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1.Amaç 

 

Helal Belgelendirmesi yapılan müşteri kuruluşnin SİGMACERT Helal Uygunluk Sertifikası ve 

Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi kapsar. 

a. SİGMACERT Logosu: SİGMACERT firmasının kendi logosudur. 

b. HAK Logosu: Helal Akraedidasyon Kurumunun Logosudur. 

c. Helal Logosu: SİGMACERT'in helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullandığı 

sembol.  

d. SİGMACERT Helal Markası: SİGMACERT'in helal uygunluk değerlendirme neticesinde 

belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini ve/veya belgelendirdiği 

ürünün/hizmetin Helal Belgelendirmeye uygun olduğunu göstermek için kullandığı işarettir.  

e. Karekod (QR Kod): Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve 

simgelerin saklanmasına imkan sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir işaretleme 

yöntemidir. 

Bu talimat, logo ve marka kullanım kurallarının, kurallara uyumun takibinin ve aykırı 

davranılması durumunda yapılacak işlemlerin dokümante edilmiş halidir. 

2.Talimat  

 

2.1. SİGMACERT Logo Kullanımı  

 

Logo kullanımı: 

 

SİGMACERT tarafından sertifika almaya hak kazanan müşteri kuruluşlara LOGO kullanım 

hakkı verir. LOGO kullanım hakkı ile müşteri kuruluş H.FR.053 Sertifika Taslağı ile onaylanan 

ürünler üzerinde aşağıdaki kurallara uygun olarak logo kullanımını gerçekleştirir. Helal 

Uygunluk Değerlendirme müşteri dosyasında kullanılan tüm Müşteri numaraları, XXXX/YYY 

olarak numaralandırılmıştır; XXXX, hazırlanan teklifin yılı ve YYY ise ilgili yıl için ardışık 

sayıdır. Helal belgelerinin üzerinde bu kodlama HB-XX(İlgili yılın son iki rakamı).YYY 

şeklindedir. Örneğin; 2020/003 Helal Uygunluk Değerlendirmede teklif numarası 2020 yılında 

hazırlanan 3. teklif ve sertifika numarası SQR-HB-20.003 demektir. İlgili Müşteri kuruluşun 

dokümanlarının ve sertifikasının izlenebilirliği bu kodlama sistemi ile sağlanmaktadır. Müşteri 
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kuruluş sertifika numarasını helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün/ler kapsamına dahil 

tüm ürünlerin üzerinde bulundurmalıdır. 

 

SİGMACERT belgelendirmeye karar verdiği müşteri kuruluşların Helal Uygunluk Sertifikalarını 

teslim ederken bu talimatın da www.sigmacert.com adresinde yayınlanmış olduğunun bilgisini 

verir.  

 

SİGMACERT tarafından Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşlar belgelendirme 

sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Helal Uygunluk Sertifikasının geçerliliği devam ettiği 

sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, Helal Uygunluk Sertifikası 

verilen kuruluşların ürün Helal Uygunluk Sertifikası dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi 

gibi) kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşlar İslami değerlere, inançlara uygun olmayan herhangi 

bir isim, logo/ işaret/ sembol veya marka adı veya reklam veya slogan kullanamaz. Bu husus 

promosyon ürünleri için de geçerlidir. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşlar, helal ürünlerin ambalajları üzerine SİGMACERT 

Helal logosunu kullanabilir. Helal uygunluk sertifikası kapsamına dahil edilen ürün/ürünler 

üzerinde SİGMACERT tarafından her müşteri kruluşa özgü tanımlanan SERTİFİKA 

NUMARASINI ve KAREKODUNU bulundurmak zorundadırlar.  

Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Sertifikası verilen ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve 

reklamlarında helal uygunluk logosunu kullanamaz. 

Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün ve/veya ürünlerin logosu başka bir üründe 

kullanılamaz. Kuruluş logoyu sadece Helal Uygunluk Sertifikası verilen ürün reklamlarında 

kullanabilir. 

Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde müşteri kuruluş 

logove helal marka kullanımını durduracaktır. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen 

müşteri kuruluşlara H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesi uyarınca belgelendirmenin askıya 

alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır. 

 

SİGMACERT Raporunun, Helal Uygunluk Sertifikasısının, logosunun SİGMACERT’in izni 

olmadan farklı bir dile çevirilmesi ve çoğaltılması yasaktır. 
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Logo kullanımı için kurallar bu talimat içinde belirtilmiştir. Bu talimatın dışında marka ve logo 

kullanımı yasaktır. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / 

işaret / sembol veya marka adı, reklam ve slogan kullanmamalıdır. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu / işaretini 

/ sembolünü / sloganını ve/veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını 

hatırlatacak herhangi diğer hususları hiçbir yerde ( örnek web sitesi, ürün ambalajları, broşürler, 

tanıtım materyalleri, Helal Uygunluk Sertifikası vb.) Helal Uygunluk logosu ile birlikte 

kullanmamalı ve ilgili logonun bu şekilde kullanımına izin vermemelidir. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, yenilemediği helal markasını tesislerinde, ürettikleri 

helal ürün / hizmetlerinde, market ve/veya süpermarket koridorlarında kullanamaz. 

