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Hakkımızda
“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” 
düsturundan hareketle, insanların en hayırlısı olma 
yolunda niyet ve gayret ederek yola çıktık. Yakından uzağa 
yardım ve hizmet etme ilkesi, hareketimizin bir başka 
düsturudur. Günümüz dünyasındaki insanların maddi ve 
manevi açılardan pek çok yardıma ihtiyaç duyduğu, günlük 
bilgi olacak kadar yaygınlaşmıştır. Yardıma ihtiyaç duyan 
bu kadar çok insanın bulunduğu günümüz dünyasında, 
yardımların yeterli olmadığı yardıma olan talepten de 
anlaşılmaktadır. Söz konusu yardımlarımız kimi zaman 
iktisadi, kimi zaman sosyal-siyasi ve kimi zaman da 
psikolojik olarak devam edecektir.

Bu milletin bir ferdi olarak ecdadımızın yaptığı gibi; bütün 
insanların her türlü ihtiyaçlarını giderdikten sonra; göçmen 
kuşlar, kışın tabiatta aç kalan hayvanlar gibi bütün 
canlıların da ihtiyaçlarını gidermek bizim için yapılacak 
anlamlı faaliyetlerden bazılarıdır.

Bu hayırları yaparken hedefimiz sağ elin verdiğini sol elin 
duymamasıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hareket ederek kendimizi bilmek, 
kendimizi tanımak, kendimize yabancılaşmadan en hayırlı 
insanlardan olabilmek için gönlü temiz, niyeti hayır olan 
insanlarla bir araya gelip bu müesseseyi hayata geçirdik. 
Bu vesileyle bu müessesenin kuruluşunda ve yaptığı hayır 
faaliyetlerinde emeği geçen başta bütün üyelerimiz olmak 
üzere herkese sonsuz saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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NEYAD Logo Sembolü
NEYAD logo sembolü, kılavuzun ilerleyen 
sayfalarında görüleceği gibi genellikle 
NEYAD yazısı ile birlikte kullanılmaktadır. 

NEYAD logo sembolü, içerisinde “Selçuklu 
Yıldızı” ve “Güneş”i barındırıp 
medeniyetimizi temsil ederken, “Kitap ve 
”Kalem” formları ile derneğin temel 
hizmetlerinden eğitimi ifade etmek istemiştir.
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NEYAD Logosu
NEYAD logo sembolü ve NEYAD logo yazısının birlikte kullanımından NEYAD logosu 
oluşmaktadır. NEYAD logosunun tercih edilen uygulaması, yukarıda örneği verilen NEYAD 
logo sembolü ve yanında yer alan NEYAD logo yazısı ile oluşmaktadır. Alternatif renk 
uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



Logo Kimliği

Grid Sistemi
Logo için grid sistemi, logo oluşturma 
sürecinde, öğeler arasındaki geometrik 
uyumu oluşturur. Bu sistem, logo proje 
çalışmasının korunmasına, logonun basit, 
esnek ve zamandan bağımsız olmasına 
yardımcı olur.

Burada gördüğümüz grid ızgaraları, logo 
sembolünün ve logo yazı tipini gösteren grid 
sistemidir. Sistem, beraberinde oran-orantıyı 
getirmiştir ve sistem üzerinde gösterilmiştir.

Logo
oran-orantı
sistemi

X/2X/2X/2

X/2

X6X

3X3X

Y

Y



Farklı
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Logo Boyutları

Logo Kimliği

Kırtasiye Boyutu

20—55mm

20 - 55 mm arasındaki logo yüksekliği; 
genellikle ofis kırtasiye malzemelerinde,
antetli kağıtlarda, ambalajlarda (vb.) kullanılır.

Logonun en küçük boyutu, farklı 
uygulamalarda başka tasarım öğeleri olmadan 
görünürlüğünü ve tanınırlığını sağlamak için 
genişliği 20 mm'dir.

Baskı Boyutu

65—85mm

65-85 mm arası logo yüksekliği; baskı 
kapakları, el ilanları, broşürler gibi orta ve 
büyük kırtasiye malzemeleri için kullanılabilir.

Afiş Boyutu

>100mm

Açık hava reklamcılığı, poster gibi büyük 
ölçekli baskı formatları için 100 mm'nin 
üzerinde logo yüksekliği uygulanmaktadır.

Kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak için 
logo boyutu farklı koşullarda ayarlanabilir.


