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Tanıtım

Bu standartlara göre, İslami şartlar ve insani
ihtiyaçlar açısından uygun bulunan her ürün adına
bir belge türü tespit edilmektedir. Bu konuda hem
üretici kuruluşun hemde tüketici kuruluşun ortak
bir zeminde yer alması hedeflenmiştir
edinilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında gıda
alarak satışında bulunmak hakikaten güç şartlarda
temin edilmektedir. Hem tedarikçi firmalar hemde
son Müslüman müşteri, tüketiminde bulunduğu
gıdanın Helal olup olmadığını düşünmek ve alırken

helal belgesi bulunan ürünleri seçmektedir. Ülke
dışına gıda ürünlerinin satışında bulunan üretici
kuruluşların karşılarına artık Helal Belgesi
bulundurma koşulu getirilmeye başlanmıştır. Bu
belge, güven duyulan Helal Gıda olmak ile birlikte
üretici kuruluşun pazarlama şekli olarak ta
uygulanmaktadır. Artık, yurt dışından ve yurt
içinden gıda temin eden işletmelerde üretici
kuruluşun Helal Belgesi bulundurması mecburi
tutulmaya başlamışlardır.

Helal Nedir?

Helal, islam dinin hükümlerine ters düşmeyen, dini
açıdan yasaklanmamış yani tüketilmesine izin
verilmiş manasına gelen Arapça bir ifadedir. Helal
gıda veya ürün; bir gıdanın üretilmesinden içeriğine
kadar tüm bakımdan İslami şartlar uygun bulunan,
izinli olan ve u durum dolayısı ile müslüman
kesimin bu besinleri veya ürünleri tüketmesin de
bir sakıncanın bulunmadığı, içerisine haram
bulaşmamış gıda ile alakalı olan her ürün anlamını
taşımaktadır. Yenerek içilmesinde her hangi bir
sakınca bulunmayan mübah ve caiz olan gıda ve
gıda ürünlerine helal gıdalar adı verilir.

Helal kelimesinin ters olan haram ise, islam dini
hükümlerine ters düşen, İslam dini açısından
yasaklanmış yan, tüketilmesine izin verilmemiş
anlamına gelmektedir. Helal olarak serbestlik
tanınan nesnelerin ne yapılmasında sevap
bulunmak ile birlikte yapılmaması sonucunda
günahı yoktur. Haram kavramında ise uygulanması
günah olmak ile birlikte, uzak durulması ve uzak
durulması sonucunda sevap kazanılması anlamı
taşımaktadır. Bu kavramın helal bulunanlar zaten
doğru olanları kapsamına aldığından, haramlardan
olanlardan kaçınmak helal hayatın tercih edilmesi
ile de sevap kazanılmaktadır. Herhangi bir ürün
veya gıdanın helal anlamına gelmesi ile
yapılabilecek anlamı taşındığından, bu fiillerde
bulunmak caizdir. Bu durumdan dolayı helal
kavramı yerine İslam kaynaklarında mübah ve caiz
kelimeler bir hayli fazla kullanılmaktadır. Bu ürün
caiz mi? şeklinde soru sorulmasın ile bu helal mi?
sorusu sorulmuş olmaktadır.

Helal besinler veya gıda, İslami dini hükümlere
uygun şekilde üretimi yapılan besinler veya
gıdalardır.

Pek çok ürün adına, Helal veya Haram ibaresini
kullanım net bir şekilde bellidir. Fakat bir takım
ürünlerin helal konusunda belirsizlik
bulunmaktadır. Bu çeşit ürünlerin helal ve ya haram
şeklinde sınıflara ayırabilmek adına daha çok bilgiye
gereksinim duyulmaktadır.

 Helal olduğu net şekilde belli olan besinler
veya gıdalar; Ekmek, su v.b

 Haram olduğu net şekilde belli olan besinler
veya gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti
v.b

 Helal veya haram olduğu net şekilde belli
olmayan besinler veya gıdalar. Bazı tarafları ile
helal, bazı tarafları ile haram şeklinde
değerlendirilmesi yapılabilecek nitelikte
olabilirler.

Haram olan besinler alt kısımda yer alan çeşitler
dışında gıdaların tümüHelal olarak kabul edilmiştir;

 Domuz ve domuz eti ve bu türlerden
üretimde bulunulmuş ürünler,

 Uygun olmayan hallerde kesimi yapılan
hayvanlar veya kesilmeden evvel ölen
hayvanlar,

 Allah'ın dışında başka bir tanrı adı altında
kesilmiş hayvanlar,

 Alkol ve sarhoş edici ürünler,
 Et yiyen hayvanlar, avlanan kuşlar ve dışarıda

kulağı bulunmayan kara hayvanları,



 Kan ve kandan elde edilmiş ürünler,
 Üst kısımda ürünlerin herhangi biri ile teması

bulunan ürünler.

Orijinlerinin bilinmemesi nedeni ile helal ve ya
haram şeklinde sınıfı konulamayan gliserin, jelatin,
enzimler, gıda katkı ürünleri, proteinler ve
hayvansal yağ gibi gıdalar şüpheli konumundadır.

Helal Belgesi Nedir?

