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    Firmamız 1986 yılında Meyaş Plastik ismiyle plastik polietilen boru üretimi yapmak üzere 
kuruldu. Plastik ambalaj üretimine 1994 yılında başlayan kuruluşumuzun adı bu tarihte “Gürpil-

san Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.” olarak değişti. 1994 yılına kadar Anadolu Sanayi Sitesi’ndeki  
fabrikasında üretimini sürdüren firmamız, şu an vatan Sanayi Sitesi’nde toplam 3000m2’lik bir 

alanda hizmet vermektedir.

     Bir aile şirketi olan firmamız, kullandığı hammaddeyi kendi tesislerinde geri  dönüşümlü 
ürünlerden elde ederek üretim maliyetlerini  en aza indirmeyi başarmıştır. Doğada atıl halde 

bulunan plastik atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla oluşturulan geri dönüşüm 
birimimiz, toplum menfaati için her türlü önlemi alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

    Geri  dönüşüm tesisleri arasında Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan geri dönüşüm granül 
hammadde tesisimiz, aylık 250.000kg kapasite ile üretim yapmaktadır. Firmamızın kendi 

kullanımı dışında , gelen talepler doğrultusunda plastik sektörüne de granül hammadde satışı 
yapılmaktadır.Geri  dönüşüm tesislerimizde granül  hammadde haline gelmiş ürünlerimiz, 

ambalaj birimlerimizde işlenerek mamul olarak üretilmektedir.

   1994 yılında yenilenen firmamız “Plastik - Ambalaj” sektöründe 25 yıllık deneyimiyle kalite ve 
güven ilkelerinden ödün vermeden her türlü alçak yoğunluk polietilen film ve hammadde, 
naylon torbalar, pazar poşetleri,  market alış veriş çantaları, ambalajlamada ve ev sanayi tipi 

çeşitli ebatta ve renkte hijyenik çöp torbaları, hastaneler için tıbbi atık torbaları ve fide torbaları 
üretmektedir. Ambalaj ürünleri birimimizin aylık kapasitesi geri dönüşümlü  ürünler  için 

200.000kg, orijinal ürünler için ise 100.000kg’dır.

    Birimlerimizde sürekli kapasite artırımı yapılmakta olup, verimlilik seviyesinin %90’lar dan 
aşağıya düşmemesi için gayret sarf edilmektedir. Firmamız, Türkiye genelinde bayilerimizde 

katkılarıyla, siparişi verilen ürünleri en kısa sürede teslim etmektedir. Bunun yanı sıra başta 
İngiltere  ve Hollanda olmak üzere bir çok Asya ve Avrupa ülkesine çeşitli ebatlarda çöp torbala-

rı ve alışveriş poşetleri ihraç etmektedir.

    Firmamız çevre konusundaki özverili çalışmalarıyla kurumsal anlamda çevreciliği ilke edilen 
kuruluşlar arasında yerini almıştır. Kalitesinden taviz vermeyen  ve üretirken tüketicisini düşünen 

doğa dostu firmamız, üretmiş olduğu ürünlerin standartlara ve kaliteye uygunluğunu; almış 
olduğu TSE ve ISO  9001-2000 kalite yönetim sistemi belgeleriyle fiilen göstermektedir. 



Billboard Mousepad & 
Bardak Altlığı

Sade anlaşılabilir ve markanın vizyonuna yönelik 
kurumsal altyapıyı bozmadan serginlenmelidir.

Sade anlaşılabilir ve markanın vizyonuna yönelik 
kurumsal altyapıyı bozmadan serginlenmelidir.



Gürpilsan belli oran ve ölçülere göre tasarlanmış olup 

üzerlerinde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Tüm oranlar ‘‘Gürpilsan

Sembolü’’nün genişliği baz alınarak belirlenmiştir.

Gürpilsan Logosu’nun kullanıldığı alanlarda dış faktörlerden olumsuz 

olarak etkilenmemesi, algılanmasının zorlaşmaması ve kurumsal bütünlüğe 

herhangi bir zarar gelmemesi için etrafında boş bırakılması gereken bir alan 

(güvenlik alanı) belirlenmiştir. Bu alan Gürpilsan Logosu’ndaki ‘‘g’’ 

harfinin yüksekliğinin yarısı kadardır ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.
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Pantone® 3005c
C: 90   M: 50   Y: 0   K: 0

R: 9   G: 113  B: 183

Pantone® 3005c
C: 0   M: 50   Y: 0   K: 70

R: 137   G: 137  B: 137

Gürpilsan Logosu mavi ve gri olmak üzere iki renkten oluşmaktadır. 

