
KURUMSAL KİMLİK
KİTAPÇIĞI



Özel tasarım ile hazırlanmış harflerden oluşan 
‘ M K ’ logosu; kurucu Metehan Karataş’ın adı ve 

soyadının ilk harflerinden oluşmuştur. Ölçü ve 
oranları sağda gösterildiği şekilde korunmalıdır. 

Ölçülendirmede gösterilen ‘x’ 1 birimi ifade 
etmektedir.

Altına hizalanmış ‘Yeni Dünyanın Yeni Medyası’ 
sloganı geleceğin medyasındaki var olduğu yeri 

anlatmaktadır. Slogan logo ile eşit, 9 birim 
genişliğinde yazılmalıdır. 

Logo ve slogan;

Birlikte,
Ölçüleri oranlı küçülüp büyütülmüş şekilde,

Hizası bozulmadan

kullanılmalıdır.

LOGO



FONTLAR

MK logosu özel tasarım olup, 
herhangi bir font ailesine ait 

değildir.

Slogan Fontu: Cocogoose



Siyah zemin 
üzerinde 
kullanımı

Beyaz zemin 
üzerinde 
kullanımı

Renk Kodları

CMYK      18-100-100-11

CMYK      0-0-0-0

Renk Kodları

CMYK      100-100-100-100

CMYK      18-100-100-11

CMYK      0-0-0-0

LOGO RENKLERİ



KURUMSAL KİMLİK ÜRÜNLERİ



KARTVİZİT

Arka Yüz
Siyah zemin üzerine griden siyaha geçişli kare şekiller 
kullanılmıştır.

Kartvizitin tam ortasına MK logosu kabartmalı lak 
olacak şekilde  yerleştirilmiştir.

Ön Yüz
Arka yüzde kullanılan kare şekiller, bir bütünlük olması 
için ön yüzde de kullanılmıştır.

Logonun kırmızısı ile ikonlar ve vurgulanması istenen 
yazılar kullanılmıştır. Diğer tüm bilgilendirmeler logonun 
siyah rengi ile yazılmıştır.

Kartvizitteki isim Cocogoose,diğer tüm bilgilendirmeler 
TR Century Gothic fontu ile yazılmıştır.



ANTETLİ KAĞIT

Kartvizitin ön yüzündeki tasarımsal kareler bütünlük 
olması için antetli kağıtta da kullanılmıştır.

Kağıdın sol üst kısmında %100 opaklıkla, 
ortada %15 opaklıkla logo kullanılmıştır.

Logonun kırmızısı ile ikonlar ve vurgulanması 
istenen yazılar yazılmıştır. Diğer tüm 

bilgilendirmeler logonun siyah rengi ile yazılmıştır.

Tüm bilgiler TR Century Gothic fontu ile yazılmıştır.



E-MAIL İMZA

Kartvizitin ön yüzündeki tasarımsal 
kareler bütünlük olması için e-mail 
imzada da kullanılmıştır.

Logonun kırmızısı, ikonlar ve 
vurgulanması istenen yazılarda 
kullanılmıştır. Diğer tüm bilgilendirmeler 
logonun siyahıyla yazılmıştır.

Tüm bilgiler TR Century Gothic fontu ile 
yazılmıştır.



DİPLOMAT ZARF

Siyah zemin üzerine griden siyaha geçişli kare şekiller kullanılmıştır.

Logonun kırmızısı ile ikonlar ve vurgulanması istenen yazılar kullanılmıştır. Diğer tüm 
bilgilendirmeler beyaz ile yazılmıştır.

Tüm bilgiler TR Century Gothic fontu ile yazılmıştır.



FATURA

Beyaz zemin üzerine siyah ve logoda 
kullanılan kırmızı kullanarak tasarım 
yapılmıştır. Sağ üstteki kurum bilgileri siyah 
zemin üzerine beyaz olarak yazılmıştır.

Açıklama alanında CMYK 0-0-0-10 tonunda 
gri kullanılmıştır.

Tüm bilgiler TR Century Gothic fontu ile 
yazılmıştır.



SERTİFİKA

Beyaz zemin üzerine yukarıdan aşağı 
sırasıyla logonun kırmızısı ile atılan başlık, 
siyah metin, MK Yeni Dünya logosu, kurucu 
adı ve özel imzası ortalı ve hizalı bir şekilde 
yazılmıştır.

Sayfanın sağına ve soluna kurumsal kimlik 
bütünlüğü için standart tasarım 
yerleştirilmiştir.



POST FRAME

Logoda kullanılan kırmızı tonunda ince 
çerçeve ve alt orta bölümde MK logosu 

kullanılmıştır.



Tüm bu kurallar MK Yeni Medya kuruluşunun logosu ve tasarımlarına aittir.

Logo kullanımı ve belirlenen tasarımlar kurallar dışına çıkılmadan kullanılmalıdır. 


