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1Amaç
Bu talimat, kontrol ve sertifikasyon hizmeti alanların ( üretici / üretici grubu / müteşebbis)
GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinine ait belge ( Sertifika ) ve
logoların, ayrıca İyi Tarım Uygulamaları Logosunu ve Türkak Akreditasyon Markasını
kullanmalarına ait kuralları belirlemek ve PR.01 İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve
Sertifikasyon Prosedürü Madde 8 ‘ in uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

2Kapsam
Bu talimat ürünlerin İyi Tarım Uygulamaları esaslarına uygunluğunu teyit için GAPCERT
tarafındanyayınlanmış
Sertifikaları, logoları ve kullanma hakkı verilenlerin bunları
kullanmalarına ait esasları kapsar.
Bu talimat ayrıca İyi Tarım Uygulamaları Logosunun ve Türkak Akreditasyon Markasının
GAPCERT Müşterileri tarafından kullanılması esaslarını da içerir.

3 Referanslar.
- TS EN ISO/ İEC 17065

Madde 4.1.3

- İTU Yönetmeliği Madde 9, Madde 29

4 Tanımlar
Logo : GAPCERT Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından marka ile
birlikte tescil ettirilmiş işaret.

5

Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Şirket Müdürü sorumludur.

6

Sertifika ve Logo

6.1 Sertifika
Sertifika, ürünün İyi Tarım Uygulamaları esaslarına uyularak üretildiğini gösteren, içeriği İTU
Yönetmeliği madde 9 ‘da belirlenmiş belgeyi ifade eder. Kontrol veya kontroller sonrasında
üretim uygulamalarının uygunluğu yeterli görülen üreticiye “ Sertifika” düzenlenir ( PR.01 İyi
Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü, Madde 7 ).
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6.2 Logo
GAPCERT Logosu şu şekildedir ve 20 mm boyuttan daha küçük olarak kullanılamaz.

6.3

Sertifikanın ve Logonun Kullanımı

6.3.1 Sertifikanın Kullanılması
GAPCERT tarafından İyi Tarım Uygulamasını belgelendirmek için yayınlanan sertifika GAPCERT’

e aittir. Bunu kullanma hakkı ise düzenlenmiş olduğu kişi veya kuruluşa aittir. Sertifika
devredilemez. Sertifikanın kullanılma şartları şu şekildedir.
a) Sertifika yayın tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.
b) İTU sertifikasına sahip olmayan ürün iyi tarım uygulamaları ürünüdür diye satılamaz
c) 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.
d) Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandırılmayan ürün İTU
sertifikası ve logosu kullanılarak satılamaz.
e) Sertifikalı ürünün, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygunluğundan üretici, üretici
örgütleri ve müteşebbisler sorumludur.
f) Grup sertifikasının kullanım hakkı üretici örgütü ve müteşebbise aittir. Bağlı üreticiler,
üretici grubu veya müteşebbisin iznini alarak sertifikaya atıf yapabilirler.

6.3.2 GAPCERT Logosunun Kullanımı
GAPCERT Logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından 2015-86916 Numara ile 20.05.2016 tarihinde
tescil edilmiştir.
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GAPCERT Logosu ancak GAPCERT tarafından sertifikalandırılmış ürünleri üreten kişi ve
kuruluşlar tarafından , GAPCERT’in izni ile kullanılabilir.
Uygulamaları ile İTU Sertifikası almaya hak kazanmış müteşebbislere logo örneği GAPCERT
tarafından gönderilir.
Müşteri logoyu kullanmaya başlamadan önce tasarladığı her kullanım için ön çalışmalarını yapar.
Kullanacağı basılı kağıt, ambalaj, etiket vb için kullanacağı yeri görsel olarak tanımlayan bir
doküman hazırlar ve GAPCERT’ e yazılı olarak bildirerek onay ister.

6.3.2.1Logonun Kullanılabileceği Yerler:
a) Logo Kuruluşumuzun ismi ile birlikte kullanılabilir.
b) Sertifikalandırılmış müşteri, ilgili ürün ve ürün işleme kapsamı ile sınırlanmak ve
dizaynı konusunda GAPCERT’in onayını almak şartı ile etiket, bayrak, flama, broşür
ve diğer reklam malzemelerinde logoyu kullanabilir.

6.3.2.2Logonun Kullanılamayacağı Yerler:
a) GAPCERT Logosu; sertifika kapsamında yer almayan ürünler için ve sertifikasyon
kapsamında olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından,
b) Sertifikalandırılmış kişi veya kuruluş olsa bile sertifikasyon kapsamında olmayan
faaliyetleri ve adreslerinde,
c) Sertifikalandırılmış ürünün uygunluğundan, logonun yer aldığı dokümanın içeriğinden
sadece GAPCERT’in sorumlu olduğu izlenimini verecek şekilde kullanılamaz.

6.4 Sertifikanın ve Logo Kullanımının Durdurulması
6.4.1 Sertifikanın askıya alınması, iptali
Sertifika düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin; 6.3.1 Maddesindeki kurallara, İTU Yönetmeliğine
uymamaları; üretim karakterinde oluşabilecek değişiklikleri zamanı içerisinde GAPCERT’ e
bildirmemeleri halinde GAPCERT şu uygulamaları yapabilir:
a) Uyarı yapılabilir,
b) Sertifika kısmen askıya alınabilir,
c) Sertifika askıya alınabilir,
d) Sertifika iptal edebilir.
e) Müşterinin İTU kurallarında üretim yapamayacağı veya kötüye kullanım kanaati oluşması
halinde Sözleşmeyi iptal edebilir.
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GAPCERT uyarıda dahil belgenin sürdürülmesi hakkında aldığı kararları muhatabına gerekçeli bir
yazı ile bildirir. İptal edilen sertifika gerekli tebligatı takip eden 10 gün içerisinde GAPCERT’e
iade edilir.

