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1.1 Genel Müdür Mesajı

Sevgili Kayserililer,
İnsanoğlunun dünya hayatı, yolculuk ile başlar. Sürekli hareket halindeyiz,
zamanda ve mekanda yolculuk yapıyoruz. Vaktimizin bir kısmını, hatta en değerli
anlarını, yollarda geçiriyoruz. Her gün bit vesile ile, her türlü koşullar altında
evimizden çıkıp evimize geri geliyor; bir yerden bir yere gidiyoruz. Kayseri'de
toplu taşıma araçları le günde 350 bn yolculuk yapılmaktadır. Raylı sistem olarak
günde 120 bin yolcumuza hizmet veriyoruz. Yolcularımız günde 60 dakikalarını
bizimle paylaşıyorlar. Bu paylaşımı daha keyifli, konforlu, güvenli hale getirmenin
hayreti içindeyiz.
2009 yılında sefere ilk başladığımız günkü heyecanımızı kaybetmedik. Aynı aşkla
çalışmalaımıza devam ediyoruz. 2014 yılında hatlarımızın uzunluğu iki katına
çıktı. Daha geniş bir alana hizmet götürüyor olmanın sevincini taşımakla beraber,
sorumluluğumuzun da arttığının bilincindeyiz. Raylı sistem araç ihalemizi
tamamladık. 30 yeni aracımız, bu yılın (2015) sonu itibarıyla hizmet sunmaya
başlayacak. Yolculuklar daha keyifli hale gelecek.
Genç bir şirketiz. Alınacak çok "yolumuz" var. Gelişeceğiz, büyüyeceğiz. 2015
yılını kurumsallaşma yılı kabul ettik. Bu alanda çalışmalarımız hızla devam
ediyor. "Kalder" üyesi olduk. "Ulusal Kalite Hareketi"ne katılıyoruz. "Avrupa
Birliği Hizmet Kalitesi Yönetim Standartı"nı almak ve insanımızın layık olduğu
sürdürülebilir hizmet kalitesini garantilemek istiyor, buna hayret ediyoruz.
"İnsanı" temel değer olarak politikalarımızınmihenk taşı yaptık. 0K100M stratejisi
ile hem çalışanlarımızın hem yolcularımızın memnuniyetini arttırmayı, tüm
olumsuzlukları sıfırlamayı hedefliyor ve buna ulaşmak için çalışıyoruz.
Kayeri'mize en iyi şekilde hizmet sunmak, değer katmak için hergün yeniden
başlayacağız. Gayret bizden, takdir sizden, muvaffakiyet Allah'tan diyerek
saygılarımı sunuyorum.

Feyzullah GÜNDOĞDU
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2.1 LOGO ÖYKÜSÜ

Ulaşım hizmeti yapıyoruz.
Logomuzdaki düz çizgi ulaşımı temsil eder.
İnsanları evlerinden, sevdiklerinden alıyor evlerine,
gerisin geriye bize eriştikleri yere güvenle bırakıyoruz.
Bunu temsilen logomuz bumerang figüründen
oluşturulmuştur.
Kayseri’ye layık olduğu veçhile en iyi şekilde hizmet
etmeye çalışıyoruz.
Logomuzdaki “K” figürü Kayseri, Kalite ve Kurumsallığı
temsil ediyor.
Kayseri Ulaşım gelişime açık, gelişimi kendisine şiar
edinmiş, bilgiyi takip eden, alan, bilgi üreten ve paylaşan
aynı zamanda üreterek katma değer oluşturmaya çalışan
bir kurumdur.
Bu anlamda “K” figürü bir bütün olarak yerelliği,
Kayseri’yi, Bumerang figürü ise küreselliği temsil eder.
Logoda yer alan kırmızı rengi ulaşımın rengi olup güveni
ve hızı temsil eder. Süreklilik ilkesiyle logo mükemmele
ulaşmayı önüne koyar. Dinamizm ilkesiyle de ulaşım
mantığını olabilecek en üst seviyeye getirmeyi amaçlar.
Kırmızı renk verilen hizmette gelişimin daimi olduğunu
vurgular.
Logoda yer alan lacivert rengi hizmeti ve kaliteyi vurgular.
Aynı zamanda ulaşımda yenilikçiliğe dikkat çeker.
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2.2 Amblem

Kayseri Ulaşım A.Ş. logosunun
temel öğesi olan amblemin
formunun milimetrik uygulaması
yandaki gibidir.
Logo ve hiçbir elemanı deforme
edilemez.

