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1.AMAÇ  

Bu prosedürle TR, AB organik tarım logoları, İyi Tarım Uygulamaları logosu ile TÜRKAK ve ORSER 

logolarının ORSER’ den hizmet alan birey veya kuruluşlar tarafından yanlış anlamaya meydan 

vermeyecek şekilde kullanılması amaçlanmıştır. 

2.KAPSAM 

Bu doküman TR, AB organik tarım logoları, İyi Tarım Uygulamaları logosu ile TÜRKAK ve ORSER 

logolarının kullanımı ile ilgili kuralları kapsamaktadır. Bu kurallar Müteşebbis ile yapılan sözleşmenin bir 

parçasıdır ve bağlayıcıdır. 

3.YASAL ÇERÇEVE 

3.1.AB 834/07 Madde 25, 889/08 Madde 57-58, EK-10 

3.2.TR 27676/2010, Madde 29, EK-10 

3.3. TÜRKAK R10.06 Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca 

Kullanılmasına İlişkin Şartlar prosedürü 

3.4. NOP Madde 205.303 

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

4.UYGULAMA 

4.1. Logo Kullanımının Onaylanması 

Belge almaya hak kazanmış firmalarla ilgili logo örneği ORSER tarafından gönderilir. Gönderilen logoda 

boyut olarak izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.  

Kuruluş bu logoyu kullanmadan önce, her farklı kullanım şekli için kullanacağı yeri görsel olarak 

tanımlayan bir dokümanla (grafik çalışması, örnek, resim vb.) ORSER ’e resmi olarak başvuracaktır. 

ORSER ara veya takip denetimlerinde ilgili yönetmeliklerin yanı sıra bu rehberde anlatılan kurallara 

uygunluk da denetlenecektir. Denetimlerde veya farklı ortamlarda, kuruluşun logoyu izin verilenden 

farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda, ORSER bunu uygunsuzluk olarak kabul 

edip kuruluşa yazılı olarak bildirecektir. 

Konu ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlamaması durumunda ORSER belgenin iptali yoluna 

gidebilecek ve gerekiyorsa yasal önlem alacaktır.  
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ORSER tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kuruluş TR ve AB ve NOP organik tarım logosu, 

İTU logosu ile ORSER ve TÜRKAK Logosunu, bunları içeren doküman veya tanıtım malzemesi yayımı ve 

dağıtımını derhal durdurmalıdır.  

4.2. ORSER LOGOSUNUN KULLANIMI 

4.2.1.Logo daima sertifikasyon organının referansıyla birlikte kullanılmalıdır. 

4.2.2.ORSER Logosu ORSER’ in manevi şahsiyetini zedeleyecek şekilde kullanılamaz. 

4.2.3.ORSER Logosu sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir.  

4.2.4.ORSER Logosunun boyut olarak izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılmadıkça ürün ve 

son tüketiciye kadar ulaşan ürün ambalajlarında kullanılabilir. 

4.2.5.ORSER Logosunun kullanılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır: 

 Hammadde, Yarı Mamul veya İşlenmiş Mamuller üzerinde 

 ORSER’ i tanıtma amacı ile kitapçık veya broşürler üzerinde 

 ORSER’ in düzenlemiş olduğu uygunluk sertifikaları üzerinde 

 Gazete ve dergi ilanlarında 

 Web sayfalarında 

     4.2.6.ORSER Logosu aşağıda belirtilen yerlerde kullanılamaz 

 Sertifikasyon kapsamında olmayan faaliyetler ve adreslerde 

 Aldatma amacı taşıyan yerlerde  

 Pazarlama amaçlı hediyeler üzerinde 

 Araçlar üzerinde 

 Firma tabelaları üzerinde 

 Kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde 

4.2.7. ORSER Logosu en boy oranı korunduğu sürece (logo yüksekliği minimum 6 mm                           

boyutlarına kadar küçültülerek) istenildiği boyutta kullanılabilir. 
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4.2.8 NOP Yönetmeliği §205.501 (b) (1)  gereğince ORSER, sertifikanın bir koşulu olarak, organik 

olarak üretilmiş satılan, etiketli veya sunulan herhangi bir üründe kendi  mühür, logo veya diğer 

tanımlayıcı işaretlerin kullanılmasını zorunlu tutmaz. 

