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna 
ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir. 
13) Tüketiciler, şikâyet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve/veya 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
14) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketicinin kullanım hatası tespitine ilişkin yetkili servis 
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, 
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından hazırlanan rapor 30 işgünü içerisinde tüketiciye 
verilir. Tüketiciler, bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle 
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici 
Hakem Heyetlerine başvurabilir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/ 4 uyarınca 
Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde 
belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Garanti kapsamı dışında kalan hususlar;
• Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar Garanti kapsamında 

değerlendirilemez:
• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve tadilatlar.
• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına uyulmaması, hatalı 

veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan arızalar,
• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes-Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan 

arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, taş veya 

sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine vb), kuş 

pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar garanti 
kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, anten çubuğu, uzaktan 
kumandalar için olan piller, lastikler ve tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, 
fren balataları, kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi 
aracın kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında değildir. 
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı olmamasına 
rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme tertibatlarının ve cam silecekleri 
tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç 
mekanının kullanımdan kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente 
ve cam kırılması garanti kapsamında değildir.

6. Jantlar
7. Katalitik konvertörler
8. Amortisörler
9. Radyatörler
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PARÇA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İthalatçı : Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Adres : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 
   34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
İnternet sitesi : www.mercedes-benz.com.tr

Üretici : Daimler AG
Adres : Mercedesstr. 137 70327 Stuttgart / Germany
Telefon : +49 711 17 0
İnternet sitesi : www.daimler.com

1. Parçanın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde gerekli değişim ve onarımı Firmamız Yetkili 
Servislerinde işçilik ve değiştirilen parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak yapılır.
2. Alıcı, garanti kapsamındaki şikayetlerinin giderilebilmesi için, şikayet ve bununla 
ilgili deneyim ve bulgularını açıklıkla Firmamız Yetkili Servislerinde bildirmeli ve 
tespitine yardımcı olmalı, bunların onarımı için geçecek gerekli süre için parçanın 
takıldığı aracı Firmamız Yetkili Servisleri’ne teslim etmelidir.
3. Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamında 
değerlendirilmez:

• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve 
tadilatlar.

• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına 
uyulmaması, hatalı veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan 
arızalar,

• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes- Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından 

kaynaklanan arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, 

taş veya sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan 

malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine 

vb), kuş pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar 
garanti kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, 
anten çubuğu, uzaktan kumandalar için olan piller, lastikler ve 

tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, fren balataları, 
kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi aracın 
kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında 
değildir.
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı 
olmamasına rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme 
tertibatlarının ve cam silecekleri tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının 
bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç mekanının kullanımdan 
kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente ve cam 
kırılması garanti kapsamında değildir.

4. Firmamız Yetkili Satıcı ve Servislerine ait fatura, belge ve kayıtlar (bilgisayar kayıtları 
dahil), ihtilaf halinde esas alınacaktır.
5. Bildirilmeyen veya gerekli onarım için parçanın takıldığı aracın Firmamız Yetkili 
Servisleri’ne getirilerek gerekli onarım süresi verilmeyen arıza ve şikayetlerden dolayı 
sorumluluk alıcıya aittir.
6. Üretici Firmanın standartları doğrultusunda, ürün kalitesinin devamlılığı ve denetimi 
için gerekli görülecek tüketici yararına her türlü teknik kontrol ve müdahaleler için 
Firmamız Yetkili Servisleri’nce gönderilecek yazılı davetlerin alıcıya ulaşabilmesi 
amacıyla; alıcı, adres veya mülkiyet değişikliklerini garanti süresi içinde ve dışında 
aracın ithalatçısına bildirmelidir.
7. Parçanın tüketiciye tesliminden sonra ambalajı ve etiketinde belirtilen taşıma ve 
nakliye özelliklerine uyulmalı, belirtilmediği hallerde de dik, sarsıntısız, rutubetsiz ve 
ağırlık altında olmadan özenle nakledilmelidir.
8. Alıcı, parçayı satın ve teslim alırken hasar, ezilme, kırık ve benzeri hatalar için 
parçayı kontrol etmelidir.
9. Parçalarda tüketicinin kendi yapabileceği bakım veya onarım yoktur. Ancak, 
araçlarla beraber verilen kullanım el kitaplarında araç üzerindeki çeşitli parçaların 
küçük tamir, bakım ve ayarlarının tüketici tarafından nasıl yapılabileceğine dair bilgiler 
yer almaktadır.
10. Araca takılmaksızın satışı gerçekleştirilen yedek parçaların, ilgili araçların seyir ve 
yolcularının can ve mal emniyeti açısından ehil servislerde araçlara takılmaları 
gerekmektedir. Bakım ve onarım için kullanılan orijinal MB parçalarına ait “Tanıtım ve 
Kullanma Kılavuzu” tüketicinin talebi üzerine Firmamız Yetkili Servisleri’nce 
tüketicilere verilecektir.
11. Parça kullanım ömrü 3 yıldır. Parçanın ilgili standartlara uygunluğu ithalat 
aşamasında tevsik olunmuştur.
12. Firmamız yetkili servislerinin adres ve telefon numaraları aracın tanıtma ve 
kullanma kılavuzunda yer alır. Ayrıca, Firmamız Yetkili Servisleri’nin güncel listesi, 
firmamızın 444 62 44 numaralı telefon hattından veya www.mercedes-benz.com.tr 
adresli firmamız web sitesinden temin edilebilir.
13. Araç malikinin tüketici sıfatını haiz olması halinde, başvurabileceği seçimlik ve 
diğer haklara aşağıda yer verilmektedir.

