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1. Bölüm - Logo ve Font Kullanımı

Bu bölümdeki tüm belgeler ekteki CD’de bulunmaktadır.



Logo Kullanımı - Dikdörtgen Logo



Logo Kullanımı - Yatay Logo



Logo Kullanımı - Dikey Logo



Logo Kullanımı - Koruma Alanı
Logo kullanımı sırasında kenarlarda bırakılması gereken boş alan. 

2x

2x

x x

x x

3x

3x

x
x

x
x

2x

2x

x

x

x

x



Logo Kullanımı - Farklı Zeminlerde Kullanım



Logo Kullanımı - Fotoğraf Üzeri Kullanım



Logo Kullanımı - Siyah Beyaz Kullanım



Font Kullanımı - Kullanılacak Fontlar

BAŞLIK: Aachen Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

ARA BAŞLIK: Myriad Con Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

METİNLER: Myriad Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Myriad Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Myriad Italic Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Myriad Bold Italic Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Myriad Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz

Myriad Con Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz



2. Bölüm - Genel İletişim



Genel İletişim - Tek Sayfa İlan

CHP.org.tr

Türkiye
rahat bir

nefes
alacak.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. consequat. 

a

b b = 19a

% 80 Beyaz Lens



Genel İletişim - Çift Sayfa İlan

Türkiye
rahat bir

nefes
alacak.

CHP.org.tr

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

b

a

b = 13a



Genel İletişim - Dikey Poster

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

a

b b = 13a



Genel İletişim - Yatay Poster

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak. b

a

b = 9a



Genel İletişim - Billboard

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak.

CHP.org.tr

b

a

b = 9a



Genel İletişim - Raket

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

a

b b = 15a



Genel İletişim - Tek Kırımlı Broşür

b =16a

a

b

• Çiftçiler ve besiciler icra, haciz ve borç kıskacında.
• Yem fiyatları sürekli artıyor.
• Bir zamanların hayvancılık merkezi olan Türkiye,      

şimdi et ithal ediyor.
• Dünyanın en pahalı mazotu Türkiye’de.
• Çiftçinin alın teri aracılara gidiyor.
• Çiftçimize destek yok ama vergi üstüne vergi var.
• Pamuk ekimi gün geçtikçe daha da düşüyor.
• Süt fiyatları üreticiyi üzmeye devam ediyor.  

 KÖYLÜ YİNE MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK!
• Mazot 1,5 TL olacak, depo yarı fiyatına dolacak.
• Çiftçilerimiz sigortalı olacak.
• Çiftçinin ürün ve prim bedelleri ekim ayı öncesi  
 açıklanacak, ödemeler zamanında yapılacak. 
• Ulusal Tohumculuk Yasası düzenlenecek.
• Pamuk üretimi çağdaş yaklaşımlarla  
 wdesteklenecek.
• Madencilik faaliyetlerinin tarımsal dokuya zarar  
 vermesi engellenecek.
• Ziraat ve Halk Bankası özelleşmeyecek.
• Tarıma verilen destek, kanunların emrettiğinden  
 daha az olmayacak.
• Şeker fabrikaları satılmayacak.

 BESİCİLİK ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK!
• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri
 her şekilde desteklenecek.
• Besiciliğin kârlı bir faaliyet olması için gerekli 
 piyasa önlemleri alınacak.
• Besicilik destek kredisi uygulanacak.
• Süt piyasasını düzenleyici önlemler alınacak.
• Yüksek verimli ve kaliteli damızlık hayvan üretip  
 çiftçimize dağıtacağız.
• Küçük ölçekli süt üreticilerini, pazara yönelik süt  
 üreten orta ölçekli işletmeler hâline getireceğiz.

İktidara geldiğimizin ertesi günü mazotu 
1,5 TL yapacağız ve çiftçimize rahat 
bir nefes aldıracağız. Tarımsal yatırım 
seferberliğini başlatacak, üretimi 
teşvik edeceğiz. Çiftçimiz bu ülkenin 
zenginliğinden hak ettiği payı alacak. 
Halkın iktidarı, dertlerinize derman 
olacak.

