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1. AMAÇ  

 

Bu prosedür, Teknik Birim Müdürlüğü tarafından belge ve/veya marka kullanma hakkı verilen bir kuruluşun 

belgesinin uyarma, askıya alma, belgenin iptali ve sözleşmesinin fesih edilmesi ile ilgili  faaliyetlere ait esasları 

açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

2. KAPSAM     

 

Bu prosedür, belgeli kuruluşların uyarma, askıya alma, belgenin iptali ve sözleşmesinin fesih edilmesi ile ilgili  

durumlarda yapılacak olan işlemleri kapsar. 

 

3. SORUMLULAR   

 

Teknik Birim Müdürlüğü 

Helal Belgelendirme Karar Komitesi 

 

4. UYGULAMA  

 

4.1 Ürün Belgeli Kuruluşların Belgelerine Uygulanacak Yaptırımlar 

  

Belge sahibi kuruluşun Belge Ve Marka Kullanma Sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti, 

ürün üzerinde ve/veya üretim yerinde yapılan inceleme sonuçlarına göre belgelendirme esaslarına aykırılığın 

tespit edilmesi halinde; Helal Belgelendirme Karar Komitesi kararıyla aşağıda belirtilen uygulamalar, 

uygunsuzluğun önem derecesine göre sırasıyla veya herhangi birinden başlayarak uygulanır.  

 

Helal Belgelendirme Karar Komitesi, aynı veya farklı cezai uygulamalara tekrar karar verebilir.  Teknik Birim 

Müdürlüğü, bu uygulamaların her aşamasında gerekli gördüğü incelemeleri yapma, ve yeni düzeltici faaliyet 

taleplerinde bulunabilir. 

 

4.1.1 Uyarı Bildirimi 

İlgili Helal Belgelendirme Karar Komitesi kararı ile Belge Sahibine uygulanan cezai hükümdür. Başvuru Sahibi 

ve Belge Sahibi, uyarı bildiriminden sonra, uyarı bildiriminin gereğini yerine getirmek üzere yapmış olduğu 

düzeltici faaliyetleri, belirtilen süre içinde Teknik Birim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

 

4.1.2 Askıya Alma  

Teknik Birim Müdürlüğüne tarafından Belge ve/veya Marka kullanma hakkı verilen kuruluşların belgeleri, 

Helal Belgelendirme Karar Komitesi kararıyla belirli bir süre için askıya alınabilir. Belgenin askıda kalma 

süresi, 6 (altı) ayı geçmemek üzere Helal Belgelendirme Karar Komitesi tarafından belirlenir. Bu süre Helal 

Belgelendirme Karar Komitesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 6 (altı) ay daha uzatılabilir. Belgenin 

askıya alınma kararı, ilgili Teknik Birim Müdürlüğü tarafından belge sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirilir. 

 

 Belge sahibi; askı süresince elindeki belgeyi Teknik Birim Müdürlüğüne iade eder ancak belge iptal edilmez. 

Belge sahibi askı süresi içinde, ürünün ICAS tarafından belgelendirilmiş olduğunu beyan edemez, belge ve 

sözleşme ile verilen hiç bir hakkı kullanamaz, daha önce üretilen ICAS markalarından birini taşıyan ürünleri 

piyasaya sunamaz.  

 

Belge askı süresi içinde, askıya alma sebeplerinin belge sahibi tarafından giderildiğinin beyan edilmesi ve bunu 

takiben yapılacak ara kontrol sonucunda askı sebebinin ortadan kalktığının tespiti durumunda Helal 

Belgelendirme Karar Komitesi kararına  göre belge sahibi belge kullanma hakkını yeniden kazanır, aksi 



 

TEKNİK BİRİM Doküman No BL-H-PR-005 

BELGELİ KURULUŞLARA UYGULANACAK 

YAPTIRIMLAR PROSEDÜRÜ 

Yayın Tarihi 01.02.2017 

Revizyon Tarihi  No  

 

Sayfa 2/3 

takdirde belgesi iptal edilir. Belge sahibi, belgelerinin kullanma hakkının askıya alındığı süre içerisinde daha 

önceki mali yükümlülüklerini yerine getirme ve masrafları ödemekle yükümlüdür. 