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 

üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

2) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir 
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. 
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur.

3) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya 

ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel 
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile 
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve 
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp 
oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın 
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara 
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar 
dikkate alınır. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya 
bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. 
Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda 
satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin 
kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi 
yerine getirmesi zorunludur. 

4) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre 
garanti süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu 
süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis 
istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, 
faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması 
mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
tesliminden itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, 
üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer 
özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici 
veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici 
veya ithalatçıya aittir. 

5) Tüketiciler, şikayet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve/veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ
İthalatçı Firma
Ünvanı : Mercedes–Benz Türk. A.Ş.
Adresi : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Caddesi No.2 34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0 212 867 30 00
Faks : 0 212 867 44 77
Mersis No : 0616004407900018
Firma Yetkilisinin
İmzası ve Kaşesi
Satıcı Firma
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No. :
Tarih-İmza-Kaşe :

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 13.06.2014 tarihli ve 29029 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.
Garanti Kapsamındaki Yedek Parçalar:
1. Merkezi kilitler
2. Emniyet kemeri ve bağlantıları
3. Emniyet camları
4. Egzoz boru ve susturucuları
5. Şarj dinamosu
Garanti Şartlar:
I - Ticari amaçla hareket eden tacir sıfatını haiz müşteriler için; 
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabii tutulacakları kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu genel hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
II - Tüketici sıfatını haiz müşteriler için;
1) Garanti süresi, satılan yedek parçanın teslim tarihinden itibaren başlar, binek otomobil, 
kamyonet ve hafif ticari araç yedek parçaları için 2 yıl, kamyon ve otobüs yedek parçaları 
için 1 yıldır.
2) Müşterilerin, tabi tutulacakları kanun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümleridir.
3) Satılan yedek parçanın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince 
firmamızın garantisi kapsamındadır.
4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 
kullanabilir. 
5) Satıcı, tüketicinin tercih ettiği talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu hakların yerine 
getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya 
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat 
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. 
6) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım 
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
7) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, veya
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 
tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına 
belirtilmelidir ki, bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek parçaları 
için geçerlidir.
8) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek 
olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve 
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır (Bu madde hükümleri sadece binek otomobil ve kamyonet yedek 
parçaları için geçerlidir).
9) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği 
durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal 
tüketiciye iade etmek zorundadır.
10) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici 
veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden 
itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmeleri zorunludur. 
11) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan 
garanti süresi ile sınırlıdır.
12) Parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 
süresine eklenir. Parçanın azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, garanti süresi 
içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, 
garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. 
Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir 
yolla yapması mümkündür. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye 
aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden 
itibaren arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının; 
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin 

kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici 
tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna 
ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir. 
13) Tüketiciler, şikâyet ve itiraz konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve/veya 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
14) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Tüketicinin kullanım hatası tespitine ilişkin yetkili servis 
istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, 
ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından hazırlanan rapor 30 işgünü içerisinde tüketiciye 
verilir. Tüketiciler, bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle 
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici 
Hakem Heyetlerine başvurabilir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Madde 11/ 4 uyarınca 
Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde 
belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Garanti kapsamı dışında kalan hususlar;
• Aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanan arızalar Garanti kapsamında 

değerlendirilemez:
• Üretici veya ithalatçı firma yetkilendirmesi olmaksızın yapılan ilaveler ve tadilatlar.
• Aracın işletme ve bakım talimatlarında öngörülen bakım periyotlarına uyulmaması, hatalı 

veya eksik onarım ya da bakım görmesi sonucu oluşan arızalar,
• Kötü ve amaç dışı kullanım. 
• Mercedes-Benz orijinal parçalarından başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan 

arızalar. 
• Güç veya tip değişiklikleri (chip-tuning)
• Müsaade edilen aks yüklerinin aşılması. 
• Aracın bakımı, muamelesi ve temizliği ile ilgili talimatlara (örn. işletme talimatı), 

uyulmaması, uygunsuz yağlama ve işletim maddelerinin kullanılması. 
• Motorsporlarında oluşan arızalar.
• Doğa ve çevre etkileri (Kazalar, cam kırılmaları, çarpmalar, sıyrılmalar, çizilmeler, taş veya 

sert cisimlerin çarpması, buzlanma, dolu, yıldırım çarpması vb.)
• Aracın çalışmasına bağlı, doğal aşınmanın söz konusu olduğu aşınan parçalar.
• Bakım talimatlarına göre yapılan normal bakım ve onarım işlerinde kullanılan malzemeler.
• Araçlarda öngörülen tip ve standarların dışında yakıt kullanılması.
• Hava kirliliğinin meydana getirdiği zararlar, bitkilerden düşen maddeler (reçine vb), kuş 

pislikleri gibi hayvansal atıklar, kimyasal serpintiler.
Bakım ve temizlik çalışmaları esnasında periyodik olarak değiştirilen parçalar garanti 
kapsamının dışındadır. Ayrıca cam silecek lastikleri, aero silecekler, anten çubuğu, uzaktan 
kumandalar için olan piller, lastikler ve tekerlekler(aşınma), kavrama parçaları, fren takozları, 
fren balataları, kampanaları ve diskleri, amortisörler ve egzoz susturucuları ve bujiler gibi 
aracın kullanım ve kilometresine bağlı yıpranan/aşınan parçalar garanti kapsamında değildir. 
Tüm ayar işlemleri, marş akülerinin doldurulması ve bakımı, bir parçanın hasarlı olmamasına 
rağmen yapılan reset işlemleri, aynı şekilde far temizleme tertibatlarının ve cam silecekleri 
tertibatının kirlenmeleri ve ayarlarının bozulmaları, malzeme boyasının akması, araç iç 
mekanının kullanımdan kaynaklanan yıpranma görünümleri ve yine aynı şekilde boya, tente 
ve cam kırılması garanti kapsamında değildir.

6. Jantlar
7. Katalitik konvertörler
8. Amortisörler
9. Radyatörler
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Hasarlı araç ekspertiz formu uygulama örneği

Hasarlı araç ekspertiz formu
Boyut 
A4

Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Soldan 20 mm, üstten 10 mm altta

Kağıt 
Otokopili kağıt kullanılmalıdır. 
I. sigorta şirketi, II. servis nüshası olarak toplam 2 suret basılır.
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Mercedes-Benz Mobilo formu uygulama örneği

Mercedes-Benz Mobilo formu
Boyut 
12"

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 15 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet 
adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate A Regular, 14 punto 
Rengi: Pantone 431 ve Lacivert

5. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

6. İkonlar 
Rengi: Lacivert

7. Dipnot 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8 punto 
Satır aralığı: 10 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
12" 
Sürekli form, otokopili kağıt kullanılmalıdır.
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Tahsilat makbuzu (Manual makbuz) uygulama örneği

Tahsilat makbuzu
Boyut 
A5 (Manual makbuz)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 14 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 
punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve 
internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 
punto 
Satır aralığı: 8.5 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Başlık 
Yazı karakteri: Corporate S Bold, 16 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Metin 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 9 punto 
Konumu: Çizelgeye göre yerleri 
değişkendir. 
Rengi: Pantone 431

6. Merkez bilgisi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 
punto 
Satır aralığı: 10 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
Otokopili kağıt kullanılmalıdır.

