AKDF
Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu
LOGO VE İSİM KULLANMA YÖNETMELİĞİ
(Federasyon Yönetim Kurulunun 07.09.2012 günlü 11 sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.)

AMAÇ
1. Bu yönetmeliğin amacı, Federasyona ait tescilli bulunan AKDF kısa ismi ve ARAMA
KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU” ismi ile logosunun kullanılma biçimine
ilişkindir.
KULLANMA HAKKI
2. İki isim ve logonun kullanma hakkı doğrudan Federasyona aittir. Bu hak, bu sözleşme
çerçevesinde başkalarının kullanımına verilmiştir.
KULLANMA HAKKI VERİLMESİ:
3. Kullanma hakkı yazılı olarak verilir. Federasyona üye olanlar ve gözlemci sıfatını kazanan
dernekler, ayrıca bir yazı yazmasına gerek kalmadan kullanma haklarını elde etmiş
sayılırlar.
KULLANMA KOŞULLARI VE BİÇİMİ
4. Derneklerin kullanma hakkı:
a. Asil Üye olan dernekler ve gözlemci derneklerin logo ve isimleri kullanma hak ve
yükümlülükleri vardır.
b. Dernekler, logo ve isimlerin kullanıldığı bilinen yerlerde kullanım için kendi karar
organları yetkilidir.
c. Dernekler, siyasi sayılabilecek ortamlarda etkinlik, tatbikat ve operasyon
düzenlenmesi halinde logo ve isimleri çıkartarak bu faaliyete katılabilirler. Bu tür
eylemlerde logo ve isimlerin çıkarılmadan katımlı söz konusu olamaması
konumunda, Federasyonun sorumlu olmadığını peşin olarak kabul etmiş sayılırlar.
5. Üyelerin Kişisel kullanma hakkı
a. Bir dernek üyesi, kişisel olarak bağlı olduğu Derneğinin faaliyetleri dışında logo
ve isimleri kullanmak ister ise bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak
kullanacağını belirtmekle birlikte kullanacağı yeri ve/veya yerleri belirterek kendi
Derneğine dilekçe verir. Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile kullanımında bir
sakınca görülmediğini belirtir. Başvuru, Dernek tarafından Federasyon Yönetim
Kuruluna iletilir ve kullanma hakkı Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.
b. Verilen hak, yazılı olarak üyenin belirttiği alanlar ile sınırlıdır. Başka yerde
kullanılamaz.
c. Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim Sorumluları kartvizitlerinde logo ve
isimleri kullanmak zorundadırlar.
d. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri bastıracakları kartvizitte logo ve ismi kendi
Yönetim Kurulu kararları alınarak kullanabilirler.
Tüm hakları AKDF - Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu’na aittir, tamamı ya da belli bir kısmı AKDF’nin yazılı izni olmadan ve
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
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Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu
e. Derneklerin ve Federasyonun Yönetim Kurulu Üyeleri de verilen hakların
dışındaki alanlarda kullanmak isterler ise bu yönetmelik hükümlerine uygun
talepte bulunmak zorundadır.
DERNEK ÜYESİ OLMAYANLARIN KULLANMA HAKKI
6. Dernek üyesi olmayanların logo ve isimleri kullanma hakkı bir sponsorluk sözleşmesinin
konusuna girer. Sözleşmede açıkça kullanma yerleri ve koşulları belirlenir.
7. Dernek Yönetim Kurulları da yapacakları sponsorluk sözleşmesi ile logo ve isimlerin
kullanma haklarını verebilirler. Ancak sözleşme yapılamadan önce Federasyon Yönetim
Kurulundan izin almak zorundadırlar.
KULLANIM İÇİN GENEL HÜKÜMLER
8. Logo ve isimler, giyeceklerin üzerinde bir logo ve AKDF ve isim olarak kullanılabilir.
Derneğin kendi logosundan daha büyük olamaz.
9. Logo ve isim hiçbir siyasi ortamda kullanılamaz. Bir siyasi ortamda isim ve logonun yer
almaması için gereken tüm önlemler hak verilen kişi tarafından alınır. Maddi veya manevi
bir menfaat olmadan logo ve isim kullanma hakkı verilemez.
10. Giysilere AKDF logosu her zaman giysinin sağ tarafına konur. Sağ kola veya sağ göğüs
üzerine sağ paçaya gibi logo yerleştirilir.
11. Kullanma, abartılı olmayan, mütevazı görünümlü ve etik değerlerimize bağlılık
gözetilerek yapılabilir.
12. Logo veya ismin kullanıldığı yer internet ortamındaki yerlerden ise siyasi içerikli bir
beyan verilemez. Başkalarının da siyasi olarak kullandıkları ortamlarda logo ve isimler
kullanılamaz.
13. Yazı karakteri “arial” yazı karakteri olup, logo görüldüğü biçim ve renkler ile kullanılır.
Kullanıcının değiştirme hakkı yoktur.
DENETİM
14. Dernekler, kullanma hakkının yerinde olup olmadığını denetlemek zorundadırlar.
CEZA HÜKÜMLERİ
15. Dernekler, kullanımın bu yönetmelik hükümlerine göre yapılmadığı belirlemesi halinde
doğrudan yasaklama ve kullanma hakkını almak hakkına sahiptir. Dernek bu durumda
Federasyona sadece bilgi verir.
16. Federasyon da kullanımın yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı saptaması halinde
yasaklama hakkına sahiptir. Yasaklamayı yapma bildirimi üyenin Derneğine de bildirilir.
17. Yasaklama kararı Derneklerin e posta grubunda ve internet ortamında üyelere özel
bölümde yayınlanır.
18. Derneklerin ve Federasyonun, kullanma hakkını düzeltme talebi de koşullara göre
değerlendirilebilir. Bu durumda kullanıcıya uyarıda bulunarak düzeltme yapması için süre
verilir. Süre sonunda düzetme yapar ise yasaklama kararı alınmaz. Ancak üç defa uyarı
alan kullanıcının da kullanma hakkı iptal edilir.
Tüm hakları AKDF - Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu’na aittir, tamamı ya da belli bir kısmı AKDF’nin yazılı izni olmadan ve
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
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