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“BÜTÜN BAŞARILARIN EN 
BÜYÜKLERİ... HARİKA UYUM 
İÇERİSİNDE ÇALIŞAN KALBİN 
VE BAŞIN VE EL İŞİNİN 
BİRLEŞMİŞ EFORUNUN 
SONUÇLARIDIR.” 

PAUL P. HARRIS, KURUCU 
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ROTARY ÜYE ROZETİNİZ 
 

Dünyanın her yerindeki 
Rotaryenler tarafından tanınan, 

Rotary rozetiniz, üyeliğin gurur 
verici bir sembolü olarak 

değişmez kalır. 
 

 
 

YAKINDA 
 

Araçlar ve şablonlar gelecek 

aylarda online olarak uygun 

olacak. Bu kaynaklar yeni 

görünüşümüzü broşürlerinize, 
PowerPointlerinize ve diğer 
basılı ve dijital iletişim 
araçlarınıza uygulamanızı 
kolaylaştıracak.

mailto:graphics@rotary.org
mailto:graphics@rotary.org
mailto:graphics@rotary.org
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İmajımızı neden 
güçlendiriyoruz 

100 yıldan fazla bir süredir, Rotary 
toplumlarını daha iyi yapmak için kendi 
uzmanlıklarını uygulamaya adayan liderleri 
birleştiriyor. Dünya çapında toplumlarda 
yüzyılın üzerindeki etkiye rağmen, Rotary 
hakettiği tanınırlığı elde edemiyor. Biz 
hikâyemizi nasıl anlatacağımızı yeniden 
düşünmeliyiz bu sayede insanlar  heryerde 
Rotary’nin neyi temsil ettiğini, bizim nasıl 
farklı olduğumuzu ve bunun niçin önemli 
olduğunu anlayacaklardır. 

2011 yılında, imajımızı güçlendirmek için 
benzeri görülmemiş ölçüde uzun vadeli bir 
girişim başlattı. Rotary’nin ne yaptığına dair 
var olan kamu anlayışını genişletmeye ek 
olarak, mevcut ve potansiyel üyelerimizi, 
bağışçılarımızı, ortaklarımızı, ve personelimizi 
motive etmek, bağları güçlendirmek ve ilham 
vermek istiyoruz. 

 
 

Neler Yaptık 
 

Hikâyemizi daha iyi anlatmak için, ilk önce onu 
tanımlamalayız. Küresel detaylı araştırmaya 
dayanarak, biz: 

 

Özümüzü tanımladık 
Rotary'nin diğer 
organizasyonlardan nasıl farklı 
olduğunu belirlemek için 
 
Değerlerimizi hayata 
geçirdik 
eylemlerimizin sözlerimizi 
desteklediğinden emin 
olmak için 
 
Sesimizi oluşturduk 
kendimize has karakterimizi 
yansıtmak için  
 
Tekliflerimizi nasıl 
sunduğumuzu açıkladık 
böylece insanlar ne 
yaptığımızı ve nasıl 
bağlanacaklarını anladılar 

 
Görsel kimliğimizi tazeledik 
mirasımızı kutlarken görünüm 
ve hislerimize enerji vermek 
için 

 
 

Ne yapmamız gerekiyor 
 

Hikâyemizi hayata geçirmek bir sonraki 
sorumluluğumuzdur—ve bu, seviyeler, 
gruplar ve işlevler arasında şampiyonlar 
isteyen bir şeydir. 

 

Biz Rotary’iz ve anlatacağımız harika bir 
hikâyemiz var. 

 

Bu hikâyeyi tüm etkileşimlerimizde 
korumak, tanıtmak ve sunmak 
hepimize kalmış. 
 
Bu rehber, yeni görünümümüzü ve sesimizi 
uygulamanıza yardımcı olacaktır. 
Önümüzdeki aylarda daha fazla kaynak online 
olarak kullanılabilir olacak. Yeni 
görünümümüzü broşürlerinize, 
PowerPoint'lerinize ve diğer basılı ve dijital 
iletişimlere uygulamanıza yardımcı olacak yeni 
araçlar ve şablonlar arayın. 

Birleştirilmiş Rotary imajı ve mesajı sayesinde, 
itibarımızı arttırmakla kalmıyoruz, bütün 
Rotary deneyimini de yükseltiyoruz. 
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Geldik 
 
 
 
 
 

 

İMAJIMIZIN BENZERSİZ DEĞERLENMESİ GÜÇLERİMİZİ AÇIKLIK VE ETKİ İÇİN ÇEVRELİYORUZ 
 

Küresel araştırmamız üç anlayış ortaya koydu. Araştırma anlayışlarımız, kim olduğumuzu (sorumlu liderler), 
yaptıklarımızı (bağlanmayı) ve neden önem taşıdığını (toplumsal 
etki) tanımlar. Doğrulama araştırması, bu güçlerin kuvvetli bir 
biçimde nasıl ifade edileceğini ortaya çıkardı. 

 
 

Rotaryenler sorumluluk 
sahibi liderlerdir - hem 
sosyal hem de etik olarak 
 
Bağlantı, Rotary'nin 
arkasındaki itici güç ve 
her zaman olacaktır  

Liderliği etiketler veya 
ünvanlar ile değil, zihniyet 
ve yaklaşımla tanımla 

 

Bağları ve toplulukları 
vurgulayın, bireyi değil

 

 
 

 

Sadece küresel etki 
meselesi değil — 
toplulukları küresel 
ölçekte etkiliyoruz 

Rotary’nin yaptığı etki türünü 
açıklayın (topluluk etkisi 
küresel ölçekte ve kalıcı 
değişimdir, vs...)

 
 

› 
› 

› 

› 
› 
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› 

 
 
 
 
 
 
 

“Değerlerimiz” Nelerdir? 
 

Değerlerimiz davranışlarımızı 
yönlendirir. Onlar inançlarımızı 
ne yaptığımızı ve nasıl 

 
 

DEĞERLERİMİZ DEĞERLERİMİZİ NASIL YAŞATIYORUZ 

davrandığımızı 
temsil ederler. 

Değerlerimizi nasıl 
tanımladık? 

Değerlerimiz her zaman Rotary'i 
tanımlayan rehber ilkelerde 
kökleşmiştir. Şimdi, onları dünya 
çapındaki topluluklarda nasıl 
açıkladığımızı göstererek 
değerlerimizi hayata geçirmek 
istiyoruz. 

 Kardeşlik ve 
Küresel Anlayış 

 

Etik ve Dürüstlük › 
Hayat boyu süren ilişkiler 
kurarız 

 

Bağlılıklarımızı 
onurlandırırız 

 
 

 

 

 
Farklı perspektifleri birbirine bağlarız 

 
 

 

Mesleki Uzmanlık, 
Hizmet ve Liderlik  

Toplumsal meseleleri 
çözmek için liderlik ve 
uzmanlığınızı uygularız 

› 

› 
Çeşitlilik 

Farklı perspektifleri 
birbirine bağlarız 

Kardeşlik ve 
Küresel Anlayış 
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Persevering 

 
 
 
 
 
 

 

Sesimiz nedir? 
 

Sesimiz iletişim kurduğumuz 

 
 

BİZİM SESİMİZ... BUNUN ANLAMI... İLETİŞİMLERİMİZ... 

Eşsiz ton ve stildir. 

Rotary için ayırt edici bir ses 
neden önemlidir? 

Rotary gibi başka hiçbir örgüt 

Sorunlara farklı açılardan bakar ve uzmanlığımızı 
sosyal konulara değinmek için başkalarının 
yapamayacağı şekilde uygularız. Biz anlayışlı ve 
zekiyiz. 

Bilgili 
Algılayıcı  
Kendinden Emin 

yoktur. Bütün etkileşimlerimizde     
birleşik bir ses kullanarak, 
iletişimimizin kendimize has 
karakterini yakalamasını - ve 
insanların Rotary'I aynı şekilde 
deneyimlemesini sağlıyoruz. 
Tek bir ses ile konuşarak, 
yazarak ve tasarlayarak, 
iletişimimiz hatasız bir şekilde 

Merhametlidir 
Dünyanın en zorlu zorluklarının üstesinden 
gelmek empati gerektirir. Birbirleriyle ilişkili ve 
evrensel olan gerçek insanlar ve hikâyeleri 
destekleriz. 

Düşünceli 
Samimi 

Sempatik  

Rotary gibi görünecek,  
hissedilecek ve duyulacaktır. 

Sesimizi nasıl 
kullanmalıyız? 

Ses niteliklerimiz, nasıl  

Sistematik sorunlara yurtiçi ve yurtdışında 
kalıcı çözümler buluruz. Açıklık ve inanç ile 
konuşuruz. 

Cesur 
Amaçlı 
Cesaretli 

konuşmamız, yazmamız ve     
 taign. Use them as criteria 

to evaluate your 
communications.  
 A variety of visual and verbal 
tools (e.g., copy, imagery, 
information graphics, etc.) can  

 Sürekli bağlantılardan ve topluluklara ve 
dünyaya getirdiğimiz olumlu değişimden 
motive olarak, başkalarını da harekete 
geçmeye cesaretlendiririz. Umut, coşku ve 
tutkuyu yayarız. 

İyimser 
Umutlu 

Vizyoner 

ourcommunications..                                                                          
 
 
 
 
 

Akıllıdır 

İlham vericidir 

Ses niteliklerimiz, nasıl 
konuşmamız, yazmamız ve 
tasarlamamız hakkında rehber 
olarak hizmet verir. Onları, 
iletişimlerinizi değerlendirmek 
için kriter olarak kullanın.  
Çeşitli görsel ve sözlü araçlar (ör., 
Kopyalama, görüntü, bilgi 

grafikleri, vb.), Sesimizi tüm 

iletişimlerimizde kullanmamıza 
yardımcı olabilir. Görsel kimlik 

öğelerinin nasıl kullanılacağı hakkında 
ayrıntılar için, bkz. Sayfa 12-30 

Azimlidir 
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Örnekler 
 

 

 

 

 
 

İşte sesimizin mesajımızı nasıl 
güçlendirdiğini gösteren 

 
 

ÖRNEKLER ÖNCE (Rotary'nin sesi olmadan) SONRA (Rotary'nin sesinde) NEDEN ETKİLİDİR   

Potansiyel üyelere 

yerel bir kulübü 
ziyaret etmeleri için 
davet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary.org’dan 
alıntı 

Rotary, çevreyi temizlemek, çocuk 

felcini bitirmek, topluluklarımızı 
iyileştirmek ve diğer olağanüstü 
şeyleri gerçekleştirmek için birlikte 
çalışan dünya genelindeki sıradan 
insanlardır. 

Rotary.org adresinde daha fazla bilgi 

edinin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary'nin Yıldönümü 

Rotary'nin 108. yıldönümü, hem 
çocuk felcini ortadan kaldırmak 
için yapılan mücadeledeki 
başarılar hem de işi bitirme 
konusundaki kararlılıkta iz bırakan 
bir yıldır. Hükümetleri, çocuk 
felcini yok etme konusundaki 
hayati çalışmaları finanse 
etmeye teşvik etmek için 
savunuculuğun nasıl 
kullanılacağını öğrenerek 
yardımcı olabilirsiniz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Başka bir yıl, tarih yazmak için 
başka bir şans 

Çocuk felcini yok etmeye her 
zamankinden daha yakınız 

Ancak topluluğumuzun 
etkisinin 108. yılını kutlarken 
bile, yapılması gereken çok 
şeyin olduğu bize hatırlatıldı. 
Devlet finansmanının etkili 
bir savunucusu olun, böylece 
birlikte çalışabiliriz. 

• Aktif, ilham verici ve davetkârdır. 

