TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LOGOSUNUN KULLANIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun
kullanılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Usul ve Esaslar; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımına ilişkin
düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin On Dokuzuncu Bölümü
ile 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22
inci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Başkan: Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı’nı,
b) Koordinasyon Kurulu: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulunu,
c) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,
ç) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu,
d) Logo: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ni tanıtmak amacıyla oluşturulan sembolü,
f) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak
şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve
öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren
ulusal yeterlilikler çerçevesini,
g) Sorumlu kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi,
tanımlanması ve sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten
Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden
sorumlu olduğu ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşları,
ğ) Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere
göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması
halinde elde edilen, diploma, sertifika veya meslekî yeterlilik belgesi gibi resmi belgeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kurumun görev ve yetkileri
Madde 4- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun belirlemesi, güncellemesi ve
sorumlu kurumlarla paylaşılmasına Kurum yetkilidir.
(2) Kurumun logonun kullanımı ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Logoyu hazırlamak ve sorumlu kurumlara iletmek,
b) Logoya ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması halinde bu durumu sorumlu
kurumlara bildirmek,
c) Logonun yetkisiz kişi ve kuruluşlarca kullanımını engellemeye yönelik izleme,
araştırma ve inceleme yapmak; böyle bir durumun tespiti halinde yasal işlemleri yürütmek.
Sorumlu kurumların sorumlulukları
Madde 5- (1) Sorumlu kurumların, logonun kullanımı ile ilgili sorumlulukları
şunlardır:
a) Logoyu Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kullanmak,
b) Logoyu yalnızca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dâhil edilmiş yeterlilikler
üzerinde kullanmak,
c) Logonun üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımını engellemek,
ç) Logonun üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti
halinde 7 gün içerisinde durumu Kuruma bildirmek,
d) Logonun belirlenen kurallara aykırı olarak sehven kullanılması halinde derhal
düzeltici işlem gerçekleştirmek,
e) Yeterliliğin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nden çıkarılması durumunda ilgili
yeterlilik üzerinde logoyu kullanmamak,
f) Kurum tarafından logo hakkında hazırlanan kılavuz, rehber, form ve diğer
dokümanlarda belirlenen usul, esas ve sürelere uymak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Logonun Şekli ve Kullanımı
Logonun şekli
Madde 6- (1) Logonun kriterleri, kodları, renkleri, ebatları ve formatı Ek 1’de
belirtilmiştir.
(2) Sorumlu kurumların, logo şekil esaslarına uymak kaydıyla, logoyu kabartma veya
hologram şeklinde kullanması mümkündür.
Logonun kullanılabileceği yerler ve kullanım usulü
Madde 7- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dâhil edilmiş yeterlilikler üzerinde
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun bulunması esastır.
(2) Sorumlu kurum logoyu yalnızca kendi sorumluluğunda bulunan ve Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmiş yeterlilikler için kullanabilir. Sorumlu kurumun, ilgili
yeterliliğin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne dâhil edilmiş olduğunu açıkça belirtmek
koşuluyla logoyu web adreslerinde, veri tabanlarında, tabelalarda, tanıtıcı dokümanlarda, fuar
gibi etkinliklerde ve tanıtım stantlarında kullanması mümkündür.
(3) Sorumlu kurum logoyu kendi ismi ve/veya logosu ile birlikte kullanabilir.
(4) Logoyu, standart ölçüleri dışında kullanma ihtiyacı duyan sorumlu kurum kullanmak
istediği logo ölçüsü ve kullanım yeri ile ilgili Kurumdan onay alır.
(5) Logo, ilgili yeterliliğe ilişkin faaliyetlerde sorumluluğun Kuruma ait olduğunu ima
edecek şekilde kullanılamaz.

Yürürlük
Madde 8- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri, Koordinasyon Kurulunun
onayıyla Kurum Başkanı yürütür.

EK 1:
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LOGOSUNUN FORMATI
Genel Kriterler
Logo, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. Logonun belgelerde kullanılacak ebatlarına
ilişkin detaylı çizim Şekil A1’de verilmiştir.
Şekil A1:

30 mm

26,5 mm

12,9 mm

25,1 mm

Bu yeterlilik,
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne
yerleştirilmiştir.

Renk Değerleri
Aşağıdaki renk değerleri üzerine baskı yapılacak malzemenin beyaz olması durumunda Şekil
A.1’de tanımlanan logoya uygun olacaktır. Önceden boyanmış zeminler üzerine yapılacak
baskılarda meydana gelebilecek renk ve ton değişiklikleri kabul edilemez. Kullanılan renk
tonları aşağıda belirtilmiştir. (Adobe Photoshop CS6 Sürüm 13,0)

Açık Mavi Renk Kodları:
Web: 0099cc
C(Cyan) :78 (*)
M(Magenta) :24 (*)
Y(Yellow) :6 (*)
K(Black) :0 (*)
R(Red) :0 (*)
B(Blue) :153 (*)
G(Green) :204 (*)
Koyu Mavi Renk Kodları:
Web: 003366
C(Cyan) :100 (*)
M(Magenta) :87 (*)
Y(Yellow) :33 (*)
K(Black) :23 (*)
R(Red) :0 (*)
B(Blue) :51 (*)
G(Green) :102 (*)
Beyaz Renk Kodları:
Web: ffffff
C(Cyan) :0 (*)
M(Magenta) :0 (*)
Y(Yellow) :0 (*)
K(Black) :0 (*)
R(Red) :255 (*)
B(Blue) :255 (*)
G(Green) :255 (*)
Çizim Özellikleri
Logo 0,7 mm kalınlığında açık mavi renkle çizilmiş üstte kenar uzunlukları 30 x 26,5 mm ve
altta kenar uzunlukları 30 x 12,9 mm olan köşeleri yuvarlatılmış 2 dikdörtgenden oluşur. Üst
dikdörtgenin iç taban rengi beyazdır. Beyaz bölümde açık mavi renkte “TYÇ” yazısı bulunur;
alt dikdörtgenin taban rengi koyu mavidir. Koyu mavi bölümün üst tarafında beyaz renkte üç
satır olacak şekilde “Bu yeterlilik (üstte) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (altta)
yerleştirilmiştir. (altta)” yazısı vardır. İfade dikdörtgene ortalanmış biçimde yazılır.