4x

5x
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2.3 Logonun YATAY KULLANIMI

Logonun dikey formunun
milimetrik uygulaması yandaki
gibidir.
Logo ve hiçbir elemanı deforme
edilemez.

2x

2x
1x

12 x
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2.4 Logonun DİKEY KULLANIMI

Logonun yatay formunun
milimetrik uygulaması yandaki
gibidir.
Logo ve hiçbir elemanı deforme
edilemez.

4x

1x

10 x
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2.5 Logonun YAZIYLA BLOKLANMIŞ DİKEY KULLANIMI

Logonun yazı ile bloklanmış
formunun milimetrik uygulaması
yandaki gibidir.
Logo ve hiçbir elemanı deforme
edilemez.

5x

6x
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2.6 Amblemin RENKLİ KULLANIMLARI

Amblemin renkli uygulaması
yanda gösterilen renklerdeki
gibidir.
Logonun önerilen kullanım biçimi
zeminsizdir. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka zeminsiz
kullanılmalıdır.
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2.7 Logonun YATAY RENKLİ KULLANIMLARI

Kayseri Ulaşım logosunun
yatay renkli uygulaması yanda
gösterilen renklerdeki gibidir.
Logonun önerilen kullanım biçimi
zeminsizdir. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka zeminsiz
kullanılmalıdır.
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2.8 Logonun dikey RENKLİ KULLANIMLARI

Kayseri Ulaşım logosunun
dikey renkli uygulaması yanda
gösterilen renklerdeki gibidir.
Logonun önerilen kullanım biçimi
zeminsizdir. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka zeminsiz
kullanılmalıdır.
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2.9 Logonun YAZIYLA BLOKLANMIŞ DİKEY renkli KULLANIMLARI

Kayseri Ulaşım logosunun
yazıyla bloklanmış dikey renkli
uygulaması yanda gösterilen
gibidir.
Logonun önerilen kullanım biçimi
zeminsizdir. Zorunlu olmayan
hallerde mutlaka zeminsiz
kullanılmalıdır.
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2.10 amblemin S/b KULLANIMI

Amblemin Siyah/Beyaz kullanım
biçimi yandaki gibidir.
Logo’nun S/B kullanımlarında
tram kullanılmamasına özen
gösterilmelidir.
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2.11 Logonun YATAY S/b KULLANIMI

Kayseri Ulaşım logosunun yatay
olarak Siyah/Beyaz kullanım biçimi
yandaki gibidir.
Logo’nun S/B kullanımlarında
tram kullanılmamasına özen
gösterilmelidir.
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2.12 Logonun dikey S/B KULLANIMı

Kayseri Ulaşım logosunun dikey
olarak Siyah/Beyaz kullanım biçimi
yandaki gibidir.
Logo’nun S/B kullanımlarında
tram kullanılmamasına özen
gösterilmelidir.
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2.13 Logonun YAZIYLA BLOKLANMIŞ DİKEY S/B KULLANIMı

Kayseri Ulaşım logosunun yazıyla
bloklanmış dikey olarak Siyah/
Beyaz kullanım biçimi yandaki
gibidir.
Logo’nun S/B kullanımlarında
tram kullanılmamasına özen
gösterilmelidir.
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2.14 Logonun yanluış kullanımları
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1.

Logo örneklerdeki gibi
kullanılamaz. Logo ve
Logotype, belirlenmiş yatay
ve dikey düzenin dışında
kullanılamaz.

2.

Logo kesinlikle deforme
edilemez

3.

Logonun dişi kullanımı
kesinlikle beyazdır. Arka
fon rengi de PANTONE 187 C,
PANTONE 281 C, PANTONE 485 C
ve Black dışında herhangi bir
renk olamaz

4.

Logo, resim ya da şekil
üzerinde örnekteki gibi
kullanılamaz. Mutlaka
beyaz bir alan içinde renkli
logo ya da PANTONE 187 C,
PANTONE 281 C, PANTONE 485
C ve Black alanın içine beyaz
kullanılmalıdır.

5.

Logo, tanımlı renkler dışındaki
renklerle kullanılamaz.

6.

Logo üzerinde renk
değerlerinde değişime
yol açacak hiçbir efekt
uygulanamaz.

