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1.AMAÇ
Bu talimatın amacı ürün belgelendirme ve akreditasyon kuruluşu logo ve belgelerinin kullanımına ilişkin kuralları
belirlemektir.
2. SORUMLULUK
Bu talimatın uygulanmasından Şirket Müdürü, Kontrolör ve Sertifiker sorumludur.
3. UYGULAMA
3.1. Müteşebbis-Ürün Sertifikasının Kullanım Kuralları
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe ve göre başarılı kontrol geçiren ve
kontrolörün değerlendirmesi, sertifikerin kontrol ve değerlendirmenin uygunluğunu gözden geçirmesi ve olumlu
kararı sonrasında, üretici/müteşebbis adına, adı geçen yönetmeliğe göre müteşebbis ve ürün sertifikası olmak
üzere, ARYA Belgelendirme tarafından PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürü ‘ne göre iki tip sertifika
hazırlanır.
Sertifika verilme kararından sonra, Müteşebbis sertifikalandırmalarında 3-SR02 Organik Tarım Müteşebbis
Sertifikası ve müteşebbis üreticilerinin (grup sertifikasyonunda) üretim bilgileri ek olan sayfalarında belirtilir.
Ürün satılacağı zaman satılacak ürün ve miktarı kadar; Yurtiçi satışlarda 3-SR01 Organik Tarım TR Ürün Sertifikası
her satış sonrası hazırlanır.
Müteşebbisin yukarıda adı geçen yönetmeliğe göre üretim alanına ait üretim miktarı bittiğinde ürün sertifikası
alma hakkı da bitmiş olur. Müteşebbis ne şekilde olursa olsun, üretici ve kontrolörün belirlediği ve sertifiker
tarafından onaylanan üretim alanı/işletmesi, verim miktarı üzerindeki miktarlar için ürün sertifikası talebinde
bulunamaz. Müteşebbis tarafından talep edilse de Arya Belgelendirme tarafından ürün sertifikası hazırlanmaz.
Üretici/Müteşebbisin uygunsuzluklarını kanıtlarıyla ispat ederek giderdiği tarih müteşebbis sertifikasının
başlangıç tarihi olarak kabul edilecek olup, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe
göre hazırlanan müteşebbis sertifikalarının geçerlilik süresi 12 ay sonra sona erer. Sertifika sahibi; sertifika
üzerinde silme, ekleme ve değişiklik yapamaz. Sertifika, müteşebbisin yalnızca kontrolünün gerçekleştirildiği
üretim alanı/işletmesinden elde edilen ürünler için kullanılır. Sertifika kontrol ve sertifikasyonun gerçekleştirildiği
tarımsal ürün dışındaki hiçbir ürün satışında kullanılamaz.
Sertifikalandırmanın iptali, askıya alınması, kapsam daraltılması veya geri çekilmesi durumlarında PR09 Sertifika
Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Prosedürü uygulanır.
3.2. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe Göre Sertifikalanan Organik Ürünlerde
Logo Kullanım Kuralları
Organik tarımsal ürün (hammadde ve/veya işlenmiş ürün) üreten ve satanlar logo kullanımını Organik Tarımın
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Ek-10’unda yer alan maddelere uygun olarak gerçekleştirmek
zorundadır.
3.2.1 Tarım Bakanlığı Organik Logosu Kullanım Esasları;
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Organik tarımsal ürün (hammadde
ve/veya işlenmiş ürün) üreten ve satanlar ambalajlarında aşağıdaki logo örneklerini kullanmak
zorundadırlar.
-Bu logoları üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz
veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar.
-Etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlığa aittir.
-Bu logo, bu Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul tarımsal
organik ürünlerde, bu Yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilerek yeniden sertifikalandırılan ithal ürünlere
kullanılır. Esas olarak etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlığa aittir. Yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon
kuruluşu bu logonun adı geçen yönetmeliğe uygun olarak kullanıldığını yetkisi gereğince kontrol eder ve
onaylar.
-Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz.
-İç pazara sunulan organik ürünlerde logo dili Türkçe olmalıdır.
-Logoların çapı ambalajın büyüklüğüne göre 6 mm ile 40 mm arasında değişir.
-Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz. Logolar aşağıda belirtilen tonlarda olmalıdır.
-Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.
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Logo örnekleri;
Çerçeveli renkli logo