İki tip tahsilat makbuzu mevcuttur. 
1- Manual makbuz 
2- Autoline makbuz
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Tahsilat makbuzu (Autoline makbuz) uygulama örneği

Tahsilat makbuzu
Boyut 
8.5” (Autoline makbuz)

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 14 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Satır aralığı: 8.5 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Merkez bilgisi ve dipnot 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 10 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
8.5” sürekli form. Otokopili kağıt kullanılmalıdır.
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Gider pusulası uygulama örneği

Gider pusulası
Boyut 
145 x 200 mm

1. Logo 
Yatay logo (2C) 
Yıldız çapı: 14 mm 
Konum: Üstten 8 mm altta

2. Şirket unvanı 
Yazı karakteri: Corporate S Regular, 11,5 punto 
Satır aralığı: 13 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Uzunluğu: En fazla 3 satır 
Rengi: Pantone 431

3. Kurum özelliği, adres bilgileri ve internet adresi 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 8,5 punto 
Satır aralığı: 10.5 punto 
Konumu: Sola dayalı 
Rengi: Pantone 431

4. Yazılar 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 7,5 punto 
Rengi: Pantone 431

5. Merkez bilgisi ve dipnot 
Yazı karakteri: Corporate S Light, 6,5 punto 
Satır aralığı: 8,5 punto 
Rengi: Pantone 431

Kağıt 
Otokopili kağıt kullanılmalıdır.
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Dijital formlar
Dijital formlarda; Sipariş teyit formu ve Araç teslim tutanağı vardır.

Bu formları excell formatında Bayinet'ten temin edebilirsiniz.

Sipariş teyit formu Sipariş teyit formu arka sayfa

FSR.01.02  YAYIN  TARİHİ:10.06.2009    REV.TARİHİ:17.01.2011  REV.NO:03

05/10/16 12:19

Müşteri : Tarih:

REF:       MA/ 16/10/05/1219

Adres:

Araç Markası : Vergi Dairesi:
Araç : Vergi Dairesi No:
Renk :
Döşeme :

Araç Baz Fiyatı : 110,00 € Teslimat Yeri: Teslim Tarihi:

Satış Adedi : 1 Ödeme Şekli: Model Yılı:

Toplam Baz Satış Fiyatı : 110,00 € Şasi Numarası:

ÖTV % 4 : 4,40 € İmalat / Komisyon No:

KDV % 18 : 20,59 € Motor Numarası: 

Plaka Masrafları : 1,00 € Motor Hacmi:

Nakliye Giderleri : 1,00 € Alıcı Telefon (Ev):

2.El Takas Bedeli : 1,00 € Alıcı Telefon (Fax):

Sigorta Bedeli* : 1,00 € Alıcı Telefon (İş):

Takograf Bedeli* : 1,00 €
Proje Bedeli* : 1,00 €

ÖTV+KDV Dahil Toplam* 140,99 €

………….  yılında Daimler AG tarafından yapılabilecek fiyat değişiklikleri ve/veya 
vergi mevzuatında meydana gelebilecek değişiklikler fiyata aynen yansıtılacaktır.

Yukarıda ve arka sayfada yazılı olan sipariş şartlarını okudum. Aynen kabul ederek kesin siparişimi teyit ediyorum.

Alıcı İmza ve Kaşesi Sipariş Tarihi Sipariş Alan

Sipariş Teyid Formu - Euro

05/10/16

*Araç çeşidine göre farklılık gösterebilir.

