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1. Amaç 

Bu prosedür, ECOGEN sertifika ve logosunun kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve 

aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmesi. 

2. Kapsam 

ECOGEN Sertifika ve Logo, Türkak Akreditasyon Markası, Organik Tarım Logosu kullanıldığı alanlardır. 

3. Referanslar  

TS EN IS 17065 Madde 4.1.3;  ISO/IEC Guide 23 

4. Tanımlar 

ECOGEN Logo: Ecogen Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti.’nin 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. 

Organik Ürün Logosu: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmeliği’ne göre üretilmiş organik ürünler için kullanılan logodur. 

5. Sorumluluklar ve Personel 

Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Sorumlusu, Sertifiker ve Kontrolör sorumludur. 

6. Uygulama 

6.1 ECOGEN Logosunun Formatı ve Kullanımı 

a. Geçerli onaylanmış sertifikayla ilgili sertifikasyon logolarını sadece sertifika sahibi yayınlayabilir ve 

sertifikasyon ile ilgili herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunmaz veya buna izin vermez ve 

sertifikasyon kapsamı dışındaki faaliyetler için sertifika başvurusunu ima etmez. 

b. Sertifika sahibi, yerel ofiste talep edilen ECOGEN sertifikasyon logosunu kullanabilir. 

c. Sertifikasyon logoları, siyah-beyaz olarak kullanıldığı gibi, tam renkli olarak kullanılabilir. 

d. Sertifika sahibi, sertifikasyon logolarını Ürünler üzerinde, paketlemede, antetli kağıtlarda, 

broşürlerde ve diğer promosyon malzemelerinde kullanabilir. 

e. Logonun 7 mm çapından daha küçük olamaz. 

f. Sertifikasyon logosu aynı dokümandaki firma logosunun ebadından asla daha büyük olamaz. 

g. Logonun her zaman tam olarak (tek parça halinde) hazırlanması gerekir. 

h. Sadece akreditasyon logosunun kullanılmasına izin verilmez. 

j. Sertifika sahibi sertifikasyon logolarının kullanım koşullarına uymadığında, sertifikasyon sahibi 

gecikme olmadan, hemen ECOGEN’e karşıt olan kullanımı durdurur. 
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k. ECOGEN aşağıdaki önlemleri alabilir: 

• Sertifikayı askıya alma veya iptal etme. 

• Uygunsuzluğun yayınlanması 

• Adli prosedürler 

l. Uygulama; uygunsuzluğun önem derecesine, uygunsuzluğun sonuçlarına ve uygunsuzluğun 
kasıtlı yapılıp yapılmadığına bağlıdır.  

m. ECOGEN Sertifikasyon’un kararı bütün durumlar için kati olacaktır.  

n. Hangi sebeple olursa olsun, sertifikanın geçerliliğinin sona ermesi durumunda, sertifika sahibi; 
üzerinde sertifikasyon logosu basılı olan promosyon malzemesinin kullanımını ve/veya 
dağıtımını hemen durdurmak zorundadır. o 

o. Bu tür raporlar ürünle ilgili olduğundan dolayı, laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya 
denetim raporlarında logonun kullanılmasına izin verilmez. 
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6.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımı 
 
Türkak Akreditasyon markasının kullanımında, TÜRKAK tarafından yayınlanan R10.06 ‘TÜRKAK 
Akreditasyon Markasının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin 
Şartlar’ rehber dokümanı göz önünde bulundurulur ve bu kurallar çerçevesinde kullanılır. 
 
Bu doğrultuda, TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup 
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği 
ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde 
TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir. 
 
TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 
 
TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK 
Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. 
TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme 
programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. Kuruluş logosu ve TÜRKAK 
Akreditasyon markasının ilgili sertifikada kullanım şekli aşağıdadır: 
 

 
 
 
 
 
6.3 Organik Tarım Logosunun Kullanımı 
 

• Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliğine 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, ilgili 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. 
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• 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. Logolar aşağıda belirtilen tonlarda olmalıdır. 

• Logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır. 
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SERTİFİKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİBİ 

Revizyon Tarihi Rev. No Sayfa  Değişiklikler  

04.04.2017 00 1-7 YENİ YAYIN  

29.08.2019 01 8 Revizyon Takibi Eklendi.  

25.10.2019 02 3 

Türkak markası kullanımı revize 

edildi. 
 

     

     

     

 

 