4.3.ORSER LOGOSUNUN ÖZGÜN BOYUTU VE GRAFİK ÖZELLİKLERİ         

 

 

 

 

 4.3.1.ORSER Logosunun özgün boyutu: 

 Yükseklik 4,00 cm 

  Genişlik 7,00 cm 

4.3.2.ORSER Logosunun Grafik Özellikleri: 

ORSER Logosunda üç renk kullanılır.   

∙ SİYAH, YEŞİL ve BEYAZ 

Logo’ nun renkli kullanılamaması durumunda siyah, beyaz olarak da kullanılabilir. Renkli zemine baskı 

yapılacak ise, zemin ile logo arasında minimum 3 mm genişliğinde beyaz bir bant bırakılır. Seçim zemin 

rengine uygun olmalıdır. 

5. TÜRKAK LOGOSU KULLANIMI 

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

Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar prosedürü dikkatine alınmalıdır. 
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5.2.Orser tarafından sertifikasyon işlemleri gerçekleştirilen müteşebbisler TÜRKAK Logosunu, ORSER 

logosu olmaksızın tek başına kullanamazlar. 

5.2.1. TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde 

kullanabilir. 

5.2.2. “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. 

5.3. Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve 

Kuruluşun akreditasyon numarası TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir. 

 

6-TR ORGANİK LOGOSUNUN KULLANIMI 

6.1. TR organik tarım logosunun kullanımı TR 27676 Mad. 29 ve Ek-10 ‘a uygun olmalıdır. 

6.2. Bu logo TR 27676 sayılı yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde yarı mamul 

veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, bu yönetmeliğe uygunluğunun kabul edilerek 

yeniden sertifikalandırılan ithal ürünlere ORSER izni ile (FR-023) kullandırılır. 

6.3. Geçiş süreci ürünlerinde bu logo kullanılamaz. 

6.4.Logoların çapı ambalajın büyüklüğüne göre 6 mm ile 40 mm arasında değişir. Aşağıda belirtilen 

renkler dışındaki renkler kullanılamaz. 

 

 

 

 



 

 

Doküman Kodu Hazırlayan Onaylayan Revizyon No Revizyon Tarihi Onay Tarihi 

 

PR-07 

 

H. Özler 

 

N.Mortaş 

 

08 

 

16/11/2022 

 

16/11/2022 

 

 

 

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ 
 

      

Sayfa 5 / 14 

 

 

 

 

7- AB ORGANİK LOGOSUNUN KULLANIMI 

7.1.AB organik tarım logosunun kullanımı AB 834/07 Mad. 23, 24, 25 ile AB 889/08  

 

 

 

 

Mad. 57, 95 ve EK-10 ‘a uygun olmalıdır. 

7.2. AB organik logosu aşağıdaki modele uygun olmalıdır 

 

 

 

 

7.2.1 Kutu içinde dört renkli işlem kullanıldığında referans renk 376 No ve yeşildir. (%50 Mavi ve %100 

Yeşil) AB logosu renkli basılmadığı durumlarda aynı formatın siyah ve beyaz olarak kullanılabilir. 

7.2.2. Ambalajın veya etiketin arka plan rengi koyu ise, semboller, ambalaj veya etiketin arka plan rengi 

kullanarak, negatif bir biçimde kullanılabilir. 

7.2.3. Eğer bir sembol zor görünen, renkli bir arka plana renkli olarak kullanılırsa, sembol etrafında bir 

dış sınırlandırma hattı arka plan rengi ile kontrastını arttırmak için kullanılabilir. 

7.2.4. Özel durumlarda, ambalaj üzerinde tek renkli göstergeler (işaret) varsa, AB Organik logosu aynı 

renkte kullanılabilir. 
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7.2.5. AB Organik logosu en az 9 mm ve en az 13,5 mm genişliğinde bir yüksekliğe sahip olmalıdır; 

orantılı oranı yükseklik / genişlik her zaman 1:1,5 olacaktır. İstisnai minimum boyutu çok küçük 

paketler için 6 mm yüksekliğe kadar düşebilir. 