• Şefkati (kalpleri) ve aklı 
(zihinleri) dengeler 

• Liderliği, zihniyet (çeşitli 
perspektifler) ve eylemle 
tanımlar 

• Etkimizi açıklar 

• Harekete geçirici açık bir mesaja 

sahiptir 

 

 

 

 

 

 

• Başlık, betimleyici değil 
ilham vericidir 

• Rotary'nin azimli 
ruhunu vurgular 

• Daha merhametli ve 

insancıldır (yani, "biz" 
kolektifini kullanır) 

• Harekete geçirici açık bir mesaja 
sahiptir

› 

birkaç örnek: 

› 
Kalpler ve zihinler birlikte 
çalıştığında başarabileceğimiz 
şeyler şaşırtıcı. Ülkelerdeki, 
kültürlerdeki ve 
mesleklerdeki liderlerin, 
sağlığı geliştirmek, gençleri 
güçlendirmek, barışı 
desteklemek ve toplumlarını 
ilerletmek için nasıl harekete 
geçtiğini görün.  
 
Yakınınızdaki bir Rotary 
kulübünde liderlere katılın. 
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ve Düzenleyici 
Prensiplerimiz 

 

 
Özümüz netlik sağlar 

 
Üç temel fikir, her Rotary üyesinin 

"Rotary Nedir?" sorusunu cevaplamasına 
yardımcı olmak için netlik ve odak sağlar. 

  
    FİKİR 

ALIŞVERİŞİ 
      YAP 

 

HAREKE
GEÇİN 

 

1 Rotary, tüm kıtalar,          

kültürler ve mesleklerden 

liderleri birleştirir.

Alt kategoriler Yükselen 
Liderler 

Liderler  Ortak 
Faydalar 

Kültürel  
Değişim 

   Küresel 
            Anlayış 

Yerel Küresel 

2 Dünyanın en zor sorunlarından   

bazılarının çözümüne yardımcı 
olmak için uzmanlığımızı ve farklı 
perspektiflerimizi getirerek fikir 
alışverişinde bulunuruz. 

3 Ve sürekli değişimi 
dünyadaki 

topluluğumuza getirmek 
için harekete geçeriz. 

Tanım Tüm kıtalardan, 
kültürlerden ve 
mesleklerden liderlerle 
iletişime geçin

Farklı bakış açılarını 
keşfedin ve kutlayın 

Topluluklarımızda olumlu bir 
değişim yaratın

          

İletişimlerimizi üç temel fikir üzerinde 
merkezileştirerek, Rotary'nin neyi 
temsil ettiğini, diğer örgütlerden nasıl 
farklı olduğumuzu ve bunun neden 
bugün önemli olduğunu vurgularız. Bu 

yaklaşım, bireyler olarak güçlü bir 

yükseltici konuşma 
oluşturmamıza— ve toplu olarak 

zorlayıcı ve birbirine bağlı bir öykü 
anlatmamıza olanak tanır. 

Sorumluluk Seviyesi LİDERLERE KATIL 
başlangıç noktasıdır. 
Burası Rotary, Rotaract, ve 
Interact klüplerinin yaşadığı 
yerdir. 

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAP 
insanların ortak faydaları keşfetmek, 
farklı bakış açılarını birleştirmek ve 
küresel anlayışı geliştirmek için bir 
araya geldiği etkinlikler ve programları 
kapsar. 

HAREKETE GEÇ 
hem yerel hem de küresel 
seviyede oldukça bağlı olan 
Rotaryenler, ortaklar ve 
gönüllüler için hizmet ile ilgili 
faaliyetleri kapsar. 

          

 
Rotary 
Kulüpleri 
RotaractClubs
Interact Clubs 
RYLA 

Uluslararası Kongre 

Gençlik Değişimleri 
Ortak Fayda Bursları 
Barış Bursları

          

Özümüz ayrıca nasıl organize 
olduğumuzu ve kendimizi dış 
dünyaya nasıl sunduğumuza dair bir 
sistem sunmaktadır. İnsanın 
Rotary'yi yaşama biçimini yansıtan 
bu ilkeler, insanların neden ve nasıl 
bizimle iç içe  olmasını ve anlayışı 
yönlendirmesini açıklığa kavuşturur. 

Anahtar Örnekler 

Rotary'nin düzenleyici  ilkeleri 
nelerdir? 

HAREKETE 
GEÇ 

 

Düzenleyici Prensip               LİDERLERE 
KATIL 

Rotary Kulüpleri 

Rotaract Kulüpleri 

Interact Kulüpleri 

RYLA  
 

Kulüp düzeyinde hizmet projeleri 

PolioPlus 

Rotary Eylem Grupları 
Rotary Topluluk Grubu 
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Sistemi 
Düzenleyici 
Prensipler 

 

 
 

Eylem Çağrıları 
 

Bütün bir şekilde, düzenleyici 
prensiplerimiz Rotary'nin 
yaptıklarını iletir.. 

İletişimleri geliştirirken kimi hedeflediğimizi ve onlardan ne yapmalarını istediğimizi düşünün. İşte burada düzenleyici 

prensiplerimizi harekete geç çağrıları olarak uygularken veya Rotary-çapında kapatma yaparken aklınızda bulundurmanız gereken 
birkaç basit şey.

bireysel olarak, onlar da eylem  
çağrılarıdırlar. Başka bir deyişle, 
onlar, Rotary vasıtasıyla, 
iletişime geçerek  “Liderlere 
Katılabilirsin”, “Fikir Alışverişi 
yapabilirsin” ve “Harekete 
Geçebilirsin” diyebilirler.  
Onların birincil başlıklar ve 
mesajlar olarak değil, 
tamamlayıcı olarak hizmet 
vermeleri amaçlanır.  

Eylem Çağrısı Yapımı 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Örnekler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOIN LEADERS:    www.rotary.org 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
TAKE ACTION: 

www.rotary.org 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
EXCHANGE IDEAS: 

membershipdevelopment@rotary.org 

 

LİDERLERE KATIL VEYA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAP VEYA HAREKETE GEÇ:  [url] VEYA [telefon] [adres] 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
mailto:membershipdevelopment@rotary.org
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Bizler Rotary’iz 

 

“Rotary”, Rotary Uluslararası ve 
Rotary Vakfı’nı bağlayan 
birleştirici bir çizgidir Rotaryenler 
doğal olarak kuruluşumuza 
"Rotary" diye hitap eder. İletişim 
adımız olarak "Rotary"i 
benimsemek, organizasyonumuzu 
birleştirmek ve mesajımızı 
güçlendirmek için basit ama kritik 
bir adımdır.

ROTARY ULUSLARARASI ROTARY ROTARY VAKFI 

İLETİŞİM ADIMIZ 
 

  

    
SUPPORTARM  

  

Kendimize 
nasıl hitap 
ediyoruz 

NASIL ORGANİZE OLURUZ VE ÖNERİLERİMİZİ NASIL SUNARIZ 

 

Ses ve Görsel 

Rotary Esasları 
 

YASAL ADIMIZ VE DESTEK 
KOLUMUZ 
 

MERHAMETLİ 
KOLUMUZ 

Tüm iletişimlerde bir 
bütün olarak kuruluşu ima 
ettiğimizde kendimize 
hitap etme şeklimiz 
 

34.000 kulüp ve bunları 
destekleyen yönetim ve ofislerle 
ilgili evrensel ortaklığımıza hitap 
etme şeklimiz 

Uygun ve / veya yasal olarak 
gerekli olduğunda, Rotary'nin 
bağış toplama ve hibe yapma 
koluna atıfta bulunmak için 
hitap etme şeklimiz. 



Görsel Araçseti 
Genel Bakış 
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Odaklı, amaçlı, ilham verici, 
altın bir dokunuşla. 

 
Görsel araç setimiz, görsel 
sistemimizdeki temel öğeleri içerir. 

 

 
 

Renkler  syf. 23-25 

 
Rotary Liderlik Renkleri 

 
 

Tipografi  syf. 26-27 
 

Lisanslı Seçenek 
 

 

Birincil İkincil 
 

Each element is designed to 
work in harmony with the others 
 
 

 

FRUTIGER BLACK 
CONDENSED 
ALL CAPS FOR 
HEADLINES 
AND MAIN NAV 
 

Frutiger 
for subheads, 
secondary nav, 
info graphics, 
and lockups 
Light Italic 

Roman Italic 

Bold Italic 

Black Italic 

Ultra Black 

Sentinel 
for body text, 
secondary heads, 
captions, 
and callouts 
Light Italic 
Book Italic 
Medium Italic 
Semibold Italic 
Bold Italic

 
 

 Pasteller  Ücretsiz Seçenek 

OPEN SANS CONDENSED 
OR ARIAL NARROW 

 
 

Arial Georgia 

 
 

 

Logolar syf. 13-22 
 

 

İkonografi Stili syf. 29 
 

 
Imgeler   syf. 28 

Bilgi Grafikleri syf. 29 
 

25% 50% 75%
 

Anamarka İmza (Resmi Logomuz) Mükemmellik İşareti (Çarkımız) 

 
   

 

   

 

 
72%

 

GÖRÜNÜŞÜMÜZ 
 

Ses ve Görsel 

Rotary Esasları 

Görsel araç setimiz, görsel 
sistemimizdeki temel öğeleri 
içerir. 
 
Logolaromızı, renk 
palertlerimizi, tipografimizi, 
ikonografimizi ve, fotoğrafçılık 
stilimiz ve önerilen konu 
maddeleri ile birlikte bilgi 
grafik stillerimizi içerir. 
 
Her öğe bir çerçeve içinde 
esneklik sağlarken diğerleriyle 
uyumlu çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Birleştiklerinde, 
aktif liderliğimizi, azimli ruhumuzu 
ve şefkatimizi açık bir şekilde 
taşırlar. 

 

Nötr Renkler Pasteller İkincil 

Fikir Alışverişi yapan ve Birleştiren Rotaryenler Toplum için Harekete Geçen Rotaryenler Mecazi 
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Uzun yıllar boyunca, Rotary 
çarkımız tabela ve iletişim 
materyalleri üzerindeki logomuz 
olarak tek başına durdu. 
Uluslararası Rotary kelimeleri 
tekerleğe gömülmüş olsa da, 
uzaktan okumak zordu. Sonuç 
olarak, halk, Rotary'nin bir proje 
veya etkinliğe katılımını her zaman 
fark etmedi. 

 
  

Anamarka İmzamız (Resmi Logomuz) Mükemmellik İşareti (Çarkımız) 

 

That’s why we decided to expand 
ourofficiallogotoincludetheword“
Rotary”nexttothewheel.Thisis 
ourofficiallogoandourmasterbrand     
signature, which should beused 
whenever possible. 

Rotary Markaişareti Rotary Çarkı 

 

The Rotary wheel is our mark of 
excellence. In addition to beinga   
componentofourofficiallogo,itmay   Hangi logo formatını kullanmalıyım: 
be scaled up for greater impactand     
used separately but in close proximity 
to the masterbrand signature. 

 

For example, you could display a 
largeRotarywheelonthefrontofthe 
podiumataneventwiththeofficial 
logoshowingaboveonascreen.Or 
youcouldusethescaled-upmarkof 
excellenceonthefrontofabrochure 
andthelogoontheback.Thedesign 
examples on pages 16, 35, and 40 
showsomeeasywaystofollowthis 
guideline. 

Uzun yıllar boyunca, Rotary 
çarkımız tabela ve iletişim 
materyalleri üzerindeki logomuz 

olarak tek başına durdu. 
Uluslararası Rotary kelimeleri 
tekerleğe gömülmüş olsa da, 
uzaktan okumak zordu. Sonuç 

olarak, halk, Rotary'nin bir proje 

veya etkinliğe katılımını her 
zaman fark etmedi. 

 

Bu nedenle resmi logomuzu, 

çarkın yanında "Rotary" 
kelimesini içerecek şekilde 
genişletmeye karar verdik. Bu 
bizim resmi logomuz ve mümkün 

olduğunca kullanılması gereken 
anamarka imzamızdır. 
 

Rotary çarkı mükemmellik 
işaretimizdir. Resmi logonuzun 
bir bileşeni olmanın yanı sıra, 
daha büyük etki yaratacak 

şekilde ölçeklendirilebilir ve ayrı 
olarak kullanılır, ancak anamarka 
imzasına çok yakındır. 
 

Örneğin,.Bir etkinlikte,  geniş bir 
Rotary çarkını kürsü önünde, bir 
ekranın üstünde gösterilen resmi 
logo ile birlikte gösterebilirsiniz, 

veya bir broşürün önünde 
büyütmüş mükemmellik 
derecesini ve arkadasında logoyu 
kullanabilirsiniz. Sayfa 16, 35 ve 

40'daki tasarım örnekleri, bu 
kılavuzu takip etmenin kolay 
yollarını göstermektedir. 