Grubun sektörel liderliğini ve yenilikçi yüzünü betimlemek üzere baskın bir 

renk olan mavi, deneyimi ve gücü simgelemek için de gri 

seçilmiştir. Gürpilsan Plastik’in renkleri 

tüm baskı ve uygulama 

tekniklerine uygundur.

Gürpilsan Logosu’nun kullanım alanları küçüldükçe logonun da 

küçülmesi gerekmektedir. Gürpilsan Logosu’nun okunmasının ve 

algılanmasının zorlaşmaması için minimum kullanım ölçüsü 3 mm olarak 

belirlenmiştir.

15 mm

10 mm

7,5 mm

5 mm

1,1 b

b/6

Renk

www.gurpilsan.com

Boyutlandırma

www.gurpilsan.com



‘‘Kelvetica’’ G ü r p i l s a n ’ın birincil kurumsal yazı karakteridir. Fontun 

tüm versiyonları (Thin, ExtraLight, Light, Regular, Semibold, Bold, ExtraBold, 

Black, ExtraBlack) kullanıma açıktır. Bu fontun kurumsal yazışmalarda ve 

evraklarda kullanılması amaçlanmıştır.

Gürpilsan Plastik’in ikincil kurumsal yazı karakteri olarak ‘‘CALIBRI’’ 

belirlenmiştir. Bu fontun alternatif oluşturması amaçlanmış olup tüm 

versiyonları (Regular, Bold) kullanıma açıktır. Bu yazı karakteri aynı zamanda 

tüm sistemlerde bulunan ‘‘web safe font’’ grubundadır.

Kurumsal 
Yazı Karakterleri

Kullanım
Oranları
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Gürpilsan Logosu’nun doğru 
kullanım şekli yukarıda gösterilmiştir.

Logonun açısında hiçbir değişiklik 
yapılmamalıdır.

Logonun opasite değeri değiştirilmemelidir.
Logo ‘‘plastik’’ ibaresi olmadan 
kullanılmamalıdır.

Vefat ve başsağlığı ilanları haricinde logoda 
orjinal rengin dışında bir renk kullanılmamalıdır

.

Logo tek renk olarak kullanılmamalıdır.

Logoya kontur uygulanmamalıdır.

Logoya degrade uygulanmamalıdır.

Gürpilsan Sembolü kurumsal çalışmalarda tasarım elemanı 

olarak kullanılacağı zaman sayfada belirtilen kurumsal prensip dışında 

kullanılmamalıdır. Sembolün bu bölümde belirtilen yanlış kullanım şekillerinde 

kullanılması ve uygulanması kesinlikle yasaktır.

* Kurumsal mavi rengin %10 tramı. 

Gürpilsan Logosu sayfada belirtilen doğru kullanım şekli dışında 

kullanılmamalıdır. Logo bu bölümde belirtilen diğer efektler, renkler, açılar ve 

diğer farklı kullanım şekilleriyle kullanılmamalıdır.

Logonun oranlarında hiçbir değişiklik 
yapılmamalıdır.

Sembol sol alt köşede %10 tramlı* olarak kullanılmalıdır. Sembolde farklı bir renk kullanılmamalıdır.

Sembolün tram değeri belirtilenlerin dışında kullanılmamalıdır.

Sembolün konumu değiştirilmemelidir. Sembolün boyutu değiştirilmemelidir.

Sembol farklı bir açıda kullanılmamalıdır.

Sembollerin
Yanlış Kullanımları

Logonun
Yanlış Kullanımı
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7 mm

7 mm

7 mm

7 mm

21 mm

1,5 mm

1,5 mm

4,5 mm

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu massa id ligula auctor vulputate sit amet eget 

diam. Aenean eu tellus aliquam, semper nulla sit amet, placerat sapien. Duis tincidunt odio erat, malesuada consequat urna 

rutrum eget. Sed non libero posuere mauris blandit ornare. Suspendisse quis congue nunc, eu auctor sem. Sed pulvinar ante 

sollicitudin pulvinar tempus. Vivamus aliquam vestibulum nisi. Quisque et feugiat ante. Aliquam erat volutpat. Nulla facilisi. Ut 

sagittis et urna at rutrum. Ut ac porttitor velit. Proin bibendum nisl ac libero lacinia ultrices. Vestibulum fermentum orci et 

lorem tincidunt placerat. Nulla sit amet est nec felis luctus rhoncus nec vitae mi. Sed suscipit ligula ut sodales pellentesque.