7.2.6. AB Organik logosu AB Organik logosu doğası nı değiştirmeyen veya Madde 9.4.1 de belirtilen 

endikasyonlar herhangi bir değişikliğe neden olmamak  koşuluyla, organik tarım a atıfta  bulunan grafik 

veya metin öğeleri ile ilişkili olabilir. 2. maddede belirtilen referans renginden farklı bir yeşil renk 

kullanarak ulusal veya özel logoları ile ilişkili olarak, AB'nin Organik logosu referans olmayan renk 

kullanılabilir. 

7.2.7. AB Organik logosunun kullanımı Fikri Mülkiyet için Benelüks Büro ve Toplum ve Uluslararası 

Marka Tescil deki Organik Tarım Toplu işaretlerine kurallara uygun olmalıdır. 

7.3. Topluluk logosunun kullanıldığı yerlerde, ürünü oluşturan tarımsal ham maddelerin üretildiği yer 

de logo ile aynı görsel alanda belirtilmeli ve duruma göre aşağıdaki formlardan birinde olmalıdır:  

- EU Agriculture, eğer tarımsal ham madde AB içinde üretilmişse 

- Non-EU Agriculture, eğer tarımsal ham madde üçüncü ülkelerde üretilmişse 

- EU/non-EU Agriculture, tarımsal ham maddelerin bir kısmı  

Topluluk içinde ve bir kısmı da üçüncü bir ülkede üretilmişse.  

Bu ilk paragrafta belirtilen ‘EU’ ya da ‘non-EU’ ibaresi, ürünün tüm tarımsal hammaddesinin başka bir 

ülkede üretilmiş olması durumunda, söz konusu ülkenin ismiyle değiştirilebilir ya da bu ülkenin ismi de 

eklenebilir. 

7.4.Topluluk organik üretim logosu, bu standart kapsamındaki gereklilikleri karşılayan ürünlerin 

etiketleri, sunumu ve reklamında kullanılabilir.  

Topluluk logosu geçiş süreci ürünlerinde kullanılmamalıdır.  

7.5.Ulusal ve özel logolar, bu standart kapsamındaki gereklilikleri karşılayan ürünlerin etiketleri, 

sunumu ve reklamında kullanılabilir. 

8. NOP 205 ORGANİK LOGOSUNUN KULLANIMI ve ETİKETLEME GEREKLİLİKLERİ 

8.1 "Organik" teriminin kullanımı. (§205.300) 

§205.300 (a)  uyarınca; "Organik" terimi yalnızca etiketlerde ve “USDA Organik Düzenleme 7 CFR 

Part205”, alt bölüm D'deki düzenlemelere uygun olarak üretilmiş ve işlenmiş bileşenler dahil olmak 

üzere ham veya işlenmiş tarım ürünlerinin etiketlenmesinde kullanılabilir. "Organik" terimi, üründeki 

organik olmayan bir içeriği değiştirmek için bir ürün adında kullanılamaz. 
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Yabancı bir ülkede üretilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satış için ihraç edilen ürünler, alt bölüm E 

uyarınca onaylanmalı ve alt bölüm D'ye göre etiketlenmelidir (§205.300 ve §205.311). 

8.2 Ürün bileşimi (Etiket Kategorileri) (§205.301) 

(a) "%100 organik" olarak satılan, etiketlenen veya sunulan ürünler. "%100 organik" olarak satılan, 

etiketlenen veya sunulan işlenmemiş veya işlenmiş bir tarım ürünü, (ağırlık veya sıvı hacmi, su ve tuz 

hariç) % 100 organik olarak üretilmiş bileşenler içermelidir. Organik olarak üretilmiş olarak 

etiketlenmişse, bu tür ürünler §205.303 uyarınca etiketlenmelidir. 

(b) "Organik" olarak satılan, etiketlenen veya sunulan ürünler. "Organik" olarak satılan, etiketlenen 

veya sunulan işlenmemiş veya işlenmiş tarımsal ürün, (ağırlık veya sıvı hacmi bakımından, su ve tuz 

hariç) en az yüzde 95 organik olarak üretilmiş ham veya işlenmiş tarım ürünleri içermelidir. Kalan 

ürünün içeriği, ticari olarak organik formda bulunması hariç olmak üzere organik olarak üretilmelidir 

veya G alt bölümündeki Ulusal Listeye uygun olarak üretilmiş tarım dışı maddeler veya organik olmayan 

şekilde üretilmiş tarım ürünleri olmalıdır. Organik olarak üretilmiş olarak etiketlenmişse, bu tür ürünler 

§205.303 uyarınca etiketlenmelidir. 

