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1  Amaç 

Bu talimat, kontrol ve sertifikasyon hizmeti alanların ( üretici / üretici grubu / müteşebbis) 

GBTARIMPARK ait belge ( Sertifika ) ve logoları kullanmalarına ait kuralları  belirlemek  ve PR.01 

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü Madde 8 ‘ in uygulanmasına 

yönelik olarak hazırlanmıştır. İşbu talimat ürünlerin İyi Tarım Uygulamaları yönetmelik esaslarına 

uygunluğunu teyit için GBTARIMPARK tarafından yayınlanmış Sertifikaları, logoları ve kullanma hakkı 

verilenlerin bunları kullanmalarına ait  hususları içerir. 

2  Kapsam 

Bu talimat ürünlerin İyi Tarım Uygulamaları esaslarına uygunluğunu teyit için GBTARIMPARK 

tarafından yayınlanmış  Sertifikaları, logoları ve kullanma hakkı verilenlerin  bunları kullanmalarına 

ait  kuralları içerir.  

3  Referanslar. 

-  TS EN ISO/ İEC 17065:2012  Madde 4.1.3 

-   İTU Yönetmeliği Madde 9, Madde 29 

-    İTU Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2014/002) 

4 Tanımlar 

GBTARIMPARK Logo: Kuruluşun kendi Logosudur. 

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon 

statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına 

akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun 

akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur. 

İyi Tarım Uygulamaları Logosu: TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 28/05/2014 tarihli 

ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen formatta olan ve İyi 

Tarım uygulamaları Yönetmeliği ve değişikliklerine uygun şekilde üretilmiş ürünler için kullanılan 

logo’dur.   

5  Sorumlular 

Bu talimatın  yürütülmesinden Şirket Müdürü, Kalite Yönetim Temsilcisi, Sertifiker ve 

Kontrolör sorumludur. 
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6 Sertifika ve Logo 

GBTARIMPARK tarafından belgelendirilen müşteriler, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam 

ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika ve logo kullanımı 

tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır. 

6.1 Sertifika(Belge) 

Sertifika, Müşteri Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olan ürününün GBTARIMPARK 

marifetiyle yapılan kontrollerin sonucunda İTU esaslarına uyulduğunu gösteren, 

içeriği İTU yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirlenmiş olan belgeyi ifade eder. 

6.2 Logo 

GBTARIMPARK logosu, aşağıda belirtilen şekillerde 20 mm den daha küçük boyutlarda olamayacak şekilde 

ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. 

 

Logo eklenecek 

6.3 Sertifika ve Logonun Kullanımı 

6.3.1 Sertifikanın(Belge) Kullanılması 

GBTARIMPARK tarafından İTU sertifikalandırmak için yayınlanan belge GBTARIMPARK’a ait 

olup, Sertifikanın kullanım hakkı ise düzenlenmiş olduğu müşteriye aittir.  

GBTARIMPARK İTU sertifikasının kullanılma koşullarını aşağıda belirtilmiştir. 

 Sertifika yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. 

 Belgenin kullanım hakkı üçüncü tarafa devredilemez. 

 Sertifika kalite sistem veya hizmet belgesi izlenim verecek şekilde kullanılamaz. 

 İTU sertifikasına sahip olmayan ürün  iyi tarım uygulamaları ürünüdür diye satılamaz 

GENEL AMAÇLI LOGO AKREDİTASYONLU LOGO 
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 İTU Sertifikası düzenlenmiş olduğu dışındaki ( parti ) ürün veya  ürünler için kullanılamaz. 

Sertifikalı ürünler diğer ürünlerle karıştırılamaz, karışmayı engelleyici tedbirlerin alınmasından 

üretici, üretici gurubu ve müteşebbisler sorumludur.  

 Piyasaya sunulan son haliyle kontrol edilmeyen ve belgelendirilmeyen ürün İTU sertifikası ve 

logosu kullanılarak satılamaz. 

 Sertifikalı ürünün, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygunluğundan üretici,  üretici 

örgütleri ve müteşebbisler sorumludur. 

 Grup sertifikasının kullanım hakkı üretici örgütü ve müteşebbise aittir. Gruba bağlı üreticiler, 

üretici grubu veya müteşebbisin iznini alarak sertifikaya atıf yapabilirler.  

 Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise ait olup, Belgeledirme 

kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. 

Fakat iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak 

yararlanabilir. 

6.3.2 GBTARIMPARK Logosunu Kullanımı 

GBTARIMPARK logosu, GBTARIMPARK tarafından yapılan kontrollerde başarılı olmuş müşteriler 

tarafından kullanılabilir.  

İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğine göre sertifika almaya hak kazanan üreticiler, İyi tarım uygulamaları 

sertifikasında yer alan logoyu kullanabilirler. 