Logolar 
Renk Değişimleri, 
Ana Marka 
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The full-color Rotary signature isour 
preferredversionforuseindigital 

 
 

Tam Renkli 

environmentsandwheneverprinting                       
with at least two colors.The word 
“Rotary” should appear in Rotary 
RoyalBlueorwhitefollowedbyour 
wheel in Rotary Gold, unless two- 
colorprintingisnotpossibleorthe 
background renders the goldillegible. 

 

One-color variations of the Rotary 
signatures are supplied in black, 
Rotary Azure, and white for reverse 
type.Thesecanbeappliedforone- 
color printing or on very complex 
backgrounds that may hinderlegibility 
orappearanceofcolors. 

 

Use the appropriate color version 
to maintain the best contrast and 
legibility: positive for light or white 
backgrounds and reversed for dark 
backgrounds. 

Positive (açık veya beyaz arka planlar için) 

 

 
 

 
 

Rotary Royal Blue  Rotary Gold 

Reversed (koyu arka planlar için) 
 

Beyaz Rotary Gold 

 

Comparable metallic versions of 
Rotarycolorsmayalsobeusedfor   
special  circumstances. Tek Renk 

For more details regarding our       
color palette, see pages23-24. 

 
 

 Hangi logo formatını kullanmalıyım: 

%100 siyah %100 Rotary Azure %100 beyaz (koyu arkaplanlar için) 

 

 

  

  

.png 

 
.png 
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Tam renkli Rotary imza, dijital ortamlarda 
ve en az iki renkle yazdırıldığında tercih 
ettiğimizdiz versiyondur. İki renkli 
yazdırma mümkün olduğu ve arka 
plandaki altın rengi yazıcı tarafından 
okunduğu sürece, "Rotary" kelimesi 
Rotary Royal Blue (Asil Mavi) ya da beyaz 
olmalı ve ardından onu takip eden 
çarkımız da Rotary Gold (Altın) renginde 
görünmelidir. 

 
Rotary imzalarının tek renkli varyasyonları 
siyah, Rotary Azure (Mavi) ve ters tip için 

beyaz olarak uygulanır. Bunlar tek renkli 
baskı için veya renklerin okunabilirliğini 
veya görünüşünü engelleyebilecek çok 
karmaşık zeminlerde uygulanabilir. 
 

En iyi kontrastı ve okunaklılığı korumak 
için uygun renk sürümünü kullanın: açık 
veya beyaz arka planlar için pozitif ve 

koyu arka planlar için ters tip (reversed) 
kullanın. 
 
Özel koşullar için Rotary renklerinin 
karşılaştırılabilir metalik versiyonları da 
kullanılabilir. 
 
Renk paletimizle ilgili daha fazla bilgi için 

bkz. Sayfa 23-24. 
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The Rotary wheel — our mark of 
excellence — should appear in Rotary 
Gold,unlesstwo-colorprintingisnot 
possibleorthebackgroundrenders 

 
  

Tam Renkli Tek Renk 

thegoldillegible.Whenprintingon 
awhitebackground,besuretouse 
thecorrectcolorformulas,asshown 
onpage24.Sufficientinkcoverage 
should produce a fully legiblewheel 
asshownontheright. 

 

One-colorvariationsaresuppliedin 
black,RotaryAzure,andwhitefor 
reversetype.Theseshouldbeapplied 
mainlyforone-colorprinting. 

 

Comparable metallic versions of 
RotaryGoldmayalsobeusedfor 
special circumstances. 

 

For more details regarding our color 
palette, see pages 23-24. 

 

 
 Hangi logo formatını kullanmalıyım: 

Koyu imaj Açık imaj %100 siyah 

 

 

Kabul edilebilir katı arka plan renkleri %100 beyaz (reversed) 

Rotary Gold 

100% Rotary Azure 

 

 

    

.png 

 
.png 

Baskı 
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Word Dosya (Baskı) 

PowerPoint 
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Rotary çarkı — mükemmelik işaretimiz 
—  iki renkli yazdırma mümkün olduğu 
ve arka plandaki altın rengi yazıcı 
tarafından okunduğu sürece Rotary 
Gold (altın) renginde görünmelidir. 
Beyaz bir arka plan üzerine yazdırırken, 
sayfa 24'te gösterildiği gibi doğru renk 
formüllerini kullandığınızdan emin olun. 
Yeterli mürekkep kaplaması, sağda 
gösterildiği gibi tamamen okunabilir bir 
çark oluşturmalıdır. 
 

Tek renkli varyasyonlar siyah, Rotary 
Azure ve ters tip (reversed) için beyaz 

olarak verilir. Bunlar esas olarak tek 
renkli baskı için uygulanmalıdır. 
 

Rotary Gold'un kıyaslanabilir metalik 
versiyonları özel koşullar için de 
kullanılabilir. 
 
Renk paletimizle ilgili daha fazla bilgi 

için bkz. Sayfa 23-24. 



Logolar 
Rotary Çarkını —
Mükemmellik 
İşaretimizi 
Kullanmak 
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Use it BIG 
Ourmarkofexcellenceisasymbolof 

 
Boy 

 
 

  Opaklık 
our leadership.It should appearlarge     
on high-impact communicationsto 
makeaboldstatementandpromotea 
sense ofurgency. 

 

Keep it near the masterbrand 
signature 
The mark of excellence should appear 
withoneofoursignatures,andnot 
appearalone.Seethedesignexamples 
onpages31-40forideasonhowto 
keeptheseelementsincloseproximity. 

 Mükemmellik işareti ve ana marka imza boyutu ilişkisi 100% opaque on solids 

 

Avoid overuse 
Reserve for covers or single-page 
marketing materials such as posters 
or advertising, if appropriate. Refrain 
from repeating it too many times 
withinanycommunicationorusingitin 
subordinatesituationssuchasinterior 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 4xminimum 

spreadsorsecondarywebpages.   

For color options, refer to page15. 

  

Örnekler (anamarka imzasının yanındaki mükemmellik işareti) 
 

 

Tek sayfa iletişimler Çok sayfalı (ön / arka) 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onu BÜYÜK kullanın  
Mükemmellik işaretimiz 
liderliğimizin sembolüdür. Cesur bir 
ifade yapmak ve aciliyet duygusu 

yaratmak için etkili iletişimlerde 
büyük görünmelidir. Onu Anamarka 
imzasının yakınında tutun. 
 
Onu Anamarka imzasının yakınında 
tutun 
Mükemmellik işareti imzalarımızdan 
biriyle birlikte görünmeli ve tek 
başına görünmemelidir. Bu 
elementlerin yakınında nasıl 
tutulacağı hakkında fikirler için 
sayfa 31-40 üzerindeki tasarım 
örneklerine bakın. 
 
Aşırı kullanmaktan kaçının  
Mümkünse, posterler veya 
reklamcılık gibi tek sayfalık 
pazarlama malzemeleri veya 
kapaklar için bekletin. Herhangi bir 
iletişim içerisinde çok fazla 
tekrarlamaktan ya da iç alanlar veya 
ikincil web sayfaları gibi zorlayıcı 
durumlarda kullanmaktan kaçının. 
 
Renk seçenekleri için, sayfa 15'e 

bakınız. 

Boyut 

Mükemmellik işareti ve anamarka imza boyutu ilişkisi Katılarda % 100 opak 



Logolar 
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Baskı için 
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Boyutlar 
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LOGO BASKI İÇİN MİNİM BOYUT 

 

Anamarka imzası 

Minimum boyut 

13 mm / 0.5" 

Maksimum yükseklik 

sınırlaması yoktur 

 

13mm 

0.5" 

Mükemmellik işareti 

Minimum boyut, ana 
marka imzası ile 
yanındaki çarkın 4x 
yüksekliğidir. 

nature 

Minimum Oran: 

52mm/2"whenpairedwiththem

asterbrandsignature 

.png 

 
.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hangi logo formatını  
AÇIK ALAN Clearspace—thatis, 

the space surrounding the 
Baskı 
Nakış 

Serigrafi 

 .eps  spot / cmyk 

 .eps  spot / cmyk 

 .eps  spot / cmyk 

masterbrand signature — 
isequaltotheheightofthe 
capital“R”intheRotary 

Word Dosya (Baskı)     .png rgb wordmark. 

PowerPoint 

Dijital: 
Web/Email 
Tablet/Mobil 

rgb

rgb 

Mükemmellik işareti 

Minimum boyut, anamarka 
imzası ile yanındaki çarkın 4x 
yüksekliğidir. 
 
Maksimum yükseklik 

sınırlaması yoktur. 

Hangi logo formatını kullanmalıyım: 

Minimum Oran: 

Anamarka imzasıyla eşleştirildiğinde 

52mm/2" 

 

Açık alan — yani ana 

marka imzasını çevreleyen 
boşluk alan —   Rotary 

marka işaretindeki büyük 
"R" harfinin yüksekliğine 
eşittir. 



Logolar 
Açık Alan ve 
Dijital Ortam 
için Minimum 
Boyutlar 
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LOGO MASAÜSTÜ / LAPTOP İÇİN MİNİMUM BOYUT MOBİL / TABLET İÇİN MİNİMUM BOYUT 

 

 
 Anamarka imzası 

Minimum boyut 

60px 

Maksimum yükseklik 

sınırlaması yoktur 

 

 

 

 
60px 80px 

 

 
Mükemmellik işareti 

Minimum boyut, 

anamarka imzası ile 
yanındaki çarkın 4x 
yüksekliğidir. 
 
Maksimum yükseklik 

sınırlaması yoktur. 

 

Minimum oran: 

Anamarka imzasıyla 
eşleştirildiğinde 240px 

Sadeleştirilmiş  imza ile  
eşleştirildiğinde 120px 

 

Minimum oran: 

Anamarka imzasıyla 
eşleştirildiğinde 320px 

Sadeleştirilmiş  imza ile  
eşleştirildiğinde 160px 

 
Sadeleştirilmiş imza 

Dijital küçük kullanım ve 
sınırlı alanlar içindir 

Maksimum  is under 
60px for desktop/laptop 
80pxformobile/tablet 

Minimum size is 
30px for desktop/laptop 
40px for mobile/tablet 

 

 

 

 

 

 

 

30px 40px 

 
 

AÇIK ALAN Clearspaceformasterbrand 
signature is equal to the 
height of the lowercase “o” 
in the Rotary wordmark. 

Sadeleştirilmiş imza 

Dijital küçük kullanım ve sınırlı 
alanlar içindir 

Maksimum yükseklik  

masaüstü/laptop için  60px 

mobil/tablet için 80px altındadır 

Minimum boyut 
masaüstü/laptop için  30px 
mobil/tablet için 40px dir 

Ana marka imzası için açık 
alan, Rotary marka 

işaretindeki küçük "o" 

harfinin yüksekliğine eşittir. 
 



Logolar 
Kulüpler, 
Bölgeler ve 
Alanlar için 
İmza Sistemi  
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Wehavecreatedspecialsignature 
systemsthatallowyoutoidentify 

 
 

ROTARY KULÜPLERİ 
yourclub,district,orzoneonallyour     
communicationsmaterials.Inthecoming 
months,wewillprovideatoolforevery 
clubtocreateitsownsignature.Rotary 
licenseeswillalsobeabletofeature 
thesesignaturesonmerchandise. 

 

Rotary Kulüpleri 
Rotary kulübü imzası, anamarka imzası 
ile kulüp adından oluşur ve kulüp 
seviyesindeki iletişimlerde anamarka 

imza yerine kullanılması gerekir. 
 

Tercih edilen biçim Rotary [Yer] 

Kulubüdür, Rotary kelimesi önce gelir. 
 

Kulüp adlarının çeşitlemelerini 
kapsayacak iki kabul edilebilir alternatif 

sunulmuştur. 
 

Rotary marka işareti ve çark arasındaki 
konumlandırma ile boyut İlişkisi 
sabittir ve değiştirilmemelidir. 
 