(c) "Organik (belirli içerik maddeleri veya gıda grupları) ile yapılmış" olarak satılan, etiketlenen 

veya sunulan ürünler (Made with organic). "Organik (belirli içerik maddeleri veya gıda grupları) ile 

yapılmış" olarak satılan, etiketlenen veya sunulan çok bileşenli tarımsal ürün, (ağırlık veya sıvı hacmi, su 

ve tuz hariç) en az yüzde 70 organik olarak üretilmiş bileşenler içermelidir ve bu bölümün C alt 

bölümündeki gereksinimlere göre ele alınır. §205.301'in (f) (1), (2) ve (3) paragraflarında belirtilen 

yasaklanmış uygulamalar kullanılarak üretilmiş hiçbir bileşeni içermemelidir. Organik olmayan 

bileşenler, §205.301'in (f) (4), (5), (6) ve (7) paragraflarına bakılmaksızın üretilmiş olabilir. Organik 

olarak üretilmiş bileşenler veya gıda grupları içerdiği şeklinde etiketlenmişse, bu tür ürünler §205.304 

uyarınca etiketlenmelidir. 

(d) Organik olarak üretilmiş bileşenlerin yüzde 70'inden daha azına sahip ürünler. Yüzde 70'ten 

daha az organik olarak üretilmiş bileşenleri (ağırlık veya sıvı hacmi olarak, su ve tuz hariç) içeren çok 

bileşenli tarımsal üründeki organik bileşenler, bu bölümün C alt bölümündeki gerekliliklere uygun 

olarak üretilmeli ve işlenmelidir. Organik olmayan bileşenler, bu bölümün gereklerine bakılmaksızın 

üretilebilir ve kullanılabilir. Yüzde 70'ten daha az organik olarak üretilmiş bileşenler içeren çok bileşenli 

tarımsal ürün, ürünün organik yapısını yalnızca §205.305'te belirtildiği şekilde temsil edebilir. 

§205.301 (f) gereğince, "yüzde 100 organik" veya "organik" olarak etiketlenen tüm ürünler ve herhangi 

bir ürünün içerik bildiriminde "organik" olarak tanımlanan tüm bileşenler; 

(1) §205.105 (e) uyarınca hariç tutulan yöntemler kullanılarak üretilmemeli; 

(2) §205.105 (f) uyarınca iyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak üretilmemeli; 

(3) §205.105 (g) uyarınca, arıtma çamuru kullanılarak işlenmemeli; 
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(4) Bu bölümün G alt bölümünde yer alan Ulusal İzin Verilen ve Yasaklanmış Maddeler Listesinde 

onaylanmamış işleme yardımcıları kullanılarak işlenmemelidir: Bunun dışında, "yüzde 100 organik" 

olarak etiketlenen ürünler işleniyorsa organik olarak üretilmiş işleme yardımcıları kullanılarak 

işlenmelidir; 

(5) Üretim veya işleme sürecinde eklenen sülfitler, nitratlar veya nitritler içememelidir. Eklenen sülfit 

içeren şaraplar "organik üzümlerle yapılmış" olarak etiketlenebilir; 

(6) Organik bileşenler mevcut olduğunda organik olmayan bileşenler kullanılarak üretilmemelidir; veya 

(7) Aynı bileşenin organik ve organik olmayan formlarını içermemelidir. 

8.3 Organik olarak üretilen bileşenlerin yüzdesinin hesaplanması. (§205.302) 

Satılan, etiketlenen veya "yüzde 100 organik", "organik" veya "organik (belirtilen bileşenler veya gıda 

grupları) ile yapılmış" olarak gösterilen veya organik bileşenler içeren bir tarım ürününde organik 

olarak üretilen tüm bileşenlerin yüzdesi şu şekilde hesaplanmalıdır: 

• Formülasyondaki kombine organik bileşenlerin toplam net ağırlığının (su ve tuz hariç) final 

ürünün toplam ağırlığına (su ve tuz hariç) bölünmesi. 

