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TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ 

BİRLİK ADI VE BİRLİK LOGOSU KULLANIM KILAVUZU 

 

İşbu Birlik Adı ve Birlik Logosu Kullanım Kılavuzu (“Kılavuz”), Türkiye Ödeme ve Elektronik 

Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB” / “Birlik”) Statüsünün 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının 

(e) bendine istinaden TÖDEB üyesi olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının (“Birlik Üyeleri”) 

TÖDEB adı ve logosunun kullanımına dair uyması gereken kuralları belirlemek ve adın ve logonun 

kullanımında Birlik Üyeleri arasında yeknesaklık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

TÖDEB Adı ve Logosu 

MADDE 1 – (1) Birlik tam adı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği olup, 

kısaltması TÖDEB olarak belirlenmiştir. 

(2) TÖDEB logosu, siyah veya beyaz zemin üzerine, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para 

Kuruluşları Birliği tam adı ve TÖDEB kısaltması içerecek şekilde hazırlanmıştır. TÖDEB tarafından 

geçerli kabul edilen tek logo olan bu logo üzerinde herhangi bir renk, biçim ve/veya bilgi değişikliği, 

deformasyon yapılması kesinlikle yasaktır. TÖDEB logosunu değiştirme hakkını saklı tutar.  

(3) Logonun güncel haline https://www.todeb.org.tr/sayfa/kurumsal-gorseller/47/ adresinden 

ulaşılabilecektir. 

(4) Birlik Üyeleri ve üçüncü taraflar işbu Kılavuzun eki Marka Kullanım Kılavuzuna uymakla 

yükümlüdür. 

 

Birlik Üyelerinin Ad ve Logo Kullanımı 

MADDE 2 – (1) Birlik Üyeleri, TÖDEB’e atıfta bulunulması gereken kullandıkları herhangi 

bir metinde, Birlik tam adını veya Birlik tam adını metinde en az bir kez açıklamak şartıyla TÖDEB 

kısaltmasını doğru şekilde kullanmakla yükümlüdür. Birlik tam adı bağlaç haricinde her kelimenin baş 

harfi büyük olarak yazılacak şekilde, Birlik adı kısaltması ise tüm harfler büyük olacak şekilde 

kullanılmalıdır. Birlik tam adı ve Birlik adı kısaltması tamamen Türkçe karakterlerle belirtilmelidir. 

TÖDEB’e atıfta bulunulması gereken metnin yabancı dilde düzenlenmesi gerekmesi halinde dahi Birlik 

adına dair işbu Kılavuz hükümleri uygulanmak zorundadır. Birlik tam adı veya Birlik adı kısaltmasının, 

TÖDEB tarafından işbu Kılavuz ile belirlenenden farklı bir şekilde değiştirilerek kullanımı kesinlikle 

yasaktır. 

(2) Birlik Üyeleri, TÖDEB tarafından geçerli kabul edilen ve bir örneğine Madde 1’de yer 

verilen logoya internet sitelerinde ve tercih edilmesi halinde mobil uygulamalarında, üzerinde değişiklik 

ve deformasyon yapılmaksızın, işbu Kılavuz hükümlerine uygun olarak, net ve okunaklı bir biçimde yer 

verileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

(3) Birlik Üyelerine ait internet sitelerinde ve mobil uygulamalarda yer verilecek logonun 

kullanım boyutu, Kılavuzun 2.6 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanım alanına göre 

Birlik Üyelerince belirlenebilir.  

https://www.todeb.org.tr/sayfa/kurumsal-gorseller/47/
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(4) Logoya, arka planı metin ve grafiklerden ari, düzenli ve temiz bir alanda yer verilmelidir. 

Okunabilirliğin temini açısından, logonun Birlik adı ve Birlik adı kısaltmasını içeren metin kısmı 

çevresinde yeterli boş, beyaz veya siyah bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir. 

(5) Birlik Üyeleri, Birlik adı ve logosunu Birlik Üyesi olunduğuna ilişkin bilgi verme amacıyla 

sınırlı olmak kaydıyla basılı bir materyal (bunlarla sınırlı olmaksızın evrak, kartvizit, zarf, dosya, antetli 

kağıt, fatura vb.) üzerinde kullanabilir. Basılı materyal üzerinde Birlik adı ve logosunun kullanımında 

işbu Kılavuz hükümlerine uyulması şarttır. 

(6) Birlik Üyeleri her halükârda Birlik adı ve logosunun kullanımında iyi niyet ve dürüstlük 

çerçevesinde hareket edeceğini taahhüt etmektedir. Birlik adı ve logosu, Birlik Üyesi adı ve logosunun 

önüne geçecek şekilde, TÖDEB tarafından Birlik Üyesine ayrıcalık tanındığı algısı oluşturacak biçimde 

öne çıkarılmamalı ve kullanımda keyfiyet olmamalıdır.  

(7) Birlik Üyelerinin bireysel projelerinde; Birlik tarafından yazılı izin verilmesi ve belirlenecek 

usul ve esaslara uyulması kaydıyla Birlik adı ve logosuna yer verilebilir. 

 

Ad ve Logo Kullanım Kurallarının İhlali 

MADDE 3 – (1) İşbu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde, Birlik ilgili 

Üyeyi yazıyla, ivedi durumlarda uygun göreceği başka bir yolla uyarır. Üye uyarıya uymak ve Birliğe 

derhal bilgi vermekle yükümlüdür. Gerekmesi halinde Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme 

neticesinde aykırılıklara ilişkin olarak Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanabilir.  

 

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu düzenleme hükümleri Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan 1 ay sonra 

yürürlüğe girer. 

 

EK: Marka Kullanım Kılavuzu 

https://todeb.org.tr/source/Mevzuat/Birlik-Duzenlemeleri/Marka_Kilavuzu.pdf

