
Türkiye İş Bankası Müzeleri için 
geliştirilmiş özel yazı tipi ve 
değişken (variable) font.

Değişkenlik özelliği Adobe 
Illustrator ve Adobe InDesıgn 
programlarının 2020 ve sonrası 
sürümlerinde etkindir.

Müze Mono yazıtipinin tüm 
sistemi harf et kalınlığı ölçüsü 
üzerine kurulmuştur.
Harf ölçüleri, harf arası 
ölçüleri, satır arası ölçüleri 
tümüyle harf kalınlığının 
küsüratsız katlarından oluşur.

Müze Mono’nun 
değişkenlik 
özelliği, 
tasarımcının 
her harf için 
zengin bir 
seçenek listesine 
ulaşmasına 
olanak sağladığı 
gibi, çoğu 
karakterin ayrı 
ayrı 4 yöne doğru 
değiştirilmesine 
de izin verir.

Müze Mono’nun özellikleri, değişken font 
tasarımı yazılımlarındaki gelişmelere paralel 
olarak güncellenecektir.

Müze Mono yazıtipini 
verimli ve sorunsuz 
kullanmak için bu 
dökümanın arka 
yüzündeki kullanma 
yönergesini dikkatlice 
okumanız yararlı 
olacaktır.

Uygulamada 
karşılaştığınız 
teknik sorunları ve 
önerilerinizi e-posta 
yoluyla bildirmeniz 
fontu geliştirmemize 
yardımcı olacaktır:

esenan@gmail.com

Müze yapılarında 
yönlendirme 
elemanlarının 
tasarımında ve 
sergilemelerde 
başlık metinlerini 
düzenlemek
için tasarlanmıştır.

Müze mekanları 
dışındaki 
mecralarda 
kullanılmaz.

Müze  Mono, Türkiye 
İş Bankası’nın izni 
olmadan kullanılamaz.



Müze Mono yazıtipi bir eşit kenarlı bir 

ızgara üzerinde tasarlanmıştır. 

Her karakter ızgaranın bir biriminin 

dört yöne doğru kendine eklenmesiyle 

oluşturulmuştur. 

Harf araları bu birim kadardır. 

Satır araları da kullanılan yazılımın menüsü 

kullanılarak bu birim veya katları olacak 

biçimde ayarlanmalıdır.

Hiçbir koşulda kesirli sayıda birim katları 

kullanılmamalıdır.

Müze Mono yazıtipinde “nokta” işareti 

önemli bir özellik taşımaktadır:

“Nokta” işaretinin konumları farklı 

3 alternatifi vardır. Bu alternatifler 

işaret seçildiği zaman kutular içinde 

görünür.

Bu noktalar değişken olma özelliğine 

sahiptir ve istenilen yön doğrultusunda 

noktadan dikey veya yatay çizgiye 

dönüştürülebilmektedir. 
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Müze Mono işletim sisteminin font 

klasörüne yüklenerek çalışmaktadırlar. 

Fontun değişken parametrelerine 

karakter panelindeki işaretli sekmeden 

ulaşılabilir. Panelde 4 farklı değişken 

değer bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 

Kuzey, Güney, Doğu ve Batı olarak 

belirtilmiştir.

Yukardaki örnekteki T harfi, değişken 

font panelinden girilen özel değer 

aralıklarıyla belirlenerek elde edilmiştir.

Müze Mono ile dizilen bir satırda 

herhangi bir karakter seçildiğinde 

otomatik olarak o karakterin mevcut 

alternatif çeşitlenmeleri kutular 

içerisinde sunulmaktadır. 

Kullanıcı isteğe göre bu alternatif 

şekillerden birini seçebilmektedir. 

Kullanıcı aynı seçimi isterse yazılımın 

“Glyphs” panelinden de yapabilir.

Müze Mono sadece majiskül harflerden 

oluşan bir yazıtipidir. Küçük harfler 

büyük harflerden oluştuğu için küçük 

i harfi İngilzice’deki büyük I harfine 

dönüşmektedir. 

Bu durumda karakter panelinin 

içindeki dil opsiyonununda Türkçe 

seçildiğinde bütün i harfleri İ olarak 

doğru bir şekilde türetilecek şekilde 

programlanmıştır. 

ATypI Varşova Konfesansı’nın 2016’daki 

ayağında ilk defa duyurulan değişken 

(variable) font teknolojisi, çeşitli teknoloji 

şirketleri tarafından halen geliştirilmekte 

olan bir yazılım algoritmasıdır. 

Bu algoritmanın temelinde, bir yazıtipi 

ailesinin bünyesinde bulunan onlarca 

farklı yazıtipi özelliklerinin (ağırlık, genişlik, 

uzunluk, vs.) tek bir font dosyasında 

toplanması yer almaktadır. 

Adobe Illustrator ve InDesign 

programlarının sadece 2020 ve 

sonrasındaki sürümleri bu tür fontlar 

için uygundur.
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