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Sayı : 163
ORGANİK TARIM YASASI 

(20/2018 Sayılı Yasa) 

Madde 40 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Organik Tarım Yasasının 40'ıncı 

maddesinin (3)'üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 

Tefsir 

20/2018 

Amaç 

Kapsam 

Logonun 
Mülkiyeti ve 
Yönetimi 
20/2018 

Logonun 
Kullanım 

Koşulları 

20/2018 

1. Bu Tüzük, Ulusal Organik Ürün Logosu Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 
"Bakanlık", Tarım işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. 
"Organik Tarım Birim", Organik Tarım Yasası'nın 35'inci maddesi uyarınca 

oluşturulan Organik Tarım Birimi'ni anlatır. 
"Logo", Ulusal Organik Ürün Logosunu anlatır. 
"Ulusal Organik Ürün Logosu", bu Tüzüğe ekli EK-1 'de tanımlanan basılı 

işareti anlatır. 

"Yetkilendirilmiş Kuruluş", Organik Tarım Yasası'nın 2'nci maddesinde tefsiri 

yapılan Kontrol ve Sertifıkasyon Kuruluşunu anlatır. 

3. Bu Tüzüğün amacı, üzerinde bulunduğu ürünün veya gıdanın veya yemin, 

organik olarak üretildiği ve sertifıkalandırıldığına kanıt gösterecek, yerel 

organik tarım üretimlerine dikkat çekecek ve tüketicileri bu doğrultuda 

bilgilendinneye yardımcı olacak ulusal düzeyde bir organik üretim logosu 

geliştirmektir. 

4. Bu Tüzük, ulusal organik ürün logosunun mülkiyeti, yönetimi , kullanım 

koşulları, başvuru ve izin prosedürüne ilişkin kurallar ile uyumsuzluk veya 

aykırı faaliyetlere ilişkin kural ve yaptırımları kapsar. 

5. 

6. 

İKİNCİ KISIM 
Ulusal Organik Ürün Logosunun 

Mülkiyeti, Yönetimi ve Kullanımı İçin Başvuru ve İzin Prosedürüne İlişkin 
Kurallar 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Ulusal organik ürün logosunun mülkiyetinin tek ve yegane sahibi 

Bakanlıktır ve Organik Tarım Yasası ve bu Tüzükte öngörülen 
kurallara uyum içinde olması şartıyla Bakanlık kullanımına izin verir. 

Ulusal organik ürün logosunun yönetimine dair tüm ve 

sorumluluklar Organik Tarım Birimine aittir. 

Logonun herhangi bir etiket, sunum veya bilgilendirme materyalinde 
kullanımı bu Tüzüğün 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen izin 

prosedürüne tabidir. 
Logo, Organik Tarım Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzük 

kurallarına uygun olarak organik ürün sertifikası almış ürünlerin 
etiketlerinde kullanılır. 
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Organik Ürün 
veya Gıdalarda 
veya Yemde 
Logonun 
Kullanımı İçin 
Başvuru ve İzin 
Prosedürü 

Ulusal Organik 
Ürün 
Logosunun 
Bilgilendirme 
Amaçlı Olarak 
Kullanımı 

Suç ve Cezalar 
20/2018 

(3) Ürünleri, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Organik Tarım Yasası 
kapsamında kontrol edilen ve sertifikalandırılan müteşebbisler için 
ulusal organik ürün logosunun kullanımı zorunludur. 

Ancak, dönüşüm süreci ürünlerinin etiketinde organik ürün 
logosu kullanılmaz. 

7. (1) Hiç kimse, yetkilendirilmiş kuruluşun yazılı onayı olmaksızın 

organik ürün veya gıdalarda ulusal organik ürün logosunu 
kullanamaz. 

(2) Müteşebbislerin, organik ürün logosunu kullanmadan önce bu 
Tüzüğe ekli EK-2'de verilen beyan formuna uygun olarak kontrolü 
altında bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluşa başvuruda bulunması ve 
izin alması zorunludur. 

(3) Yetkilendirilmiş kuruluş logonun, bu Tüzüğe ekli EK-2'de verilen 
beyan formunda belirtilen kullanım amacına ve bu Tüzük kurallarına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını herhangi bir zamanda 
kontrol etmek ve doğrulamakla yükümlüdür. 