1. GBTARIMPARK tarafından belgelendirilmiş müşteriler, ilgili akreditasyon kurallarına uygun 

logoyu kullanmak durumundadır. 

2. GBTARIMPARK logosu ; 

- Sertifika kapsamında yer almayan bölüm,  

- bağlı kuruluş veya iştiraklerde,  

- Pazarlama amaçlı hediyeler üzerinde,  

- Araçlar üzerinde,  

- Firma tabelalarında ve Kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde 

kullanılamaz. 

3. GBTARIMPARK Logosu;  

- Gazete ve dergi ilanlarında, 

- Web sayfalarında,  

- GBTARIMPARK’ın düzenlenmiş olduğu İTU sertifikasında, 

 - Hammadde, Yarı Mamul veya işlenmiş Mamuller üzerinde kullanılabilir. 

4. Müşteri logoyu kullanmaya başlamadan önce tasarladığı her kullanım için ön 

çalışmalarını yapar. Kullanacağı basılı kağıt, ambalaj, etiket vb için kullanacağı yeri 
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görsel olarak tanımlayan bir doküman hazırlar ve GBTARIMPARK’a yazılı olarak 

bildirerek onay ister ve GBTARIMPARK adına Planlama Sorumlusunun kullanılacağı şekli 

onaylamasıyla kullanılabilir.  

5.  “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş 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. 

6. GBTARIMPARK logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “CD” ile gönderilecektir. Ayrıca 

GBTARIMPARK logosuna GBTARIMPARK web sitesi üzerinden de ulaşılabilir. 

7. İTU Sertifikası alan müşteri, GBTARIMPARK logosunu; sadece sertifika kapsamı dahilindeki 

faaliyet alanlarında kullanabilirler. GBTARIMPARK logosu, ürün belgesi gibi veya belge 

kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz. 

6.3.3 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı 

 Akreditasyon  Markası  ürün ve ambalajları (taşıma veya depolama amaçla ambalajlar da 

dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz.  

 GBTARIMPARK’ tan sertifika alan müşteriler, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer 

alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri 

malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, GBTARIMPARK logosu 

olmaksızın tek başına kullanılamaz. 

 Akreditasyon   Markaları   gazete  ve  dergi  ilanlarında   web  sayfalarında kullanılabilir. 

 Müşteri GBTARIMPARK’tan yazılı izin almak kaydıyla GBTARIMPARK logo kullanım 

esasları kapsamında GBTARIMPARK logosuyla birlikte TÜRKAK logosunu da kullanabilir. 

Bu kullanım İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğine göre üretilmiş ve sertifikalandırılmış 

ürünler içindir. TÜRKAK logosunun kural dışı kullanımında Müşteri TÜRKAK’ a karşı 

sorumludur. 

 Markalar,  sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir. 

Kuruluşun belgelendirdiği kapsam içinde olmayan faaliyetler ve adresler için kullanılamaz.   

 ‘’Tanıtım Malzemeleri’’ terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş 

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.  

 Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu’nun resmi Internet 

sitesinde www.turkak.org.tr /R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK 

tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar) 

belirtilmiştir. 
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 TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır. 

 TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır. 

6.3.4 İTU Logosunun Kullanım Esasları 

İyi Tarım Uygulamaları ibaresi ve logosu T.C. Türk Patent Enstitüsü 556 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararname’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) ve (k) bentleri çerçevesinde koruma altına 

alınmıştır. 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 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

aittir. İyi Tarım Uygulamaları logosunun kullanımı ile ilgili uyulması gereken kurallar, 28/05/2014 

tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak aşağıda belirlenmiştir.   

  İyi Tarım Uygulamaları Logosunun Örneği, Kullanma Boyutları Ve Logo 

Biçimlendirme Bilgileri,  

a) Logonun Anlam Ve İçeriği:  

İyi Tarım Uygulamaları logosu; İyi Tarım Uygulamalarının amacı olan çevre, insan ve hayvan 

sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, 

tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasını sembolize 

etmektedir. 

B)Logonun Formatı 
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. 

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

Logonun elektronik ortamdaki çoğaltmaları, bu prosedürdeki 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. 

 

C)Ürün Etiket Ve Ambalajlarında Logo Kullanımı: 
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; 

1. Ürünün kime ait olduğu, 

2. İTU Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği. 

3. GBTARIMPARK’ın adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası. 
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4. İyi Tarım Uygulamaları logosu. 

Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde GBTARIMPARK logosunun kullanılması 

halinde; bu logo İyi Tarım Uygulamaları logosundan büyük olmamalıdır. 

 

 

D) Sertifikada Logo Kullanımı; 
GBTARIMPARK, yayınlayacağı sertifikalarda İyi Tarım Uygulamaları logosunu aşağıda belirtilen 

şartlara uygun olarak kullanır; 

 Logonun boyutu, GBTARIMPARK’ın kendi marka veya logosundan küçük olmamalıdır. 