 Quisque at euismod nisi, quis commodo neque. Duis dui lacus, tempus sit amet porta nec, pretium sit amet dui. 

Fusce mattis et tellus sit amet consectetur. Nulla vestibulum, lacus ac auctor sodales, arcu turpis viverra lacus, in feugiat elit 

odio eget urna. Integer accumsan elit tristique neque auctor, vitae sodales erat lobortis. Curabitur eget lobortis turpis, vitae 

commodo dui. Donec viverra enim sapien, a laoreet sem consequat eget. Sed sed mi hendrerit, pulvinar leo id, facilisis dolor.

 Etiam vel ipsum in massa elementum tincidunt id non sem. Nullam eget tellus ac ligula suscipit convallis ac eu tortor. 

Pellentesque imperdiet elit odio, quis scelerisque nisi scelerisque et. Aenean sed consectetur lorem. Quisque quis dignissim 

risus, at suscipit leo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam 

quis purus elit. Mauris sodales nec nulla nec venenatis. Quisque nec pellentesque turpis. Aenean volutpat aliquam ligula, sit 

amet bibendum augue feugiat non.

Lorem ipsum dolor,

18,5 mm

18,5 mm

18,5 mm

12 mm

6 mm

14,5 mm

ad.soyad@bakioglu.com.tr

Unvan
Ad SOYAD

Ereğli-Adana Yolu Vatan San. Sitesi
Kavaf Sok. No: 59 Konya/TÜRKİYE

 T +90 332 355 17 45
M  +90 532 301 98 08 
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: 85x55 mmBoyut

: 210x297 mmBoyut

Kartvizit Antetli Kağıt
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18,5 mm

18,5 mm

18,5 mm

12 mm

18,5 mm
6 mm

25 mm

25 mm

25 mm

7,5 mm

15 mm

18 mm

: 220x110 mmBoyut

: 260x350 mmBoyut

Not: Kraft kağıt uygulamalarında da logo kullanım kuralları sayfada 

gösterildiği şekilde olmalıdır.

Not: Kraft kağıt uygulamalarında da logo kullanım kuralları sayfada 

gösterildiği şekilde olmalıdır.

Diplomat 
Zarf A4 Zarf
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A B

7 mm 7 mm

21,5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

: 85x55 mmBoyut

: 210x140 mmBoyut

Kaşe

Masa Bayrağı

Fatura Kartı
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13 mm

17,5 mm

12 mm

: 150x250 cmBoyut

: 210x297 mmBoyut

No  font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

No  font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

Fatura
Tabele & 

Totem

www.gurpilsan.com

info@gurpilsan.com

+90 332 355 17 45
+90 332 355 22 59

Ereğli-Adana Yolu Vatan San. Sitesi
Kavaf Sok. No: 59 Konya/TÜRKİYE



: 180x140 mm

No  font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

No  font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

Totem &
Tabele

Karton & Bez Çanta



: 210x148,5 mmBoyut

Not: Belirtilen font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

Not: Belirtilen font, punto ve renkler benzer dokümanlarda da 

kullanılmalıdır.

Kimlik Kartı
Mobil

Uygulama

QR CODE DESTEKLİ

www.gurpilsan.com www.gurpilsan.com
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65 mm

50 mm

11,5 mm

7 mm
28 mm

7 mm

14 mm

15 mm

: 30x174 mm - 50x190 mmBoyut

: 130x130 mm - 120x120 mmBoyut

Dosyalık CD Etiketi ve Kabı



Not: Logo boyutları ‘‘G’’ yüksekliği baz alınarak belirlenmelidir.
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Kurumsal 
İş Elbiseleri

Kurumsal
İş Elbiseleri



: A4Boyut

Araçlarda kullanılacak tasarımlar sayfada gösterildiği gibi uygulanacaktır. 

Boyutlar, oranlar ve konumlar araç tipi ve modeline göre değişiklik 

gösterebilir.

Araç GiydirmeDergi İlanı
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