Dünyada tarımın başladığı toprakları 
şimdi kaderine terk edilmiş, bereketi 
kaçmış yerler hâline getirdiler. Çiftçimiz 
hâlinden bezmiş, yaşam mücadelesi 
içinde. Besicimiz ithal et cenderesinin 
altında. İktidarın yanlış tarım 
politikaları köylümüzün boynunu büktü. 

Çalışkan köylümüzü bu hâle getirenler, 
onları tefeciye muhtaç edenler 
utanmalıdır.

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Çiftçinin kullandığı
mazottan vergi
alınmayacak.
Çiftçimiz

rahat bir
nefes alacak.



Genel İletişim - Çift Kırımlı Broşür

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Çiftçinin kullandığı
mazottan vergi
alınmayacak.
Çiftçimiz

rahat bir
nefes alacak.

a

b

Devletin desteği, toprağın 
bereketi çiftçinin olacak.

Mazottan alınan vergi 
kalkacak,  tohum ve gübrenin 
yüksek maliyetleri aşağı 
çekilecek.

Dünyada tarımın başladığı toprakları 
şimdi kaderine terk edilmiş, bereketi 
kaçmış yerler hâline getirdiler. Çiftçimiz 
hâlinden bezmiş, yaşam mücadelesi 
içinde. Besicimiz ithal et cenderesinin 
altında. İktidarın yanlış tarım 
politikaları köylümüzün boynunu büktü. 

Çalışkan köylümüzü bu hâle getirenler, 
onları tefeciye muhtaç edenler 
utanmalıdır.

TARIMDA YENİDEN KENDİNE  
YETEN TÜRKİYE

• Üretimde akılcı planlanma ile verimi 
artıracak, kısa sürede ülkemizi dışarıya mal 
satan bir ülke hâline getireceğiz. 

• Yüksek verimli ve kaliteli tohum ile damızlık 
hayvan üretip çiftçimize dağıtacağız. 
Üreticimizi tohumda ve canlı hayvanda dış 
ülkelere muhtaç olmaktan kurtaracağız.

• Ürettiklerimizi işleyecek sanayi tesislerini 
hammaddeye yakın yerlerde kuracağız. 
Kırsal alanlarda tarım dışı faaliyetleri de 
destekleyip geliştireceğiz.

• Tarım ve hayvancılıkta üretimi artırıp 
ithalatı azaltacağız.

TEKNOLOJİ VE BİLGİ DESTEĞİ
• Ziraat mühendisi, veteriner hekim ve diğer 

teknik elemanların çiftçimizle omuz omuza 
çalışmasını sağlayacağız.

• Yerli tarım teknolojisini geliştirecek 
enstitüler ve tekno-kentler kuracağız.

• Üreticilerimizin bir araya gelerek güçlerini 
birleştirmelerini sağlayacağız. Doğru ve 
dürüst çalışacak demokratik kooperatifler 
aracılığıyla üreticinin ürününü alacak, 
işleyecek ve aracısız biçimde tüketiciye 
ulaştıracağız.

VERGİ YÜKÜNDEN MUAF ÇİFTÇİLER
• Tarımsal üretimde kullanılan tohum, gübre, 

mazot, tarım ilacı gibi girdilerin yüksek 
maliyetlerini aşağı çekeceğiz. 

• Çifçinin kullandığı mazottan vergi 
almayacağız. Diğer girdilerdeki 
vergi yükünü de hafifletip çiftçimizi 
rahatlatacağız. 

RİSKLERE VE DOĞAL FELAKETLERE  
KARŞI KORUMA 

• Doğal afetlere karşı çiftçimizi korumasız 
bırakmayacağız. Don, dolu, kuraklık, sel, 
fırtına, yangın gibi nedenlerle ürününü 
kaybeden köylümüzün, çiftçimizin yaralarını 
saracağız.

• Sulama yatırımları yapacağız. Yılda 4 milyon 
dönüm alana su getireceğiz.

• Türkiye’nin su ürünleri potansiyeli 
değerlendirilecek. Balıkçılık yanında su 
ürünleri üretimini de teşvik edeceğiz.