Bölgeler ve Alanlar 
Bölge ve alan imzaları, anamarka 
imzası ile bölge veya alan 
numarasından oluşur ve bölge ve 
alan iletişimlerinde anamarka imzası 
yerine kullanılmadır. 
 
Yaratırken, yukarıdaki kulüp 
imzalarıyla aynı özellikleri kullanın. 

Tercih edilen 
 
 

 

 

    [Yer] Kulübü 

 

 

 
 

Uzun kulüp ismi örneği 
 
 
 

 

Club of Cota de 
Caza Rancho Santa 

Margarita 
del Sol 

 
 

 
BÖLGELER VE ALANLAR 

 

Bölgeler 

 
 
 

 

  1239. Bölge 

Kabul eilebilir alternatifler 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Alanlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0.5"  / 13mm 
 

 

 
 

Yukarısı ve aşağısında 
kopyala: Frutiger LT STD 45  

Light,12pt, 

Rotary  Royal Blue 

right aligned to Rotary wordmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          [Yer] 
0.25"  /  6.4mm 

 
0.22"  / 5.6mm 

Club 

[Yer] Kulübü 

 
 

     33. Alan 

Tüm iletişim materyallerinizde kulübünüzü, 
bölgenizi veya bölgenizi tanımlamanıza izin 
veren özel imza sistemleri oluşturduk.  
Önümüzdeki aylarda, her kulübün kendi 

imzasını yaratması için bir araç 

sağlayacağız. Rotary lisansı sahipleri aynı 
zamanda bu imzaları ticari ürünlerinin 
üstünde de kullanabileceklerdir. 

Tercih edilen Kabul edilebilir alternatifler 

Club of Cota de Caza 
Rancho Santa Margarita 

del Sol 

 

Yukarısı ve aşağısında kopyala:  
Frutiger LT STD 45  

Light,12pt, 

Rotary  Royal Blue 

Sağ taraf Rotary marka işaretine hizalı 
 

   24 & 32. Alanlar 
 

21b- 27. Alanlar 
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Whencreatingclubbanners,position 
clubsignaturesinthetoprightcorner 

 
 

ROTARY KULÜPLERİ 
(seeclearspace,page17)andkeep   
customillustrationswithinthelivearea. 

  

Flamalar 

 

 

 

Lake Placid 

              [Yer] Kulübü               [Yer] Kulübü 
              [Yer] Kulübü 

Nova Scotia Kulübü Florida Kulübü 

canlı alan 

grafik ve 

görsel için 

Kulüp flamaları oluştururken, kulüp 
imzalarını sağ üst köşeye yerleştirin 
(bkz. Açık alan, sayfa 17)  ve canlı 
alanda özel illüstrasyonlar kullanın. 
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Partners are external organizations 
thatcollaboratewithRotarytodevelop, 

 
 

ORTAKLAR 

support,andexecuteprogramsand   
serviceprojects. 

 

To create partnership lockups, follow 
the guidelines illustrated on this page. 

 

Single or multiple partners may be 
displayed within the lockup, as long 
as consistent spacing of elements is 
maintained. 

 

The minimum height for partner logos 
isequaltotheRotarylogo,whilethe 
maximum height cannot exceed 1.5 
times the Rotary logo. The width of 
partnerlogosmayvary,butshouldnot 
visuallyoverpowerthemasterbrand 
signature. 

Yapı  

 

Partner lockup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölen kuralı: 
0.5pt,  50% siyah 

yükseklik, ilk ortağın logosuna 
eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5x max 

 

Partner lockup 

 
 

Örnekler: Stratejik, Proje veya Hizmet Ortakları 
 

 
Make sure the Rotary logo is as prominent as the 

partner logo. Keep the spacing equal between the 

partner logos and make sure the partner logo is no 

higher than\ the Rotary logo. 

 
  

 

Örnek: Barış için Merkezler Example:  Birlikler  

 

International Fellowship 

of  Birdwatching Rotarians 

 

 

Partner lockup ters tip (reversed) 

 

 

 

 

 

 
 

1.5x max 

 

 

 

 
Bölen kuralı: 
0.5pt,  50% beyaz 

yükseklik ilk ortağın  logosuna eşittir. 

x min 

y x Yy              değişken 

  
Anamarka imzası Partner ID Partner ID 

Ortaklar (Partnerler), programlar ve 

hizmet projelerini geliştirmek, 
desteklemek ve yürütmek için Rotary 

ile işbirliği yapan harici kuruluşlardır. 
 

Ortaklık lockup’ı oluşturmak için, bu 
sayfada gösterilen yönergeleri 

izleyin. 

 

Tutarlı eleman aralıkları korunduğu 
sürece, lockup’ın içinde tek veya 

birden fazla ortak görüntülenebilir. 

 

Ortak logoları için minimum 
yükseklik, Rotary logosuna eşittir 
ancak maksimum yükseklik Rotary 

logosunun 1,5 katını aşamaz. Ortak 
logolarının genişliği değişebilir, ancak 
görsel olarak ana marka imzası 
üzerinde baskın olmamalıdır. 
 
 Kaçınılması Gerekenler 

 

Rotary logosunun ortağın logosu kadar belirgin 

olduğundan emin olun. Ortak logolarının arasındaki 
boşluğu eşit tutun ve ortağın logosunun Rotary 
logosundan daha yüksek olmadığından emin olun. 
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Anamarka imzası 
 

 
Anamarka imzasını yeterli kontrastı 
olan bir arka plan üzerinde 
kullanın.

Tam renkli baskıda iki renkli anamarka imzası 
kullanın. 

Anamarka imzasını anahatlardan, özel 
efektlerden, ortografik öğelerden uzak 
tutun 

Anamarka imzasını farklı yazı   şekillerinden 
uzak tutun ve doğru yazı karakterini 
kullanın. 

 Tüm öğeleri bozmadan ve doğru            
sırayla kullanın.

 

 
 

Mükemmellik İşareti 
 

 
Mükemmellik işaretini bütün olarak 
kullanın—asla kırpmayın.

Mükemmellik işareti için sayfa 15'de 
belirtilen Rotary renklerini kullanın. 

Mükemmellik işaretini logo ile 
kullanırken, 13. sayfada gösterildiği gibi 
doğru bir şekilde boyutlandırın. 

Mükemmellik işaretinin tamamen 
okunabilir olduğundan emin olun. 

Mükemmellik işaretini logodan uzak 
tutun. 
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We are smart, compassionate, 
persevering, and inspiring, andwe’ve 

 
 

 Rotary Liderlik Renkleri 

chosenasetofcolorstoexpressthose         
attributes. 

 

MAVİ'nin birkaç tonu ve bir ALTIN 
dokunuşu baskın renklerimizdir. To 
create a unified look and feel, these 
leadershipcolorsshouldbeusedmore 
often than other colors in our palette. 
Use Rotary Azure most often, and 
reserve Rotary Sky Blue and Rotary 
Royal Blue to complement andhighlight. 
Rotary Gold should be used as the 
“jewel”onapage. 

 

Use secondary colors sparingly to create 
occasional emphasis or differentiation 
within a series, if applicable. 

 

Pastels and neutrals provide the 
necessary flexibility when working with 
backgrounds, layouts, and hierarchy of 
information, without being overbearing. 

Rotary Azure (Mavi) Rotary Sky Blue (Gök Mavisi) Rotary RoyalBlue  Rotary Gold 

 

All colors have been carefully chosen 
to complement one another in most 
situations.Theyshouldbeusedintheir       
pure format, never screened. 

 

Comparable metallic versions of 
these colors may be used for special 
circumstances, such as signage orpins 
orwhenusingfoilsforawardsand 
certificates. 

 

  İkincil Renkler 

    

  Pasteller   Nötrler 

 
 
 

         

 

Violet Orange PowderBlue Moss     Taupe  Storm  Ash  Platinum Cloud  White
 

              
 

                    

Cranberry Turquoise Slate Mist Lavender Charcoal Pewter Smoke Silver Black 

 

               Rotary Azure (Mavi)          Rotary Sky Blue (Gök Mavisi)              Rotary Royal Blue (Asil Mavi)  Rotary Gold (Altın) 

Bizler akıllı, merhametli, azimli ve 

ilham vericiyiz ve bu nitelikleri ifade 

etmek için bir renk grubu seçtik. 

MAVİ'nin birkaç tonu ve bir ALTIN 

dokunuşu baskın renklerimizdir. 
Birleştirilmiş bir görünüm ve his 

yaratmak için, bu liderlik renkleri 

paletimizdeki diğer renklerden daha 
sık kullanılmalıdır. Rotary Azure'yı 
sık sık kullanın ve Rotary Sky Blue ve 
Rotary Royal Blue'yı tamamlayıcı ve 
vurgulamak üzere ayırın. Rotary 
Gold, bir sayfada "mücevher" olarak 

kullanılmalıdır. 
 
İkincil renkleri, mümkünse bir seride 
ara sıra vurgu yapmak veya 
farklılaştırmak için az miktarda renk 
kullanın. 
 

Pasteller ve nötrler fazla dikkat 

çekmeden arka planlar, düzenler ve 

bilgi hiyerarşisi ile çalışırken gerekli 
esnekliği sağlar. 
 

Çoğu durumda birbirinin 
tamamlayıcısı olarak tüm renkler 
dikkatle seçilmiştir. Saf biçiminde 
kullanılmalı, asla taranmamalıdırlar. 
 

Bu renklerin karşılaştırılabilir metalik 
versiyonları, tabela veya yer 
işaretleri gibi özel koşullar için veya 
ödül ve sertifikalarda kullanılan 
folyolar olarak kullanılabilir. 
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When using our color palette, be 
sure to apply the appropriate 
formulations listed on this page. 

 

Our colors should not be 
screened or adjusted. 

 

Coated and uncoated formulas are 
shown here for the following: 

 

Pantone™    colors 
CMYK for4-
colorprocessRGB for 
digital Hexadecimal 
forweb 

 

To obtain ASE files for latest 
palette swatches, please contact 
graphics@rotary.org. 

          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Moss 

PMS 7537C 
C36M23Y34K0 

PMS 7537U 
C36M23Y30K0 

Hex #a7aca2 
R167 G172 B162 

Taupe 

PMS 7501C 
C13M16Y35K0 

PMS 7501U 
C13M16Y35K0 

Hex #d9c89e 
R217 G200 B158 

Black 

C0 M0 Y0 K100 

Hex #000000 
R0 G0 B0 

White 

C0 M0 Y0 K0 

Hex #ffffff 
R255 G255 B255 

Rotary Liderlik Renkleri İkincil Renkler Pastels Nötr Re 

Azure Sky Blue Cranberry Turquoise Slate Mist Charcoal Pewter Smoke Silver 

PMS 2175C PMS 2202C PMS 214C PMS 7466C PMS 2165C PMS 2162C Cool Gray 11C Cool Gray 8C Cool Gray 5C Cool Gray 2C 
C99 M47 Y0 K0 C96 M0 Y6 K0 C0 M100 Y22 K0 C90 M0 Y38 K0 C68 M43 Y30 K9 C40 M23 Y18 K1 C48 M22 Y24 K66 C23 M11 Y13 K41 C0 M0 Y0 K33 C14 M10 Y13 K0 

PMS 2175U PMS 2202U RubineRedU PMS 7466U PMS 2166U PMS 2162U Cool Gray 11U Cool Gray 8U Cool Gray 5U Cool Gray 2U 

C99 M53 Y0 K0 C94 M0 Y6 K0 C0 M100 Y22 K0 C88 M0 Y27 K0 C68 M46 Y30 K13 C42 M26 Y18 K4 C15 M0 Y0 K60 C10 M0 Y0 K50 C0 M0 Y0 K33 C14 M10 Y16 K0 

Hex #005daa Hex #01b4e7 Hex #d91b5c Hex #009999 Hex #687d90 Hex #9ea6b4 Hex #58585a Hex #919295 Hex #bcbdc0 Hex #e7e7e8 
R0 G93 B170 R1 G180 B231 R217 G27 B92 R0 G153 B153 R104 G125 B144 R158 G166 B180 R88 G88 B90 R145 G146 B149 R188 G189 B192 R231 G231 B232 

Royal Blue Gold Violet Orange Lavender Powder Blue Storm Ash Platinum Cloud 

PMS 286C PMS 130C PMS 2070C PMS 2018C PMS 665C PMS 290C Warm Gray 10C Warm Gray 7C Warm Gray 3C Warm Gray 1C 
C100M80Y9K2 C0 M41 Y100 K0 C57 M91 Y0 K0 C0 M68 Y95 K0 C17 M20 Y0 K8 C25 M4 Y5 K0 C51 M46 Y55 K19 C41 M34 Y44 K4 C25 M22 Y32 K0 C15 M12 Y17 K0 

PMS 286U PMS 129U PMS 2070U PMS 2018U PMS 665U PMS 545U Warm Gray 10U Warm Gray 7U Warm Gray 3U Warm Gray 1U 
C100M92Y9K2 C0 M35 Y100 K0 C54 M99 Y0 K0 C0 M58 Y95 K0 C17 M20 Y0 K8 C28 M4 Y0 K0 C51 M46 Y45 K19 C41 M38 Y37 K8 C25 M22 Y28 K2 C15 M12 Y17 K0 

Hex #17458f Hex #f7a81b Hex #872175 Hex #ff7600 Hex #c6bcd0 Hex #c9dee9 Hex #675d58 Hex #958d85 Hex #c5c1bb Hex #e6e5d8 
R23 G69 B143 R247 G168 B27 R135 G33 B117 R255 G118 B0 R198 G188 B208 R201 G222 B233 R103 G93 B88 R149 G141 B133 R197 G193 B187 R230 G229 B216 

Renk paletimizi kullanırken, bu 
sayfada listelenen uygun 

formülasyonları uyguladığınızdan 
emin olun. 

