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1. Amaç:  

 Bu prosedürün amacı ürün belgelendirme ve akreditasyon kuruluşu logo ve belgelerinin kullanımına 

ilişkin kuralları belirlemektir.   

2. Sorumluluklar  

Bu prosedürün uygulanmasından Şirket Müdürü, Belgelendirme Koordinatörü, Kontrolör ve 

Sertifiker dahil tüm çalışanlar sorumludur.  

 Kısaltmalar:    

Başak Ekolojik: BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 

Bakanlık : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
 

3. Uygulama  

Sertifikasının  Kullanım Kuralları   

TR-AB Pr01-Sr04-Ta01 Müteşebbis ürün sertifikası tablosu  

TR-AB Pr09-Fr01 Müteşebbis ve Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı’ ndan sertifika 

numarası verilerek hazırlanmış sertifikalar aynı forma kayıtları yapılır.  

Organik tarım yönetmeliğine göre başarılı kontrol geçiren ve belgelendirme komitesinin 

değerlendirmesi ve sertifikesrin olumlu kararı sonrasında üreticinin/ müteşebbisin “organik Tarımın 

esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre müteşebbis ve ürün sertifikası olmak üzere 2 tip, 

AB organik tarım mevzuatı ve Başak organik Standartına göre de müteşebbis sertifikası, dolaşım 

sertifikası olmak üzere 2 tip sertifika hazırlanır. Ayrıca varsa ürün işleme faaliyeti içinde ürün işleme 

paketleme faaliyeti ürün sertifikasına eklenir. TR Organik Tarımın esasları ve Uygulmasına ilişkin 

yönetmeliğe göre hazırlanan sertifikalar ile AB organik tarım mevzuatına göre hazırlana sertifikalar 

TR-AB Pr01 Kontrol ve sertifikasyon prosedüründe açıklanmıştır.    

 Belge verilme kararından sonra Müteşebbis sertifikalandırmalarında Müteşebbis sertifikası verilir ve 

müteşebbis üreticilerinin üretim bilgileri ek olan sayfada belirtilir. Ürün satılacağı zaman satılacak 

ürün ve miktarı kadar sertifika her satış öncesi hazırlanır. Başak Ekolojik kontrol ve sertifikasyon 

bilgileri arasında bulunan ve her müşteri için tek tek TR-AB Pr01-Fr24  Bitkisel Ürün Ve 

Sertifikalama Bilgisi Listesi (İcmal) veya TR-AB Pr01Fr 27 Hayvancılık Üretici Listesi- (İcmal)’ e 

kaydedilir. “Organik Tarımın esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe göre üretim alanına ait 

üretim miktarı bittiğinde sertifika alma hakkı da bitmiş olur. Ne şekilde olursa olsun üretici ve 

kontrolörün belirlediği ve belgelendirme komitesi tarafından onaylanan üretim alanı/üretim işletmesi 

verim bilgileri üzerindeki miktarlar için sertifika talebinde bulunulamaz. Talep edilse de Başak 

Ekolojik tarafından hazırlanmaz. Üretici/işletmenin uygunsuzluklarını kanıtlarıyla ispat ederek 

giderdiği tarih müteşebbis sertifikasının başlangıç tarihi kabul edilecek olup, AB organik 

tarım mevzuatına göre hazırlanan müteşebbis sertifikalarının geçerlilik süresi kontrolün 
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yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık’ı olarak verilir.  TR Organik tarım esasları 

ve uygulamalarına ilişkin yönetmelik’ e göre hazırlanan müteşebbis sertifikalarının geçerlilik 

süresi o yılda müteşebbis ile yapılan sözleşmenin bitiş tarihinde sona erer.    

Belge sahibi; belge üzerinde silme, ekleme yapamaz.  Sertifika yalnızca kontrolün gerçekleştirildiği 

üretim alanı/işletmesinden elde edilen ürünler için kullanılır. Sertifika kontrol ve sertifikasyonun 

gerçekleştirildiği tarımsal ürün dışındaki hiç bir ürün satışında kullanılamaz.   

Belgelendirmenin iptali, askıya alması, kapsam daraltması veya geri çekme durumlarında  TR–AB 

Pr07 Belgelendirmeyi sonlandırma, daraltma, askıya alma ve geri çekme prosedürü uygulanır.   