 

Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, Helal uygunluk değerlendirme logo ve sertifika 

numarasını helal uygunluk değerlendirmeye konu olan tüm ürünlerine net bir şekilde basmalı ve 

her kutu / pakette etiketlemelidir.Etiketleme işlemi güvenli, damgalanmış / yapıştırılmış, 

erişilemez ve silinemez olmalı ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dâhil olmak üzere 

paketin açıklığının hiçbirinin veya tamamının tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen 

kapsanmasına neden olmamalıdır. 

 

Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosu ve sertifika numarası Helal 

Uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün (ler) paketi üzerinde parçalı olmayacak sekilde veya 

paket açıldığında ikiye ayrılmayacak şekilde konumlandırmalıdır. 

Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosu ölçüsünü belgeli tüm helal 

ürünlerinde paket ve/veya kutunun ölçüsüne doğru orantılı olarak düzenlemelidir. 

Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosunu Helal Uygunluk 

değerlendirmeye konu olan ürün haricinde muayene test raporu ve dokumanlar üzerinde 

kullanamaz. 
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Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş için marka ve logo kullanımı için özel ve benzersiz bir 

tanımlama SİGMACERT tarafından sağlanacaktır. Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş 

belirlenen logo ve marka kullanımını sadece Helal Uygunluk Sertifikası sahip ürün için 

kullanabilir. 

 

Helal belgelendirme hizmetleri kapsamında uygunluk verilmiş olan müşteri kuruluş Helal 

Uygunluk logosu / Helal Uygunluk Sertifikasını kuruluşun girişinde ilgililerine sunmalıdır / 

sergilenmelidir. 

MÜŞTERİ KURULUŞ’ un Yükümlülükleri 

1. MÜŞTERİ KURULUŞ, Helal Uygunluk Değerlendirme aşamalarının İslami ilkelere, İslami iş 

ahlakına, OIC/SMIIC şartlarına ve diğer ilgili standart şartlarına (Genel yönetim sistemi 

dokümantasyonu (örneğin; el kitabı, politikalar, sorumlulukların tanımlanması) ,Dokümanların 

kontrolü, Kayıtların kontrolü, Yönetimin gözden geçirmesi, İç tetkik, Düzeltici faaliyetler, 

Önleyici faaliyetlere) her zaman uymakla yükümlüdür. Aksi durumda sertifikası iptal edilir. 

2. MÜŞTERİ KURULUŞ, doküman inceleme ile belgelendirme tetkiki, gözetim, yeniden 

belgelendirme tetkiki, Helal Akreditasyon Kurumu gözetiminde yapılan tetkik ve şikayetlerin 

çözümlenmesi amacıyla bütün alanlara, kayıtlara ve personele erişim de dahil, değerlendirmenin 

yapılabilmesi için gerekli bütün düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

3. MÜŞTERİ KURULUŞ tarafsızlık, İslami iş ahlakı, ve çıkar çatışmasına sebep olabilecek kişi 

ve kurumları SİGMACERT e bildirmekle yükümlüdür. 

4. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal Uygunluk Değerlendirme ye dair şikayetleri ve helal 

belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen her türlü 

kusura karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen faaliyetleri dokümante ederek 

SİGMACERT’e bildirmekle yükümlüdür. 

6. MÜŞTERİ KURULUŞ, sadece helal belgelendirildiği kapsamla ilgili olarak helal 

belgelendirildiğini beyan edebilir. 

7. MÜŞTERİ KURULUŞ, helal sertifikasını, SİGMACERT’ in itibarını zedeleyecek bir şekilde 

kullanamaz ve helal sertifikalı MÜŞTERİ Kurtuluş’unu ve SİGMACERT ‘i yetkisiz kılacak veya 

yanlış yola sevk edebilecek (kötülük veya şiddet uyandırıcı) açıklamalar, yapamaz. 

8. MÜŞTERİ KURULUŞ, sertifikanın askıya alınması, iptal edilmesi durumunda, SİGMACERT 

tarafından istenildiği şekilde, içeriğinde belgelendirmeye atıf yapılan bütün reklam 

malzemelerinin kullanımını durdurmakla ve orijinal sertifikayı 3 gün içinde geri vermekle 

yükümlüdür. 
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9. MÜŞTERİ KURULUŞ, helal sertifikasını sadece Helal Uygunluk Değerlendirme sisteminin 

belirlenmiş OIC/SMIIC standartlarına veya ilgili diğer standart özelliğindeki dokümanlara 

uygunluğunu belirtmek için kullanılabilir. 