AKSESUARLAR

SİPARİŞE AİT AÇIKLAMALAR

Etconsr Otomotiv A.Ş. 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Başöğretmen Caddesi, Çınar Sokak
No: 00 34000 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0123 456 78 90
Faks 0123 456 78 90
Xxxx V.D. 1234 567 890
Ticaret Sicili  1234/56789
Mersis No 0-123-5678-9012345
Sermayesi   00.000.000 TL
www.etconsr.com.tr

Merkez/Genel Müdürlük
Etconsr Otomotiv A.Ş. 
Başöğretmen Caddesi, Çınar Sokak No: 00 34000 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0123 456 78 90 Faks 0123 456 78 90
Xxxx V.D. 1234 567 890, Ticaret Sicili  1234/56789
Mersis No 0-123-5678-9012345, Sermayesi   00.000.000 TL
www.etconsr.com.tr

FSR.01.02  YAYIN  TARİHİ:10.06.2009    REV.TARİHİ:17.01.2011  REV.NO:03

13. Koluman' ait banka hesap numaraları: Garanti Bankası Sultanbeyli Şb. 392-9093464 EURO Hesabı
IBAN: TR71 0006 2000 3920 0009 0934 64 

Alıcı İmza ve Kaşesi

1.  Sipariş konusu araç üzerinde üretici firma Daimler AG veya Mercedes-Benz Türk A.Ş. gerekli gördüğü her türlü teknik ve fiyat değişikliğini yapmakta 
serbesttir. Gerekli görülerek yapılan işbu değişikliklerle ilgili (fiyat, tip, renk, donanım, aksesuar, teknik aksam vs.) alıcı bir talepte bulunamaz, siparişi 
iptal edemez. Belirtilen sebeplerle ortaya çıkan fiyat dahil farkları (leyhte ve aleyhte) alıcı aynen aracın fiyatına yansıtılmasını kabul ile ödemeyi taahhüt 
eder.

3.  Siparişin imzalanmasını müteakip, sipariş konusu araçla ilgli olarak T.C Hükümeti tarafından gümrük, ithalat, vergi, karayolları ve trafik mevzuatında 
yapılacabilecek değişikliklerden dolayı, oluşabilecek fiyat farklılıklarından alıcı, Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.'yi sorumlu tutamaz. Belirtilen 
sebeplerle ortaya çıkan farkları (leyhte ve aleyhte) alıcı aynen aracın fiyatına yansıtılmasını kabul ile'ödemeyi taahhüt eder.

5.  Alıcı işbu sipariş konusu aracı teslim alırken hatasız, kusursuz ve eksiksiz olduğunu kontrol edecektir. Teslimatlardan sonra vaki şikayetler (garanti 
koşulları ve tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri hariç) dikkate alınmaz.

9. Alıcının satın alacağı araç ile ilgili şirkete yapacağı tüm ödemeler, şirketin resmi banka hesaplarına yapılır. Bunun haricinde elden yapılacak ödeme, 
şirket nezdinde resmiyet kazanmayacaktır.

2.  Sipariş konusu araçlar üretici veya ana distribütörün (Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.) garanti koşulları çerçevesinde, Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.'nin garantisi altındadır. Bu garanti sorumluluğunu alıcı peşinen kabul eder.

4.  Alıcı ; mücbir sebeplerden dolayı ya da Daimler AG ve/veya Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin fabrika üretimi veya teslimatlardan dolayı doğabilecek 
olası gecikmelerden dolayı Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.'yi sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ile bu gecikmelerden dolayı olabilecek 
her türlü talep ve tazmin haklarından dolayı ibra eder.

Yukarıda belirtilen sipariş şartlarını okudum aynen kabul ile kesin sipariş teyidini imza ile taahhüt ediyorum.

10. Alıcı, işbu sipariş teyit formuna konu olan araç bedeline mahsup edilmek üzere, 2.el aracının takasını, ancak aracın trafik tescil şubesinde devrini 
şirkete vermek suretiyle gerçekleştirebilir.

11.  İşbu sipariş ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilaflarda …………... mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Yine işbu siparişle ilgili doğabilecek her türlü 
ihtilaflarda Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş kayıtları esas alınacaktır.

12. Alıcı iş bu sipariş formunu imzalamayı müteakiben Koluman’dan araçları teslim aldığı tarih başlangıç kabul edilmek üzere, 6 (altı) aylık süre zarfı 
içerisinde  her ne sebeple olursa olsun  yurtdışına (Türkiye sınırları dışına) satmayacağını,yurtdışında çalıştırmayacağını ,  peşinen kabul ve taahhüt 
etmiş sayılır.