  

3.2 TR Yönetmeliğine göre sertifikalanan Organik Ürünlerde Logo Kullanım Kuralları    

Organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde 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 Kullanım esasları;  

- 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.   

- Bu logo, yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul 

tarımsal organik üretim maddelerine, yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır.   

- Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz.  

- İç pazara sunulan organik ürünlerde logo dili Türkçe olmalıdır.   

- İthal edilen ürünlerde Türk Organik Ürün Logosu kullanılamaz.   

- Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne göre aşağıda verilen logo örneklerinden biri 

kullanılır.   

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

- Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz.   

- Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.  
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3.2  Başak Ekolojik Logo Kullanım Kuralları  

BAŞAK Ekolojik’ i ifade eden ve basılı işaret olan logo Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in izin verdiği ve işaret ettiği yerlerde kullanılır.   Başak Ekolojik 

organik tarım 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.  

Etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlığa aittir. Bu logo, bu Yönetmelik hükümlerine göre üretimi 

yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, 

yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır. Geçiş süreci ürünlerde ve ithal edilen ürünlerde  Türk 

Organik Ürün Logosu kullanılmaz.  

Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne gore; belirlenen BAŞAK ve organik tarım  logosu 

kullanılır. Organik tarımda logoların boyutu 20 mm’den küçük 40 mm’den büyük olamaz. 

Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır. Verilen renkler dışında ki renkler ve 

tonlar kullanılamaz  

 Başak  Ekolojik  logosunun  kullanıldığı  yerlerde  müşteri/müteşebbis 

 aşağıdaki  şartları sağlamalıdır.   

- Başak Ekolojik logosu tarafımızdan yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği 

devam eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir.   

- Başak Ekolojik  logo ve belgesi sadece denetimi yapılan ürün ambalajları üzerinde, firma ve 

üretim alanı için kullanılabilir. Belge kapsamında yer almayan ürün, diğer kişi ve kuruluşlar 

tarafından kullanılamaz.   
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- Başak Ekolojik  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.  

- Belgenin üzerinde, içeriğinde veya formatında bir değişiklik yapılmadan ticari amaçla,  

reklam veya tanıtım amacıyla ürünün  AB organik tarım mevzuatı; veya Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğini beyan ederek kullanılabilir.   

- Logo ve belgeler ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek başına Başak Ekolojik’ in 

sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.   

-Belgelendirmenin askıya alınması ve iptali halinde belge kapsamında ki ürünlerin 

etiketlenmesi, reklam vb gibi çalışmalarda belgelendirmeye atıf içeren bir metni 

kullanamayacağı; sertifika da dahil logo baskılarını iade edileceği  

- Müşterinin BAŞAK ile imzalamış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi, sertifikanın askıya 

alınması ve süresinin dolması veya iptali gibi durumlarda BAŞAK logosunun ve belgenin 

kullanımını durduracağı; belgeye atıf yapan ve logonun yer aldığı doküman ve tanıtım 

malzemesinin kullanımdan çekeceği  hususları TR Pr01-Sz01 Belgelendirme hizmet 

sözleşmesin (Organik Tarım)nin maddeleri arasında yer almaktadır  

-Belgelendirme sürecinin  sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin sonlanması 

veya belgenin iptali ile sonuçlanması halinde belge ve işaretlerin kullanımındaki uygulamalar  için 

TR-AB Pr01-Tl02 Sertifika ve logo kullanım talimatı esaslarına itibar edilir. Belgelendirmenin askıya 

alınması, sonlandırılması ve belgelendirmenin devamı için gerekli faaliyetlerin yürütülmesinde 

BAŞAK görevlendirmesini yapmıştır (TR-AB Pr03 Organizasyon yetki ve sorumluluklar 

prosedüründe - Belgelendirme Koordinatörünü).  

- Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda 

her türlü yasal hak Başak Ekolojik’ e aittir. Bu durumlarda belgenin iptal edilmesi, askıya 

alınması işlemleri uygulanır.  

- Müteşebbis, Sertifikanın çoğaltılması gerektiğinde aslını tahrif etmeden, kopyasının yanlış 

kullanımını önleyecek tedbirleri alarak çoğaltabilir  

- Başak Ekolojik’ in ticari ilişkide bulunduğu her kişi veya kuruluş bu talimatta belirtilen kanuni 

şartları kabul etmiş sayılır.   