ORMAN KÖYLÜLERİ YALNIZ DEĞİL
• Orman alanlarının korunması ve işletilmesini 

orman köylüsüne ve kooperatiflerine 
bırakacağız. Bölgesel Entegre Kırsal Kalkınma 
ve Ormancılık Projeleri ile destek vereceğiz.

• 2-B arazilerinde tarım yapan köylüye öncelik 
tanıyacağız. Tarıma açık 2-B alanlarını, 
üzerinde tarım yapan orman köylüsüne, uzun 
süreli ve bedelsiz olarak tahsis edeceğiz.

• Orman tahdit ve kadastro işlemlerini en 
kısa sürede tamamlayacak ve kadastro 
yanlışlarını düzelteceğiz.

SÜT HAYVANCILIĞI VE BESİCİLİK 
YAPANLARA TAM DESTEK

• Türkiye’de hayvancılığın çöküşüne dur 
diyeceğiz. Üretimi öldüren ithalat politikaları 
son bulacak. Süt hayvancılığı ve besicilik 
yapanları destekleyeceğiz. 

• Süt ve et işleme tesislerini geliştirip 
yaygınlaştıracağız. Özel sektörün girmediği 
bölgelerde, bu çalışmaları kamu yoluyla 
gerçekleştireceğiz.

b = 16a



Genel İletişim - A5 Broşür

CHP.org.tr

Türkiye
rahat bir

nefes
alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal KILIÇDAROĞLU

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. Ama toprağın 
bereketinden mahrum kalan da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan hasat zamanını 
artık gururunla yaşayamaz oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu durumdan utanma! 
Bundan utanması gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. Seninle birlikte, omuz 
omuza, dimdik durup hakkımızı ve huzurumuzu geri 
alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan yanayız ve sen rahat 
bir nefes alıncaya kadar da yanındayız.

CHP.org.tr

a

b b = 16a



Genel İletişim - Otobüs Giydirme



Genel İletişim - Tanıtım Aracı Giydirme



3. Bölüm - Konuya Özel İletişim



Konuya Özel İletişim - Dikey Poster

CHP.org.tr

Kadınlarımız

rahat bir
nefes
alacak.

a

b b = 13a



Konuya Özel İletişim - Yatay Poster

CHP.org.tr

Kadınlarımız

rahat bir
nefes

alacak. b

a

b = 9a



Konuya Özel İletişim - Billboard

CHP.org.tr

Kadınlarımız

rahat bir
nefes

alacak. b

a

b = 9a



Konuya Özel İletişim - Raket

CHP.org.tr

Kadınlarımız

rahat bir
nefes
alacak.

a

b b = 15a



• İstihdam yaratmada kamuya aktif bir rol 
vereceğiz, bölgesel ve sektörel öncelikleri 
gözeterek kamuda istihdam yaratacağız.

• Kamu hizmetlerinin niteliğini ve kamu 
çalışanlarının sayısını artıracağız.

• Emeğin üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.
• Ulusal bilim, teknoloji ve sanayi politikalarını 

oluşturacak, yenilikçiliğe dayalı sektörleri 
destekleyeceğiz.

• Mesleki eğitimi, ekonomi için gereken insan 
gücünü sağlamada işlevli hale getireceğiz.

İŞ HAYATINDA AYRIMCILIĞA SON
• Kadınların çalışma hayatına katılmasının 

önündeki engelleri kaldıracağız. 
• Kadınların üç vardiya çilesini bitireceğiz. Sosyal 

devletin gereği olarak çocuk, yaşlı ve hasta bakımı 
için kurumsal destekler sağlayacağız. 

• Farklı statüde çalışan ücretlilerin haklarını 
koruyacağız, ayrımcılığa son vereceğiz.

• Engellilerin, çalışarak geçimlerini sağlamasını 
destekleyeceğiz.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İŞSİZ İÇİN 
KULLANILACAK

• İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşullarını 
kolaylaştıracağız. 

• İşsizlik yardımını artıracağız.

TAŞERON KÖLELİĞİNE HAYIR
• Taşeronluğu düşük ücret ve güvencesiz 

çalıştırmanın aracı olmaktan çıkaracağız.
• Kamuda, öncelikle taşeron uygulaması olmak 

üzere 4/B, 4/C, “sözleşmeli” gibi güvencesiz çalışma 
biçimlerine son vereceğiz. 

