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1.

AMAÇ

Bu talimatın amacı; Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği'nin yetkilendirmiş olduğu belgelendirme
kuruluşlarının ve bu kuruluşlardan belge almış olan firmaların HelalDer logosunu nasıl kullanmaları
gerektiğini açıklamaktır.

2. KAPSAM
Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği'ne ait logoların uygun boyutlarda kullanımı ve kullanım
alanları ile ilgili esasları kapsar. Kuruluşlar belgelendirme veya yetkilendirme sözleşmesinin
imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine
uymakla yükümlüdürler.

3. TANIM
Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından korumaya alınmış
ve aşağıdaki şekildedir.

HELALDER LOGOSU: HelalDer ismini tanıtmak amacıyla kullanıldığı logodur

Şekil 1: HelalDer Logosu
HELALDER SERTİFİKASYON LOGOSU: HelalDer tarafından yetkilendirilmiş
Belgelendirme kuruluşların verdiği belgelerde kullanılacak logodur.

Şekil 2: HelalDer Sertifikasyon Logosu

© Geliştirilen bu kurallar Helalder – Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür

4. GENEL

Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ISO 22000 sistem
belgelendirme alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirerek helal
sertifika onayı veren kar amacı gütmeyen kuruluştur. Ayrıca Helal ürün sağlama konusunda
standart ve bilgi üretmeyi amaçlamaktadır.

 Bu talimatta belirtilen şartlar; HelalDer tarafından yetkilendirilmiş bütün belgelendirme
kuruluşları tarafından yerine getirilmelidir.

 Belgelendirme kuruluşları, kendilerinden belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de bu
Rehberde belirtilen şartlara uymasını sağlamak için gereken her tür önlemi almalıdır.

 HelalDer tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, kullanım izni aldıkları

HelalDer Sertifikasyon logosunu, müşterilerinin,taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü
tarafın yetkisiz kullanımını engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalıdır.

 HelalDer logosunu kullandırma hakkı sadece Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği'ne aittir.
 HelalDer tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, HelalDer logosunu

Kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon
Faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilirler.

 HelalDer tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar; yetki kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu
müşterilerine tam olarak açıklamaktan sorumludur.

 HelalDer logosu içeren her türlü belge ve raporda Helalder tarafından teyit edilmiş bütün
faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

 HelalDer tarafından yetkisi iptal edilen kuruluşlar HelalDer logosu içeren her türlü sertifika,
rapor, promosyon ve reklam malzemesi dağıtımını derhal durdurmalıdır. Derhal
durdurulmasını temin edecek prosedürlere sahip olmalıdır.

 HelalDer logosunun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve izlenmesi, denetimlerde
veya alınacak şikayet/ itirazlarda yapılacak ilgili kayıtlar tutulmalıdır. HelalDer logosunun
yanlış kullanılmasında oluşturulan ilgili prosedür uygulanmalıdır.

 HelalDer logosunun kötüye kullanım durumunda; kullanımın geri çekilmesi veya
Gerektiğinde uygun hukuki işlemin yapılması şeklinde olmalıdır
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 Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları HelalDer logosunun kullanım şekillerini
denetlemelidir. HelalDer logosunu hangi şartlar altında kullanacağını tanımlamalıdır.
5. LOGO FORMATI
Logo kullanım büyüklüğü ne olursa olsun, kullanıldığı her yerde tam kare bir çerçeve
içerisine yerleşecek şekilde kullanılacaktır.
Logo; kırmızı renkli hilal, hilalin üzerinde beyaz renkte calibri yazı tipi “Helal Derneği” yazısı,
iç kısımda turkuaz renkli dünyayı temsil eden daire, dairenin üzerinde yeşil renkte arapça
“helal” yazısı, kırmızı renkte yıldız, semazeni temsil eden yeşil çizgiler ve semazenin kollarını
temsil eden kırmızı hattan oluşmaktadır.

Şekil 3: Logo üzerinde renk gösterimi
HelalDer logosu hologram veya kabartma şeklinde kullanılabilir.

6. LOGO KULLANIM TALİMATI
6.1. LOGONUN SERTİFİKA ÜZERİNDE KULLANIMI
Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinden yetki almış olan belgelendirme kuruluşları,
yayınlayacakları helal belgelerinde logoyu, şirketin kendi marka veya logosundan küçük
olmayacak ve marka belirgin olacak şekilde sertifika üzerine renklerine uygun şekilde
basmalıdır. Logo ile birlikte aşağıda verilen ifadelerden her hangi birisi de logonun altına
okunur olacak şekilde yazılmalıdır.
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Türkçe;

 “Bu sertifikanın geçerliliği www.helalder.org.tr adresinden doğrulanabilir”
 “Sertifika ve geçerliliğini www.helalder.org.tr adresinden sorgulayabilirsiniz”
İngilizce;
“The validity of this certificate can be verified through www.helalder.org.tr “


 “This certificate and its validity can be searched from www www.helalder.org.tr “
Arapça;

  في الشھادة ھذه صحة ﻣن التحقق يمكنwww.helalder.org.tr
  والستفسار الشھادة صحةwww.helalder.org.tr
Farsça;

  در به تواند یم ناﻣهیگواه نیا اعتبارwww.helalder.org.tr .است شده دﯾــیتــا
  در جو و پرس و ناﻣهیگواه اعتبارwww.helalder.org.tr
HelalDer logosu sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için kullanılmalıdır. Belge
kapsamı dışındaki faaliyet alanlarını da kapsıyormuş gibi yanlış anlaşmaya neden
olmamalıdır.
6.2. LOGONUN ÜRÜNLERDE KULLANIMI
Sağlık Güvenlik ve Helal Derneği logosu ürünlerin birincil ambalajlarında aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilerek kullanılabilir
.Ürünlerin birincil ambalajlarında logonun yanında mutlaka ilgili belgelendirme kurumunun
ismi veya logosu ile birlikte ve ilgili belgelendirme kurumunun izin vereceği ölçüler içerisinde
kullanılmalıdır
.Tek başına Sağlık Güvenlik ve Helal Derneğinin ürün onay logosu kullanılamaz
.Ürünlerin taşınması amacı ile kullanılan dış ambalajlar üzerinde, belgenin ürüne ve ilgili
Yönetim Sistemine verildiğini belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir.
.Ürünlerin ambalajlarında aşağıdaki ifade mevcut mevzuatın izin verdiği ölçüde yazılabilir.
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“Bu Ürün Helal Gıda Yönetim Sistemi Helal 22: 2013 standardına uygun olduğu Sağlık,
Güvenlik ve Helal Derneği ile .......................... tarafından belgelendirilmiş bir tesiste
üretilmiştir.” şeklinde olabilir.”

Şekil 4: HelalDer Birincil Ambalaj Logosu

6.3. LOGONUN REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI
HelalDer logosu, Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneği hakkında yanlış bilgilenmeye sebep
olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
Bu rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, HelalDer tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde HelalDer logosunu kullanma hakkına sahiptir.
HelalDer tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar,
HelalDer logosunu kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde belge kapsamına
uygun şekilde kullanabilir.
Belge almaya hak kazanan kuruluşun kapsam dışında kalan ürünleri var ise (tüm ürünlerin
helal ürün olduğu kanısına varılacak şekilde) kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri
materyallerde kesinlikle kullanmamalıdır.
HelalDer logosu yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının
markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
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Şekil 3: Reklam materyallerinde logo gösterimi
Yetkilendirilmiş kuruluş; üzerinde HelalDer logosu kullanacağı her tür malzemeyi
(kırtasiye, vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak HelalDer' in onayını
almalıdır.
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