10. MÜŞTERİ KURULUŞ, Helal Uygunluk Değerlendirme den kaynaklı logo kullanım hakkı 

için ilgili dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim araçlarında yapılan atıfta, 

SİGMACERT’in web sitesinde yayınlanan Logo Kullanma Talimatında belirtilen kurallara 

uymakla yükümlüdür.  

11. MÜŞTERİ KURULUŞ İzlenebilirlik için güvenli bir takip ve HT. 05 Helal Uygunluk 

Değerlendirme Faaliyetleri Ve İzlenebilirlik Kılavuzu da anlatıldığı gibi izlenebilirlik sistemi 

kullanılmakla ayrıca SİGMACERT, HAK ve ilgili tüketicilere bilgiyi sağlamakla yükümlüdür. Bu 

sistemde, her ürün ayrı ayrı işaretlenmelidir. Bu işaretleme mekanizması,  kopyalanamayan 

güvenlik özelliklerini içermelidir. Müşteri Kuruluş, tedarik zincirinin her iki aşamasında ürün / 

proses / hizmetin orijinal ve Helal olmasını ve hem müşteriler hem de tüketiciler tarafından 

erişilebilmesini sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda, Müşteri Kuruluş SİGMACERT’in piyasa 

gözetimi ve habersiz tetkikler de daha ayrıntılı kontroller yapmasına izin vermekle yükümlüdür. 

12. Müşteri kuruluş helal ürünlerin tüm birim ambalajlarının ve dış nakliye ambalajlarının 

benzersiz bir tanımlayıcı ile işaretlenmesini sağlamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ KURULUŞ 

Helal ürünler için kullanılan spesifik tanımlayıcıların İslami ilkelere uygun, gayrimüslim 

anlaşılmalara sebep vermeyen, helale uygun güvenli, damgalı / yapıştırılmış, erişilemez ve 

silinemez olmasını ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dahil olmak üzere ambalajın 

açılmasının hiçbirinin veya hepsinin tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kaplanmasını 

sağlamakla yükümlüdür. 

13. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal ürünler için kullanılan spesifik tanımlayıcılarda helal ürün 

için; sevkiyat tarihine, depo çıkışına, son kontrolüne, ürünün üretildiği makineye, makineyi 

kullanan operatöre, ara kontrollere, kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya 

girişine ve girdi kontrollerine ve hatta o hammadde ve yardımcı malzemelerin alındığı tedarikçi 

firmalar, üretim tarihi ve yeri,  son kullanım tarihi,  alerjenler, içindekiler, ürün tanımı: (marka 

vs.), laboratuvar deney sonuçları (uygulanabilirse ve varsa), helal sertifika yetkilisi ve helal 

sertifika numarası, ithalatçı, etiket geçerliliği, etiket seri numarası veya spesifik tanımlama 

numarasının yer almasını sağlamakla yükümlüdür. 

14. Müşteri Kuruluş haber vermeden Helal logo kullanımının kontrolü veya şikayetleri 

soruşturmak veya değişiklikleri ele almak için yapılacak kısa süreli tetkikleri gerçekleştirmesinde 

SİGMACERT’e istenilen bilgileri sunmakla yükümlüdür. Kısa süreli tetkiklerde gerektiğinde 
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numune alınarak üründe analiz ve deneyler gerçekleştirilmesine izin vermekle yükümlüdür.  Aksi 

takdirde Sertifika Askıya alınır. Kargo bedeli müşteri kuruluşa aittir. 

15. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamı daraltıldığında buna uygun 

olarak tüm reklam malzemelerini  ve helal sertifikasını değiştirmekle yükümlüdür. 

 

Kullanım Hakkının Boyutu 

1. SİGMACERT, Ankara Ticaret Odasına 274108 numarasıyla kayıtlı olup, 2020/167802 

numarasıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından korunan “SİGMACERT HELAL” ticari 

markasına sahiptir. Belgenin tahsisinden sonra, SİGMACERT markasını kullanması için 

SİGMACERT tarafından MÜŞTERİ KURULUŞ’a yazılı izin verilir.  

2. SİGMACERT markasının ve logosunun kullanımı konusundaki izin sadece MÜŞTERİ 

KURULUŞ’un tetkik edilen faaliyetleri kapsamdaki ürün grubu, markaları ve sahaları için 

geçerlidir. MÜŞTERİ KURULUŞ’un herhangi başka bir konuda veya saha için bu 

markayı kullanmasına müsaade edilmez. MÜŞTERİ KURULUŞ markayı TETKİK 

EDİLEN marka ürün iç ve dış ambalajında SİGMACERT web sitesinde yayınlanan Logo 

Kullanım Talimatına uygun kullanmak zorundadır. 

