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• Bu Yönergede bulunan hususlar, 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
   Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod’un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca
   TR Karekod ile gerçekle#tirilen her türlü ödeme i#leminde TR Karekod logosunun kullanımına
   ili#kin esasları belirlemek amacıyla olu#turulmu#tur.

• Satı# noktası, e-ticaret siteleri, ATM’ler, el terminalleri, POS cihazları vb. her türlü karekod
   kullanım noktalarında, i#yerleri ve ödeme hizmeti sa$layıcılarının yapaca$ı basılı, hareketli veya
   dijital her türlü pazarlama ve ileti#im çalı#masında, kısacası, TR Karekod logosunun kullanıcıyla
   bulu#aca$ı her bir noktada, TR Karekod geçerlili$ini açık ve tutarlı bir #ekilde anla#ılır kılmak
   ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi elde etmek için bu yönergelere uyulması gerekmektedir.

TR Karekod Logo
Kullanım Yönergeleri
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TR Karekod Logosu
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• TR Karekod logosu, yalnızca TR Karekod ile ödeme kabul eden noktalarda kullanılmalıdır.
   Mecralardaki kullanımlara yönelik esaslar sonraki sayfalarda belirtilmi#tir.



Beyaz zemin dikey kullanımı 3



Siyah zemin dikey kullanımı Renkli/foto$raf zemin dikey kullanımı 4



5Beyaz zemin yatay kullanımı



Yatay kullanımı

Siyah zemin yatay kullanımı

Renkli/foto$raf zemin yatay kullanımı 6
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En/Boy Oranı

1X

1X

3,85X

1,35X



• Boyutlandırma: Karekod sembol görüntüsü, geni#li$i 13mm’den daha küçük gösterilmedi$inde
en iyi #ekilde görünür, ancak olası en okuma alanı görünürlü$ünü ve kullanıcı deneyimi için
bir terminalde mümkün oldu$unca büyük boyutlandırma önerilir. Alan kısıtlamalarının 13mm’den
daha küçük marka yerle#imi gerektirdi$i durumlarda Karekod sembolü, görüntülenen di$er
marka görüntülerine e#it bir boyutta görünmelidir.
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Minimum Boyut Yönergeleri (Basılı Malzeme)

13 mm

13mm
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Minimum Boyut Yönergeleri (Dijital)

55 piksel

55 piksel

• Boyutlandırma: Karekod sembol görüntüsü, geni#li$i 55 piksel’den daha küçük gösterilmedi$inde
en iyi #ekilde görünür, ancak olası en okuma alanı görünürlü$ünü ve kullanıcı deneyimi için
bir terminalde mümkün oldu$unca büyük boyutlandırma önerilir. Alan kısıtlamalarının 55 piksel’den
daha küçük marka yerle#imi gerektirdi$i durumlarda Karekod sembolü, görüntülenen di$er
marka görüntülerine e#it bir boyutta görünmelidir.
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C:
M:
Y:
K:

100
100
100
100

HEX: #000000

R:
G:
B:

0
0
0

Renk
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FONT (Geçerlidir) ifadesi

DIN Alternate Bold



X
2X

2X

2X

2X

Beyaz zemin
dikey logo

güvenli alanı

Logo, çalı#ma alanı sınırları
ve di$er logo vb. görsel
elemanlara 2X güvenli
alanı koruyacak #ekilde
konumlandırılmalıdır.
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Çerçevesiz Logo Güvenli Alan



X
2X

2X

2X

2X

Beyaz zemin
yatay logo güvenli alanı

Logo, çalı#ma alanı sınırları ve di$er logo vb.
görsel elemanlara 2X güvenli alanı koruyacak #ekilde

konumlandırılmalıdır.
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Çerçevesiz Logo Güvenli Alan



Siyah ve renkli/foto$raf
zemin dikey logo

güvenli alanı

Logo, çalı#ma alanı sınırları
ve di$er logo vb. görsel
elemanlara 2X güvenli
alanı koruyacak #ekilde
konumlandırılmalıdır.

X
2X

2X 2X

2X
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Çerçeveli Logo Güvenli Alan



X
2X

2X

2X2X

Siyah ve renkli/foto$raf zemin
yatay logo güvenli alanı

Logo, çalı#ma alanı sınırları ve di$er logo vb.
görsel elemanlara 2X güvenli alanı koruyacak #ekilde

konumlandırılmalıdır.
15

Çerçeveli Logo Güvenli Alan



Uygun Olmayan Kullanım Örnekleri

ÖDEME

ÖDEME

• Karekod formu bozulacak #ekilde de$i#tirilmemelidir:
"ekli bozulmamalıdır.

Farklı bir sembol ile kombin edilemez.
Üzerinde de$i#iklik yapılmamalıdır.
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Metin

• Geçerlidir ifadesi yerine ba#ka bir metin kullanılamaz.

Kullanılır Noktası Vardır
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Mecra Kullanımları - Kapı Sticker

• Sticker boyutu yükseklikleri minimum 8.25 cm’dir.

8,25 CM
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Mecraya göre boyutlar

Yatay kullanımlarda, “TR Karekod” logosu di$er marka logolarıyla a#a$ıda görünen format, boyut ve oranda kullanılmalıdır.
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Mecraya göre boyutlar

Dikey kullanımlarda, “TR Karekod” logosu
di$er marka logolarıyla yanda görünen format, 

boyut ve oranda kullanılmalıdır.
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POS Ekran Yüzeyi

• Arka Zemin I#ı$ı: Karekod, aydınlatılmı# arka plan ile kontrast olacak #ekilde ve i#lem süresince
   tüketici tarafından rahat okunması ko#uluyla arkadan aydınlatmalı bir görüntü olarak kullanılabilir.
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Belirli POS makinalarının ekran yapısı gere$i
görselleri sadece siyah renk ve kendi ekran

fon rengi ile gösterebildi$i durumlarda logodaki
beyaz kısımlar otomatik olarak ekran fonu rengini

alaca$ından teknik olarak yukarıdaki gibi bir görüntü
elde edilecektir. Bu ekranlarda çerçevesiz

kullanım yapılır.

Beyaz zemin üzerine
çerçevesiz kullanım.

Renkli zemin üzerine
çerçeveli kullanım



• Beyaz zemin üzerinde çerçeve kullanılmaz. Renkli ve siyah zemin üzerinde
   belirtilen, aksi ko#ullar haricinde (POS ekranları), her zaman çerçeveli kullanım yapılır.
• Logonun tüm mecralarda birincil kullanımı dikey versiyondur.
• Yatay versiyonun boyut sorunu ya#anan yerler haricinde kullanımı önerilmez.
• Logoyu olu#turan parçalar ve font karakteri ile oynanamaz.
• Logonun tamamı veya belli kısımları transparan/içi bo#altılmı# #ekilde kullanılamaz.
   (TR tipografisi ve çevresindeki formlar daima beyaz olarak kullanılmalıdır.)
• Logonun tamamı veya belli kısımlarına renk verilemez.

Di$er Yönergeler
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