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1.  Kapsam 

TR Organik Tarım, TÜRKAK ve MET EKOLOJİK logolarının kullanımı ile ilgili kuralları kapsar. 

Sözleşmenin içersinde yer almaktadır ve bağlayıcıdır. 

2. Amaç 

Bu doküman TR Organik Tarım Logosu, Türkak ve MET EKOLOJİK logolarının MET EKOLOJİK’ ten 

hizmet alan birey ve kuruluşlar tarafından yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde kullanımını 

amaçlamıştır. 

3. Sorumluluklar 

Kalite Müdürü, Sertifiker ve kontrolör. 

4. Yürütme 

Bu doküman, geçerli organik sertifikaya sahip MET EKOLOJİK müşterilerinin sertifika, logo yayın ve kullanım 

şartlarını tarif eder. Organik Tarım Logosu,  yapılan kontrollerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam 

eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Üçüncü şahısların, logoyu izinsiz kullanmasına izin 

verilemez. Bahsi geçen logo organik sertifikaya sahip müşterilere MET EKOLOJİK tarafında gönderilir. 

Müşteri bu logoyu kullanmadan önce her farklı kullanım için kullanacağı yerin görselini (grafik çalışması, 

resim, etiket örneği) MET EKOLOJİK’ e yazılı olarak gönderir. Logo, sertifika ve ibarelerin yanlış ve yanıltıcı 

kullanımından doğacak herhangi bir zarardan müşteri sorumludur. MET EKOLOJİK müşteriye gerçekleştirdiği 

denetimlerde(ara, takip) ilgili yönetmeliğin yanı sıra bu dokümanda anlatılan kurallara uygunluğu da 

denetleyecektir. Denetimlerde ve iç pazarda müşterinin logoyu izin verilenden farklı yanlış yada yanıltıcı 

kullanımın tespit edilmesi durumunda MET EKOLOJİK bunu uygunsuzluk kabul eder ve müşteriye yazılı olarak 

bildirir. MET EKOLOJİK, müşterinin 7 gün içinde konu ile ilgili düzeltici faaliyetleri başlatmaması durumunda 

işaretlerin kullanımı durdurulur belgelendirme askıya alınır veya sertifika iptaline gider. Aynı zamanda yasal 

önlem alma hakkına da sahiptir. Etiket logo marka kullanımı kuruluşumuz tarafından ürünün çıkış planına 

göre gözetim altında tutulur.  Kötüye kullanım ile ilgili alınan geri bildirimler ve şikayetler söz konusu 

olduğunda habersiz ek kontrol yapılır. Kontrollerde logo kullanım prosedürümüze aykırılıklar tespit 

edildiğinde; işaretlerin, etiketlerin, markaların logoların,  kullanımı iptal edilir. Bu prosedür de yer alan 

kullanım esasları ihlali söz konusu olduğunda sertifikanın iptali yapılır. 

1. MET EKOLOJİK Logosu Kullanımı; 

1.1 Sertifika sahibi, sertifikasyon logosunu sadece geçerli sertifika üzerinde kullanabilir ve 

sertifikasyon kapsamı dışında faaliyetlere ilişkin herhangi bir yanıltıcı bilgi, vurgu yapamaz, izlenim 

bırakamaz. 

1.2 Aynı doküman üzerinde, sertifikasyon logosu şirket logosundan büyük olamaz. 

1.3 Geçiş süreci ürünlerinde bu logo kullanılamaz. 
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1.4 Sertifika sahibi, logo kullanım şartlarına uymadığı takdirde, logo kullanımını gecikmeksizin hemen 

durdurmalıdır. Aksi taktir de MET EKOLOJİK; sertifikayı askıya alır veya geri çeker, duyurusunu 

yapabilir veya hukuki yollara başvurabilir. 