• Ürün ve içerikler sıvı ise, tüm organik bileşenlerin (su ve tuz hariç) sıvı hacminin final ürünün 

(su ve tuz hariç) sıvı hacmine bölünmesi. Sıvı ürünün, ana ekran panelinde veya bilgi panelinde 

konsantrelerden yeniden oluşturulmuş olarak tanımlanması durumunda, hesaplama, bileşenlerin ve 

final ürünün tek kuvvetli konsantrasyonları temelinde yapılmalıdır. 

• Hem katı hem de sıvı halde organik olarak üretilmiş bileşenler içeren ürünler için, katı 

bileşenlerin birleşik ağırlığı ile sıvı bileşenlerin ağırlığının (su ve tuz hariç) final ürünün toplam ağırlığına 

(su ve tuz hariç) bölünmesi. 

Bir tarım ürününde organik olarak üretilen tüm bileşenlerin yüzdesi daha küçük olan en yakın tam 

sayıya yuvarlanmalıdır. 

Yüzde, etiketi tüketici paketine ekleyen işleyici tarafından belirlenir ve ORSER tarafından doğrulanır. 

İşleyici, yüzdeyi belirlemede onaylı operatör tarafından sağlanan bilgileri kullanabilir. 

8.4 Etiket İfadeleri 

8.4.1 “Yüzde 100 organik” veya “organik” etiketli ambalajlı ürünler. (§205.303) 

§205.301 (a) ve (b) 'de açıklanan paketlerdeki tarım ürünleri, ana ekran panelinde, bilgi panelinde ve 

paketin diğer herhangi bir panelinde ve ürünle ilgili herhangi bir etiket veya pazar bilgisinde aşağıdaki 

bilgileri gösterebilir: 

(1) Ürünün adını değiştirmek için uygun olduğu şekilde "yüzde 100 organik" veya "organik" terimi; 
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(2) "Organik" olarak etiketlenen ürünler için, üründeki organik bileşenlerin yüzdesi; (Yüzde 

ifadesinin boyutu, ifadenin görüntülendiği paneldeki en büyük yazı boyutunun yarısını geçmemeli ve 

aynı tür boyutunda, stilinde ve renkte vurgusuz olarak görünmelidir.) 

(3) "Yüzde 100 organik" olarak etiketlenmiş çok bileşenli ürünlerdeki organik bileşenleri 

tanımlamak için "organik" terimi; 

(4) USDA mührü ve / veya  

(5) Final ürünü üreten üretim veya işleme operatörünü onaylayan sertifikasyon kuruluşunun ve 

final üründe kullanılan ham organik ürün veya organik bileşenleri üreten üretim veya işleme 

operatörlerini onaylayan diğer herhangi bir sertifikasyon kuruluşunun mührü, logosu veya diğer 

tanımlayıcı işareti: Final ürünü üreten işleyicinin, bu bölüme uygun olarak, bu tür bileşenleri üreten 

operatörlerin organik sertifikasyonunu doğrulayan kayıtları tutması ve: Ayrıca, bu tür mühürlerin veya 

işaretlerin tek tek USDA mühründen daha belirgin bir şekilde sergilenmemesi şartıyla. 

§205.301 (a) ve (b) 'de açıklanan paketlerdeki tarım ürünleri: 

(1) "Organik" etiketli ürünler için, içerik bildirimindeki her bir organik bileşeni, bileşenin organik 

olarak üretildiğini belirtmek için içerik ifadesinin altında tanımlanan "organik" kelimesi veya yıldız 

işareti veya başka bir referans işareti ile tanımlayın. İçerik olarak dahil edilen su veya tuz organik olarak 

tanımlanamaz. 

(2) Bilgi panelinde, ürünün işleyicisini veya dağıtıcısını tanımlayan bilginin altında ve “* * * 

tarafından organik sertifikalı ifadesinin ya da benzeri bir ifadenin önünde final ürünün işleyicisini 

onaylayan sertifikasyon kuruluşunun adını tanımlayabilir ve bu etikette sertifikason kuruluşunun iş 

adresini, internet adresini veya telefon numarasını belirtebilir. 