3. MÜŞTERİ KURULUŞ helal sertifikaları yenilemeyen tesislerinde veya ürettikleri ürün/ 

hizmetlerde veya satış dükkânları veya süpermarket reyonlarında helal işaretini 

kullanamayacaktır.  

4. Sertifikanın askıya alınması /iptal edilmesi/ tekrar yenilenmesi konusunda yayımlama 

hakkı SİGMACERT’e aittir. Gizli bilgiler Müşteri Kuruluşun izni olmadan paylaşılmaz. 

5. Logo kullanımı; H.TL. 02 Logo Kullanma talimatı şartlarına uygun yapılır. Müşteri 

Kuruluş, Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün grubu kapsamı dışında hiçbir 

hak iddia edemez. Logo kullanım hakkı verildiği durumlarda, logo kullanımı belirlenmiş 

kısıtlamalara tabi olur. Sertifikalandırılması yapılmış ürün grubu kapsam dışında hiçbir 

hak iddia edilemez. Logo, marka ve belge ve diğer hakların kullanımı sistem 

belgelendirilmesini ifade edecek şekilde yanlış kullanılmamalıdır. Kapsamda değişiklikler 

mümkündür fakat bu durum yeni bir tetkik gerektirebilir bu nedenle kapsamın mahiyeti 

hakkında SİGMACERT yetkilileri ile iletişime geçilmelidir. 

6. Helal sertifikalandırılması yapılan ürünler/üretim hatları/adresleri haricinde diğer 

ürünlerde logo kullanımı kesinlikle kullanılmamalıdır. 

7. Sertifikayı alan firma sertifikayı sadece üzerinde adresi yazan üretim yerleri ve kapsamda 

bulunan ürünler için kullanabilir. Sertifika üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka 

faaliyet alanlarını ve ürünlerini yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Sertifika  üzerinde 

adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde  başka kurum ya da tüzel kişiliğe 

devredilemez 

8. SİGMACERT markasının kullanılmasına sadece Logo Kullanım Talimatında belirtilen 

durumlarda müsaade edilir. SİGMACERT markası tüm belgeli helal ürünlerde her 

kutu/ambalaj üzerinde açık ve görünür şekilde basılmış olmalıdır Marka okunaklı ve net 

olmalıdır.  

9.  MÜŞTERİ KURULUŞ, SİGMACERT markasını reklamda vs. kullanmadan önce, bu 

markanın kullanılacağı evrak, doküman vs. SİGMACERT’e ibraz etmeye mecburdur. 

10. SİGMACERT markasının MÜŞTERİ KURULUŞ tarafından kullanılmasına sadece 

MÜŞTERİ KURULUŞ ismiyle ve MÜŞTERİ KURULUŞ’un işi ile direkt ilişkili 

durumda müsaade edilir. MÜŞTERİ KURULUŞ’ un ürünleri üzerinde veya ürün veya 
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üretim metotları ile ilgili kullanılmasına müsaade edilmez. Markanın kullanımı, 

SİGMACERT’in izni ile sınırlıdır. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal hizmetlere ilişkin 

SİGMACERT SERTİFİKASINI sadece MÜŞTERİ kuruluşun helal uygunluk belgesine 

sahip olan tesisin girişinde sergilemekle yükümlüdür. 

11. MÜŞTERİ KURULUŞ, kısmen ve/veya okunabilirliği engelleyecek şekilde 

SİGMACERT SERTİFİKASINI çoğaltamaz, SERTİFİKA nın orijinal kopyaları veya 

fotokopileriyle oynayamaz, SİGMACERT in  kontrolü ve izni olmadan SERTİFİKA 

ve/veya deney raporlarını diğer dillere tercüme ettiremez. 

12. MÜŞTERİ KURULUŞ, SİGMACERT markasını rekabet kanunu esaslarına göre 

kullanmaya ve kamuoyunda yanlış izlenim yaratabilecek, tetkik ile doğrudan ilgili 

olmayan veya yanıltıcı beyanlar vermekten kaçınmaya mecburdur. Bunun dışında 

MÜŞTERİ KURULUŞ’un, tetkikin herhangi bir devlet kurumunun kontrolüne verilmesi 

intibasını doğuracak açıklamalar ve bildirimlerde bulunmaması gerekir.  

13. SİGMACERT, MÜŞTERİ KURULUŞ’un sözleşme şartlarını ihlal etmesi konusunda 

üçüncü kişilere hiçbir sorumluluk yüklemez.  

14. MÜŞTERİ KURULUŞ, talimatta kullanımı tanımlanan SİGMACERT markasını yukarda 

belirtilenlere göre ve logo talimatında belirtildiği şekilde kullanma hakkına sahiptir.  