İŞYERİNDE BARIŞ, TOPLUMDA BARIŞ
• “Emek en yüce değerdir” ilkesini ve insan 

onurunu gözeteceğiz.
• Çalışma ilişkilerini demokratikleştireceğiz.
• Her düzeyde işçi-işveren diyaloğunu ve 

uzlaşmasını savunacağız.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR İŞ VE 
YAŞANABİLİR BİR ÜCRET

• Çalışma hakkını, çalışırken akdin feshine karşı 
korunma hakkını, yeterli ücret hakkını, sağlıklı 
ve güvenli koşullarda çalışma hakkını, tatil - 
dinlenme hakkını ve sendikal hakları güvence 
altına alacağız. 

• Asgari ücreti, insanca yaşamaya yeterli bir 
düzeye getireceğiz.  

• Güvencesiz kaçak işçi çalıştırılmasının önüne 
geçecek, tüm çalışanları sosyal güvence 
kapsamına alacağız.

ULUSAL İSTİHDAM POLİTİKASI
• Ulusal kaynakları harekete geçiren bir istihdam politikası uygulayacağız.

Çalışanlar  için

Benim için yandaş yok,
sadece ve sadece vatandaş var.
Ve istisnasız her vatandaş 
bu ülkenin zenginliğinden 
hak ettiği payı almalı.

Her vatandaş rahat bir nefes almalı.
İşte ben buna inanırım.

CHP varsa, herkes için var.

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Alınteri kutsaldır,
hakkı verilecek.
Herkes
rahat bir
nefes alacak.

CHP.org.tr

Konuya Özel İletişim - Tek Kırımlı Broşür

b = 17a

a

b



HERKES iÇiN SPOR
• Sporda kadın ve erkeklere fırsat eşitliği 

sağlayacağız.
• Mevcut spor uygulamalarını gençlerimizin 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştireceğiz.
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sporu 

teşvik etmek için özel bir çalışma yapacağız. 
• Yeterli sayıda spor tesisini engelliler tarafından da 

kullanılabilir hâle getireceğiz.
• Kamuya ait spor tesislerini halka açacak; okullar, 

amatör spor kulüpleri ve yurttaşlar tarafından 
verimli kullanımını sağlayacağız. 

• Çalışan vatandaşlarımıza spor yapma ortamı 
sağlanması amacıyla kamu ve özel işletmelerin 
spor tesisleri yapmasını destekleyeceğiz.

• Avrupa’nın birçok ülkesinden geride kalmış olan 
lisanslı sporcu sayımızı  artıracağız.

GENÇ YETENEKLERE TAM DESTEK
• Yetenekli çocuk ve gençlerimizi keşfedecek ve aktif 

spora yönlendireceğiz. 
• Ülke genelinde düzenli olarak “sportif yetenek 

taraması” yapacak, sporcu profili veritabanı 
oluşturacağız. 

• Gelecek vaat eden sporcularımıza sosyal 
güvenceyi de içerecek şekilde maddi destek 
vereceğiz. 

• Devşirme sporculara bağımlı spor politikasını 
değiştirecek, kendi öz değerlerimize yöneleceğiz.

HEM EĞiTiMDE SPOR  
HEM SPOR EĞiTiMi

• Başarılı sporcu gençlerimizin eğitim hayatları 
ile profesyonel spor kariyerlerini birlikte 
sürdürebilmeleri için gerekli ortamı oluşturacağız. 

• Eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle 
öğrencilerin amatör sporların her türüne katılımını 
kolaylaştırıcı ve özendirici koşullar oluşturacağız.

• Genel spor liseleri yerine, branşa dayalı spor 
liseleri kurarak yetenekli sporcuların doğru eğitimi 
almasını sağlayacağız. 

ALTYAPI

• Gerekli teknik donanıma sahip spor ve sağlık uzmanlarını istihdam edecek, 

SPOR GELiRLERiNDE ADALET
• Milli sporcularımızla ilgili ödül yönetmeliğini 

değiştirerek kamu vicdanının yaralanmasının 
önüne geçecek ve ödüllerin eşit olarak 
dağıtılmasını sağlayacağız. 

