
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ LOGO KULLANIM 

YÖNETMELİĞİ 

 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’nin yetkili 

organları tarafından, derneğin üye/ulusal grup olarak katıldığı AIPPI (Association 

Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle) derneği ile ilgili konularda 

yapılan yazışmalarda ve faaliyetlerde kullanılacak olan logonun şeklini ve hangi şartlarda 

kullanılacağını düzenlemektir. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Tüzüğü’nün 1. ve 

4.maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan; 

Dernek: Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’ni, 

Logo: AIPPI tarafından kullanımına izin verilen ve kullanımı bu yönetmelikte düzenlenen 

logoyu ifade eder. 

Madde 4 — Bu yönetmelikte düzenlenen logoyu AIPPI Türkiye ulusal grubu olarak Fikri 

Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Başkanı ve Sekreteri kullanmaya yetkilidir. 

Logo sadece derneğin yazışmalarında ve faaliyetlerinde kullanılmalıdır.  

Madde 5-Logo, mavi halkalı şekil unsuru ve “AIPPI” ve “Türkiye” veya “Türkiye” 

ibaresinin diğer dillerdeki karşılığı olan ibarelerinden oluşan kelime unsuru olmak üzere iki 

ana bölümden oluşmaktadır. Bu iki unsur her zaman bir arada ve aşağıda belirtilen kurallara 

uygun olarak kullanılmalıdır.  

Logonun teknik özellikleri şöyledir: 

Renk: Şekil unsurunun rengi Pantone mavi 2718 U (%100) ve “AIPPI” ve “Türkiye” 

kelimelerinin rengi ise siyah (%100)’tır.  

Faks ve diğer renksiz kullanımlarda mavi renkli şekil unsuru tamamen siyah olmalı ve düz 

beyaz zemin üzerine kullanılmalıdır. 

Boyut: Kullanılacak logo yaklaşık 3,3 x 2,3 cm boyutunda olmalıdır. 

Logonun boyutu her yazışmada aynı olmalıdır.  

Logonun farklı bir yerde kullanılması halinde küçültülmesi veya büyütülmesi gerekiyorsa, 

orijinal boyuttaki oranlara dikkat edilmeli, logo orijinal boyutuna göre %90’dan daha küçük 

olmamalıdır. 

Yazı tipi: “AIPPI” ve “Türkiye” kelimelerinin yazı tipi “Futuri Light” olmalıdır.   



“AIPPI” ibaresi şekil unsurunun tam altına, “Türkiye” ibaresi ise logonun alt bölümüne, tam 

ortaya “AIPPI” kelimesi ile aynı yazı tipinde ve “AIPPI” ibaresinden daha büyük 

olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.   

Madde 6- Logonun yazışmalar üzerinde kullanımı halinde logo basılı evrakın sağ üst 

köşesinde yer almalıdır. A4 kağıt üzerinde kullanılması halinde üst kenara 1,1 cm, yan 

kenara 1,9 cm uzaklıkta olmalıdır.   

Zarf üzerinde kullanılması halinde logo sol üst köşede yer almalıdır.  Eğer zarfın sol üst 

köşesinde kullanılması mümkün olmazsa, sol alt köşesinde kullanılabilecektir. 

Diğer her türlü evrak üzerinde logo her zaman sağ üst köşede yer almalıdır.  Sağ üst köşeye 

konulması mümkün olmazsa üst bölümde uygun olan yeni bir yere yerleştirilebilecek ve 

Genel Sekreterin onayı alınacaktır.  

Evrakın sol üst köşesinde ulusal grubun adı yer almalıdır. Bu yazının “yazı tipi” ve 

“boyutu” de madde 5’te öngörülen kurallara uygun olmalıdır. 

Ulusal grup olarak bir organizasyon düzenlenmesi halinde bu organizasyon veya faaliyete 

ait logo evrakın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir. 

Logonun kitap ve diğer yayınlarda ve internette kullanımı Genel Sekreter’in görüşü 

alınarak, Genel Sekreter’in uygun gördüğü şekilde mümkün olabilecektir. 

Madde 7 — Bu Yönetmelik Genel Kurul tarafından belirlenen tarihte yürürlüğe girer. 

 