15.  Herhangi bir nedenle Alıcı'nın Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye verdiği adet ve süre taahhütünü yerine getirememesi nedeniyle Mercedes Benz Türk 
A.Ş.’nin söz konusu araçlar için verdiği indirimleri Koluman’dan fatura karşılığı geri istemesi sonucu oluşacak tutarı ve zararı Alıcı, Koluman'ın ilk 
talebi ile nakten ve defaten Koluman’ın hesaplarına ödeyeceği gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir. 

8.  İşbu (teyit formu)-(proforma fatura) konusu aracın bedeli Euro bazında ise, ödeme sırasında efektif euro ödenmemesi veya başka yabancı para 
cinsinden ödenmesi halinde Alıcının Koluman Motorlu Araçlar Tic.ve San. A.Ş. banka hesaplarına ödeme anındaki ...................... satış döviz kuru veya 
döviz paritesi esas alınacaktır. Alıcı bunu gayri kabulü rücu kabul eder.

6.  Alıcı, işbu sipariş teyid formunun imzalanmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde siparişinden vazgeçebilir ve Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. 
A.Ş., alıcının sipariş ile ilgili vermiş olduğu sipariş peşinatını veya kaporasını alıcıya aynen iade eder. işbu 5 (beş) günlük sürenin dışında, alıcının 
siparişten vazgeçmesi halinde Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. alıcının vermiş olduğu sipariş peşinatını veya kaporasını iade etmekte veya 
irad kaydetmekte serbesttir.

7.  Alıcı, sipariş etmiş olduğu aracı, Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.'nin aracın teslime hazır olduğunu yazılı olarak bildirmesini takiben 10 
(on) iş günü içerisinde, işbu teyid formunda belirtilen tüm bedel ve masraflarını ödeyerek teslim almak zorundadır. Teslim çağrısını takiben 10 (on) iş 
günü içerisinde aracın alınmaması durumunda Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş, aracı başka firma/şahıs'a satmakta serbest olup, bu halde 
alıcının sipariş esnasında ödemiş olduğu peşinat veya kaporayı Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş, alıcıya iade etmekte veya irad kaydetmekte 
serbesttir.

SİPARİŞ ŞARTLARI

14.  Alıcı  işbu sipariş formunun 12.maddesinde belirtilmiş şartların tamamını yerine getirmediği takdirde üretici firma Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin 
Koluman’a  bayi yetkili satıcı bölgesi olan Türkiye’yi terk eden her araç için uygulayabileceği her türlü servis komisyonu  ve cezai yaptırımların 
tamamını nakten ve defaten yine Koluman’a ödemeyi gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

FSR.01.13  YAYIN  TARİHİ:10.06.2009  REV.TARİHİ:--  REV.NO:00

Araç  Tipi Model  Yılı

Şaşi  No. Satış  
Danışmanı

Aracı  Teslim  Alanın  Adı  Soyadı  /  İmzası   Aracı  Teslim  Edenin  Adı  Soyadı  /  İmzası  

Garanti  Belgesi

Bakım  ve  Servis  
El  Kitabı

Yukarıdaki  modeli,  teknik  özellikleri,  aksesuarları,  genel  kontrolünü  yaptıktan  sonra,  trafiğe  kayıt  
için  gerekli  olan  tüm  evrakları,  listelenmiş  olan  avadanlıkları,  bakım  ve  servis  el  kitabını,  işletme  
Talimatı,  Uygunluk  Belgesi  ve  Garanti  belgesi  ile  birlikte  eksiksiz  ve  kusursuz  olarak  teslim  
aldım.  Aracın  tesliminden  sonra  doğabilecek  her  türlü  kaza,  hukuki  problem  ve  arızalardan  
Mercedes-Benz  Garanti  şartlarında  belirtilen  haklarım  saklı  kalmak  kaydı  ile  
........................................................................................  'nin  sorumlu  olmadığını  kabul  ederim.  
Seçimlik  haklarıma  ilişkin  bilgilendirme  içeren  ek  sayfayı  kullanım  kılavuzu  ile  birlikte  teslim  
aldım.