1.5 MET EKOLOJİK müşterisi (üreticisi ve/veya Firma) çoğalttığı sertifikaların kaydını tutmakla ve 

kontrolde  kontrolöre bununla ilgili evrakları sunmakla mükelleftir. Sertifikanın askıya alınması, iptali, 

geri çekilmesi, güncellenmesi, mevcut olan Müteşebbis Sertifikasının geçerliliğini yitirmesi halinde 

sertifikanın çoğaltılarak ibraz edildiği kişi ve kurumlara durumu bildirmekte ve bununla ilgili bilgi ve 

belgeleri MET EKOLOJİK’ e sunmakla müşteri sorumludur. 

1.6 Sertifika geçerliliğini yitirdiğinde, ne sebeple olursa olsun, sertifika sahibi; logo kullanımını, logolu 

reklam malzemelerinin dağıtımını hemen durdurmalıdır. 

1.7 Logo her zaman bütün halde basılmalıdır ve akreditasyon logosu tek başına kullanılamaz. 

1.8 MET EKOLOJİK logosunun kullanılacağı yerler aşağıda sıralanmıştır. 

a)TR 27676 sayılı yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış hammadde, yarı mamul ve işlenmiş 

mamuller üzerinde, bu yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilerek yeniden sertifikalandırılan ithal ürünlere 

Met Ekolojik izni ile kullandırılır. 

b) MET EKOLOJİK, tanıtma kitapçığı ve broşürlerinde 

c)MET EKOLOJİK tarafından düzenlenmiş sertifikalarda 

d) Gazete, dergi ve web sayfalarında 

1.8 MET EKOLOJİK logosu orijinal mavi-turuncu-yeşil renkte kullanılır. Aynı zamanda siyah-beyaz olarak da 

kullanılabilir. Logoların çapı ambalajın büyüklüğüne göre 6 mm ile 30 mm arasında değişir. Aşağıda belirtilen 

renkler dışındaki renkler kullanılamaz.                                                                        

 

                                                              

 

2.  Organik Tarım Logosu Kullanımı 

2.1 TR Organik logo kullanımı, etiketleme ve işaretlemeler 18 Ağustos 2010 tarih,27676 nolu Organik 
Tarım Yönetmeliğine uygun olmalıdır.  
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2.2 Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre organik tarımsal ürün veya 
organik tarımsal madde 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.  

2.3 Bu logo, yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul 
tarımsal organik üretim maddelerine, yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır.  

2.4 Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz. 

2.5 İç pazara sunulan organik ürünlerde logo dili Türkçe olmalıdır.  

2.6 Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne göre aşağıda verilen logo örneklerinden biri kullanılır.  

2.7 Logoların çapı 20 mm’ den küçük 40 mm’ den büyük olamaz.  

2.8 Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz.  

      

      

 
 

 www.tarim.gov.tr 
 

3. TÜRKAK Markasını Kullanımı 

3.1 .TÜRKAK Logosu kullanımında TÜRKAK R10.06 Türkak Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından 

Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar prosedürü dikkatine alınmalıdır. 

3.2 Sertifika sahibi, MET EKOLOJİK’in akreditasyonu tamamlaması sonucunda; TÜRKAK logosunu, 

MET EKOLOJİK logosu olmaksızın tek başına kullanamaz. 

3.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. 

http://www.tarim.gov.tr/
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3.4 Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretimli ürünler veya 

mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı 

bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. 

3.4 Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun 

akreditasyon numarası TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir ve güncel 

olmalıdır. 

 www.turkak.org.tr  

 

9.e Referanslar 

 Sözleşme Şartları – EK.03 

 www.turkak.org.tr 

 www.tarim.gov.tr 

 TR 27676/2010, Madde 29,EK-10  

 TÜRKAK R10.06 Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş 
Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Prosedürü 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Revizyon İçeriği Rev No Rev Tarihi 

1 
Türkak markasının kullanımı hakkında  bilgi, 
Geçiş ürünlerinde logo kullanımı  04 20.04.2018 

2       

3       

 
      

 
      

 
      

 

http://www.turkak.org.tr/
http://www.turkak.org.tr/
http://www.tarim.gov.tr/

