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1.0 AMAÇ 

USB Certification tarafından TS EN ISO 17065 Standardına göre uygulanan programlara ait Sertifikaların, 
Program ve USB Certification logolarının ve reklam dilinin kullanım prosedürünü tanımlamaktır. Bu 
prosedürün amacı için marka ve logo kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu prosedürde Organik 
Tarım Logosu, İyi Tarım Uygulamaları Logosu ve USB Certification Logosu kullanımı ile ilgili gerekliliklerden 
bahsedilmektedir. 

2.0 KAPSAM 

Bu prosedür, USB Certification tarafından sertifikalandırılmış olan firmaları kapsar. 

3.0 SORUMLULUK 

Tarım Belgelendirme Müdürü, sertifikalı firmalara sertifika ve USB Certification logolarını ve talep 
edildiğinde sertifikasyon logolarını sağlamaktan sorumludur. 

Sertifikalı firmalar da sözleşme şartlarında belirtilen ilgili maddelere ve bu prosedüre uymaktan sorumludur. 

4.0 PROSEDÜR 

4.1 Sertifikaların Kullanımı 

4.1.1 Firmaya kapsama ilişkin bir sertifika verilmesi durumunda, aşağıdaki hususların sağlanması koşuluyla 
bu sertifika, sertifikada belirtilen geçerlilik tarihine kadar geçerli olacaktır:   

• Kontrol edilen tarihte söz konusu kontrole dayalı olarak bir sertifika verilen üretim metodu ve ünitelere 
ilişkin herhangi bir sapma, tadil ve/veya diğer değişikliklerin meydana gelmemesi, söz konusu üretim 
yöntemi ve üretim birimleri bu kontrole dayanarak sertifikalandırılmıştır. 

• Sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı feshedilmemesi koşuluyla. 

4.1.2 Firma, reklam amaçlı olarak USB Certification tarafından verilen sertifikayı çoğaltabilir. 

4.1.3 USB Certification her durumda sertifikasyonun verilmesi, sürdürülmesi, uzatılması, askıya alınması ve 
geri çekilmesi için nihai sorumluluğa sahiptir. USB Certification bu gibi durumlarda yasal işlem başlatma 
hakkına da sahiptir.  

• Sertifikasyon statüsünü yanıltıcı şekilde kullanmayacak,  

• Sertifikasında, sertifikasyon programına yönelik yanıltıcı ifadelerin olmasına izin vermeyecek, 

• Sertifikasyon kapsamının daraltılması halinde bütün reklam malzemelerini buna göre düzeltecek, 

• Sertifikasını bir başka ürün/hizmet veya prosesin sertifikalandırıldığını ima edecek şekilde 
kullanmayacak, 

• Sertifikasyon kapsamı dışındaki faaliyetlerin de sertifikalandırıldığı imasını yapmayacak, 

• Sertifikasını USB Certification’ın ve sertifikasyon programının itibarına gölge düşürecek ve kamu 
güvenini kaybettirecek şekilde kullanmayacaktır.  

4.2 USB Certification Logo Kullanma Kuralları 

4.2.1 USB Certification firmaları, kendi tedarikçilerine, acente veya diğer üçüncü şahıslara USB Certification 
logosunu kullanma yetkisi veremez. 

4.2.2 Firma USB Certification logosunu sahip olduğu Yönetmelik ve Standart kapsamında kullandığından 
emin olmalıdır. 

4.2.3 Firma, orijinal USB Certification logosunun olduğu şekilde uygun kullanımı ve tasarımı sağlayacaktır. 
USB Certification logosu kopyalanmış veya yeniden tasarlanmışsa: 

• Logo, müşteri adı, adresi ve sertifika numarasıyla / tescil numarasıyla (sertifikasyon programına göre) 
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birleştirilecektir. 

• Logo boyutu değiştirilmemelidir 

4.2.4 Sözleşme bittikten sonra Firma logoyu kullanmaz ve orijinal Sertifikasını USB Certification’a geri 
gönderir. 

4.2.5 Firmalar, USB Certification logosu ile ilgili tedarikçiler, acenteler ve diğer 3. Tarafları kendi yetkisine 
alamazlar. 

4.2.6 USB Certification Logo Kullanımı Talepleri 

4.2.6.1 USB Certification logosunu kullanmak isteyen sertifikalı firmalar, USB Certification Logosu 
kullanmak için USB Logo Talep Formu’nu doldurur. 

4.2.6.2 Tamamlanmış Logo Talep Formu Belgelendirme Müdürü’ne incelemesi için iletilir. 

4.2.7 USB Logo Kullanımı Taleplerinin Değerlendirilmesi  

4.2.7.1 USB logo kullanımı USB tarafından TS EN ISO 17065 Standardına göre yürütülen programlarda 
sertifikalı firmalar ile sınırlandırılmıştır.  

