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Konu:

Birlik Unvanının, Logosunun ve Kısaltmasının Üyeler Tarafından
Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü’nün “Yönetim kurulunun görev ve
yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (d) bendinde; “Birlik adının üyeler tarafından
kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek” Birlik Yönetim Kurulu’nun görevleri
arasında sayılmaktadır.
Bu çerçevede, Birlik Yönetim Kurulumuzun 24.03.2015 tarih ve 288 sayılı
toplantısında; Birlik unvanının, logosunun ve kısaltmasının üyeler tarafından
kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Üyelerimizin, Birlik unvanı,
logosu ve kısaltmasına ilişkin mevcut kullanımlarını, işbu Genelge’nin yayım
tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bu düzenleme hükümlerine uygun hale
getirmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” Unvanı, Logosu ve “TSPB”
Kısaltmasının Üyeler Tarafından Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hakkında
Genelge’yi ekte gereği için bilgilerinize sunarız.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” Unvanı, Logosu ve “TSPB” Kısaltmasının
Üyeler Tarafından Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Genelge

“Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” Unvanı, Logosu ve “TSPB” Kısaltmasının
Üyeler Tarafından Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Genelge
1. Birlik unvanı, logosu ve kısaltmasının kullanımında uyulması gereken
genel esaslar;
a) Birlik unvanı, logosu ve kısaltması en güncel hali ile kullanılmalıdır. Birlik
logosu, Birlik tarafından belirlenen grafiksel standartlara göre
kullanılmalı ve değiştirilmemelidir.
b) Birlik logosuna ilişkin grafiksel standartların güncel hali, www.tspb.org.tr
adresli internet sitemizin “Basın Odası” sayfasında “TSPB Kurumsal
Kimlik Rehberi”nde yayınlanmaktadır. Üyeler, Birlik logosunun
kullanımında “TSPB Kurumsal Kimlik Rehberi”nde belirtilen usul ve
esaslara uymakla yükümlüdür.
c)

Birlik logosu, başka bir logonun parçası ya da bir tasarım öğesi olarak
kullanılamaz.

d) Birlik unvanı, logosu ve kısaltması; herhangi bir ürünün veya hizmetin
Birlik tarafından onaylandığı veya önerildiği anlamına gelebilecek şekilde
kullanılamaz.
e) Kullanıldığı mecra ve/veya doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten
hiçbir şekilde Birliğin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde Birlik
unvanı, logosu ve kısaltması kullanılamaz.
f)

Birlik logosunun kullanıldığı durumlarda, üyenin logosundan daha fazla
öne çıkmayacak şekilde kullanılması gerekmektedir.

2. Birlik unvanı, logosu ve kısaltmasının üyeler tarafından kullanımına izin
verilen haller;
a) Üyeler, internet sitelerinin ana sayfalarında veya şirketi tanıtıcı bilgileri
içeren sayfalarında (hakkımızda, kurumsal veya buna benzer
sayfalarında) sadece Birlik üyesi olduklarını belirtmek amacıyla, Birlik
unvanını ve/veya logosunu kullanabilir.
Üyenin internet sitesinde kullanacağı Birlik unvanı ve/veya logosu,
Birliğin http://www.tspb.org.tr adresli internet sitesinin ana sayfasına
çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.
b) Üyeler tarafından hazırlanan araştırma raporları ve/veya bilgilendirme
yazılarında, Birlikçe derlenmiş ve kamuya yayımlanmış güncel verilere
kaynak gösterilmek üzere Birlik unvanı, logosu ve kısaltması
kullanılabilir.

c)

Birlik veya sermaye piyasası faaliyetleri ile bir bağlantısı olması ve
Birlikten yazılı izin alınması koşuluyla; müşteri elde etme amacı
taşımadan veya herhangi bir ticari amaç güdülmeden gerçekleştirilecek
eğitim, seminer, konferans, panel ve benzeri organizasyonlarda Birlik
unvanı ve/veya logosu kullanılabilir.

d) Ülkemizde tasarruf bilincini oluşturmaya ve toplumu yatırıma
yönlendirmeye, yatırımcıları sermaye piyasaları ve ürünleri hakkında
bilgilendirmeye, yatırımcılara kaydi sistem ve yatırımcıları koruma
düzenlemeleri hakkında bilgilendirmeye yönelik olarak ticari amaç
güdülmeden eğitim ve bilgilendirme amaçlı hazırlanan her türlü basılı
materyal (kitap, dergi, broşür, CD, vb.) üzerinde ve/veya görsel ve işitsel
araçlarda Birlikten yazılı izin alınması koşuluyla Birlik unvanı ve/veya
logosu kullanılabilir.
e) Birlik unvanı ve/veya logosunun yukarıdaki (c) ve (d) bentleri kapsamında
üyeler tarafından kullanımına izin verilen hallerde; üyeler, Birlik unvan
ve/veya logosunun kullanılacağı yerin Birlik ile arasındaki ilişkisine veya
bağlantısına ilişkin olarak Birlikten aldığı yazılı izindeki açıklamalara yer
vermelidir.
3. Birlik unvanı, logosu ve kısaltmasının üyeler tarafından kullanılmasına
izin verilmeyen haller:
Üyeler; internet siteleri ve sosyal medya da dahil her türlü mecradaki
promosyon, kampanya, bildirim, sunum, reklam, ilan ve duyurularında, Birlik
unvanı, logosu ve kısaltmasını kullanamaz.
4. Yaptırım
Bu düzenlemeye aykırılıklar Birlik Statüsü ve Birlik Disiplin Yönetmeliği
hükümlerince sonuçlandırılır.
5. Yürütme
Bu Genelge hükümlerini Birlik yürütür.
6. Yürürlük
Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

