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İşbu usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 03/04/2019 tarihli ve 2019/50 sayılı 

kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL 

VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasını 

kullanma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Dayanak 

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’ de 

yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 

Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK), 

b) Yönetim Kurulu: MYK Yönetim Kurulunu, 

c) Başkan: Kurum Başkanını, 

ç)  Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kurum tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme 

kuruluşlarını, 

d) Logo: Kurumu tanıtmak amacıyla kullanılan Kurum sembolünü, 

e) Marka: Kurumun yetkilendirdiği sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından 

kullanılan MYK markasını, 

f) Yetkilendirme kapsamı: Yetkilendirilmiş kuruluşun hangi ulusal yeterliliklerde 

yetkilendirilmiş olduğunu, 

g) Sözleşme: Kurum ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında imzalanan ve yetkilendirme 

şartlarını düzenleyen yetkilendirme sözleşmesini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

Kurumun Yükümlülükleri 

Madde 4- (1) Kurumun markanın kullanımı ile ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Markayı hazırlamak ve yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmek 

b) Markaya ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması halinde bu durumu 

yetkilendirmiş kuruluşlara bildirmek, 

c) Markanın yetkisiz kişi ve kuruluşlarca kullanımını engellemeye yönelik izleme, 

araştırma ve inceleme yapmak; böyle bir durumun tespiti halinde yasal işlemleri 

yürütmek. 

 

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Yükümlülükleri 

Madde 5- (1) Yetkilendirilmiş kuruluşların markanın kullanımı ile ilgili yükümlülükleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

a) Markayı Kurumca belirlenen usul, esas ve sözleşme şartlarına uygun kullanmak, 

b) Kendisine teslim edilen markanın üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz 

kullanımını engellemek, 
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c) Markanın bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığının tespiti 

halinde 15 gün içerisinde durumu Kuruma bildirmek, 

ç) Markanın kullanıldığı internet sitesi, reklam, sair kırtasiye, ilan ve yayınlarında 

yetkilendirme kapsamını açıkça belirtmek, 

d) Markanın belirlenen kurallara aykırı olarak sehven kullanılması halinde derhal 

düzeltici işlem gerçekleştirmek, 

e) Yetkilendirmenin iptali durumunda markayı kullanmamak; askıya alınması 

durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurmak, 

f) Kurum tarafından kılavuzlar, rehberler, formlar ve diğer dokümanlarda belirlenen 

usul, esas ve sürelere uymak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Markanın Şekli ve Kullanımı 

Markanın Şekli 

Madde 6- (1) Markanın kriterleri, kodları, renkleri, ebatları ve formatı Ek 1’de belirlenmiştir. 

 

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, marka şekil esaslarına uymak kaydıyla, markayı kabartma veya 

hologram şeklinde de kullanabilir. 

 

Markanın Kullanılabileceği Yerler ve Kullanım Usulü 

Madde 7- (1) Yetkilendirilmiş kuruluş markayı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yanı 

sıra kırtasiye malzemeleri ile reklam, tanıtım, promosyon, paketleme ve benzeri materyalin 

üzerinde kullanabilir. 

 

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş markayı kendi ismi ve/veya logosu ile birlikte kullanacak, marka 

kuruluşun isminden ve/veya logosundan daha baskın olmayacaktır. 

 

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yetki kapsamlarını açıkça belirtmek koşuluyla, markayı 

binalarda, taşıtlarda, tabelalarda, fuar gibi etkinliklerde tanıtım standlarında kullanabilir. 

 

(4) Markayı standart ölçüleri dışında kullanma ihtiyacı duyan yetkilendirilmiş kuruluşlar 

kullanmak istedikleri marka ölçüsü ve kullanım yeri ile ilgili Kurumdan onay olacaktır. 

 

(5) Marka yetkilendirme kapsamı dışında Kurumun herhangi bir ürünü veya hizmeti 

onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz. 

 

(6) Yetkilendirme kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden yetkilendirilmiş 

kuruluş yetkili ve sorumludur. Marka bu konulara sorumluluğun Kuruma ait olduğunu ima 

edecek şekilde kullanılamaz. 

 

Markanın Şubelerce Kullanımı 

Madde 8- (1) Yetkilendirilen kuruluşun Kurum tarafından onaylanmış birden fazla şubesi 

varsa marka sadece bu şubeler tarafından kullanılacaktır. Ancak Kurum tarafından 

onaylanmamış şubeler markayı kullanamaz. Bütün şubelerde ortak bir doküman kullanılıyorsa 

ilgili dokümanda markanın hemen yanında hangi şubelerin yetkilendirildiği açıkça belirtilmiş 

olmalıdır. 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 9- (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 
(2) Bu usul ve esasları Başkan yürütür. 
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EK 1: MYK YETKİLENDİRME MARKASININ FORMATI 

 

Genel Kriterler 

Marka, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. Markanın belgelerde kullanılacak ebatlarına 

ilişkin detaylı çizim Şekil A1’de verilmiştir. 
 

 
Renk Değerleri 

Aşağıdaki renk değerleri üzerine baskı yapılacak malzemenin beyaz olması durumunda Şekil 

A.1’de tanımlanan Markana 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 (*) 



Sayfa 4 / 5 
 

İşbu usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 03/04/2019 tarihli ve 2019/50 sayılı 

kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

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 

Marka 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 “Y” işareti ve altında 

koyu mavi renkte büyük harflerle “MYK” yazısı bulunur; alt dikdörtgenin taban rengi koyu 

mavidir. Koyu mavi bölümüm üst tarafında beyaz renkte sadece baş harfleri büyük olacak 

şekilde “Yetkilendirilmiş (üstte) Belgelendirme Kuruluşu (altta)” yazısı vardır ve alt tarafında 

kenar uzunlukları 23,3 x 0,32 mm olan beyaz bir dikdörtgen içerisinde büyük harflerle koyu 

mavi renkte “YB-0001” seklindeki gibi kuruluş kodu yazmaktadır. 

 

Şekil A2: 
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Şekil A3: 
 