4.2.7.2 Başvuru, Belgelendirme Müdürü tarafından sadece başvuru formu değil, Firmaları doğrudan 
etkileyebilecek diğer ilgili diğer faktörlerle birlikte değerlendirilecektir.  

• Kapsam 

• Etik nedenler 

• Başvuru sahibi ile ilgili olumsuz yayınlar 

• Ticari düzenlemeler örneğin sağlanmış hizmetler için ödeme alınmaması  

4.2.7.3 Her durumda USB Certification logo kullanımının onayı Belgelendirme Müdürünün takdirine bağlı 
olacaktır. 

4.2.8 USB Certification Logosunun Basımı 

4.2.8.1 Şirket Logosu  

Şirket logosu, “USB” kelimesini simgeleyen “Upgrade”, “Sustain” ve “Benefit” sloganları ile “Certification” 
kelimesinin birleşiminden oluşur. USB Certification logosunun tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen 
şekildedir. Bu temel elemanların alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer 
verilmiştir. 

 

 
 

4.2.8.2 Oranlar  

USB Certification, Certification ve slogan yazılarının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle 
belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 
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4.2.8.3 Minimum Boyut  

USB Certification logosunun kullanım alanları küçüldükçe logonun da küçülmesi gerekmektedir. USB 
Certification logosunun okunmasının ve algılanmasının zorlaşmaması için minimum kullanım ölçüsü 10 mm 
olarak belirlenmiştir. 

*Logonun bazı durumlarda 10 mm altında kullanılması gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda 
sloganlar logodan çıkarılmalıdır. Logo bu haliyle 7 mm’den küçük kullanılmamalıdır. 

 
 
4.2.8.4 Renk  

USB Certification logosunun renkleri aşağıdaki renklerden oluşmaktadır. Yayım amaçlı hazırlanan tüm 
çalışmalarda aşağıda belirtilen renkler kullanılmalıdır. 
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4.2.8.5 Farklı Zeminlerde Kullanım 

USB Certification logosunun farklı zeminlerde kullanılırken mutlaka okunmasını ve algılanmasını 
zorlaştırmayacak renk ve tonlar seçilmelidir. Okunurluğu arttırmak amacıyla logonun, zemin rengi ile 
kontrast olması gerekmektedir. Belirtilen standartlar dışında logonun başka bir kullanım şekli yoktur. 

 
 

4.2.8.6 Fotoğraf Üzerinde Kullanım 

USB Certification logosu fotoğraf üzerinde kullanıldığı zaman kontrast oluşturmalıdır. Kullanılan fotoğraf 
üzerindeki logonun okunması ve algılanması zor olmamalıdır. Belirtilen standartlar dışında logonun başka 
bir kullanım şekli yoktur. 

 

 
 

4.2.9 USB Certification Logo Kullanma İzninin İptali 

4.2.9.1 Sertifikanın askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, sertifikaya atıf yapan logo ve reklam 
malzemeleri kullanılmaz. USB Certification’ın talebi üzerine bütün dokümanlar iade edilmelidir. 

4.2.9.2 Logo ve reklam malzemelerini; kendi sertifikasını, USB Certification’ın itibarını zedeleyecek şekilde 
kullanması ve kendi sertifikası ile ilgili olarak USB Certification’ı şaşırtıcı ve yetkisiz bulacağı beyanlarda 
bulunması durumunda Firmaya uyarı verilir. Uyarı verildikten sonra firma takip edilir ve sorun devam eder 
ise logo kullanımı iptal edilir. 
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4.2.9.3 USB Certification Logosunun kullanılmaya devamı incelenip kullanma izninin iptaline karar 
verildiğinde bu karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. 

4.2.9.4 USB Certification logosunun kaldırılması mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. Firmanın USB 
Certification logosunu taşıyan materyalleri kullanmaktan derhal vazgeçmesi gerekir ve bu konudaki 
uygulamalar USB Certification’a yazılı bir şekilde sunulmalıdır. 

4.3 ITU Logo Kullanma Kuralları  

4.3.1 İyi Tarım Uygulamaları logosunun formatı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar, T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın İyi Tarım Uygulamaları Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 
(2014/002)’sinde belirtilmiştir. 

4.3.2 Ürün Etiket ve Ambalajlarında Logo Kullanımı 

4.3.2.1 İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip ürünlerin ambalajları ve etiketleri, 29/12/2011 tarihli ve 
28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 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; 

• Ürünün kime ait olduğu. 

• İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği. 

• Yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (KSK) adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası. 

• İyi Tarım Uygulamaları logosu 

 
4.3.2.2 Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde KSK logosunun kullanılması halinde; bu logo İyi 
Tarım Uygulamaları logosundan büyük olmamalıdır. 

4.3.3 Sertifikada Logo Kullanımı  

4.3.3.1 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları 
yayınlayacakları sertifikalarda İyi Tarım Uygulamaları logosunu aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak 
kullanmalıdır. 

• Logonun boyutu, KSK’nın kendi marka veya logosundan küçük olmamalıdır.  

• Logo, İyi Tarım Uygulamaları sertifikasının geçerli olduğu sürece ve sadece sertifika kapsamındaki 
ürünler için kullanılmalıdır. 

• Sertifikanın askıya alınmasında, iptalinde veya İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinden vazgeçilmesi 
durumunda logo kullanımı kesinlikle durdurulmalıdır. 

4.3.4 Logonun Tanıtım ve Reklam Malzemelerinde Kullanımı 

4.3.4.1 İyi Tarım Uygulamaları logosu T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilen KSK’nın İyi Tarım 
Uygulamaları ile ilgili faaliyetlerinde kullanılabilir. 

4.3.4.2 İyi Tarım Uygulamaları logosu yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. 
Logo, bu genelgedeki hükümlere uygun olmak koşuluyla: 

• Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde, 

• Antetli kâğıt, kartvizit, irsaliye, fatura, sipariş formu, zarf vb. evraklar üzerinde, 

• Kurum ve kuruluş tanıtım tabelalarında, 

• Gazete ve dergi ilanlarında, 

• Kitap ve broşürlerde, 
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• Web sayfalarında kullanılabilir. 

4.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası Kullanımı 

4.4.1 TÜRKAK Marka Kullanımının şartları, TÜRKAK tarafından hazırlanan “TÜRKAK Akreditasyon 
Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberinde 
belirtilmiştir.  

4.4.2 USB Certification, TÜRKAK tarafından gönderilen logoyu İTU Sertifikasında ve web sayfasında 
kullanmaktadır. 

4.5 Organik Tarım Logosunun Kullanım Kuralları 

4.5.1  TR Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 29 ve Ek-10 a uygun olarak 
kullanılmalıdır. 

• Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış 

• Tarımsa ham maddelerin bir kısmı Türkiye içinde ve bir kısmı da diğer ülkelerde Kanun kapsamında 
üretilmişse; ürün etiketinde ham maddenin menşei olan ülke belirtilmek şartıyla bu Yönetmeliğe göre Ek-
10’da belirtilen organik ürün logosu kullanılır. 

• Tarımsal ham maddelerin bir kısmı Türkiye içinde ve bir kısmı da diğer ülkelerde Kanun kapsamında 
üretilmiş ve sertifikalandırılmış olması ve Türkiye’de mamul ürün haline getirilmesi durumunda Ek-10’da 
belirtilen organik ürün logosu kullanılır. 

• Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham 
madde, yarı mamul veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, bu Yönetmeliğe uygunluğunun 
kabul edilerek yeniden sertifikalandırılan ithal ürünlere, yetkilendirilmiş kuruluşça kullandırılır. 

• İç pazara sunulan organik ürünlerde logo dili Türkçe olmalıdır. 

• TR organik tarım logosu, sertifikasyon kapsamı dışındaki ürünler için kullanılamaz. 

• Geçiş süreci ürünlerde ürünlerde logo kullanılamaz. 

• Logoların çapı ambalajın büyüklüğüne göre 6 mm ile 40 mm arasında değişir. Verilen renkler dışındaki 
renkler ve tonlar kullanılamaz. Logolar aşağıda belirtilen tonlarda olmalıdır. 

4.5.2 Ek-10’da belirtilen logolarda kullanılacak renkler; yeşil, mavi , siyah, beyazdır. Logo örnekleri aşağıda 
belirtilmiştir. 
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4.5.3 Logo kullanımı ile ilgili tüm kuralları içeren bu prosedür; tüm ilgili sözleşmeler ekinde Üreticilere 
iletilerek Logo kullanımı hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Her güncelleme sonrası 
www.usbcertification.com adresinde de güncel revizyon yayınlanır. 

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR 

Doküman Numarası Başlık veya Açıklama 

UOF-AGR-ORG-TR-4210  Organik Tarım Logo ve Etiket Onay Formu 

UOF-AGR-İTU-TR-4160  İTU Sertifika 

UOF-AGR-ORG-TR-4160  Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası 

UOF-AGR-ORG-TR-4170  Ürün Sertifikası 

 

http://www.usbcertification.com/