8.4.2 Organik (belirli içerik maddeleri veya gıda grupları) ile yapılmış" etiketli paketlenmiş ürünler. 

(§205.304) 

§205.301 (c) 'de açıklanan paketlerdeki tarım ürünleri, ana ekran panelinde, bilgi panelinde ve diğer 

panellerde ve ürünle ilgili herhangi bir etiket veya pazar bilgisinde görüntülenebilir: 

(1) İfade: 

(i) “Organik (belirtilen içerik maddelerinden) ile yapılmıştır”: İfadenin organik olarak üretilmiş 

üçten fazla bileşeni listelememesi şartıyla; veya 

(ii) "Organik (belirli gıda grupları) ile üretilmiştir": ifadenin aşağıdaki gıda gruplarından üçten 

fazlasını listelememesi şartıyla: fasulye, balık, meyveler, tahıllar, otlar, etler, kabuklu yemişler, yağlar, 

kümes hayvanları, tohumlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve sebzeler veya işlenmiş süt ürünleri ve Üründe 

listelenen her gıda grubunun tüm bileşenlerinin organik olarak üretilmesi şartı sağlandığında; ve 
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(iii) Paneldeki en büyük yazı boyutunun yarısını geçmeyen ve tamamı vurgulanmadan aynı yazı 

boyutu, stili ve renkte görünen harflerle görünen. 

(2) Üründeki organik bileşenlerin yüzdesi. Yüzde ifadesinin boyutu, ifadenin görüntülendiği 

paneldeki en büyük yazı boyutunun yarısını geçmemeli ve vurgulanmadan aynı tür boyutunda, stilinde 

ve renkte tamamen görünmelidir. 

(3) Final ürünün işleyicisini onaylayan sertifikasyon kuruluşunun mührü, logosu veya diğer 

tanımlayıcı işareti. 

§205.301 (c) 'de açıklanan paketlerdeki tarım ürünleri: 

(1) İçerik bildiriminde, her organik bileşeni, bileşenin organik olarak üretildiğini belirtmek için 

içerik ifadesinin altında tanımlanan "organik" kelimesi veya yıldız işareti veya başka bir referans işareti 

ile tanımlanmalıdır. İçerik olarak dahil edilen su veya tuz organik olarak tanımlanamaz. 

(2) Bilgi panelinde, ürünün işleyicisini veya dağıtıcısını tanımlayan bilginin altında ve “* * * 

tarafından organik sertifikalı ifadesinin yada benzeri bir ifadenin önünde final ürünün işleyicisini 

onaylayan sertifiksyon kuruluşunun adını tanımlanmalıdır: Bunun haricinde, sertifika veren kuruluşun iş 

adresi, İnternet adresi veya telefon numarası bu etikete dahil edilebilir... 

§205.301 (c) 'de açıklanan paketlerdeki tarım ürünleri USDA mührünü taşımamalıdır 

8.4.3 Organik olarak üretilen bileşenlerin yüzde 70'inden azına sahip çok bileşenli ambalajlı 

ürünler (§205.305) 

Organik olarak üretilmiş bileşenlerin yüzde 70'inden daha azına sahip bir tarım ürünü, ürünün organik 

içeriğini yalnızca aşağıdakilerle tanımlayabilir: 

(1) İçeriğin organik olarak üretildiğini belirtmek için bileşen ifadesinde organik olarak üretilen her 

bir bileşenin, "organik" kelimesi veya içerik ifadesinin altında tanımlanan bir yıldız veya başka bir 

referans işareti ile tanımlanması ve 

(2) Organik olarak üretilen bileşenler içerik beyanında belirtilmişse, ürünün organik içerik yüzdesi 

bilgi panelinde gösterilir. 

Organik olarak üretilen bileşenlerin yüzde 70'inden daha azına sahip tarım ürünleri aşağıdakileri 

sergilememelidir: 

(1) USDA mührü; ve 

(2) Bir ürünün veya ürün bileşenlerinin organik sertifikasyonunu temsil eden herhangi bir sertifika 

aracı mührü, logosu veya diğer tanımlayıcı işaret. 