6.4.2 Logo Kullanımının Durdurulması, İptali
a) Müşteri logo kullanım kurallarına ( Madde 6.3.2 ) uymazsa,
b) Müşteri sertifika kullanım kurallarına ( Madde 6.3.1 ) uymazsa
sertifika ile birlikte logo kullanımına da sınırlama getirilir veya kullanımı iptal edilir.
c) Logonun yanıltıcı şekilde kullanıldığının fark edilmesi halinde logo kullanımı yanında
Sertifikanın kullanılmasının da askıya alınması veya iptali GAPCERT’ in hakkıdır.
d) 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
GAPCERT’e 10 gün 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. Sertifika ve Logo Kullanımında Müşteri Hak ve Sorumlulukları
a) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği esaslarına göre üretim yapan ve GAPCERT ile
yaptığı belgelendirme sözleşmesi hükümlerini yerine getiren ve bunların sonucunda adına sertifika
düzenlenen her müşteriye bu talimat Sertifika ile birlikte verilir. Müşteri bu talimattaki şartlara
uymak kaydı ile sertifikayı ve GAPCERT Logosunu kullanma hakkına
b) GAPCERT, bu talimatın şartlarını, ön bilgilendirme yaparak değiştirme hakkına sahiptir.
Ön bilgilendirme yazılı olabileceği gibi web sayfasından da yapılabilir. Adına İTU Sertifikası
düzenlenmiş kişi ve kuruluşlar; belgelerinin geçerliliği süresince bu talimat şartlarına uyar.
c) GAPCERT Müşterileri bu talimatın uygulanmaması veya istismarı hususlarında
GAPCERT’in her türlü tedbiri alması ve yasal yollara başvurmasını kabul eder. GAPCERT
Logosunun izinsiz kullanımı veya kullanım kurallarını ihlal edilmesi halinde 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.

8. TÜRKAK Markasının Kullanımı
Müşteri GAPCERT’ den yazılı izin almak kaydıyla GAPCERT logo kullanım esasları
çerçevesinde GAPCERT Logosuyla birlikte TÜRKAK markasını da İlgili kapsamda ve sadece
GAPCERT logosuyla birlikte kullanabilir. Bu kullanım İyi Tarım Uygulamaları esaslarına göre
üretilmiş ve belgelendirilmiş ürünler içindir. TÜRKAK markasının kural dışı kullanımında
Müşteri TÜRKAK’ a karşı sorumludur. TÜRKAK markasının nasıl kullanılacağına dair detaylar
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R10-06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI nın TÜRKAK tarafından akredite edilmiş
kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar adlı dokümanda belirtilmiş olup dokümanın güncelliğini
TÜRKAK’ın https://secure.turkak.org.tr/kapsam/kys web adresinden takip edebilir.

9. İYİ TARIM UYGULAMALARI LOGOSUNUN KULLANIMI
Müşteri GAPCERT’ den yazılı izin almak kaydıyla GAPCERT logo kullanım esasları
çerçevesinde GAPCERT Logosuyla birlikte İYİ TARIM UYGULAMALARI logosu da İlgili
kapsamda ve sadece GAPCERT logosuyla birlikte kullanabilir. Bu kullanım İyi Tarım
Uygulamaları esaslarına göre üretilmiş ve belgelendirilmiş ürünler içindir.İyi Tarım
Uygulamaları ibaresi ve logosu T.C Türk Patent Enstitüsü 556 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnamenin 7. 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 Tarım ve Orman Bakanlığı’na aittir.

9.1 Logonun Anlam ve İçeriği
İyi Tarım Uygulamaları logosu; İyi Tarım Uygulamalarının amacı olan çevre,insan ve hayvan
sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda
izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasını sembolize eder.
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9.2 Ürün Etiket ve Ambalajlarda Logo Kullanımı
İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünlerin ambalajları ve etiketleri, 29/12/2011 tarihli
ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi 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, 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,
d)İyi Tarım Uygulamaları logosu
Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde KSK logosunun kullanılması halinde; bu
logo İyi Tarım Uygulamaları logosundan büyük olmamalıdır.

9.3 Sertifikada Logo Kullanımı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları,
yayınlayacakları sertifikalarda İyi Tarım Uygulamaları logosunu aşağıda belirtilen şartlara
uygun olarak kullanmalıdır.
a)Logonun boyutu, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun kendi marka veya logosundan
küçük olmamalıdır.
b)Logo, İyi Tarım Uygulamaları sertifikasının geçerli olduğu sürece ve sadece sertifika
kapsamındaki ürünler için kullanılmalıdır.
c)Sertifikanın askıya alınmasında, iptalinde veya İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinden
vazgeçilmesi durumunda logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır.

9.4 Logonun Tanıtımı ve Reklam Malzemelerinde Kullanımı
İyi Tarım Uygulamaları logosu Bakanlığımızca yetkilendirilen Kontrol ve Sertifikasyon
kuruluşlarının İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili faaliyetlerinde kullanılabilir.
İyi tarım uygulamaları logosu yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde
kullanılmamalıdır. Logo, bu genelgedeki hükümlere uygun olmak koşuluyla:
a)Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde,
b)Antetli kâğıt, kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde,
c)Kurum ve kuruluş tanıtım tabelalarında,
d)Gazete ve dergi ilanlarında,
e)Kitap ve broşürlerde,
f)Web sayfalarında kullanılabilir.
İYİ TARIM UYGULAMALARI logosunun nasıl kullanılacağına dair detaylar İyi Tarım
Uygulamaları Logosunun Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede(2014/002)
belirtilmiş olup güncelliğini takip edebilir.