 

Renklerimiz taranmamalı veya 
ayarlanmamalıdır. 
 

Kaplanmış ve kaplanmamış formüller 

aşağıda verilmiştir: 
 

Pantone™ renkleri 

CMYK: 4-renk işlem için 

RGB: dijital için 

Hexadecimal: web için 

 

En yeni palet örnekleri için ASE 

dosyaları edinmek için lütfen 
graphics@rotary.org adresine 
başvurun. 

Pasteller Nötr Renkler 

mailto:graphics@rotary.org


Renk Paleti 
En İyi Uygulamalar 
 

GÖRÜNÜŞÜMÜZ 
 

Ses ve Görsel 

Rotary Esasları 
17 Ocak 2014 

 
25 

  

porroquisquametsudoloremet 

porroquisquametsudoloremet 
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Loremipsum dolor sit amet,  consectetueradipiscingelit, 

seddiamnonummynibheuismodtinciduntutlaoreetdolore 

magna aliquameratvolutpat. Utwisienim ad minim 

veniam, 

quisnostrudexercitationullamcorpersuscipitlobortisnislut

aliquip ex eacommodoconsequat.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rotary Gold’u renk “patlamaları” için 
kullan. 

Başlıkları, alt başlıkları, ikonları ve 
düğmeleri paletlerimizdeki renklerle 
vurgulayın. 

Liderlik renklerimizdeki mavileri baskın 
palet olarak kullanın. 

Parçaları vurgulamak için ikincil 
renkleri kullanın; asla baskın renk 
olarak kullanmayın. 

Use neutrals and white space to achieve 
balance and clarity. 

 

 

 
 

 

 

      
.                

iPad  8: 35 PM   

JOIN LEADERS                             EXCHANGE IDEAS                             TAKE ACTION 

magn id olore se os qu i rat ion e et             magn id olore se os qu i rat ion e et      magn id olore se os qu i rat ione  et 

tate mse qu ine sc iunt. Ne quet ate mse qu in e sciunt . Ne quet ate mse qu ine sc iu nt. Ne que p orroqu isqu am et  su d olore m 

et.     p orroquisquam et sud olore m et.          p orroqu isquam et sud olore met.  
 
 

GET INVOLVED  
 

 

 
 

 

OUR SHARED PURPOSE 

WWhheerreessoocciiaallmmeeeettsscchhaannggee.. 
magnidoloreseos qui ratione et tatemsequinescintnequequisquam 

et sudolorem et magnidoloreseos qui ratione et tatemsequi 

nesciunt. Nequeestresimtoqporro quisquametsudoloremet re.  

WHAT WE’RE DOING 

IIINNTTEE RRREEESSSTTEE DD??? 

 

Findaclubnearyou. 
m a gn ido lo r e se os  qu i  ra t ione  e t  

tate m se qu ine sc iun t.  

N e que po r r oqu isqua m e tsudo lo r e m e t.  

m a gn ido lo r e se os  qu i  ra t ione  e t  

tate m se qu ine sc iun t.  

 
e n te r pos ta l  c ode|  

 

 

OUR FOUNDATION 
Nonperumfuga.Etrestiorestes

equedoloresreperia. 

ASK THE EXPERT 
Ediatemquisitdisvolormolos 

umqueipiendandevenintin. 

DISTRIT CORNER 
Coremconsequiquepostiostisa

utecumquatur, vestre desist 
idendebitquam. 

Loredmoloritasitaspeliquoet 
ullamvenis debit fugit et. 

YOUR ROTARY 
Tem fugitatemoditas as 

sinostresaeribusaesconquater
sdestistommaxesimilluptis. 

Join leaders from all 

continents andcultures 

totakeactionin 

our communities and 

around the world. 

Duisautemveleumiriure dolor in hendrerit in 

 
doloreeufeugiatnullafacilisis at veroeros et 

accumsanetiustoodiodignissimquiblanditpraesentlupt

atumzrildelenitaugueduisdoloretefeugaitnullafacilisi. 

Nam liber tempor cum solutanobiseleifend 

optionconguenihilimperdietdomingidquodmazimplac

erat facerpossim. 

Typi non habentclaritateminsitam; estususlegentis in 

iis qui faciteorumclaritatem. 

Investigationesdemonstraveruntlectoreslegeremeliusq

uodiilegun. 

Claritasestetiamprocessusdynamicus, qui sequitur 

mutationemconsuetudiumlectorum. Mirumestnotare 

quam litteragothica, quam 

nuncputamusparumclaram, 

anteposueritlitterarumformashumanitatis per 

seaculaquartadecima et quintadecima. 

Eodemmodotypi, qui nuncnobisvidenturparumclari, 

fiantsollemne. 

Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingeli

t,seddiamnonummynibheuismodtinciduntutlaoreet

doloremagnaaliquameratvolutpat. 

 

Loremipsumdolorems
u in vulputatevelit. 

 
 
 
 
 

 

72% 

Typi non 

habentclaritateminsitam; 

estususlegentis 

 

OUR FOUNDATION 
Non perumfuga. 
Etrestiorestesequedoloresrepe
ria. 

 
 

ASK THE EXPERT 
Ediatem qui sit dis 
volormolosum 
queipiendandevenintin. 

 
 

DISTRICT CORNER 
Coremconsequiquepostiostisa
utecumquatur, vestre desist 
idendebit quam. 

SAYFOORR 

O N FOR OUR 
TY. 

D. 
JOIN LEADERS:  www.rotary  rg 

OUR SHARED PURPOSE 

WWhheerreessoocciiaallmmeeeettsscchhaannggee.. 
magnidoloreseos qui ratione et tatemsequinescintnequequisquam et 

sudolorem et magnidoloreseos qui ratione et tatemsequi 
nesciunt. Nequeestresimtoqporroquisquametsudoloremetre. 

Joinleaders,exchangeideas,and 
take action for community. 

JOIN LEADERS 

magnidoloreseosquirationeet 

tatemsequinesciunt. 

Nequeporroquisquametsudolor

EXCHANGEIDEAS TAKEACTION 

magnidoloreseos qui ratione et magnidoloreseos qui ratione et 

tatemsequinesciunt.Neque

 tatemsequinesciunt.Nequeporr

GET INVOLVED 

LEAD 
WITHYOUR 

HEAD, 

OUR FOUNDATION 
Non perumfuga. 

Etrestiorestesequedoloresrepe

ria. 

 

ASK THE EXPERT 
Ediatem qui sit dis volormolos 

HEART 
AND 

HANDS. 

DISTRICT CORNER 
Coremconsequiquepostiostisa

utecumquatur, vestre desist 

idendebitquam. 

THE FUTURE IS NOW 
Loredmoloritasitaspeliquoetull

amvenis debit fugit et. 

 

YOUR ROTARY 
Tem fugitatemoditas as 

sinostresaeribusaesconquaters

destistom maxesimilluptis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Only three countries 
remaining: 

 

 
 

 
Nigeria       Afghanistan     Pakistan 

Joinleaders,exchangeideas,and 
take action forcommunity. 

JOIN LEADERS 

magnidoloreseos qui ratione et 

tatemsequinesciunt. 

Nequeporroquisquametsudolore

EXCHANGE IDEAS 

magnidoloreseos qui ratione et 

tatemsequinesciunt. 

Nequeporroquisquametsudolore

TAKE ACTION 

magnidoloreseos qui ratione et 

tatemsequinesciunt. 

Nequeporroquisquametsudolore

GET INVOLVED 

OUR SHARED PURPOSE 

Okunabilirlik için yeterli kontrastı 
sunan renkleri kullanın. 

Paletimizdeki renkleri kullanın. Birbirinizi tamamlayan renkleri 
kullanın; Büyük alanlar için liderlik 

renkleri kullanın. 

Gradyanlar oluşturmak yerine arka 
planı aynı renkte tutun. 

Solgun veya taranmış renkler yerine 
paletimizdeki tamamen doygun 
renkleri kullanın. 
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Ücretsiz yazı tipleri 
 

 

 

 

Lisanslı seçenek -  satın alınabilir yazı tipleri Ücretsiz seçenek - Frutiger ve Sentinel yazı tipleri mevcut değilse veya fiyatı yüksekse 
   

 

Birincil, dijital (web) uygulamalar için 
veya Frutiger LT STD mevcut değilse 

 

 
 
 
 

OPEN SANS 
CONDENSED 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 

Condensed Light 

Condensed Light Italic 
Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyz1234567890 

Light 
Light Italic 

Regular 
Italic 
Semibold 
Semibold Italic 

Bold 

Bold Italic 

Extra Bold 
Extra BoldItalic 

Birincil, Microsoft Office uygulamaları için 
veya Open Sans Condensed mevcut değilse 
kullanın. Yazı tipi; başlıklar, ikincil gezinme 
vb. gibi Frutiger'de olduğu gibi benzer 
şekilde kullanılmalıdır. 

 

 
 

ARIAL 
NARROW 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890 

Regular 

Italic 

Bold 
Bold Italic 

 

ARIAL 
REGULAR 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890 

Italic 
Bold 

Bold Italic 

İkincil, dijital (web) uygulamalar ve 
Microsoft Office uygulamaları için veya 
Sentinel mevcut değilse kullanın. Yazı tipi; 
gövde metni, ikincil başlıklar vb. gibi 
Sentinel'de olduğu gibi benzer şekilde 
kullanılmalıdır. 

 

 
 

Georgia 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890 

Regular 
Italic 

Bold 

Bold Italic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu harf karakterlerinin satın 
alınması hakkında bilgi için: 
graphics@rotary.org.

Birincil*, başlıklar ve ana bölümler için 
TÜMÜ BÜYÜK HARF stilini kullanın. 
İkincil başlıklar, ikincil bölümler, bilgi 
grafikleri, lockuplar, tanımlayıcılar 
veya yoğun gövde kopyası için 
normal stil kullanın. 

 

FRUTIGER 
LT STD 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuv
wxyz1234567890 

47 Light Condensed 
57 Condensed 
67 Bold Condensed 
77 Black Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890 

45 Light 
46 LightItalic 

55 Roman 
56 Italic 

65 Bold 
66 BoldItalic 

75 Black 

76 BlackItalic 

95 Ultra Black 

İkincil*, gövde metni, ikincil 
başlıklar, altyazılar, açıklamalar 
veya tanımlayıcılar için kullanın 
 

 
 

 
 

Sentinel 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z1234567890 

Light 
Light Italic 
Book 
Book Italic 
Medium 
Medium Italic 

Semibold 
Semibold Italic 

Bold 

Bold Italic 

Black 

Black Italic 

Extra Bold Italic 
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Vurgu için, daha büyük bir tür boyutu 
veya hafif italik kullanarak bir veya iki 
kelimeyi vurgulayın. İtalik kullanırken 
hafif bir ağırlık kullanın ve tüm türü 
bir boyuta ayarlayın. Metni ve 
karakter aralığını uyumlu tutun. 

