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A. AMAÇ 
 

Bu talimatın amacı NİSSERT’ in düzenlediği Organik Tarım sertifikaları ve Organik Tarım markasının 

kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 

 

B. UYGULAMA: 
 

1. NİSSERT bu talimatın ekinde bulunan NİSSERT markasının kullanma hakkını Türk Patent 
Enstitüsü’nün 30.03.2004 tarih ve 52689 sayılı kararı ile almıştır. 

 

2. NİSSERT markası, NİSSERT tarafından sertifikalandırılması tamamlanmış ve Organik Tarım sertifikası 

almaya hak kazanmış müteşebbisler tarafından kullanılabilir. 

 

3. NİSSERT markası, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde NİSSERT ‘ in 

sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. 

 

4. NİSSERT’ den sertifika almaya hak kazanan müteşebbisler NİSSERT markası ve sertifikasını bu 

talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır. 
 

5. NİSSERT marka ve sertifikası, sertifika kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya 

iştiraklerde kullanılamaz. 

 

6. NİSSERT marka ve sertifikasını yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, 

NİSSERT’ in her türlü yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 

 

7. Reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde; Organik Tarım markası ve beraberinde NİSSERT markası 

olması durumunda kullanabilir. 

 
8. Müteşebbisin müşterileri ile yapacağı ticari amaçlı yazışmalarda; Organik Tarım markası ve beraber 

inde NİSSERT markası olması durumunda kullanabilir. 

 

9. Sertifikanın süresinin dolması ile birlikte müteşebbis derhal sertifika ve marka kullanımını 

durdurmak durumundadır. 

 

10. Sertifikanın kapsamının değişmesi durumunda müteşebbis derhal sertifika marka kullanımı 

durdurmalıdır. 

 

11. NİSSERT’ den sertifika almış müteşebbisler ilgili akreditasyon kurallarına ve T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın kurallarına uygun markayı kullanmak durumundadır. Sertifikayı almaya hak 

kazanmış müteşebbisler İlgili akreditasyon kurumlarının ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ 

nın sertifika ve marka kullanım talimatlarını uygularlar. 

 

12. Bu talimat dışında sertifika ve marka kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.  

 

13.  Müteşebbis sadece sertifikada yazan kapsamda ve raporlarda belirtilen alanlarda/ sahalarda 

sertifikalandırıldıklarını iddia edebilir. 
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14.  Müteşebbis sertifikalarını, NİSSERT’ in adını lekeleyecek bir şekilde kullanmaz ve ürün sertifikaları 

ile ilgili olarak NİSSERT’ i yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul edebileceği herhangi bir açıklama yapmaz. 

 

15. ORGANİK TARIM MARKASI 
    

− Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve 
satanlar; ambalajlarında aşağıdaki marka örneklerini kullanmak zorundadırlar. Bu markaları 

üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak iç pazara sunulamaz, reklam ve tanıtım yapılamaz 

veya kısaltmalarıyla patent için başvuramazlar. 

− Etiketi kullandırma yetkisi, Bakanlık yetkili organı Komiteye aittir. Bu marka, ilgili Yönetmelik 

hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarı mamul veya mamul tarımsal organik üretim 

maddelerine, NİSSERT izniyle kullandırılır. 

− Üretimin niteliği, ebadı ve ambalajın türüne göre aşağıda verilen marka örneklerinden biri 
kullanılır. Markaların çapı 20 mm’ den küçük 40 mm’ den büyük olamaz. Verilen renkler dışındaki 

renkler ve tonlar kullanılamaz. Markalar aşağıda belirtilen tonlarda olmalıdır 

  

 
 Markalarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi, siyah ve beyazdır. 
 
 

           
Marka örnekleri 
Çerçeveli renkli marka                Siyah-beyaz marka                           Çerçevesiz renkli marka 

      
 
 
Fonlu renkli marka             Siyah-beyaz marka         Fonlu siyah beyaz marka 
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16. NİSSERT MARKASI 
 

− NİSSERT’ den organik tarım sertifikası alan kurumlar. Yukarıdaki organik tarım markasının yanında 

aşağıdaki NİSSERT markasını kullanmak zorundadır.  
 
 
 

 

 

 

 

 

ORGANİK TARIM ve NİSSERT markası kullanılırken; 

 

 
� Organik Tarım markası ve NİSSERT Markası orantısız şekilde kullanılmaz. 

� Organik Tarım markası ve NİSSERT Markasının renkleri değiştirilemez. 

� Organik Tarım markası ve NİSSERT Markası kullanıldığı dokümanın % 50 sinden 

fazla yer kaplayamaz 

 

− Organik Tarım markası ve NİSSERT Markası rengi ve yazıları ayırt edilemeyecek kadar küçültülemez 

 

17. TÜRKAK MARKASI 
 

TÜRKAK Markasının kullanımı ile ilgili olarak “R10-06 TÜRKAK akreditasyon markasının TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar” dikkate alınır. Rehberin 

güncel hali http://www.turkak.org.tr/ adresinden kontrol edilerek kullanılır. Bu rehberde atıfta 

bulunulan TÜRKAK markası aşağıdaki gibidir.  

 