Fonlu renkli logo

Siyah-beyaz logo

Siyah-beyaz logo
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Mavi

Çerçevesiz renkli logo

Fonlu siyah beyaz logo

3.2.2. ARYA Belgelendirme Logo Kullanım Kuralları
ARYA Belgelendirme ’yi ifade eden ve basılı işaret olan logo, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik’in izin verdiği ve işaret ettiği yerlerde kullanılır. ARYA Belgelendirme logosu, Organik Tarımın Esasları
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş ürünlerde ve ambalajlarında kullanılır. Ürün
üzerinde kullanıldığında yanlış değerlendirmelere meydan vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.
Logoyu üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz
veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar.
ARYA Belgelendirme logosunun
kullanıldığı
yerlerde üretici/müteşebbis aşağıdaki
şartları
sağlamalıdır;
- ARYA Belgelendirme logosu yine ARYA Belgelendirme tarafından yapılan kontrollerde başarılı olmuş ve
sertifika geçerliliği devam etmelidir.
- ARYA Belgelendirme logo ve sertifikası sadece kontrolü yapılan ürün ambalajları üzerinde, yine kontrolü
yapılan müteşebbis ve üretim kapsamı/faaliyeti için kullanılabilir. Sertifika kapsamında yer almayan ürün, diğer
kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz.
- ARYA Belgelendirme logosu düzgün bir şekilde küçültülüp büyültülebilir. Fakat yazılar açıkça görülebilecek
boyutta ve orijinal renkte olmalıdır (fotokopilerde siyah-beyaz olarak kullanılabilir).
- Orantısız şekilde kullanılmaz ve kullanıldığı dokümanın yarısından fazla yer kaplayamaz.
- Sertifika üzerinde, içeriğinde veya formatında bir değişiklik yapılmadan ticari amaçla, reklam veya tanıtım
amacıyla Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğini beyan
edilerek kullanılabilir.
- Logo ve sertifikalar ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek başına ARYA Belgelendirme sorumlu
olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- Sertifikalandırılmanın askıya alınması ve iptali halinde sertifika kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesi, reklam
vb. gibi çalışmalarda sertifikalandırmaya atıf içeren bir metni kullanılamaz; sertifika da dahil logo baskılarının
iade edilmesi gerekir.
- Müteşebbisin, ARYA Belgelendirme ile imzalamış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi, sertifikanın askıya alınması
ve süresinin dolması veya iptali gibi durumlarda ARYA Belgelendirme logosunun ve sertifikanın kullanımını
durduracağı; sertifikaya atıf yapan ve logonun yer aldığı doküman ve tanıtım malzemesini kullanımdan
çekeceği hususları 1-SZ01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi ‘nin maddeleri arasında
yer almaktadır.
- Sertifikalandırma sürecinin, sözleşmenin iptal edilmesi, sertifikanın askıya alınması, sertifikanın sonlanması veya
sertifikanın iptali ile sonuçlanması halinde sertifika ve işaretlerin kullanımındaki uygulamalar için bu talimatın
esaslarına itibar edilir. Sertifikanın askıya alınması, sonlandırılması ve sertifikanın devamı için gerekli faaliyetlerin
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yürütülmesinde ARYA Belgelendirme PR05 Görev Tanımları Prosedürü, 5-GT03 Sertifiker Görev Tanımı ’nda
görevlendirmesini yapmıştır.
- Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda her türlü yasal
hak ARYA Belgelendirme’ ye aittir. Bu durumlarda belgenin iptal edilmesi, askıya alınması işlemleri uygulanır.
- Müteşebbis, Sertifikanın çoğaltılması gerektiğinde aslını tahrif etmeden, kopyasının yanlış kullanımını
önleyecek tedbirleri alarak çoğaltabilir.
- ARYA Belgelendirme’ nin ticari ilişkide bulunduğu her kişi veya kuruluş bu talimatta belirtilen kanuni şartları
kabul etmiş sayılır.
- ARYA Belgelendirme’ nin logosu aşağıda gösterilmiştir. Renkli ya da tek renk olarak kullanılır.

3.3. Arya da Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Logosu Kullanım Kuralları
R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin
Şartlar” dokümanında belirtilen şartlara uyulur.
- TÜRKAK logosunu ARYA Belgelendirme logosu bulunmadan tek başına kullanamazlar.
- Logolar birbiri ile orantılı boyutlarda kullanılmalıdır.
- Logolardan herhangi biri renk, boyut olarak diğerinden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası kırtasiye, reklam, tanıtım ve benzeri materyallerde kullanılabilir. TÜRKAK
Akreditasyon markası ARYA Belgelendirme ‘nin markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
- TÜRKAK logosu taşıtlarda, kartvizitlerde, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK logosu, TÜRKAK’ ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek
şekilde ve belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK’ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde
kullanılmamalıdır.
- TÜRKAK logosu içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK’tan akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça
belirtilmelidir.
- Müteşebbisler Türkak Logosunu hiçbir yerde kullanamaz.
4. LOGONUN KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR
-Logo, sertifikasyon kapsamı dışındaki ürünler için kullanılamaz.
-Aldatma/Yanıltma amacı taşıyan yerlerde
-Pazarlama amaçlı hediyeler üzerinde
-Araçlar üzerinde
-Firma tabelaları üzerinde
-Kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu zarf vb. Evraklar üzerinde.
Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin sonlanması veya belgenin iptali halinde
müteşebbis sertifikanın ve Bakanlık, ARYA Belgelendirme ve Akreditasyon Kuruluşu logolarının kullanımını
durdurmak zorundadır.
5. LOGONUN PERİYODİK GÖZETİMİ
Organik tarım işaretli / logolu ürünlerdeki tüm logoların periyodik kontrolü/takibi kontrol sırasında ÖR:
kontrol raporlarındaki soru ile yapılır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
3-LS07 TR Müteşebbis Sertifika Listesi
3-LS08 TR Ürün Sertifikası Listesi
PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürü
3-SR01 Organik Tarım TR Ürün Sertifikası
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3-SR02 Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası
PR09 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Prosedürü
1-SZ01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi
PR05 Görev Tanımları Prosedürü
5-GT03 Sertifiker Görev Tanımı
Kaynak Doküman
R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin
Şartlar
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
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