 Logo, İyi Tarım Uygulamaları sertifikasının geçerli olduğu sürece ve sadece sertifika 

kapsamındaki ürünler için kullanılmalıdır. 

 Sertifikanın askıya alınmasında, iptalinde veya İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinden 

vazgeçilmesi durumunda logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. 

E) Logonun Tanıtım ve Reklam Malzemelerinde Kullanımı; 
İyi Tarım Uygulamaları logosu TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan 

GBTARIMPARK’ın İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili faaliyetlerinde kullanılabilir. İyi tarım 

uygulamaları logosu yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. Logo, bu 

prosedürdeki hükümlere uygun olmak koşuluyla: 

 Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde, 

 Antetli kâğıt, kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde, 

 Kurum ve kuruluş tanıtım tabelalarında, 

 Gazete ve dergi ilanlarında, 

 Kitap ve broşürlerde, 

 Web sayfalarında kullanılabilir. 

6.4 Sertifikanın ve Logo Kullanımının Durdurulması 

6.4.1 Belgenin Askıya alınması, İptali 

Sertifika düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin; 6.3.1 Maddesindeki kurallara, İTU Yönetmeliğine  

uymamaları; üretim karakterinde oluşabilecek değişiklikleri zamanı içerisinde GBTARIMPARK’ a 

bildirmemeleri halinde GBTARIMPARK  aşağıda belirtilen uygulamaları yapabilir: 

- Müşteriye Uyarı işlemi yapılabilir, 

-Belge kısmen askıya alınabilir, 

-Belge askıya alınabilir, 

-Sertifika iptal edebilir. 

müşterinin İTU kurallarında üretim yapamayacağı veya kötüye kullanım kanaati oluşması 

durumunda İTU kontrol ve sertifikasyon Sözleşmeyi iptal edebilir.  

GBTARIMPARK uyarıda dahil belgenin sürdürülmesi hakkında aldığı kararları müşterilerine 
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gerekçeli bir yazı ile bildirir. İptal edilen sertifika gerekli tebligatı takip eden bir hafta içerisinde 

GBTARIMPARK’a iade edilir.  

6.4.2 Logo Kullanımının Durdurulması, İptali 

-Müşteri logo kullanım kurallarına uymaması durumunda, 

-Logonun yanıltıcı şekilde kullanıldığının fark edilmesi halinde logo kullanımı yanında Sertifikanın 

kullanılmasının da askıya alınması veya iptali GBTARIMPARK’ in hakkıdır. 

-Müşteri sertifika kullanım esaslarına uymazsa belge ile birlikte logo kullanımına da kısıtlama 

getirilir veya kullanımı iptal edilir. 

-Logonun yanıltıcı şekilde kullanıldığının fark edilmesi durumunda logo kullanımı yanında 

Sertifikanın kullanılmasının da askıya alınması veya iptali GBTARIMPARK’ ın hakkıdır. 

-Her ne şekilde olursa olsun belge ve logo kullanımının durdurulmasına karar verilmiş ise Kişi veya 

kuruluş belge ve logo kullanımını derhal durdurur. Geçerliliğini yitiren belgeleri GBTARIMPARK’a 

bir hafta içinde iade eder. Aynı zamanda belgelendirmeye atıf yapan ve logonun kullanıldığı tüm 

yazılı ve görsel malzemelerini ( etiket, basılı kağıt, afiş, web sayfası görselleri vb.) kullanımdan 

kaldırır.  

7. LOGO KULLANIMINDA MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği esaslarına göre üretim yapan ve 

GBTARIMPARK ile yaptığı İTU sözleşmesinde belirtilen maddeleri eksiksiz yerine getiren 

ve bunların sonucunda adına sertifika düzenlenen her müşteriye bu talimat Sertifika ile 

birlikte verilir. Müşteri bu talimattaki koşullara uymak kaydı ile sertifikayı ve 

GBTARIMPARK logosunu kullanma hakkına sahiptir. 

 GBTARIMPARK, bu talimatın koşullarını, ön bilgilendirme yaparak değiştirme 

hakkına sahiptir. Ön bilgilendirme yazılı olabileceği gibi web sayfasından da yapılabilir. 

Adına İTU Sertifikası düzenlenmiş müşteriler; sertifikanın geçerliliği süresi boyunca bu 

talimat koşullarına uymakla yükümlüdür. 

 GBTARIMPARK Müşterileri bu talimatın uygulanmaması veya istismarı hususlarında 

GBTARIMPARK’ın her türlü önlem alması ve yasal yollara başvurmasını peşinen kabul 

eder.   GBTARIMPARK logosunun izinsiz kullanımı veya kullanım kurallarını ihlal edilmesi 

durumunda 24.06.1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve 21.01.2009 tarihli 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre işlem yapılır. 