• Yasal bahis gelirlerinden bütün kulüplerimize eşit 
düzeyde pay vereceğiz.

• Sponsorluk Yasası’nı günümüze uygun bir yapıya 
kavuşturarak kulüp ve sporcularımızın gelirlerini 
artıracağız.

ULUSLARARASI TURNUVALAR VE TANITIM
• Ülkemizde olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi 

için gerçekçi bir hedef tarih belirleyecek, buna 
uygun bir stratejik eylem planı uygulamaya 
koyacağız.

• Dünya standartlarında spor tesisleri kurarak spor 
turizmini geliştirecek ve ülke tanıtımına

“Sporcu Eğitimi-Sağlık ve Performans Merkezleri” 
oluşturacağız.

• Her semtte mutlaka spor alanları ve yeşil alanlar 
yapacağız.

HAK TEMELLi YASAL DÜZENLEME
•  Federasyonların hepsinin tam özerk bir 

yapıya kavuşmasını sağlayarak sporun 
siyasallaşmasının önüne geçeceğiz.

•  Sporda Şiddet Yasası’nı tüm tarafların katılımı ile 
çıkaracak, sporda şiddetin azaltılması amacıyla 
toplumsal projeler geliştireceğiz.

•  Spor emekçilerinin sosyal güvence ve sendikal 
haklardan etkin şekilde faydalanması için gerekli 
koşulları sağlayacağız.

Herkesin spor yapabilmesi için 
yurt genelinde  
spor alanları yapılacak.

Spor emekçilerinin, sosyal 
güvence ve sendikal haklara 
sahip olmaları sağlanacak.

Spor  için

Benim için yandaş yok,
sadece ve sadece vatandaş var.
Ve istisnasız her vatandaş 
bu ülkenin zenginliğinden 
hak ettiği payı almalı.

Her vatandaş rahat bir nefes almalı.
İşte ben buna inanırım.

CHP varsa, herkes için var.

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Sadece profesyoneller 
değil, herkes spor 
yapacak.
Herkes
rahat bir
nefes alacak.

CHP.org.tr

Konuya Özel İletişim - Çift Kırımlı Broşür

b = 17a

a

b



4. Bölüm - Miting İletişimi



Miting İletişimi - Dikey Poster

CHP.org.tr

26 ŞUBAT CUMARTESİ 
SAAT: 13.00

İSTASYON MEYDANI
ÖDEMİŞ

Çiftçilerimiz
rahat bir nefes

alsın diye 
Bir ıslık da

sen çal

a

b b = 13a



Miting İletişimi - Yatay Poster

CHP.org.tr

26 ŞUBAT CUMARTESİ - SAAT: 13.00
ÖDEMİŞ İSTASYON MEYDANI

Çiftçilerimiz
rahat bir nefes

alsın diye 
Bir ıslık da

sen çal b

a

b = 9a



Miting İletişimi - Billboard

CHP.org.tr

26 ŞUBAT CUMARTESİ - SAAT: 13.00
ÖDEMİŞ İSTASYON MEYDANI

Çiftçilerimiz
rahat bir nefes

alsın diye 
Bir ıslık da

sen çal
b

a

b = 9a



Miting İletişimi - Raket

CHP.org.tr

26 ŞUBAT CUMARTESİ 
SAAT: 13.00

İSTASYON MEYDANI
ÖDEMİŞ

Çiftçilerimiz
rahat bir nefes

alsın diye 
Bir ıslık da

sen çal

b

a b = 15a



5. Bölüm - Aday İletişimi

Bu bölümdeki tüm belgeler ekteki CD’de bulunmaktadır.

CD ‘de yer alan dokümanlar Adobe Indesign CS3, Adobe Illustrator CS3,
Macromedia Freehand MX ve PDF formatlarında  hazırlanmıştır.