15. MÜŞTERİ KURULUŞ’un sertifikalar üzerinde değişiklik yapma, bunları reklam, 

yanıltıcı, gerçek olmayan veya kamuoyunda yanlış anlaşılmalara vb. başka nedenlerle 

kullanma hakkı yoktur.    

16. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal Uygunluk Değerlendirme ile ilgili beyanlarının Helal 

Uygunluk Değerlendirme kapsamı ile tutarlı olmasından sorumludur. 

17. SİGMACERT ‘in, herhangi bir gerekçe göstermeksizin öngördüğü deney ve muayenelerin 

tamamını veya bir kısmını tekrar yapma veya yaptırma hakkı her zaman vardır. 

18. Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosunu Helal Uygunluk 

değerlendirmeye konu olan ürün haricinde muayene test raporu ve dokumanlar üzerinde 

kullanamaz. 

Kullanma Hakkının Bitimi 

1. MÜŞTERİ KURULUŞ’ un SİGMACERT markasını kullanma hakkı ve sertifikayı 

muhafaza etmesi, aşağıda belirtilenlerin olması durumunda derhal sona erer: 

 MÜŞTERİ KURULUŞ’ un, işin yapısında meydana gelen önemli değişiklikleri veya 

helal sertifikayı direkt olarak etkileyen değişiklikleri bildirmemesi, 

 Sertifikanın ve SİGMACERT markasının süreklilik arz eden bir biçimde kötüye 

kullanılması (İslami etik değerlerler ile örtüşmemesi vb.), 

 Piyasa gözetimi sonucu yapılan habersiz tetkikin neticesi OIC/SMIIC, yasal şartlar 

veya İslami İş etiğine uymuyorsa, 

 Muayene ve deney sonuçlarında veya habersiz tetkiklerde İslami ilkelere ve 

OIC/SMIIC şartlarına aykırı bir durum var ise, 

 MÜŞTERİ KURULUŞ’ un iflas durumu ilan etmesi veya bu iflas durumunun servet 

yokluğu nedeniyle mahkemece kabul edilmediğinde, 

 Kamu düzenine ve İslami ilkelere aykırı fiil içinde bulunduğu, yüz kızartıcı bir suça 

iştiraki mahkemece tespit edilmesi durumunda, 

 Belirlenen süre içerisinde, tetkik ücretinin ödenmemesi durumunda. 
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2. MÜŞTERİ KURULUŞ’un SİGMACERT markasını kullanma hakkı ve helal sertifikayı 

muhafaza etmesi: 

Eğer MÜŞTERİ KURULUŞ SİGMACERT markasının kullanımında müşteri kuruluşun 

adı veya markası, İslamla ilgili herhangi bir ilgisiz ögeyi kapsar veya İslami değerler veya 

kurallara aykırı olur ise veya İslami değer inançlarına aykırı herhangi bir isim, 

logo/işaret/sembol,  marka adı,  reklam, slogan kullanır ise,  logo talimatı ve sözleşme 

hükümlerine aykırı biçimde kullanmış ise herhangi bir bildirim yapılmaksızın 

SİGMACERT logo/marka kullanım hakkını iptal edilebilir. 

 

3. Kullanma hakkı bittiği zaman, MÜŞTERİ KURULUŞ’un SİGMACERT helal sertifikasını 

SİGMACERT’e geri iade etme mecburiyeti vardır. MÜŞTERİ KURULUŞ’ un yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda, MÜŞTERİ KURULUŞ’un 

kendi haklarının korunması ve zararlarının karşılanması için her türlü yasal yolu talep etme 

hakkı vardır. 

 

4. SİGMACERT müşteri kuruluşu, iptal edilen kapsamla ilgili rapor/belge düzenleyemez, 

dokümanlarında SİGMACERT helal logosunu kullanamaz ve SİGMACERT Helal 

Sertifikasına atıf yapamaz, Sertifika logosu için resmi belgelendirme dokümanları, kamu 

bilgisi ve yetkilerine gerek tüm değişiklikleri uygular. SİGMACERT müşteri kuruluşu, 

buna yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıtlarını SİGMACERT ’a iletmekle 

yükümlüdür.  

 

5. Bir Sertifikanın iptal edilmesinden önce, SİGMACERT,  Sertifika kapsamına dahil olan 

helal ürünlerle ilgili sonuçlara, uygunluk işaretinin stoktaki tüm ürünlerden ve hatta 

mümkünse piyasadaki tüm satılmış ve stok helal ürünlerden kaldırılması gerekip 

gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir. SİGMACERT,  Sertifika sahibinin 

tüketicilerini, HAK, Yasal Otoritenin bilgilendirilmesinin Sertifika sahibi tarafından veya 

SİGMACERT tarafından bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere (ciddi nitelikte olması 

halinde) başka işlemlerin gerekip gerekmediğine Belgelendirme Komitesi karar verir. 