Alt başlık ve ana metin için Sentinel veya 
Georgia kullanın.. 

Kalın veya italik biçimi yalnızca 
vurgu için kullanın. 

Ek bilgi ve veri görselleştirmesi için 
büyük punto boyutlarında Frutiger veya 
Arial kullanın.. 

Yoğun ana metin bölümlerine sahip belgeler 
için Frutiger veya Arial stillerini kullanın.. 

 
 

 

 

 
Başlıklarda veya alt başlıklarda büyük yazı 
tipografisini kullanın. 

Metni ve karakter aralığına dikkat edin bu 
sayede metinler aşırı açık, çok sıkı veya 
pürüzlü görünmezler. Harf formlarını 
orantılı tutun. 

Başlık metni için Sentinel veya Georgia    
yerine Frutiger kullanın. 

Deadlines 

02 
September 
magnidoloreseos qui 

ratione et tatemsequi 

etnesciunt. 

30 

November 
magnidoloreseos qui 
ratione et tatemsequi 

et nesciunt. 

15 

Septembe 
magnidoloreseos qui 

ratione et tatemsequi 

etnesciunt. 

01 
December 
magnidoloreseos qui 

our communities and 

around the world. 

Duisautemveleumiriure dolor in 
hendrerit in 

vulputatevelitessemolestieconsequat, 
velillumdoloreeufeugiatnullafacilisis at 

veroeros et accumsan et 
iustoodiodignissim qui 

blanditpraesentluptatumzrildelenitaugue
duisdoloretefeugaitnullafacilisi. Nam liber 

tempor cum solutanobiseleifend option 
conguenihilimperdiet doming id quod 

mazimplacerat facer possim. 

fruhumanitatis per seaculaquartadecima 
et quintadecima. Eodemmodotypi, qui 

nuncnobisvidenturparumclari, 
fiantsollemne. 

Loremipsum dolor sit 
amet,consectetueradipiscingelit, 
seddiamnonummynibheuismodtinciduntu
tlaoreetdolore magna 

THE 
ROTARY 

EFFECT 

LEAD 
WITHYOUR 

HEAD, 
HEART 
AND 
HANDS. 

No one in our 
COMMUNITY 
shouldgo 

HUNGRY. 
with our help 

NOONEWILL. 

ClubofSeattle 

USE FRUTIGER 
CONDENSED 
BOLD, BLACKOR 
EXTRABLACK 

ALLCAPS 
FOR HEADLINES 

HIGHLIGHT 
ONE OR TWO WORDS 
WITH LARGER TYPE 

ALL CAPS 
CONDENSED 
HEADLINE 
WITH 
ITALICS 
ALL SAME 
POINT SIZE 

Rotary 
Food Drive 
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors. 

 

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th. 

 

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA 

ThroughRotary, LoremIpsumDolorSit. 

I’m leading 
my community 
forward. 

Loremipsum dolor sit amet, 
consectetueradipiscingelit, 
seddiamnonummynibheuism
odtinciduntutlaoreetdolore 
magna aliquameratvolutpat. 
Utwisienim ad minim 
veniam, 
quisnostrudexercitationullam
corpersuscipitlobortisnislutali
quip 
exeacommodoconsequat. 

 

 
72% 

i non habentclaritatem 
tam; estususlegentis 

Ana metin için daha hafif ağırlıklar 
kullanın.                        

Yeterli kontrasta sahip renkli tipli kullanın. 
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Ana Fikri 
 

 

 

 

Ourphotographyfocusesonconnectionsa
ndcommunity. 

 
 

Birleşen ve Fikir Alışverişi Yapan Rotaryenler  
 

Whenever possible, try to use shots 
depicting multiple Rotarians of diverse 
ethnicitiesandageranges.Refrainfrom 
focusingonanindividual,unlessheor 
sheisprofiledorfeaturedinastory. 

 

Ifshotindoors,keepbackgroundsblurry 
ornondescriptsounattractiveobjects 
likedrop-ceilings,datedchandeliers,exit 
signs,etc.,arerenderedlessvisible. 

 
 

Bir Rotaryen 

 
  

Küçük gruplar  Geniş gruplar 

 

When beneficiaries are depicted, they 
should appear actively engaged with 
Rotariansorlikeactiveparticipantsin   
ascene,notincidentalobserversinthe 
background. 

Topluluk için Harekete Geçen Rotaryenler 

 
When choosing or shooting new 
photography,aimforthefollowing: 

 
Bir Rotaryen 

 
Küçük 

 
Large groups 

 
  

Withbeneficiaries Roteryenler olmadan 

 

- editorialorreportagestyle 
(fly-on-the-wall) 

- candidposesornaturalportraits 
- real,natural,sincere,endearing 

expressions 
- demonstrationsofactiveleadership 

andimpact 
- specialmomentsofcamaraderie, 

friendship,warmth,andcelebration 
- movement  andmomentum   
- richfullcolor,orblackandwhite 
- short depth of field with 

selectivefocus(peopleshot 
throughcrowds) 

- wideangles 
- natural backgrounds and realcontext 

(not solid portraiture backdrops or 
studio photography) 

Mecazi/Kavramsal 

Fotoğraflarımız bağlantılara ve topluma 
odaklanır. 

 

Mümkün olduğunca çeşitli etnik 
yapılardan ve farklı yaş aralığından birden 
çok Rotaryenleri gösteren fotoğrafları 
kullanmaya çalışın. Bir hikâyede profili 
çizilmiyorsa veya öne çıkmıyorsa bireye 
odaklanmaktan kaçının.  
 

Kapalı alanda fotoğraf çekiyorsanız arka 
planı bulanık veya sınıflandırılamaz tutun 
ki böylece asma tavanlar, eski şamdanlar, 
çıkış işaretleri vs. daha az görünür bir hale 
gelsin. 

 

Faydalanan kişiler gösterildiğinde 
Rotaryenler ile aktif bir şekilde yakın ilişki 
içinde veya sahnede aktif bir katılımcı 
olarak görünmelidir, arka plandaki 

tesadüfî gözlemleyiciler olarak değil. 
 

Yeni fotoğraf seçerken veya çekerken 
aşağıdakileri hedefleyiniz: 
 

-   editoryal veya röportaj stili  

    (fly-on-the-wall) 

-   içten pozlar veya doğal portreler 

-   gerçek, doğal, samimi, sevecen ifadeler 

-   aktif liderliğin ve etkilerinin göstergeleri 

-   yoldaşlığın, arkadaşlığın, sıcaklığın ve 

    kutlamaların özel anları 
-   hareketlilik ve hızlanma 

-   zengin renkler veya siyah beyaz 

-   seçici odaklı alanlarda kısa derinlik 

    (kalabalıklarda fotoğrafı çekilmiş 

    insanlar) 

-   geniş açılar 

-   doğal arka planlar ve gerçek içerik 

    (fonda katı cisimler tasvir edilmeyecek 

    veya stüdyo fotoğrafı olmayacak) 

Küçük gruplar Geniş  gruplar 
 

Faydalanan kişiler ile 
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When choosing or creatingiconography 
andinformationgraphics,lookforstyles 

 
 

İkonografi Stili 

thataresimple,modern,andinformative.     
 

Whenhousingiconsinshapes,use 
circlestoreinforcetheshapeofthe 
Rotaryemblem. 

 

Use icons and information graphics to 
illustrate facts or aid in navigation,but 
donotapplythemaslogos. 

 

Örnekler 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Bilgi Grafikleri 

  

Düzenleyici ilkeler 

 

Liderlere Katıl Fikir Alışverişi Yap Harekete Geç 

 

   

25% 50%75%
 

 

 

72%
 

İkonografi ve bilgi grafikleri seçerken 
veya yaratırken, basit, modern ve 
bilgilendirici stiller arayın. 
İkonları şekillere yerleştirirken, 
Rotary amblemin şeklini 
güçlendirmek için daireler kullanın. 
Bilgileri göstermek veya navigasyona 
yardımcı olmak için ikonlar ve bilgi 
grafikleri kullanın; ancak bunları 
logolar olarak uygulamayın. 
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Alanları İkonları 
 
 

FAALİYET ALANLARI 
 

Rotaryhasidentifiedsixareasoffocus 
that reflect critical humanitarian issues 
and needs that Rotarians areaddressing 
worldwide. Each icon to the right 
representsonefacetofRotary’s 

 
Yatay yapılandırma 

 

 
0.125" 

 

 

 

 

 

 

0.125" 

 

 

 

 

 

Single icon highlighted 

using any Rotary leadership 

 
Dikey yapılandırma 

 
 

Yığılmış yapılandırma 

six areas of focus: 
 

1 Peace and conflict 
prevention/resolution 

2 Diseasepreventionandtreatment 
3 Water andsanitation 
4 Maternal and childhealth 
5 Basic education andliteracy 
6 Economicandcommunity 

development 
 

Show all six icons together uniformlyin 
oneRotaryneutralcolor. 

0.5" 

13mm 

3mm 3mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nötr renk 

or secondary color 

 

When discussing one specific area of 
focus, highlight that icon usingany   
Rotary leadership or secondary color. 
All other icons should remain neutral. 

 

When all areas are being discussed 
simultaneously, highlight all six icons 
using a single Rotary leadership or 
secondary  color. 

 

Usethesamecolortohighlightthe 
iconswithinasingledocumentor 
communication. 

 

Donotcolorcodethesixareasoffocus, 
and do not alter proportions or the 
shapeofthecirclehousingthesymbols. 

Minimum boyutlar 

 

Baskı Dijital – masaüstü/laptop için Dijital – mobil/tablet için 

 
 

13mm 

0.5" 

60px 

80px 

 

 

 

 
 

 
Simgeleri yalnızca daireler içine koyun. Sayfanın üst 
kısmında gösterildiği gibi, dairelerin içinde arka plan 
rengi olarak tek bir Rotary rengi ve de uygun 

simgeleri vurgulamak için bir başka Rotary rengi 
kullanın.

 

Rotary, kritik insani sorunları ve 
Rotaryenlerin dünya çapında 
duyurduğu ihtiyaçları yansıtan altı 
faaliyet alanı tanımladı. Sağa doğru her 
bir ikon Rotary’nin altı faaliyet alanının 
bir tarafını temsil eder:  
 
1   Barış ve çatışmanın 
engellenmesi/çözümlenmesi 
2   Hastalığın engellenmesi ve tedavi 
3   Su ve sağlık hizmetleri 
4   Hamile ve çocuk sağlığı 
5   Temel eğitim ve okur-yazarlık 
6   Ekonomik ve toplumsal gelişim 
 
Altı ikonu birlikte, eşit oranda, nötr bir 
Rotary renginde gösterin. 
 
Belirli bir faaliyet alanını tartışırken o 
alanın ikonunu herhangi bir Rotary 
liderlik veya ikincil rengi kullanarak 
vurgulayın. Diğer bütün ikonlar nötr 
renkte kalmalıdır. 
 
 
Tüm alanlar eşzamanlı tartışılırken, tek 
bir Rotary liderlik veya ikincil rengi 
kullanarak altı ikonun hepsini 
vurgulayın. 
 
Tek bir dosya veya iletişim içindeki 
ikonları vurgularken aynı rengi kullanın. 
 
Altı faaliyet alanını renklerle 
kodlamayın ve sembolleri barındıran 
dairenin orantılarını veya şeklini 
değiştirmeyin. 

Herhangi bir Rotary liderlik 

veya ikincil rengi kullanılarak 
vurgulanan tek simge 
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HISTORY 
MAKE 

TODAY 944-EN—(713) 

TAKE ACTION:   rotary.org/contribute 

GET MORE 
OUT OF MEMBERSHIP. 

CONNECT 
FOR GOOD. 