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Organjk Tarım Birimine yukarıdaki 

(1 )'inci ve (2)'nci fıkralar kapsamında müteşebbislere verecekleri 
logo kullanım izinlerine ilişkin yazılı bildirimde bulunmak ve bu 
Tüzüğe ekli EK-2'de verilen beyan formunun bir kopyasını iletmekle 
yükümlüdür. 

8. (1) Ulusal organik urun logosunun herhangi bir bilgilendirme 
materyalinde kullanılabilmesi Organik Tarım Biriminin iznıne 

tabidir. 
(2) Ulusal organik ürün logosunu bilgilendirme amaçlı olarak kullanmak 

isteyen gerçek veya tüzel kişiler ulusal organık ürün logosunun içinde 
kullanılacağı çizimler de dahil olmak üzere, görsel ve yazılı tüm 
bilgi ve belgeler, kullanımı teklif edilen nihai logo versiyonu ile 
birlikte bu Tüzüğe ekli Ek 3 'de verilen forma uygun olarak Organik 
Tarım Birimine başvuruda bulunmakla yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Suç ve Cezalar 

9. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve 
mahkumiyetleri halinde Organik Tarım Yasasının, 38'inci ve 39'uncu 
maddelerinde öngörülen cezalara çarptırılabilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Kurallar 

Yürütme 10. Bu Tüzük,Tarım işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 
Yetkisi 

Yürürlüğe Giriş 11. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
girer. 
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GİRİŞ 
1. (1) 

(2) 

EK-1 
(Madde 2) 

LOGO İÇİN GRAFİK TABLO 
(Sunum, Bileşim, Boyut ve Tasarım/Model) 

Ulusal organik ürün logosunun amacı, tüketiciye organik tarım yöntemi ile elde 
edilmiş bir ürün veya gıda ürününü ( organik ürün) Organik Tarım Yasası'nda 
öngörülen tüm garantiler ile anında tanıma fırsatı vermektir. Logo, tüketiciye 
etiketinde bulunduğu ürünün mevzuata uygun olduğunu belirtir. 
Logo ayrıca bir tarım ürününün veya bir gıda ürününün bileşiminde bulunan 
tarım kökenli malzemelerin yetkili bir Kontrol Kuruluşu'nun gözetimi altında 
faaliyet gösteren bir market operatörü tarafından üretildiğini, işlendiğini ve 
aketlendiğini garanti eder. 

UYGULAMA KAPSAMI 
2. Ulusal organik ürün logosunun mülkiyeti sadece Bakanlığa aittir ve sadece kullanımını 

belirleyen kurallara kesin uyum içinde kullanılabilir. 

LOGO BİLEŞENLERİ 
3. (1) Ulusal organik urun logosu aşağıda gösterilen ve Bakanlık tarafından karar 

verilen modelle uyumlu olacaktır: 

(2) Ulusal organik ürün logosunda aşağıdaki bileşenler göz önünde 
bulundurulmalıdır: 

A Harfleri küçük harfle gösteren Co uscare karekterinde yazılmış olmalıdır. 
(B) Dört (4) renkli bir işlem kullanıldığında referans renk PANTONE 347 C 

yeşil olmalıdır . 

(C) Logo, renkli versiyonunu kullanmanın pratik olmadığı durumlarda aşağıda 
gösterildiği gibi siyah beyaz kullanılabilir. 
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(3) Ulusal organik ürün logosunun etiketteki boyutları: 
(A) Logo kolayca göıiilebilir boyutta ve tüm metinler okunabilir olacaktır. 

Bunu sağlamak için köşegeni/çapı en az otuz milimetre (30mm) olmalıdır. 
(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen logo boyutlarına alternatif olarak, küçük 

üıiin etiketlerinde (köşegen veya çapın onbeş milimetreden (15 mm) küçük 
olduğu durumlarda), minimum boyut köşegen veya çapın dokuz 
milimetreden küçük olmaması şartıyla küçültülebilir. 

(4) Renkli materyallerde kullanım: 
(A) Üzerinde uygulandığı materyalin renginden bağımsız olarak, logo mümkün 

olan ölçüde orijinal görsel boyutunu korumalıdır, dolayısıyla P ANTONE 
347 C yeşilde de uygulansa, siyah-beyaz da uygulansa beyaz arka plan 
üzerinde uygulanmalıdır. 