3.SİGMACERT Logosunın Formatı ve Kullanımı 

 

3.1. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu bu dokümanda detaylı olarak anlatılan formatlarda, 

ebatta ve renkte kullanılmalıdır (Şekil-1).  

 

3.2. SİGMACERT Helal Uygunluk logosunda ilgili akreditasyon, akreditasyon numarası, 

SİGMACERT Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmiştir (Şekil-1).  
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3.3. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu www.sigmacert.com adresinden erişime 

sunulmaktadır. 

 

3.4. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu, A4 ebatından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi 

üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere yüksekliği 40 mm’den daha büyük boyutta 

olmamalıdır.  

 

3.5. SİGMACERT Helal Uygunluk logosunın A4’ten daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine 

basılması halinde, SİGMACERT’e temin edilecek uygun ebatlı SİGMACERT Helal Uygunluk 

logosu kullanılabilir.  

 

3.6. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu, hiçbir şartta 10 mm yüksekliğinden küçük bir boyutta 

kullanılamaz.  

 

3.7. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu kabartma şeklinde kullanılabilir.  

 

3.8. SİGMACERT Helal Uygunluk logosunun kullanılacağı doküman zeminin renkli olması 

durumunda SİGMACERT Helal Uygunluk logosu beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.  

 

3.9. SİGMACERT Helal Uygunluk logosunun elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu 

dokümandaki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılamalıdır:  

 SİGMACERT Helal Uygunluk logosunun formatında herhangi bir değişiklik 

yapılmamalıdır.  

 SİGMACERT Helal Uygunluk logosunın kullanılacağı doküman zemininin renkli olması 

durumunda logo beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. 

4.SİGMACERT  HAK  Logosunun Kullanımına/Kullandırmasına İlişkin Genel Hükümler 

 

 4.1. HAK tarafından akredite edilmiş SİGMACERT, uygunluk değerlendirme vb. faaliyetleri 

sonucunda düzenleyeceği raporlarda ve belgelerde HAK’ın Helal Akreditasyon Logosunu HAK 

Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Logosunun Kullanım ve İzlenebilirlik (AKR-Rh-005)” 

rehberindeki şartlara uymaktadır. https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-

markasi (Şekil A)  

file:///D:/1.%20HAK%2029.07.2020/0.%20ORİJİNAL%20SİSTEM%20%20DOKÜMANLARI/2.TALİMATLAR/(AKR-Rh-005)
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4.2. SİGMACERT her türlü basılı ve görsel belgeler ile tanıtım ve reklam materyallerinde HAK 

Helal Akreditasyon Logosunu HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Logosunun Kullanım 

ve İzlenebilirlik (AKR-Rh-005) Rehberinde belirtilmiş usul ve esaslara bağlı kalmak suretiyle 

kullanır.  

 

4.3. SİGMACERT, HAK Helal Akreditasyon Logosunu akreditasyon statüsüne ilişkin yanıltıcı 

bilgi verecek ve/veya yetkisizlik teşkil edecek şekilde kullanamaz.  

 

4.4. SİGMACERT, HAK Helal Akreditasyon logosunu kullanarak düzenleyeceği raporlarda ve 

belgelerde, HAK’tan akredite olduğu kapsamı ve faaliyetlerini açıkça belirtir. 

 

4.5. HAK Helal Akreditasyon Logosu;  

 Sadece akredite edilen kapsamda ve SİGMACERT logosu ile birlikte kullanılabilir.  

 HAK Logosu SİGMACERT logosundan daha ön planda ve daha belirgin olmamalıdır.  

 Deneye tabi tutulmuş/muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine HAK logosu 

konulamaz. 

 Herhangi bir ürünün, hizmetin, sistemin veya personelinin HAK tarafından ‘helal’ olarak 

Helal Uygunluk Sertifikası aldığını ima edecek şekilde kullanılamaz.  

 Deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri ve bunların sonuçları için HAK’ın 

sorumluluğu üstüne aldığını veya garantör olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz. 

 

4.6. SİGMACERT aynı kapsam için başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş ise, 

SİGMACERT’in düzenlediği rapor, belge, kırtasiye malzemeleri, tanıtım ve reklam 

materyallerinde diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon logosu ile beraber HAK helal 

akreditasyon logosunu da kullanabilir. Bu durumda HAK helal akreditasyon logosu, diğer 

kuruluşların markaları ile aynı görünürlük seviyesinde HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon 

Logosunın Kullanım ve İzlenebilirlik (AKR-Rh-005) Rehberinde Gösterildiği Şekilde olmalıdır. 