8.4.4 Hayvancılık yemlerinin etiketlenmesi. (§205.306) 
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(a)  Madde 205.301(e)(1) ve (e)(2)'de tarif edilen hayvan yemi ürünleri, ambalaj panelinde şu bilgileri 

sunabilir. 

(1)  Ürünün ismini nitelemek üzere, duruma göre "Yüzde 100 organik" veya "organik"ibaresi; 

(2)  USDA mührü; 

(3)  Son üründe kullanılan ham organik ürün bileşenlerini veya organik bileşenleri üreten üretici veya 

işleyicileri sertifikalandıran sertifikasyon kuruluşunun mührü, logosu veya diğer tanıtıcı işareti, (bu 

mühürler veya işaretler, USDA mühründen daha belirgin bir şekilde sunulamaz); 

(4)  "Organik" ibaresi veya bileşenin organik üretildiğini belirtmek için ambalaj üzerinde tanımlanmış 

olan bir yıldız veya sair bir referans işareti. Bileşen olarak ürüne dahil edilmiş olan su veya tuz organik 

olarak gösterilemez. 

(b)  Madde 205.301(e)(1) ve (e)(2)'de tarif edilmiş hayvan yemi ürünleri: 

(1)  Bilgi panelinde, ürünün elleçleyicisini veya dağıtıcısını belirten bilgilerin altında, başında"*** 

tarafından organik olduğu tasdik edilmiştir" veya benzer bir ifade yer alacak şekilde, mamul ürünün 

üreticisini sertifikalayan sertifikasyon kuruluşunun adını belirtmelidir. Bu etikette sertifikasyon 

kuruluşunun iş adresine, internet adresine veya telefon numarasına yer verilebilir. 

(2)  Federal devletin veya ülkenin, yürürlükte olan yem ürünleri etiketleme şartlarına uygun olmalıdır. 

8.4.5 Yalnızca "yüzde 100 organik", "organik" veya "organik (belirli içerik maddeleri veya gıda 

grupları)" olarak etiketlenen ham veya işlenmiş tarım ürünlerinin nakliyesi veya depolanması için 

kullanılan perakende olmayan konteynerlerin etiketlenmesi. §205.307 

 Yalnızca organik içerikler içerdiği için etiketlenmiş ham veya işlenmiş tarımsal ürünleri göndermek veya 

depolamak için kullanılan perakende olmayan kaplar aşağıdaki terimleri veya işaretleri gösterebilir: 

(1) Nihai ürünü toplayan işleyiciyi onaylayan sertifikasyon kuruluşunun adı ve iletişim bilgileri; 

(2) Ürünün organik olarak tanımlanması; 

(3) Ürünün organik bütünlüğünü korumak için gereken özel kullanım talimatları; 

(4) USDA mührü; 

(5) Bitmiş ürünü üreten veya işleyen organik üretimi veya elleçleme işlemini onaylayan 

sertifikasyon kuruluşunun mührü, logosu veya diğer tanımlayıcı işareti. 

 Organik içerikler içeren etiketli ham veya işlenmiş tarımsal ürünü nakletmek veya depolamak için 

kullanılan perakende olmayan kaplar, varsa ürünün üretim lot numarasını taşımalıdır. 



 

 

Doküman Kodu Hazırlayan Onaylayan Revizyon No Revizyon Tarihi Onay Tarihi 

 

PR-07 

 

H. Özler 

 

N.Mortaş 

 

08 

 

16/11/2022 

 

16/11/2022 

 

 

 

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ 
 

      

Sayfa 12 / 14 

 Uluslararası pazarlara ihraç edilmek üzere organik olarak etiketlenmiş yerel olarak üretilen ürünün 

nakliye konteynerleri, varış ülkesinin herhangi bir nakliye konteyner etiketleme gerekliliğine veya bir 

yabancı sözleşmeli alıcının konteyner etiketleme spesifikasyonlarına göre etiketlenebilir: ve bu tür 

organik ürünlere eşlik eden nakliye belgeleri açıkça "Yalnızca İhracat İçin" olarak işaretlenmiştir ve: 

Ayrıca, bu tür konteyner işaretlemesinin ve ihracatın kanıtı, §205.101 kapsamındaki muaf ve hariç 

tutulan operatörler için kayıt tutma gerekliliklerine uygun olarak işleyici tarafından saklanmalıdır. 