 

Kuruluş, askı süresi boyunca belgeyi ve varsa kullanma hakkı verilen Markaya ait logoyu ürünleri üzerinde 

kullanamaz. Ayrıca belge sahibi kuruluş; askı süresince ürününün belgeli olduğunu beyan etmemek, markalı 

ürünleri piyasaya vermemek ve daha önce piyasaya sunmuş olduğu marka taşıyan kusurlu ürünlerini piyasadan 

toplamakla yükümlüdür. Belgenin askıya alınması halinde, askı süresince belgelendirmeye atıf yapan reklâm 

malzemelerini ve kuruluşun internet sitesinde kullanamaz. 

 

Belge sahibi kuruluş, üretim olmaması veya diğer mücbir sebepler dolayısıyla belge ve ilgili ICAS ‘a ait 

Markayı kullanma hakkının askıya alınmasını yazılı olarak  talep edebilir. Bu durumda bir defaya mahsus 

olmak üzere ve 6 ayı geçmeyen süre için Helal Belgelendirme Karar Komitesi kararı ile belgesi askıya 

alınabilir. Askıya alınan belge için cezai olarak askıya alma hükümleri aynen uygulanır. 

 

4.2 Belgenin İptali ve Sözleşmenin  Feshi 

Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Helal Belgelendirme Karar Komitesi kararı ile belge iptal 

edilir. 

 

• Üretim yerinin değişmesi, belge sahibinin bu konuda Teknik Birim Müdürlüğüne belirtilen süre içinde 

haberdar etmemesi ve/veya  yeni bir üretim yerinde üretim yapması 

• Teknik Birim Müdürlüğünün onayı alınmadan belge kapsamındaki üründe değişiklik yapılarak 

üretilmesi, 

• Üretim yeri Başvuru sahibine ait değilse, üretim yeri ile yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve 

yenilenmemesi, 

• Ticari marka Başvuru Sahibine ait değilse, ticari markanın sahibi ile Belge Sahibi arasındaki Ticari 

markanın kullanma hakkıyla ilgili Sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi, 

• Ticari markanın tescil süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi, 

• Belge sahibinin başvuru, üretim yeri incelemesi veya Teknik Birim Müdürlüğüne üreticinin beyanını 

esas aldığı işlemlerle ilgili olarak gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması, 

• Belgenin ve/veya ICAS Markasının kasıtlı olarak belge kapsamı haricinde kullanılması, 

• Belge sahibinin hukuki olarak iflas etmesi, 

• Belge Sahibinin ICAS’a karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

• Belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş olan askı süresi sonunda 

giderilmemiş olması. 

• Şerhli belge verildikten sonra, şerhli belgeye neden olan uzun süreli deney/deneylerin olumsuz 

sonuçlanması. 

•  Ara kontrollerde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluklar tespit  edilmesi.  

 

ve yukarıda açıklanan durumlara benzer diğer haller. 

 

Belgelerinin iptaline karar verilen Belge Sahibinin Sözleşmesi, Helal Belgelendirme Karar Komitesinin kararı 

ile feshedilir. Sözleşmesi fesih edilen kuruluşa ilgili Teknik Birim Müdürlüğü tarafından durum yazılı olarak 

bildirilir. Sözleşmesi fesih edilerek belgesi iptal edilen kuruluş, sözleşme ile kendisine verilen belgeyi en geç 30 

gün içerisinde ICAS’a iade eder. Sözleşmesi fesih edilen belge sahibi  kuruluş, mevcut borçlarını ve fesihten 

doğan masrafları ödemekle yükümlüdür.  

 

Belge iptali ve/veya Sözleşme fesih kararları ICAS’in internet sitesinde ilan edilir.  
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Belge sahibi kuruluş, ICAS markasını stokta mevcut ürünleri üzerinden kaldırmakla ve ayrıca yazışma, satış 

bağlantıları, ilan ve reklamlarında belgenin ve markanın kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Fesihten sonra 

belge ve ICAS Markasını kullanmaya devam eden kuruluşlar için hukuki işlemler başlatılır. Bu kapsamdaki 

uygulamalar Belge Ve Marka Kullanma Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilir. 

 

Kuruluşun talebiyle belgenin fesih edilmesi ve/veya askıya alınması durumlarında, firmanın isteğiyle belgeli 

olduğu dönemde üretmiş olduğu, piyasada bulunan ürünlerin arzına en çok 6 (altı) aylık birsüre için izin 

verilebilir. Teknik Birim Müdürlüğünün belirlediği süre sonunda piyasaya arz edilen ürünlere haksız marka 

işlemi uygulanır.  

 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

 

Belge Ve Marka Kullanma Sözleşmesi 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 


