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İyi Tarım Uygulamaları Logosu Kullanımının Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge 
(2014/002) 

 

İyi Tarım Uygulamaları ibaresi ve logosu T.C. Türk Patent Enstitüsü 556 sayılı Kanun 

Hükmündeki Kararname’nin 7 nci maddesinin 1 inci 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 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aittir. 

İyi Tarım Uygulamaları logosunun kullanımı ile ilgili uyulması gereken kurallar, 

28/05/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

aşağıda belirlenmiştir.  

1.  İyi Tarım Uygulamaları Logosunun Örneği, Kullanma Boyutları Ve Logo 

Biçimlendirme Bilgileri, 

 

a) Logonun Anlam Ve İçeriği: 

İyi Tarım Uygulamaları logosu; İyi Tarım Uygulamalarının amacı olan çevre, insan ve 

hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal bir tarımsal üretimin yapılması, doğal 

kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının 

sağlanmasını sembolize etmektedir. 
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b) Logoda Kullanılacak Renkler Ve Kodları;  

Logo renkli ve siyah-beyaz kullanılabilir. Renkli kullanımda logonun 3 temel rengi 

vardır. Bu renkler aşağıda belirtildiği gibi yeşil, açık yeşil ve turuncudur. Logoda, bu renkler 

dışında başka bir renk kullanılamaz. Logoda kullanılacak renklerin kodları aşağıda verilmiştir. 

Logoda, bu renk kodları dışında başka bir renk kodu kullanılamaz. 

  
4) Logo Örnekleri:  

    Logonun renkli, siyah-beyaz ve dişi kullanımı aşağıda verilmiştir. 

 

a) Renkli kullanımı             b) Siyah-beyaz kullanımı        c) Dişi Kullanımı 

                                       
 

 

 

 



 
 T.C. 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü                                                       
     

 

3 
 

c) Logonun Formatı: 

İyi Tarım Uygulamaları logosu, kullanım büyüklüğü ne olursa olsun, kullanıldığı her 

yerde en boy oranı sabit kalmak koşuluyla orantılı olarak büyültülerek ve küçültülerek 

kullanılmalıdır. Logonun küçük boyutlarda kullanımında İyi Tarım Uygulamaları ifadesi 

okunabilir olmalıdır. 

 
 

Logo, temel format ve renkleri korunmak kaydıyla kabartma veya hologram şeklinde 

kullanılabilir. Logonun elektronik ortamdaki çoğaltmaları, bu genelgedeki tüm şartlara ilave 

olarak aşağıda sıralanan şartları da karşılıyor olması koşuluyla kabul edilir: 

 Logoda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır. 

 Logonun formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 

 Logonun kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda; logo beyaz bir 

fon ile dikdörtgen veya daire ile çerçeve içine alınmalı veya dişi baskı kullanılmalıdır. 

 

 

d) Logo Yanlış kullanım Örnekleri;  
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2. İyi Tarım Uygulamaları Logosunun Kullanımı 

 

1) Ürün Etiket Ve Ambalajlarında Logo Kullanımı:  

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; 

a) Ürünün kime ait olduğu. 

b) Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği. 

c) Yetkilendirilmiş KSK adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası. 

ç) İyi Tarım Uygulamaları logosu. 

Bu bilgilere ilave olarak ürünlerin etiketleri üzerinde KSK logosunun kullanılması 

halinde; bu logo İyi Tarım Uygulamaları logosundan büyük olmamalıdır.  

2) Sertifikada Logo Kullanımı; 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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.  

 

3) Logonun Tanıtım 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. 

 

 
 