8.5 Muaf veya hariç tutulan bir işlemle üretilen tarım ürünleri. (§205.310) 

Muaf tutulan veya hariç tutulan bir operatörde organik olarak üretilen veya işlenen bir tarımsal ürün: 

(1) Muaf veya hariç tutulan işlemi sertifikalı bir organik işlem olarak temsil eden USDA mührünü 

veya herhangi bir onaylayıcı acentenin mührünü veya diğer tanımlayıcı işareti göstermemeli veya 

(2) Herhangi bir alıcıya sertifikalı organik ürün veya sertifikalı organik içerik olarak temsil 

edilmemelidir. 

Muaf tutulan veya hariç tutulan bir işlemle organik olarak üretilen veya işlenen bir tarımsal ürün, muaf 

tutulan veya hariç tutulan işlemle üretilen çok içerikli bir üründe organik bir ürün veya organik bileşen 

olarak tanımlanabilir. Bu tür ürün veya içerik, başkaları tarafından işlenen bir üründe "organik" olarak 

tanımlanmamalı veya temsil edilmemelidir. 

Bu tür bir ürün, §205.300'ün (a) paragrafında ve §205.301'in (f) (1) ila (f) (7) paragraflarında belirtilen 

şartlara tabidir. 

8.6 NOP 205 organik logosunun kullanımı 

NOP organik tarım logosunun kullanımı NOP Madde 205.311 “e uygun olmalıdır. 

a) Bu bölümün (b) ve (c) fıkraları içerisinde tarif edilen USDA mührü, yalnızca, Madde 205.301'in 

(a), (b) fıkraları ve (e)(1) ve (e)(2) bendleri içerisinde tarif edilen ham veya işlenmiş tarımsal 

ürün için kullanılabilir. 

b) USDA mührü, aşağıda yer alan örneğin biçimini ve tasarımını taşımalı ve okunaklı ve belirgin 

bir şekilde basılmalıdır: 
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9. İYİ TARIM UYGULAMALARI LOGOSUNUN KULLANIMI 

İTU sertifikasına sahip ürünler için kullanılacak logo ile ilgili bilgiler ilgili ulusal mevzuatlar ve 

tebliğlerine uygun olarak kullanılmalıdır. 

ORSER tarafından sertifikalandırılan ürünlerin ambalajlanması, işaretlenmesi ve etiketlenmesi  

29/12/2011 tarih ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı resmî gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

ile temas eden madde ve malzemeler Yönetmeliği ile Türk gıda kodeksi etiketleme yönetmeliğinde yer 

alan hükümlere uygun olmalıdır. Ayrıca etiketlemede aşağıdaki bilgiler yer alır. 

- Ürünün kime ait olduğu, 

- İTU yönetmeliğine uygun olarak üretildiği, 

- Yetkilendirilmiş KSK adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası 

- İTU logosu. 

Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde ORSER logosunun kullanılması halinde; bu logo İyi 

Tarım Uygulamaları logosundan büyük olmamalıdır. ORSER logosu marka olarak kaydedilmiş ve bu 

doküman üzerinde belirtildiği şekil, kalıp ve renge uygun olarak kullanılmalıdır. Logo renkleri, siyah, 

beyaz ve yeşildir. Logonun renkli kullanılamaması durumunda, siyah, beyaz olarak da kullanılabilir. 

İyi Tarım Uygulamaları Logosunun kullanım şekilleri ise aşağıda verilmiştir.  
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10. SORUMLULUK  

10.1.ORSER müteşebbislere (müşterilere) baskı amacıyla kullanılmaya hazır halde logoların 

sağlanmasından sorumludur. 

10.2.Müteşebbis bu prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur. 

10.3.Genel Müdür bu prosedüre aykırı hareket eden müteşebbisler için gerekli yaptırımları 

başlatmaktan ve sürdürmekten sorumludur. 

11-ARŞİV VE KAYITLAR  

Tüm kayıtlar “PR-04 Dokümanların Kontrolü ve PR-05 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne” uygun olarak 

tutulur. 