Araç  Teslim  Tutanağı

Teknik  Belge

İlkyardım  Çantası  

Tarih

Yangın  Söndürücü

Yedek  Anahtar

Teslim  Edilen  Araca  Ait  Belge  ve  Avadanlıklar

Sigorta  Poliçesi

İşletme  Talimatı

Araç  Faturası

Etconsr Otomotiv A.Ş. 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Başöğretmen Caddesi, Çınar Sokak
No: 00 34000 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0123 456 78 90
Faks 0123 456 78 90
Xxxx V.D. 1234 567 890
Ticaret Sicili  1234/56789
Mersis No 0-123-5678-9012345
Sermayesi   00.000.000 TL
www.etconsr.com.tr

Merkez/Genel Müdürlük
Etconsr Otomotiv A.Ş. 
Başöğretmen Caddesi, Çınar Sokak No: 00 34000 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0123 456 78 90 Faks 0123 456 78 90
Xxxx V.D. 1234 567 890, Ticaret Sicili  1234/56789
Mersis No 0-123-5678-9012345, Sermayesi   00.000.000 TL
www.etconsr.com.tr

Araç teslim tutanağı



370Mercedes-Benz Kurumsal Kimlik | Tasarım Rehberi | Matbu  | Bayi Matbu

Servis tanıtım kartı siyahtır. Dikey ve yatay olmak üzere 2 versiyon mevcuttur.

Kartın çalışma dosyasını Bayinet'ten temin edebilirsiniz.

Servis tanıtım kartı

Servis tanıtım kartı uygulama örneği, dikey versiyon

Servis tanıtım kartı uygulama örneği, yatay versiyon

Mercedes-Benz servis tanıtım kartı

İsim Soyisim
Unvan 
Telefon 0000 000 00 00
GSM 0000 000 00 00

İsim Soyisim
Unvan 
Telefon 0000 000 00 00
GSM 0000 000 00 00

Etconsr Acil Servis Telefonu: 0000 000 00 00
Mesai Saatlerimiz: Hafta içi 07:30-23:00
 Hafta sonu 08:30-18:30

Etconsr Otomotiv Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat No: 38, 
Bayrampaşa, İstanbul
Telefon 0000 000 00 00 Faks 0000 000 00 00 
www.etconsr.com.tr

Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat

Esenler Tarafı
Zemin Kat

TEM Tarafı
Zemin Kat

Otobüs Girişi

Giriş
Giriş

Çıkış

Etconsr 
Otomotiv

Otobüs Servisi

Örnek kroki

Mercedes-Benz servis tanıtım kartı

İsim Soyisim
Unvan 
Telefon 0000 000 00 00
GSM 0000 000 00 00

İsim Soyisim
Unvan 
Telefon 0000 000 00 00
GSM 0000 000 00 00

İsim Soyisim
Unvan 
Telefon 0000 000 00 00
GSM 0000 000 00 00

Etconsr Acil Servis Telefonu: 0000 000 00 00
Mesai Saatlerimiz: Hafta içi 07:30-23:00 / Hafta sonu 08:30-18:30

Etconsr Otomotiv Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat No: 38 Bayrampaşa, İstanbul
Telefon 0000 000 00 00 Faks 0000 000 00 00 
www.etconsr.com.tr

Büyük İstanbul Otogarı Zemin Kat

Esenler Tarafı
Zemin Kat

TEM Tarafı
Zemin Kat

Otobüs Girişi

Giriş
Giriş

Çıkış

Etconsr 
Otomotiv

Otobüs Servisi

Örnek kroki
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Kartın çalışma dosyasını Bayinet'ten temin edebilirsiniz.

Yağ kartı

Yağ kartı uygulama örneği

Mercedes-Benz  
orijinal motor yağları.  
Yıldızı hak eden tek yağ.

Tarih

Yağın Cinsi

Değiştiği km

Değişeceği km

Değişen Filtreler

: .......................

: .......................

: .......................

: .......................

Yakıt

Şanzıman Diferansiyel

HavaYağ

Mercedes-Benz 
uzmanlığıyla üretilmiş  
tek motor yağı.

Daha az sürtünme, daha fazla  
performans
-30 dereceden +260  
dereceye kadar kusursuz bir 
performans.
Daha uzun kullanım ömrü
Daha düşük yakıt tüketimi Etconsr Otomotiv A.Ş. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Başöğretmen Cad. Çınar Sk.  
No: 00 34000 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0123 456 78 90 
Faks 0123 456 78 90
www.etconsr.com.tr