Aday İletişimi - Dikey Poster

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.

a

b

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak. İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN 
KARAÇAN

a

b

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak. İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN 
KARAÇAN

b = 13a b = 13a

İkili Kullanım Tekli Kullanım



Aday İletişimi - Yatay Poster

b

a
CHP.org.tr

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak. b

a
CHP.org.tr

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak.

b = 9a b = 9a

İkili Kullanım Tekli Kullanım

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Billboard

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak.
İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

b

a

b = 9a

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes

alacak.
İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

b

a

b = 9a

İkili Kullanım

Tekli Kullanım
Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Raket

a

b

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN 
KARAÇAN

a

b

CHP.org.tr

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN 
KARAÇAN

b = 15a b = 15a

İkili Kullanım Tekli Kullanım

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Tek Kırımlı Broşür

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Herkes

rahat bir
nefes alacak.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Herkes

rahat bir
nefes alacak.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

a a

b b

b = 16a b = 16aKemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Çift Kırımlı Broşür

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

a

b

Devletin desteği, toprağın 
bereketi çiftçinin olacak.

Mazottan alınan vergi 
kalkacak,  tohum ve gübrenin 
yüksek maliyetleri aşağı 
çekilecek.

Herkes

rahat bir
nefes alacak.

b = 16a

CHP.org.tr

Sevgili Egeli çiftçi kardeşim,

Hep alın teri döken, emek veren sen oldun. 
Ama toprağın bereketinden mahrum kalan 
da sen oldun, biliyorum. 

Mutluluğun ve zenginliğin mevsimi olan 
hasat zamanını artık gururunla yaşayamaz 
oldun, onu da biliyorum.

Efeler diyarının mert insanı, sakın bu 
durumdan utanma! Bundan utanması 
gerekenler, seni bu hâle koyanlardır.

Unutma ki çaresi var çiftçi kardeşim. 
Seninle birlikte, omuz omuza, dimdik durup 
hakkımızı ve huzurumuzu geri alacağız.

Bize el ver değiştirelim, güç ver düzeltelim!

CHP’deki kardeşlerin olarak seninle yan 
yanayız ve sen rahat bir nefes alıncaya kadar 
da yanındayız.

Kemal KILIÇDAROĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

a

b

Devletin desteği, toprağın 
bereketi çiftçinin olacak.

Mazottan alınan vergi 
kalkacak,  tohum ve gübrenin 
yüksek maliyetleri aşağı 
çekilecek.

Herkes

rahat bir
nefes alacak.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

YASİN ÖZHAN KARAÇAN

b = 16a

İkili Kullanım Tekli Kullanım

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Otobüs Giydirme

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



Aday İletişimi - Tanıtım Aracı Giydirme

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yer alacakları fotoğrafın görsel malzemesi CD’nin içindedir.



6. Bölüm - Diğer İletişim Malzemeleri

Bu bölümdeki tüm belgeler ekteki CD’de bulunmaktadır.



Diğer İletişim Malzemeleri - Antetli Kağıt ve Zarf

Türkiye
rahat bir nefes

alacak

Türkiye
rahat bir nefes

alacak

Antetli Kağıt

Diplomat Zarf

Pencereli Diplomat Zarf

CHP.org.tr

CHP.org.tr

CHP.org.tr



Diğer İletişim Malzemeleri - Torba Zarf

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

CHP.org.tr



Diğer İletişim Malzemeleri - Kağıt Torba 

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

 

CHP.org.tr



CHP.org.tr

Diğer İletişim Malzemeleri - Yatay Bez Afiş

Türkiye
rahat bir nefes

alacak



Diğer İletişim Malzemeleri - Dikey Bez Afiş

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

Türkiye

rahat 
bir
nefes
alacak.

CHP.org.trCHP.org.tr



Diğer İletişim Malzemeleri - Dikdörtgen Bayrak



Diğer İletişim Malzemeleri - Üçgen Bayrak



Diğer İletişim Malzemeleri - Şapka



Diğer İletişim Malzemeleri - Kalem



Diğer İletişim Malzemeleri - Bileklik



Diğer İletişim Malzemeleri - Görevli Kartı ve Yaka Kartı

Türkiye

rahat bir
nefes
alacak.

AD:

SOYAD:

GÖREVİ:

Türkiye

rahat bir

nefes
alacak.

AD:

SOYAD:

GÖREVİ:



Diğer İletişim Malzemeleri - Çıkartmalar