(B) Yukarıdakinin benzerine alternatif olarak paketleme veya etiket 
materyalinin renkli olduğu duıumlarda, ulusal organik üıiin logosunun 
beyaz zemini bu rengin açık tonlarda olması (doğal beyazlatılmamış 

renkler, Kraft kağıdı vs.) koşuluyla paket veya etiketin zemin rengi ile 
değiştirilebilir. 

(5) Kutularda kullanımı aşağıdaki şekilde olmalıdır: 
(A) Logo kolayca göıiilmeli ve bu amaçla ürün kutusunun ana yüzünde veya 

üst yüzünde bulunmalıdır. 
(B) Mümkün olan tüm duıumlarda, logo "Organik Tarım Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Kontrol Sistemi" metnine mümkün olduğu kadar yakın 

konumlandırılmalıdır. İçindekiler listesine de yakın yerleştirilebilir. 
(C) Ulusal organik üıiin logosunun üıiinün paketine veya etiketine arka arkaya 

yapıştırılan yapışkanlara veya küçük kendinden yapışkanlı etiketlere 
yerleştirilmesi duıumunda, bu yapışkanlar veya etiketler zorunlu olarak 
market operatöıiinün ve yetkilendirilmiş kuruluşun iletişim ayrıntılarını ve 
ilgili kod numaralarını içermelidir. 
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EK-2 
(Madde 7(2), 7(3), 7( 4)) 

LOGO KULLANIMI BEY ANI 
(Öniek Başvuru Formu) 

1 

1. Başvuru sahibi tarafından tamamlanacak ve başvuranın kontrolü altında bulunduğu 

yetkilendirilmiş kuruluşa verilecektir. 
Aile adı, ilk adı veya şirket adı (şirket kaşesi): 

Adres: Şehir: Posta Kodu: 

Telefon numarası: 
Faks numarası: 

Üretici İşlemci İthalatçı 
Tarım ürünü: 

En az %95 oranında organik malzeme içeren işlenmiş ürün: 

En az %95 oranında organik malzemelerden oluşan hayvan yemi: 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onaylanan talimatlarla uyumlu ve en az %95 oranında 
organik malzemelerden oluşan ürünler. 

Başvuru sahibi, organik tarım ile tarım ürünleri ve gıda ürünlerinin hazırlanması, 

pazarlanması ve etiketlenmesi hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatına, 
aşağıda belirtilen beyanda listelenen ürünler için logo kullanım kurallarına uymayı, 

yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından yürütülen tüm ilişkili doğrulamaları kabul etmeyi ve 
kullanılan tüm etiketleri, etiket üzerinde teklif edilen tüm değişiklikleri ve işlenmemiş ve 
işlenmiş tarım ürünleri listeleri üzerindeki tüm değişiklikleri bahsi geçen yetkilendirilmiş 
kuruluşa bildirmeyi taahhüt eder. 
"Okudum, kabul ediyorum" ifadesini müteakiben tarih ve imza: 

ÜRÜN LİSTESİ: ı Etiket üzerindeki ticari marka: 

Kontrol Kuruluşu tarafından doldurulacaktır: 
ONAYLANDI: 

DEĞİŞİKLİĞE TABİ OLARAK ONAYLANDI 

REDDEDİLDİ 

········ ······· ·· ·· (yer)' de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde hazırlanmıştır. 
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EK-3 
(Madde 8 (2)) 

BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK 
LOGO KULLANIMI İZİN BAŞVURUSU 

(örnek başvuru formu) 

1 

Başvuru sahibi tarafından doldurulacak ve Organik Tarım Birimine sunulacaktır. 

Aile adı, ilk adı veya şirket adı (şirket kaşesi): 

İlgili kişinin adı: 

Adres: Şehir Posta Kodu 

Telefon numarası: Faks numarası: 
BİLGİLENDİRME MATERYALLERİ: 
(Lütfen materyal türünü (öm: poster, katalog, ihtisas fuarı belgesi vs.)belirtiniz. 

DAĞITIM: (Lütfen dağıtım yeri, hedef kitle vs.yi belirtiniz) 

Tarih ve imza: 

Ürün Listesi: ı Etiket üzerindeki ticari marka: 

Organik Tarım Birimi tarafından doldurulacaktır: 

ONAYLANDI: 

DEĞİŞİKLİĞE TABİ OLARAK ONAYLANDI: 

REDDEDİLDİ: 

. .................. (yer)'de .. .... .......... . . .......... .... tarihinde hazırlanmıştır. 
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