  

4.7. Kural olarak, HAK’ın verdiği akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen uygunluk 

değerlendirme faaliyetlerine konu olan nihai ürünlerin üzerinde HAK Helal Akreditasyon Logosu 

görsel olarak kullanılamaz. Ancak akredite SİGMACERT, helal belgelendirme hizmeti verdiği 

müşteri kuruluşlarının ürünlerinin üzerinde yer alacak SİGMACERT logosunın bütünlüğünü 

https://www.hak.gov.tr/data/5d8218fa13b876c87c33bfa7/AKR-Rh-005.pdf
https://www.hak.gov.tr/data/5d8218fa13b876c87c33bfa7/AKR-Rh-005.pdf
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bozmayacak şekilde yazılı atıfta bulunabilir: "T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan akredite 

edilmiştir." (Şekil-2)  

 

4.8. SİGMACERT; HAK Logosunun Kullanımını Tablo 1 de Tanımlamış olup, kendisinden helal 

belgelendirme hizmeti alan müşteri kuruluşlarının, taşeronlarının ya da helal belgelendirme 

faaliyetiyle ilgili herhangi bir üçüncü tarafın bu dokümanda belirtilen şartlara uymasını müşteri 

kuruluş sözleşmelerinde sağlamaktadır. 

 

4.9. SİGMACERT kendi oluşturduğu Marka reprodüksiyonlarını bu dokümanda verilen format, 

ebat detayları ve renklerle aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. 

 

4.10. SİGMACERT tarafından sertifika, marka ve helal uygunluk değerlendirme logo 

kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar; 

 SİGMACERT tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda, marka 

ve belge işareti anlam karmaşası oluşmayacak şekilde kullanmalıdır, 

 SİGMACERT genel kural ve şartlar dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin fesih 

edilmesi durumunda SİGMACERT markası ve logosunun kullanımını durdurmalı ve 

reklam malzemelerinde ilgili marka ve logoya referans yapılmamalıdır. 

 SİGMACERT Helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve izlenebilirlik klavuzu 

dokümanında belirtilen belge/sözleşmenin askıya alınması durumunda SİGMACERT 

markası ve logosunun kullanımını durdurmalıdır. 

 Sadece belgeleri/sözleşmeleri kapsamında SİGMACERT'ten temin ettikleri bayrakları 

kullanabilirler. 

 Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde SİGMACERT 

belge, marka ve belge işaretini kullanamaz, 

 Belge, marka ve belge işareti kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez, 

 SİGMACERT marka ve belge işaretini kırtasiye, reklam tanıtım ve benzeri materyallerinde 

kullanabilir ancak belgelendirme kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin yapılan 

tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde SİGMACERT marka ve belge işareti 

kullanılamaz. 
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5.SİGMACERT İzlenebilirlik Takibi 

Helal Belgelendirme Tetkiklerinde; SİGMACERT marka kullanımının değerlendirilmesini 

H.FR.073 ve H.FR 063 OIC SMIIC1 Kontrol Listesiyle sorgulanmaktadır. 

Helal gıda parti malı belgelendirmeler için kesimi gerçekleştirilen hayvanların izlenebilirliği, o 

ülke ve/veya bakanlık tarafından hayvanlara spesifik olarak verilen seri numarası ile belge 

üzerinde izlenebilirlik sağlanmaktadır. 

Helal Belgelendirme Tetkiki esnasında üretim sürecine dahil olan herhangi bir hammadde veya 

ara ürüne ait helal belgeleri sorgulanırken; müşteri kuruluşun bize sunmuş olduğu helal 

belgesinin önceliklik olarak geçerliliği ve gerçekçiliği sorgulanır. Buna ek olarak; Helal 

belgesini veren belgelendirme kuruluşunun SMIIC ve SMIIC’e üye ülkeler tarafından tanınan 

ve/veya HAK tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olması tercih edilir. 

Belirlenen şartları sağlayan bir kuruluş değil ise, ilgili belgelendirme kuruluşunun ulusal veya 

uluslararası bir akreditasyona sahip olduğu doğrulanır. Herhangi bir akreditasyona sahip 

olmayan veya ulusal ve/veya uluslararası akreditasyona sahip olmayan belgelendirme 

kuruluşlarınca verilen belgeler, SİGMACERT tarafından ilgili ürünler için dikkate alınmaz ve 

kabul edilmez.  

HAK Akreditasyon markasının kullanımında AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal 

Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi referans alınır. 

Helal belgesine sahip kuruluş için SİGMACERT Helal markası ve karekod (QR) ) kullanımı için 

özel ve benzersiz bir tanımlama SİGMACERT tarafından sağlanacaktır. Helal Belgesine sahip 

kuruluş belirlenen SİGMACERT Helal markası ve karekodu sadece Helal belgesine sahip ürün 

etiketinde kullanacaktır.  