JOIN  LEADERS|    EXCHANGE  IDEAS    |    TAKE  ACTION    www.rotary.org 

http://www.rotary.org/
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MAKE 
YOUR MONEY 

“ROTARY 

CONTINUES TO 

BETHEHEARTAND 

SOUL OF POLIO 

ERADICATION.”  

—BillGates,Cochair, 

Bill & Melinda Gates 

Foundation 

WORK 
3 TIMES 
AS HARD 

“FAILURE TO  
ERADICATE POLIO IS 

UNFORGIVABLE, 

FOREVER.” 

— Margaret Chan, 

Director-General, 

World Health 

Organization 

THE PROMISE 
From 2013 to 2018, every us$1 Rotary commits to WHO 

andUNICEFindirectsupportforpolioimmunizationwill 

bematched2to1(uptous$35millionperyear)bythe 

Bill & Melinda Gates Foundation. 

WE’RE 
THIS 
CLOSE 
Only three countries are 

polio-endemic: 

 
AFGHANISTAN 

Rotary and the Bill & Melinda Gates 

Foundation are extending their partnership 

during the critical endgame phase of 

theGlobal Polio Eradication Initiative. 

Find out how your donation can triple  

yourimpact! 

“WE’RE WORKING  

TO ENSURE THAT 

THE POLIOVIRUS 

WILL BE FOUND 

ONLY IN HISTORY 

BOOKS AND NOT 

IN CHILDREN.” 
—RobertS.Scott,Chair, 

International PolioPlus 

Committee, Rotary 

International 

YOURDON
ATION 

US$25 
BILL & MELINDA 
GATESFOUNDATION 

US$50 
NIGERIA PAKISTAN 

“WE HAVE THE  
ABILITY TO 

PROTECT EVERY 

LAST PERSON, 

ESPECIALLY 

CHILDREN, FROM 

THIS ENTIRELY 

PREVENTABLE 

DISEASE.” 

— Anthony Lake, 

Executive Director, 

UNICEF 

TOTALCONTRIBUTION 

US$75 
THE REMAINING 

OR OR 

LEARN 
ENDPOLIONOW.ORG 

DONATE 
ROTARY.ORG/CONTRIBUTE 150 1% 

VESTS FOR 
VOLUNTEERS 
Bright yellow vests 

help those seeking 

vaccination to 

recognize health 

workers and 

volunteers easily. 

75 
VACCINE 
CARRIERS 
Oralpoliovaccine 

must be  kept 

cool to remain 

effective. 

PURPLE FINGER 
MARKERS 
Children’s pinky 
fingers are marked 

with purple ink to 

show they’ve been 
immunized. 

600 ofpoliocasesarethemost 

“POLIO ANYWHERE 
IN THE WORLD IS A 

RISK EVERYWHERE 

IN THE WORLD.” 
— Thomas Frieden, 

Director, U.S. Centers 

for Disease Control and 

Prevention 

difficultto prevent because the 

viruspersistsinthehardest-to- 

reachareas. 

YOU CAN HELP NOW 

 
 

CONNECTING 
FORCOMMUNITy 
ThetoptworeasonspeoplejoinRotaryaretogivebackto 

theircommunitiesandtoconnectwithlike-mindedleaders 

andfriends.OurmembersstaywithRotaryyearafteryear 

forthesamereasons.WhatmotivatedyoutojoinRotary? 

Whathaveyousetouttoaccomplishwithyourclubandas 

aRotarian? 

 
 

OUR COLLECTIVE 
IMPACT 
Rotary brings together people like you — leaders from all 

cultures and occupations who want to use their distinct 

expertise for good. People whose sense of responsibility 

inspires them to give back to their communities. Who step 

forward to tackle the toughest challenges — and persevere 

to create lasting change in communities around the world. 

 

Together, we empower youth, improve health, promote peace, 

and advance our communities in all corners of the globe. 

 

With 1.2 million members worldwide, our global community’s 
impact has never been greater — and it continues to grow. 

 

WhenRotarianscometogetherandcommittoacause,like 

ourPolioPlusinitiative,themagnitudeofourimpactisclear. 

AndwiththeongoingsupportofRotarianslikeyou,wewill 

continuethefighttoEndPolioNow. 

 

You joined Rotary because you want to make a difference. 

Because you believe in our motto: Service Above Self. 

Because you’re committed to integrity and making change 

happen, and because the areas that we focus on are 

important to you. 

Rotary’s 1.2 million members combine their resources and 
connectacrosstheworldtomovecommunitiesforwardwithcl

ean water, health initiatives, education, and more. 

Water and sanitation global 
grant provided new toilets 

and clean water facilities and 
encouraged good hygiene 

anddisease prevention for 
2,500 students in four schools 

in Adana, Turkey. 
 

Sponsors: 

RotaryclubsofAdana-Cukurova, 
Turkey, and Frutal,Brazil 

Economic and community 
development global grant 

supported a grant recipient’s 
plans to expand Jhoole, the 
nonprofit clothing business she 

started to help impoverished 
women weavers in India. 
 

Sponsors: 

Rotary Club of Crystal Palace 

& Norwood, Greater London, 
England, and District 6420 

(Illinois, USA) 

Adopt-a-Villageglobalgrantrenovatedaschoolroomandprovidedbooks, 
computers, and furniture; installed a water harvesting system; supported 

a vocational training team focusing on health issues; and formed and 
trained 25 microcredit groups in Nkondo, Uganda. 
 

Sponsors: 

RotaryClubofKampala-North,Uganda,andDistrict5340(California,USA) 

Share stories about your 
club’s connections at 
blog.rotary.org. 

THE FOUR-WAyTEST 
Of the things we think, say or do: 

1   Is ittheTRUTH? 3 Will it build GOODWILL and 
BETTER FRIENDSHIPS? 

2 
Is it FAIRtoall Will it be BENEFICIALto 
concerned? allconcerned? 4 

PeaceandconflictDiseaseprevention 
prevention/resolution  and treatment 

Waterand 
sanitation 

Maternal and 
child health 

Basiceducation Economic andcommunity 
andliteracy development 
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Lisbon 
2013 

Eacommodoconsequatd
uisautemveleumirire 
dolor in hendrerit in 
vulpuevelitessemolestiec
onsequat, velillum doe 
eufeugiatnullafacilisisete
feugaitnullafacilisi. 

eumiriuredolorinhrerit 
invulputatevelitessesmo
lestieconsequat,veloillu
mdoloreeufeugiataugue
duisdoloreteestrefeugait
nullafacilisi. 

EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org 

CELEBRATE DIVERSE 

PERSPECTIVES. 
DISCOVER SHARED 

INTERESTS. 

LISBOA 
2013 

NO ONE IN OUR 
COMMUNITY 
SHOULD GO 

HUNGRY. 
WITH OUR HELP, 

NO ONE WILL. 

Club [of/at] [Location] 

Rotary Club 
of [Location] 
Food Drive 
Allresidentscangiveby Pre-packaged bagsofitems 
placingnon-perishablefoodatareavailableatthelocalIGA 
theirdoors. in varying dollaramounts. 

Pick-upbeginsat10:00a.m. 
Saturday, October 6th. 

Volunteerswillcheckevery 
front door in your town. 

http://www.rotary.org/
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NO ONE IN OUR 

COMMUNITY 

HUNGRY. 
WITH OUR HELP, 

NO ONE WILL. 

TAKE ACTION:  www.rotary.org 
Club [of/at] [Location] 

Rotary Club 
of [Location] 
Food Drive 

All residents can give by 

placing non-perishable food at 

their doors. 
 
 

Saturday, October 6th. 

Pre-packaged bags of items 

are available at the local IGA in 

varying dollar amounts. 

Volunteers will check every 

front door in your town. 

NO ONE IN OUR 
COMMUNITY 
SHOULD GO 

HUNGRY. 
WITH OUR HELP, 

NO ONE WILL. 

TAKE ACTION:  www.rotary.org 
Club [of/at] [Location] 

Rotary Club 
of [Location] 
Food Drive 

All residents can give by 

placing non-perishable food at 

their doors. 

Pick-up begins at 10:00 a.m. 

Saturday, October 6th. 

Pre-packaged bags of items 

are available at the local IGA in 

varying dollar amounts. 

Volunteers will check every 

front door in your town. 

NO ONE IN OUR 
COMMUNITY 
SHOULD BE COLD 

THIS WINTER. 
WITH OUR HELP, 

NO ONE WILL. 

Rotary Club 
of [Location] 
Coat Drive 

All residents can give by 

placing coats at their doors. 

Pick-up begins at 10:00 a.m. 

Saturday, October 6th. 

Volunteers will check every 

front door in your town. 

TAKE ACTION:  www.rotary.org 
Club [of/at] [Location] 

NO ONE IN OUR 
COMMUNITY 
SHOULD BE COLD 

THIS WINTER. 
WITH OUR HELP, 

NO ONE WILL. 

Rotary Club 
of [Location] 
Coat Drive 

All residents can give by 

placing coats at their doors. 

Pick-up begins at 10:00 a.m. 

Saturday, October 6th. 

Volunteers will check every 

front door in your town. 

TAKE ACTION:  www.rotary.org 
Club[of/at][Location] 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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Loremipsum dolor sit amet, consectetueradipiscingelit, 

seddiamnonummynibheuismodtinciduntutlaoreetdolore 

magna aliquameratvolutpat. Utwisienim ad minim 

veniam, 

quisnostrudexercitationullamcorpersuscipitlobortisnislut

aliquip ex eacommodoconsequat. 

 
 
 
 
 

   

THE 
ROTARY 
EFFECT 

Join leaders from all continents  and 

cultures to take action in our 

communities and around the world. 



 

Design BRINGING THEPIECES TOGETHER VoiceandVisual 17January2014 36 
Rotary Guidelines 

Inspiration 
Billboards 

Dizayn 
İlhamı 
Billboardlar 
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JOIN LEADERS, 
EXCHANGE 

IDEAS 
AND TAKE 

ACTION 
FOR COMMUNITY 
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E-Bülten         
Kapak 
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E-Bülten        
Sayfa 

 

 

 
 

 

FIND A GRANT 

ABOUT ROTARY LEADER 

 
July 2013 — Volume 4, Issue 1 

 
Rotary  Leader,  an  electronic  publication  for  Rotary  club  and  district  officers, is 

offered in eight languages: English, French, German, Italian, Japanese, 

PARTNER 
 
 

 
Rotarians in Maputo, Mozambique, needed an 

international partner to help finance a US$55,100 

project to upgrade a sanitation system and install a 

water tank at a school. They turned to their district 

contacts and soon learned of a Danish club seeking 

a host partner. 

 
“Our club was looking for a Foundation project,  
as we had funds to use,” says Stein Schierenbeck, 
amemberoftheRotaryClubofSkanderborg, 

Denmark. “Being a club in the pilot district for the 
new global grants, we looked for areas of need 

within another pilot district.” Once the clubs 
connected, they obtained a Rotary Foundation 

global grant to complete the project. School 

officials and the contractor agreed to maintain the 

new facilities, meeting the grant’s sustainability 
requirement. 

IF YOUR CLUB OR DISTRICT IS STRUGGLING TO 

FIND A PARTNER FOR AN INTERNATIONAL SERVICE 

PROJECT, CONSIDER THE FOLLOWING TIPS: 
 

Be social. 
Join RI’s LinkedIn group, which helps Rotarians 

share ideas and publicize project needs. You can 

also publicize your quest for a grant partner on your 

personal or club Facebook pages. 

Talk to your district governor-elect. 
The International Assembly is a great opportunity 

to share project proposals. 

Attend an RI Convention. 
Askconventiongoersfromyourdistricttobring 

alistofprojectstosharewithpotentialpartners. 

The RI Convention is the ideal place to start 

collaborating. 

Visit a project fair. 
These annual regional events are hosted by Rotary 

districts worldwide to encourage international 

friendship and collaboration on service projects. 

For information about upcoming project fairs, 

contact   rotary.service@rotary.org. 

Search the Web. 
Most districts have their own websites that help 

bring clubs and districts together on joint projects. 

Visit Rotary’s new website. 
Scheduled to launch soon, Rotary’s new site will 
have tools to help you find and connect with partner 

clubs and obtain resources for your projects. 

