
Kurumsal Kimlik Kılavuzu



Eğitim Kutusu amblemi, eğitimin ilk 
harfi olan “e” ile  mezuniyet kepi
birleştirilerek türetilmiş ve “360° Eğitim 
ve Kariyer Yolculuğu” sloganıyla
sembolize edilmiştir.

Amblem, kılavuzda tanımlandığı gibi
genellikle Eğitim Kutusu adıyla birlikte
kullanılır. Gerekli durumlarda ayrı olarak 
da kullanılabilir.

AMBLEM



Eğitim Kutusu ismi Organetto Bold font 
ailesi ile tasarlanmıştır. Amblemle 
uyumlu olması amacıyla, bazı harflere 
ufak müdahalelerde bulunulmuştur.

EĞİTİM KUTUSU İSMİ



Amblem ve Eğitim Kutusu isminin birlikte 
kullanımı ile logotype oluşmaktadır. Ana 
renklerle doğru logotype kullanımı bu 
sayfadaki gibidir.

LOGOTYPE



Eğitim Kutusu logotype belirtilen gri alanın 
içerisinde kullanılmalı, bu alanın içine farklı 
bir tasarım öğesi girmemelidir. Bu alanın 
bulunması için amblem yüksekliğinden 
şekildeki gibi yararlanılabilir.

GÜVENLİ ALAN



Logotayp basılı materyallerde
minimum 35 mm genişliğinde
kullanılmalıdır.

*Kartvizit görselleri ve boyutları temsilidir.

35 mm

MİNİMUM BOYUT
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Logotype dijital ekranlarda 
minimum 100 px genişliğinde 
kullanılmalıdır.

Dijital mecralarda minimum genişlik örnekleri

100 px

MİNİMUM BOYUT



Eğitim Kutusu’nun kurumsal ana 
renkleri ve özellikleri şekilde
belirtilen açık maviden koyu 
maviye geçişli renktir.

KURUMSAL RENKLER

#3769BC

#3D3D3D

C: 0
M: 0
Y : 0
K : 76

C: 71
M: 44
Y : 0
K : 26

R : 55
G: 105
B : 188

R : 61
G: 61
B : 61

R : 62
G: 162
B : 221 #3EA2DD

#3EA2DD #3769BC

C: 72
M: 27
Y : 0
K : 13



Eğitim Kutusu logosunun beyaz ve siyah zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

Beyaz zemin üzerindeki kullanımlar Siyah zemin üzerindeki kullanımlar

Logonun Farklı Zeminlerde Kullanımı



Eğitim Kutusu logosunun koyu gri ve mavi zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

Koyu gri zemin üzerindeki kullanımlar Mavi zemin üzerindeki kullanımlar

Logonun Farklı Zeminlerde Kullanımı



Logo, üzerinde konumlandığı 
zeminle doğru kontrast değerini 
yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. 
Farklı kontrast değerlerinde nasıl 
kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.

Logonun Farklı Zeminlerde Kullanımı

%10

%50

%60

%100



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza 
yakın arkaplana denk gelen logotype, 
ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.

Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza 
yakın arkaplana denk gelen logotype, 
tam siyah olarak yalın bir şekilde
kullanılabilir.

Gerekli kontrastın yakalandığı koyu 
arkaplana denk gelen logotype, 
beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.

Arkaplan bulanıklaştırılabiliyorsa bu 
uygulamadan sonra logotype yalın 
bir şekilde kullanılabilir.

Logotype, güvenli alan dikkate alınarak 
%95 opak beyaz bant uygulanıp, ana 
renk özellikleriyle kullanılabilir.

Logonun Fotoğraf Üzerinde Kullanımı



Logotype “360° Eğitim ve Kariyer Yolculuğu” sloganıyla birlikte belirtildiği biçimiyle kullanılabilir. 
Slogan ana iletişim yazı tipi olan Poppins font ailesiyle majiskül olarak tasarlanmıştır.

Logotaypın Slogan İle Kullanımı

360° Eğitim ve Kariyer Yolculuğu