Karekod ile yapılacak sorgulama ile müşteri kuruluşa ait sertifika numarası, helal uygunluk 

değerlendirmesi gerçekleştirilen ürün(ler), ilgili ürüne ait seri no, parti no, sertifika kapsamına 

dahil olan saha(lar), sertifika durumu (aktif/askı/iptal), ürün içeriğinde kullanılan OIC/SMIIC 

24’e göre şüpheli maddelerin varlığının bilgisi, gıda ile temas eden ambalaj/materyal ya da 

malzemelerin gıdaya uygunluğunun bilgisine erişim sağlanabilecektir. Karekod helal uygunluk 

değerlendirme sertifikası üzerinde yer alacaktır ve ürün üzerinde kullanılması için sertifika 

gönderiminde sertifika eki olarak gönderilecektir. 

Müşteri kuruluş karekodları helal uygunluk değerlendirmeye konu olan tüm ürün(ler) birincil 

ambalaj üzerinde bulundurmakla yükümlüdür. 

Müşteri kuruluş karekodları sertifika üzerinde yer alacak ve piyasa gözetimi/gözetim/habersiz 

tetkiklerde ürün üzerindeki güncelliği takip edilecek ve tetkik sonrası değişiklik olması halinde 

kontrol edilerek güncellenecektir. 

Helal belgesine sahip kuruluş, SİGMACERT Helal markasının orijinal özelliklerini 

değiştirmediği sürece H.T. 02 Logo kullanım talimatında belirlenen renk kodlarına ve renk 

tonlarına ulaşmayı hedefleyerek, birincil ambalaj üzerinde ilgili SİGMACERT Helal markasını 
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kullanacaktır. Kullanım esnasında baskı yapılacak olan materyallerden / baskı yönteminden vb. 

kaynaklanan durumlardan dolayı SİGMACERT Helal markası renk değişimi söz konusu olabilir. 

Bu durum kabul edilmektedir. 

 

Şekil 1. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu( Matbaada kullanılacak renk ALTIN VARAK 

olacaktır): 
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Şekil 2. SİGMACERT Helal Uygunluk logosu (T.C. HELAL AKREDİTASYON 

KURUMUNDAN AKREDİTEDİR yazılı) ( Matbaada kullanılacak renk ALTIN VARAK 

olacaktır): 

 

 

 

Şekil A. HAK Akreditasyonlu SİGMACERT Helal Uygunluk logosu( Matbaada kullanılacak renk 
ALTIN VARAK olacaktır): 
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Helal Uygunluk Sertifikasılandırılmış Müşteri Kuruluş tarafından SİGMACERT Logosu ile HAK 

Akreditasyon Logosu Kullanım Şartları 

Kullanım Alanı HAK Akreditasyon Logosu SİGMACERT Helal Uygunluk 

Sertifikasısyon Logosu 

 

Ürün Üzerinde 

“TC . Helal Akredidasyon 

Kurumundan Akreditedir” 

Şartıyla Şekil 2 

Kullanılabilir 

Reklam (ör:Büyük  ölçekli  reklamlar  

posterler,tv reklamları   promosyon,   

videolar,broşür ler,web site) 

TC . Helal Akredidasyon 

Kurumundan Akreditedir” 

Şartıyla Şekil 2 

Kullanılabilir 

Promosyon Ürünler Kullanılmaz Kullanılmaz 

Bayrak Kullanılmaz Kullanılabilir 

Araç Kullanılmaz Kullanılmaz 

İlk Paketleme (ambalaj  

üzerinde) 

T.C. Helal Akredidasyon 

Kurumundan Akreditedir” 

Şartıyla Şekil 2 

Kullanılabilir 

İkinci Paketleme (ambalaj 

üzerinde) 

T.C. Helal Akredidasyon 

Kurumundan Akreditedir” 

Şartıyla Şekil 2 

Kullanılabilir 

Pencere Yapışkanı Kullanılmaz Kullanılmaz 

Uygunsuzluk Raporu  Kullanılmaz Kullanılmaz 

Laboratuar Testleri, Kalibrasyon 
ve Muayene Raporları 

Kullanılmaz Kullanılmaz 

Takvim/Ajanda/Yılbaşı kartı Kullanılmaz Kullanılmaz 
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Revizyon İzleme: 

 

No Rev. Tarihi Rev. 

No 

Revizyon Açıklaması 

1 17.09.2019 00 
Doküman yayınlandı 

2 09.07.2020 01 Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 09.07.2020 

tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı 

3 30.07.2020 02 Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 30.07.2020 

tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı 

4 27.11.2020 03 Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 27.11.2020 

tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı 

5 23.01.2021 04 Uygulanabilir şartlara uygunluğun sağlanması için 23.01.2021 

tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı 

    

 

 

 

 

 


