YEŞİL NOKTA
MARKASININ KULLANIM KILAVUZU

Giriş
“Yeşil Nokta” markası uluslararası tescilli ve tanınan bir semboldür. Bu kılavuz, “Yeşil Nokta”yı ambalajlarında ve
dokümanlarında ÇEVKO Vakfı ile geçerli bir lisans sözleşmesine dayanarak kullanan firmalara, sembolü doğru şekilde
kullanmalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tanım
Ambalajda “Yeşil Nokta” markasına yapılan her atıf, aşağıdaki tanıma tamamen uygun olmalıdır. Bu tanım marka
tüzüğü çerçevesinde hazırlanmıştır ve “Yeşil Nokta” marka haklarının lisans sahibi olarak PRO EUROPE – Avrupa
Ambalaj Geri Kazanım Derneği ile ÇEVKO Vakfı arasında imzalanan lisans sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Resmi Tanım
Ambalaj üzerinde bulunan ”Yeşil Nokta” markası, bu ambalaj için, 94/62 No.lu Avrupa Birliği direktifinde tanımlanan
esaslar doğrultusunda kurulmuş olan bir ulusal ambalaj geri kazanım şirketine finansal bir katkı yapıldığı anlamına
gelir.

Temel Kullanım Esasları
A) Okunabilirlik
Sembol tüketici tarafından hemen fark edilebilecek şekilde ambalaj üzerinde açıkça görülebilecek biçimde
yerleştirilmelidir.
B) Sembolün grafik görünümü
“Yeşil Nokta” markası dikey bir eksen
etrafında, dolaşık iki ok içeren bir dairedir.
Merkezdeki eksen ambalaj üzerindeki
yazılara göre dikey konumda olmalıdır.

SEMBOLÜN DİKEY EKSENİ
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ÜST KISIM

Aynı zamanda “Yeşil Nokta”nın tescilli bir
marka olduğunu gösteren
de içerir.

“®”

sembolünü

ALT KISIM

Sembol Chalet yazı biçimi ailesinden gelen bir
karakter olup kullanılan font Chalet London
Nineteen Sixty’dir.

SEMBOL

MARKA

SEMBOL ®

Dairenin çapı “Yeşil Nokta”nın yarıçapının
yarısı büyüklüğündedir. “Yeşil Nokta” ile “®”
sembolü arasındaki boşluk “Yeşil Nokta”nın
yarıçapının beşte biri büyüklüğündedir.
“Yeşil Nokta” yanında “®”nin kullanımı
kuvvetle tavsiye edilmekle birlikte zorunlu
değildir.
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C) Kurumsal renkler
Sola dönük ok yeşildir – Pantone 366C.
Sağa dönük ok koyu yeşildir – Pantone 343C.

SAĞ – yöne dönük ok
(koyu renk zorunludur)

SOL – yöne dönük ok
(açık renk zorunludur)

D) Renkli zeminler üzerinde kullanım
Ambalaj üzerindeki etiket 4 renkli ise Pantone 366c ve 343c’nin ya da bunlara muadil dört rengin kullanımı zorunlu
olmamakla beraber tavsiye edilmektedir. Diğer hallerde sembol beyaz veya renkli bir zemin üzerinde başka bir renkte
kullanılabilir.

Beyaz zemin üzerinde Siyah

Beyaz veya şeffaf zemin üzerinde herhangi bir renk

Kontrast zeminler üzerinde
resmi renklerin kullanımı

Tek renkli zemin üzerinde beyaz

Sağa dönük ok daima sola dönük oktan daha koyu olmalıdır.
E) Fotoğraf üzerinde kullanım
“Yeşil Nokta” fotoğraf zeminiyle mümkün olabildiğince kontrast oluşturmalıdır, tercihen orta/koyu olmalıdır.
Sembolün okunaklı olmasının sağlanması için tek renkli koyu zemin üzerinde beyaz kullanılabilir. Sembol aşağıdaki
şekilde kullanılabilir.

Sağa dönük ok daima sola dönük oktan daha koyu olmalıdır.
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F) Kenar boşlukları
“Yeşil Nokta” sembolünün okunaklı olması ve bütünlüğünün sağlanması için tescilli marka sembolü ( )nin yüksekliğine
eşdeğer bir asgari kenar boşluğu tavsiye edilir. Mümkün olduğu zaman bu boşluklar daha geniş olmalıdır.

®

MARKA

G) Kısıtlamalar
“Yeşil Nokta” sembolü değiştirilemez. Tam boyut halinde, doğru oran ve renklerde kullanılmalıdır. Sembol ile bağlantılı
olarak izinsiz metin veya grafikler kullanılamaz.
Bu kılavuzda teknik veya yasal herhangi bir sebeple yapılacak değişiklikler (ÇEVKO) ile yapılan kontratın ekinde yazılı
bir sözleşmede belirtilmelidir.

“YEŞİL NOKTA” SEMBOLÜNÜN YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

Resmi renklerin yanlış kullanımı

Renklerin yer değiştirmesi

Sembolün doğru resmi renklerle
gösterilmediği üç farklı renk

Gölgelendirme ve efekt kullanımı

Bölümler arasında yanlış oranlar

Yanlış kenar boşlukları
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Sembol çevresi veya üzerinde
izinsiz metin veya unsur
kullanımı

H) Boyut
“Yeşil Nokta” sembolünün ayırt edilebilir ve görünür olabilmesi için asgari 10mm yükseklik tavsiye edilir. Fakat küçük
parçalarda 6mm kabul edilebilir.
Dijital kullanım için asgari 40px yükseklik tavsiye edilir.
Not: İzin verilen asgari boyuttan daha küçük bir kullanım zorunlu ise lütfen (ulusal Yeşil Nokta kuruluşu) ile temasa
geçiniz.

BASKI

DİJİTAL

10mm
Önerilen
Standart Boyut

8mm
Önerilen asgari
boyut

6mm
İzin verilen asgari
boyut

40px
İzin verilen
asgari boyut

I) Ölçüler ve oranlar
“Yeşil Nokta” markası tüketiciler tarafından hemen görülebilir ve tanınabilir olmalıdır. Kolayca görülüp okunabilmesi
için aşağıdaki oranlara uyulmalıdır. *

İzin verilen asgari boyut

* Tavsiye edilen ölçüler

Not: İzin verilen asgari boyuttan daha küçük bir kullanım zorunlu ise lütfen ÇEVKO Vakfı ile temasa geçiniz.
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