Contact rotary.service@rotary.orgfor more 

information. 

Korean, Portuguese, and Spanish. Rotary Leader is published by 

Rotary International,  One  Rotary  Center,  1560  Sherman  Avenue,  Evanston, IL  

60201-3698  USA. 

 

Web  www.rotary.orgFax  847-866-9732  Phone 847-866-3000 

 
Subscribe to Rotary Leader at www.rotary.org/rotaryleader. 

There is  no  charge to  subscribe. 

 

Submit to Rotary Leader at rotary.leader@rotary.org.Article ideas about club  

anddistrict successes, including fundraisers,  publicity efforts, service projects,  

and membership drives, are welcome. Please include descriptions, photos, and 

contact information in your email. Due to the high volume of submissions, we 

cannot  promiseto  feature  yourstory. 
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Rotarypinsareimmediatelyrecognized 

by Rotarians every where as a proud 
symbol of membership. Our new 
guidelines make no changesto 
pin design or color, so your current 
member pin and all those available 
through Rotary’s licensed suppliers are 
acceptable. 

 
 

Rotary Üye Rozeti 
Rotary rozetleri, üyeliğin gurur verici bir 
sembolü olarak hemen her yerde 

Rotaryenler tarafından tanınmaktadır. 
Yeni esaslarımız, rozet tasarımı veya rengi 
üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmadığından, şu anki üye rozetiniz ve 
Rotary'nin lisanslı tedarikçilerindeki 
bütün rozetler geçerlidir. 
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18"x18" (45 cm. x 45 cm.) or 30"x30" (76 cm. x 76 cm.) tek veya çift taraflı  (arka plan Azure rengindedir) 
 
 

 
18"×18" (45 cm. x 45 cm.) Sembol—Mükemmellik İşareti 14"×14" (35 cm. x 35 cm.) 

30"×30" (76 cm. x 76 cm.) Sembol—Mükemmellik İşareti  23"×23" (58 cm. x 58 cm.) 
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Bilgi 
Tabelası 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Azure Renk Bilgi Tabelası Beyaz Renk Bilgi Tabelası 
 

8"x24" (20cm.x61cm.) (3 satır)  veya 10"x24" (25cm.x61cm.) (4 satır) 8"x24" (20cm.x61cm.) (3 satır) veya 10"x24" (25cm.x61cm.) (4 satır) 

 
 

 

 
 
 

Mümkünse, İmzalı metinler için Frutiger 
Condensed Bold veya Arial Narrow Bold'u 
kulanın. 

ROTARY CLUB OF 
EVANSTON  LIGHTHOUSE 

CHARTERED 1985 

ROTARY CLUB OF 
EVANSTON  LIGHTHOUSE 

CHARTERED1985 

ROTARY CLUB OF 
EVANSTON  LIGHTHOUSE 

CHARTERED 
1985 

ROTARY CLUB OF 
EVANSTON  LIGHTHOUSE 

CHARTERED 
1985 



Ürünler 
Aliminyum 
Toplantı Tabelası 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
 

Ses ve Görsel 
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Azure Renk Aliminyum Toplantı Tabelası Beyaz Renk Aliminyum Toplantı Tabelası 
 

12"x15" (30cm.x38cm.) 12"x15" (30cm.x38cm.) 

 

 

Mümkünse, İmzalı metinler için Frutiger 
Condensed Bold veya Arial Narrow Bold'u 
kulanın. 

ROTARY 
MEETSHERE 
THURSDAY—7:30A.M. 

Club of Evanston 

ROTARY 
MEETSHERE 
THURSDAY—7:30A.M. 

Club of Evanston 



Ürünler 
Levha  
Toplantı Tabelası 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
 

Ses ve Görsel 
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Azure Renk Levha Toplantı Tabelası Beyaz Renk Levha Toplantı Tabelası 
 

12"x15" (30cm.x38cm.) 12"x15" (30cm.x38cm.) 

 

 
Mümkünse, İmzalı metinler için Frutiger 
Condensed Bold veya Arial Narrow Bold'u 
kulanın.

 
 

 
 



Ürünler 
Bayrak 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Azure Renk Bayrak – değişken boyutlar 

 

 
 

 

 
Sembol, Rotary anamarka imzasını içermelidir . 



Ürünler 
İsimlik 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Azure Renk İsimlik Beyaz Renk İsimlik 
 

3"x5"x2" (7cm.x5cm.) 3”x5”x2” (7cm.x5cm.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kulüp, bölge, alan ve e-kulüp işaret 
özellikleri için, bkz: sayfa 19 

CARL DAHLQUIST 
PAST PRESIDENT 2011-2012 
Internet Services 

Club of Evanston 

CARL DAHLQUIST 
PAST PRESIDENT 2011-2012 
Internet Services 

Club of Evanston 

   YENİ  
  ÜYE 

YENİ 
    ÜYE 

10-YILLIK 
     ÜYE 

10-YILLIK 
    ÜYE 

 HARİKA 
KATILIM 

HARİKA 
KATILIM 

 



Ürünler 
Rotary Tişört 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Tişört Ön Taraf Tişört Arka Taraf 
 

 

2 Renk 2 Renk 

 
 



Ürünler 
Rotary Tişört 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Tişört Ön Taraf Tişört Arka Taraf 
 

 

   1 Renk 1 Renk 

 
 



Ürünler 
Polo Tişört 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Polo Tişört Ön Taraf  Polo Tişört Arka Taraf  
 

 

   2 Renk 2 Renk 

 
 

 

 

 
Kulüp, bölge, alan ve e-kulüp işaret 
özellikleri için, bkz: sayfa 19 

ClubofEvanston ClubofEvanston 



Ürünler 
Polo Tişört 
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Polo Tişört Ön Taraf  Polo Tişört Arka Taraf  
 

 

1 Renk 1 Renk 

 
 

 

 

 
Kulüp, bölge, alan ve e-kulüp işaret 
özellikleri için, bkz: sayfa 19 

ClubofEvanston ClubofEvanston 



Ürünler 
Şapka 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
 

Ses ve Görsel 
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Şapka  - 2 Renk Şapka  - 1 Renk 
 

Dizayn I - Beyaz Dizayn II - Beyaz 
 

 
 

Dizayn I - Azure Dizayn II - Azure 

 



Ürünler 
Kupa Bardak 

PARÇALARI BİR ARAYA GETİRME 
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Kupa – 2 Renk Kupa – 1 Renk 
 

 

Kulüp Dizayn I – Ön / Arka  

 

Club of Evanston 

Dizayn I - Ön/Arka Dizayn I - Ön/Arka 

 

Kulüp Dizayn I - Ön/Arka 

Club of Evanston 



Ürün EK BÖLÜM Ses ve Görsel 

Rotary Esasları 
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Lisans Sahiplerine 
Mesaj 

 
 
 

 
Yakın zamanda Rotary’yi 
güçlendirmek için yeni imza 
sistemleri, renk paletleri ve 
görsel kimliğimize dair 
değişiklikler ile sonuçlanan bir 
girişimi tamamladık. Bu esaslar 
sizin yeni görünümümüzü 
benimsemeniz ve bunun 
arkasındaki düşünceyi 
anlamanız için tasarlanmıştır. 
İmzaların kullanımı ve 
mükemmellik işareti için belirli 
taleplere ek olarak, bu değerli 
niteliklerin yön işaretleri, afişler 
ve ürünler üzerinde nasıl 
kullanılacağına dair örnekler 
koyduk. 
. 

Yeni görünümü hemen 
uygulayamayabileceğinizin 
farkındayız. Fakat stoklarınızı 
tükettiğiniz zaman, sizden 
yeni şeyler yaratırken bu 
kılavuzları takip etmenizi rica 
ediyoruz ki böylece Rotary 
kulüpleri ve bölgeleri dünyaya 
taze ve birleştirilmiş 
görünümünü sunabilsinler. 

Birlikte çalışarak, dünya 
genelindeki toplumlarda 
Rotary’nin daha öne çıkan ve fark 
edilen bir imajı elde etmesini 
sağlayabiliriz. 

 
Kayıtlı Ticari Marka Kullanımı 

 

ROTARY, ROTARY KULÜBÜ, 
ROTARYEN, MÜKEMMELLİK 
İŞARETİ, ROTARY İMZASI, 
ETKİLEŞİM, ROTARACT  ve diğer 
Rotary işaretleri Rotary 
International'ın sahip olduğu ticari 
markalardır. İşaretleri  aynı şekilde 
ve açıkça kopyaladıkları takdirde 
ruhsat sahipleri bu işaretleri Rotary 
Code of Policies’te (Rotary Politika 
Kodları) ifade edildiği gibi kılavuzlar 
için kullanabilir. 
 

Mümkün olduğunca kayıtlı ticari 
marka sembolü olan ® 

sembolünü, Rotary lisanslı diğer 
ürünlerinizin üstündeki işaretlerle 
birlikte kullanmanızı sizden rica 

ediyoruz.  Yeni herhangi bir ürün 

üretmeden önce, lisanslandırma  
 

personelimiz ile 
RILicensingServices@rotary.org 
adresinden iletişime geçiniz ki 
böylece biz de ® işaretinin 
ürünlerin üstünde açıkça 
kopyalanacağını tartışabilelim. 

Lisans gerektiren bazı yazı 
tiplerinin kullanılmasını tavsiye 
ediyoruz. Eğer o yazı tiplerini 
kullanıyorsanız, uygun lisanslara 
ve izinlere sahip olduğunuzdan 
emin olun. Lisans gerektirmeyen 
alternatif yazı tipleri de sunuyoruz.  

Fotoğrafları veya Rotary lisanslı 
ürünlerinizin üstündeki 
sanatsal içeriği kopyalamadan 
önce uygun izinlere sahip 
olduğunuzdan emin olunuz.



 

Message 
Rotary Dünya 
Dergi 

   VoiceandVisual 
Rotary Guidelines 
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Güçlenmiş Rotary Girişimi yeni 
imza sistemlerinin, renk 
paletlerinin ve görsel 
kimliğimizdeki diğer 
değişimlerin yaratılışı ile 
sonuçlandı.  Bu esaslar yeni 
görünümümüzü benimsemenize 
ve bunun arkasındaki düşünceyi 
anlamanıza yardımcı olur.  

Derginizin kapağında, sitenizin 
giriş sayfasında ve ürettiğiniz 
herhangi tamamlayıcı 
materyallerde yeni resmi 

 

 

 

 

Rotary logomuzu kullanmanızı 
rica ediyoruz. -tercihen sayfanın 
altına yakın- Ve aynı zamanda 
sizden çarkı “O” harfi olarak 
kullanmamanızı veya çarka 
derginizin başlığında yer 
vermemenizi rica ediyoruz. 31-53 
sayfalarda yeni görsel kimliğimizi 
dergilerinizde veya 
materyallerinizde nasıl 
kullanacağınızın örneklerini 
bulacaksınız. 

 

 

 

 

Bazı dergilerin yeni görsel 
kimliğimizi çoktan kullanmaya 
başladığını biliyoruz. Bu yeni 
görünümü benimseyerek ve 
tanıtımını yaparak Rotary’nin 
dünya çapında daha istikrarlı ve 
tanınan bir imajı elde etme 
çabalarını büyük ölçüde 
destekleyeceksiniz.

 
 

   

Ses ve Görsel 

Rotary Esasları 
 

EK BÖLÜM 

 
Rotary Dünya 
Dergi Basınına 
Mesaj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İLETİŞİM  
BİLGİLERİ 
Sorular 

PantoneTM renk örneklerini satın alma / indirme veya önerilen yazı biçimlerini 
satın alma hakkında genel sorular veya sorularınız için: 
graphics@rotary.org 

 
 

Lisans Soruları 
Rotary amblem ürünlerinin satışı veya dağıtımı ile ilgilenen üreticiler / distribütörler ve 

Rotary amblemli ürünleri bağış toplama amaçlı satmak isteyen Rotary kulüpleri için: 

rilicensingservices@rotary.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
547A-EN—(715) 

mailto:graphics@rotary.org
mailto:RILicensingServices@rotary.org

