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A. AMAÇ       
Bu talimat, NİSSERT tarafından helal yönetim sistemi konusunda sertifikalandırılmış kuruluşların 
SERTİFİKA ve marka kullanımına ilişkin kuralları belirler: 
 
B. UYGULAMA: 
1. NİSSERT aşağıdaki NİSSERT markalarını, kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü’nün 30.03.2004 

tarih ve 52689 sayılı kararı ile onaylattığı logosundan dolayı almıştır.  
 

OIC/SMIIC 1 Helal Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazananlar için; 
 
 

    
 

 
 
 
 
             
 
2. NİSSERT ’den Sertifika almaya hak kazanan firmalar NİSSERT markası ve Sertifikasını bu Talimatta 

yazan şartlara göre kullanmak zorundadır. 
 

3. Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo/ 
işaret / sembol veya marka adı, reklam ve slogan kullanmamalıdır. 
 

4. Helal Uygunluk Sertifikasına 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. 
 

 
Ancak; 

a. 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. 

 
 

b. Müşteri Kuruluş, yenilemediği helal markasını tesislerinde, ürettikleri helal ürün / 
hizmetlerinde, market ve/veya süpermarket koridorlarında kullanamaz.  

 
 

T.C. HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDAN 
AKREDİTEDİR. 
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5. NİSSERT markası, NİSSERT tarafından sertifikalandırılmış kuruluşlar reklam amacı ile markayı 
kullanabilirler. 

 
 Ancak;  
 

a. Web sayfalarından, dokümanlarda, broşürlerde, reklamlarda… Vb. iletişim ortamlarında 
sertifikaya gönderme yapılırken, NİSSERT’ in işbu talimatına uyulacaktır: 

 

 Sertifikalandırılmanın amacı ve kapsamı dışına taşan veya yanlış anlama ve yorumlara yol 
açabilecek beyanlarda bulunulamaz. 
 

 Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Sertifikası verilen ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve 

reklamlarında helal uygunluk logosunu kullanamaz. 
 

 NİSSERT markası;  ürüne, hizmete, özel bir sürece veya sertifikada yazılı yönetim sistemi 
ve kapsamı dışındaki sistemlerin sertifikası veya işareti olarak kullanılamaz.   

 

 Sertifikanın askıya alınması, geri alınması veya kapsamının daraltılması gibi durumlarda; 
Sertifika ve marka ile ilgili tüm reklamlarda, internet sitesinde, broşür ve tanıtıcı 
kitapçıklarda gereken düzeltmeler yapılacak ve müşteri, bunun için NİSSERT’ le temas 
kuracaktır. 

 
b. Sertifika veya marka; Akreditasyon kurumunun ve NİSSERT’ in itibarına gölge düşürecek 

ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılamaz. 
 

c.  NİSSERT markası, laboratuvar test raporları, kalibrasyon veya kontrol raporları ile 
birlikte kullanılamaz. 

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

sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. 
 

7. NİSSERT marka ve sertifikası, müşterinin Sertifika kapsamında yer almayan bölümünde, bağlı 
kuruluşta veya iştiraklerinde kullanılamaz. 
 

8. NİSSERT marka ve sertifikasının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, 
her türlü yasal hak NİSSERT ‘e aittir. 

 
9. Bu talimat dışında marka ve sertifika kullanımı tespit edilirse eldeki mevzuata göre işlem yapılır. 

Yapılacak işlem,  sözleşmede (teklif ve sertifikasyon şartları)  belirtilmiştir. 
 

10. NİSSERT Sertifikası tüzel kişilere düzenlenir. Sertifika ve marka üçüncü şahıslara devredilemez. 
 

11. NİSSERT’ den Sertifika almaya hak kazanan firmalara,  NİSSERT marka “yazılımı” ve kullanım hakkı 
verilir.   

 



 
                                        Sertifika ve Marka Kullanımı Talimatı 

Hazırlayan Onaylayan 
 
 

Seda GÜNEŞ İlhan KOÇHİSARLI 
 

 

  
BU DOKÜMANIN HER HAKKI NİSSERT’E AİT OLUP, NİSSERT’İN YAZILI İZNİ OLMADAN ÇOĞALTILAMAZ ve DAĞITILAMAZ.    

H-TA-04  Rev.A.00-16.12.2019                                                                                                                                    3 / 4           

 
 
 
12. NİSSERT Markası, E-mail ya da CD ortamında müşterilere iletilir.  
 
13. NİSSERT Markası; orantıları değiştirilerek, renkleri değiştirilerek kullanılamaz. 
 
14. NİSSERT Markası, rengi ve yazıları ayırt edilemeyecek kadar küçültülemez. 
 
15. Müşterilerin logosundan/markasından daha büyük kullanılamaz.  
 
16. HAK Markasının kullanımı ile ilgili olarak “HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının 

Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi (AKR-Rh-005)” dikkate alınır. Rehberin güncel hali 
https://www.hak.gov.tr/  adresinden kontrol edilerek kullanılır. Bu rehberde atıfta bulunulan 
HAK markaları aşağıdaki gibidir.  

 

a)  HAK Resmi Logosu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b) HAK Helal Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluş Logosuyla Kullanımı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. NİSSERT, düzenleyeceği sertifikalarda HAK logosuna 20x20 mm ebatından az 40x40 mm 
ebatından fazla olmamak kaydıyla yer verir.  

 
 
 

 
 

https://www.hak.gov.tr/


 
                                        Sertifika ve Marka Kullanımı Talimatı 

Hazırlayan Onaylayan 
 
 

Seda GÜNEŞ İlhan KOÇHİSARLI 
 

 

  
BU DOKÜMANIN HER HAKKI NİSSERT’E AİT OLUP, NİSSERT’İN YAZILI İZNİ OLMADAN ÇOĞALTILAMAZ ve DAĞITILAMAZ.    

H-TA-04  Rev.A.00-16.12.2019                                                                                                                                    4 / 4           

 
 
18. Müşteri Kuruluş için NİSSERT Logosu ile HAK Akreditasyon Logosu Kullanım Şartları 
 

Kullanım Alanı HAK Akreditasyon Logosu 
NİSSERT Helal Uygunluk 

Sertifikasyon Logosu 

Ürün Üzerinde HAK Logosu kullanılamaz.  Kullanılabilir 

Reklam (ör: Büyük ölçekli 
reklamlar posterler, tv reklamları 
promosyon, videolar, broşürler, 
web site) 

HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılabilir 

Promosyon Ürünler HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılmaz 

Bayrak HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılabilir 

Araç HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılmaz 

İlk Paketleme (ambalaj üzerinde) HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılabilir 

İkinci Paketleme (ambalaj 
üzerinde) 

HAK Logosu kullanılamaz. Kullanılabilir 

Pencere Yapışkanı  HAK Logosu kullanılamaz.  Kullanılmaz 

Uygunsuzluk Raporu 
(Ör: Test/Kalibrasyon Raporu) 

HAK Logosu kullanılamaz.  Kullanılmaz 

Laboratuvar Testleri, Kalibrasyon 
ve Muayene Raporları 

HAK Logosu kullanılamaz.  Kullanılmaz 

Takvim/Ajanda/Yılbaşı Kartı HAK Logosu kullanılamaz.  Kullanılabilir 

 
 