- Başak Ekolojik’ in logosu aşağıda gösterilmiştir.  Renki yada tek renk olarak kullanılır. 
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3.3 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Logosu Kullanım Kuralları  

Müteşebbis, BAŞAK Ekolojik Logosunu, kullanma esaslarına uymak kaydı ile  kendisine verilen 

yetkiye bağlı kalarak kullanmalıdır. Sahibi olduğu sertifika ve Başak’ın logosunu kendi reklam 

kampanyaları, yazışma ve anlaşmalarında kullanabilmek için izin almalıdır. Kullanılacak 

etiketler, kullanılmadan önce Başak tarafından onaylanmalıdır  

Müteşebbis Ürün ve Bakanlık Logosunu ilgili Yönetmelik, Akreditasyon Kuruluşu Logosunu ise 

ilgili kuruluşun bu konudaki yönergeleri çerçevesinde  kullanabilir Türk Akreditasyon Kurumu 

(TÜRKAK) tarafından yayınlanan “R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Türkak Tarafından 

Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” dokümanında belirtilen şartlara 

uyulur.   

- BAŞAK Ekolojik, TÜRKAK logosunu Başak Ekolojik 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 Başak Ekolojik in markası ile ilişkili olacak 

şekilde kullanılmalıdır.   

- Tanıtım malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler 

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

dokümanları ve yazılı bildirimleri kapsamaktadır.   

- 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.   

 3.4 Avrupa Birliği Logosu kullanımı:  

Bu logonun hangi koşullarda kullanılabileceği ve nasıl kullanılacağı Başak Organik Standart 

EKXI ve ayrıntısı 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_en.pdf web 

sayfasında , ayrıca dokümanlarımız arasındaki  “manuel user manuel logo “ tanımlaması 

altında yapılmıştır. Ayrıca TR-AB Pr01-Tl03 AB logosu kullanımı hakkında talimat da da 

ayrıntıları belirtilmiştir.   

4. Logonun Kullanılamayacağı Durumlar  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_en.pdf
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 -Logo,  sertifikasyon kapsamı dışındaki ürünler için kullanılamaz.   

-Aldatma 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 müşteri sertifikanın  ve Organik Tarım, Başak ve Akreditasyon Kuruluşu 

logosunun kullanımını durdurmak zorundadır.   

5. Logonun Peryodik Gözetimi  

Organik tarım işaretli / logolu ürünlerdeki tüm logoların periyodik gözetimi kontrol sırasında ÖR:  

kontrol raporlarındaki soru ile yapılır.  

6. İlgili Dokümanlar ve Kayıtlar  

TR Pr01- Sz01 Belgelendirme hizmet sözleşmesin (Organik Tarım)  

TR-AB Pr03 Organizasyon yetki ve sorumluluklar prosedüründe - Belgelendirme  

KoordinatörünOrganik Tarimin Esaslari Ve Uygulanmasina İlişkin Yönetmelik  

AB St01 Başak Organik Standartı   

TR-AB Pr01-Tl03 AB logosu kullanımı hakkında talimat  

TR-AB Pr01-Fr24  Bitkisel Ürün Ve Sertifikalama Bilgisi Listesi .İcmal   

TR-AB Pr01Fr 27 Hayvancılık Üretici Listesi- İcmal’   

TR-AB Pr09-Fr01 Müteşebbis ve Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı    

TR-AB Pr01-Sr04-Ta01 Müteşebbis ürün sertifikası tablosu   

TR-AB Pr07 Belgelendirmeyi sonlandırma, daraltma, askıya alma ve geri çekme prosedürü 

TR-AB Pr01-Kfr 01 Bitkisel Üretim Kontrol Formu  

TR-AB Pr01-Sr04-Ta01 Müteşebbis ürün sertifikası tablosu  

TR-AB Pr09-Fr01 Müteşebbis ve Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı 

Kontrol raporları  
  

7.Dağıtım  

 -  Şirket Md-Kontrolörler-Sertifiker- Başak Müşteri/müteşebbis  

- Başak Web Sitesi  


