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A. AMAÇ 
 
Bu talimatın amacı NİSSERT’ in düzenlediği İyi Tarım Uygulamaları sertifikaları ve markalarının 
kullanımına ilişkin kuralları belirlemek ve iyi Tarım Uygulamaları Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına 
ilişkin Genelgeye(2014/002) uyulmasını sağlamaktır.  
 
B. UYGULAMA: 
 
1. İyi Tarım Uygulamaları logo ve belgesinin yanıltıcı, uygun olmayan ve İyi Tarım Uygulamaları 

hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre sertifikalandırılmayan ürünlerin ambalajlarında 
kullanılması durumunda, her türlü yasal hak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü’ne aittir. 28/05/2014 tarihli 29013 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak İyi Tarım Uygulamaları logosunun kullanımı 
ile ilgili verilen Genelge ‘de belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir. 

 
2. Logo, kullanılacak renkler ve Genelgede verilmiştir. Belirtilenlerden başka bir renk ve renk kodu 

kullanılamaz 
 
3. İyi Tarım Uygulamaları logosu, kullanım büyüklüğü ne olursa olsun, kullanıldığı her yerde en boy 

oranı sabit kalmak koşuluyla orantılı olarak büyültülerek ve küçültülerek kullanılmalıdır. Logonun 
küçük boyutlarda kullanımında İyi Tarım Uygulamaları ifadesi okunabilir olmalıdır. 

 
4. Logo, temel format ve renkleri korunmak kaydıyla kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. 

Logonun elektronik ortamdaki çoğaltmaları, bu genelgedeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda 
sıralanan şartları da karşılıyor olması koşuluyla kabul edilir:  

• Logoda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.  

• Logonun formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.  

• Logonun kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda; logo beyaz bir fon ile 
dikdörtgen veya daire ile çerçeve içine alınmalı veya dişi baskı kullanılmalıdır. 

 
5. Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandırılmayan veya izlenebilirliği 

sağlanamayan hiçbir ürün, satış yerinde iyi tarım uygulamaları sertifikası ve logosunu kullanarak 
satılamaz. 

 
6. İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünlerin ambalajları ve etiketleri, 29/12/2011 tarihli ve 

28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden 
Madde ve Malzemeler Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan 
hükümlere uygun olmalıdır. Ayrıca, etiket üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır;  

a) Ürünün kime ait olduğu.  
b) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği.  
c) Yetkilendirilmiş KSK adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası.  
ç) İyi Tarım Uygulamaları logosu.  
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7. NİSSERT; Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde NİSSERT markasının da 

kullanılmasına da izin verir. NİSSERT markası İyi Tarım Uygulamaları logosundan büyük ya da küçük 
olmaz. Her iki logo aynı büyüklükte olmamalıdır. 
 

8. Üreticiler “İyi Tarım Uygulamaları Logosu” nu etiketlerinden başka hiçbir materyallerinde ör: 
antetli kağıt, dış ambalaj,  kartvizit… vb. kullanamaz.  

 
9. NİSSERT bu talimatın ekinde bulunan NİSSERT markasının kullanma hakkını Türk Patent 

Enstitüsü’nün 30.03.2004 tarih ve 52689 sayılı kararı ile almıştır. 
 
10. NİSSERT markası, NİSSERT tarafından sertifikasyonu tamamlanmış ve İyi Tarım Uygulamaları 

sertifikası almaya hak kazanmış üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler tarafından kullanılabilir. 
 

11. NİSSERT markası, kullanılan dokümanın içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde NİSSERT ‘ in 
sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. 
 

12. NİSSERT’ den belge almaya hak kazanan firmalar NİSSERT markası ve sertifikasını bu talimatta 
yazan şartlara göre kullanmak durumundadır. 
 

13. NİSSERT marka ve sertifikası, sertifika kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya 
iştiraklerde kullanılamaz. 
 

14. NİSSERT marka ve sertifikasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, 
NİSSERT’ in her türlü yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 

 
15. Son tüketiciye ulaşacak ürünlerin üzerinde etiketlerinde İyi Tarım Uygulamaları ve NİSSERT markası 

6. maddedeki gibi kullanılabilir.  Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlarda, 
paletlerde NİSSERT markası kullanılabilir. 

 
16. Reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde İyi Tarım Uygulamaları ibaresi ve NİSSERT markası 

kullanabilir. 
 
17. Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler müşterileri ile yapacağı ticari amaçlı yazışmalarda İyi Tarım 

Uygulamaları ibaresi ve NİSSERT markası kullanılabilir. 
 

18. Sertifika süresinin dolması ile birlikte firma derhal İyi Tarım Uygulamaları logosu ve NİSSERT 
markasının kullanımını durdurmak durumundadır. 

 
19. Sertifikanın askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında İyi Tarım Uygulamaları logosu ve NİSSERT 

markasının kullanımını derhal durdurmalıdır. 
 

20. Sertifika almaya hak kazanmış müteşebbislere İlgili akreditasyon kurumlarının, Bakanlığın sertifika 
ve marka kullanım talimatlarını uygularlar. 
 

21. Bu talimat dışında sertifika ve marka kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.  
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22. Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler sadece sertifikada yazan kapsamda ve raporlarda belirtilen 
alanlarda/ sahalarda sertifikalandırıldıklarını iddia edebilir. 

 
23.  Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler, NİSSERT’ in adını lekeleyecek bir şekilde kullanmaz ve 

ürün sertifikaları ile ilgili olarak NİSSERT’ i yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul edebileceği herhangi bir 
açıklama yapmaz.  

 
 

    
NİSSERT MARKASININ ÖRNEĞİ VE KULLANMA BOYUTLARI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            İYİ TARIM UYGULAMALARI 
 

− NİSSERT Markası orantısız şekilde kullanılmaz. 

− NİSSERT Markasının renkleri değiştirilemez. 

− NİSSERT Markası kullanıldığı dokümanın % 50 sinden fazla yer kaplayamaz 

− NİSSERT Markası rengi ve yazıları ayırt edilemeyecek kadar küçültülemez 
 
 

24. TÜRKAK Markasının kullanımı ile ilgili olarak “R10-06 TÜRKAK akreditasyon markasının TÜRKAK 
tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar” dikkate alınır. Rehberin 
güncel hali http://www.turkak.org.tr/ adresinden kontrol edilerek kullanılır. Bu rehberde atıfta 
bulunulan TÜRKAK markası aşağıdaki gibidir.  
 

 

 