‘‘ Helal Belgesi, İslami şartlara uygun şekilde
hazırlanan ürünlere temin edilen belgeye denir. Arapça bir
kelime olan HALAL, İslam dinine göre uygun olan yiyecek
ve içeceklere verilen İslami izin anlamına gelmektedir. Diğer
ifade ile İslam dinine uygun olarak, tüketilmesi veya
kullanılması yasaklı olmayan ürünlere temin edilen ülkeler
arası belgeye verilen isimdir. ’’

Helal belgelendirme, tarafsız bir kuruluş olarak
Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşu olarak profesyonel mühendislerimizin,
yaptığınız üretime denetimde bulunması, helal
standartlar ile uygunluk kapsamında üretimin
gerçekleştiğini onaylaması ve bu duruma bağlı
ilişkin olarak, onayını yaptığımız belgelendirmeyi
kapsamına alan bir yöntemdir. Tüketilen gıda ve
gıda maddelerinde helal olma koşulu ile beraber,
sağlığa uygun olma ve safiyet de olması gereken

koşullardır. Bu durumun yanı sıra helal
belgelendirme ülke yönetiminin inceleme
mercilerine gıda emniyeti hususunda destek
hizmeti de verir.

Malezya, dünya genelinde ilk helal belgesine yönelik
standardı ve helal akreditasyon yapısında gelişme
göstermek ile birlikte islam ülkeleri ve
müslümanların hayatlarını sürdürmüş oldukları
ülkelerin tümünde kabul edilen bu durum ile helal
belgesini veren ilk ülkedir. Malezya’dan akredite
helal belgesi vermekte olan Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı helal gıda
belgesini siz değerli gıda üreticilerimize
vermekteyiz. Müslüman olan toplumların gün
kabullendiği helal belgesi değişik sektörlere de
etkide bulunarak önemli bir helal gıda pazarı
gelişmesine ön ayak olmuştur.

Helal Belgelendirme Önemi

Helal belgelendirme, Müslümanlar adına, kabul
gören gıda ve tüketilebilir besinin üretiminde
bulunulması adına gereklidir. Bu durum, dünyada
yaşamakta olan 1.5 milyar nüfusa sahip Müslüman
insanın ve helal ürün tüketmeyi seçen diğer
milyonlarca insanı kapsamına almaktadır. Herkesin
dilindiği gibi öncelik ile Amerika ve İsrail olmak
üzere dünya genelinde pek çok devlette gıda
ürünlerinin ihracatı sırasında Yahudi cemaati
tarafından Kosher belgesi şartı bulunmaktadır.
Fakat Müslüman toplumun azınlıkta bulunduğu
devletlerde inanışlara uygun olarak ürünlere
erişmek oldukça güçtür. Bu durumun sağlanması
adına gerçekleşen incelemelerin akabinde uygunluk
beyanına yönelik olara, dünyada yaygın şekilde
Helal belgesi düzenlenmektedir.

Günümüzde Almanya, Amerika, Avustralya ve
Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı
devletlere ithal edilen gıda ve gıda ürünlerinde
Helal Belgesi şartı bulunmaktadır. Bu durumun
yanı sıra ülkemiz içinde de bu oldukça çok hassas
sınıflar yer almaktadır. Yalnızca denetimi
gerçekleşmiş helal belgesi bulunan ürünleri
bulunmaktadır. Bu şahıslar ve sınıflar devamlı
Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz aramaktalar ve web sitemizi takip
ederek Helal belgesi ile belgelendirdiğimiz
kuruluşları öğrenmektedir ve yalnızca o
kuruluşların ürünlerini tüketmektedir. Bu aşamada
helal belgeli kuruluşların satışları yükselmektedir.



Helal Belgesi’ni Hangi Kuruluşlar Alabilir?

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz tarafında verilen helal belgesini alt
kısımda yer alan kuruluşlar alabilir.

 Mezbahaneler,
 Gıda üretiminde bulunan işletmeler, (Lokanta,

Restoran, Catering, Mutfak vb.),
 Gıda satışında bulunan işletmeler, (Depolama,

Dağıtım, Sıcak Satış vb.)
 Gıda ambalaj ürünleri çeşidi ürünleri üreten ve

satışında bulunan yada ithalatını gerçekleştiren
işletmelerin tümü,

 Hazır gıda üretici kuruluşları,

 Gıda Nakliye firmaları,
 Dondurma üretici işletmeleri,
 Gıda ile teması bulunan ürünlerin tümü, (çatal,

kaşık, bıçak, plastik tabak, eldiven, saklama
kapları vb.)

 Et ve et ürünleri üretiminde bulunan
kuruluşlar, helal gıda belgesi alabilmektedir.

Helal belgelerinin tümünde, Helal belgesi yazılı
şekilde verilir fakat belgenin kapsam bölümünde
hangi ürün ve hizmetlerin helal belgelendirme
kapsamında yer aldığı net olarak belirtilmektedir.

Helal Belgesi’ni Hangi Kuruluşlar Vermektedir?

‘‘ Helal Belgesi, İslami şartlara uygun şekilde
hazırlanan ürünlere temin edilen belgeye denir. Arapça bir
kelime olan HALAL, İslam dinine göre uygun olan yiyecek
ve içeceklere verilen İslami izin anlamına gelmektedir. ’’

Helal gıda belgesi veren kuruluşları arasında
Sistem Kalite Belge ve test danışmanlık
kuruluşumuz tarafından siz değerli işletmelerimize
verilmektedir. Sistem Kalite kuruluşumuzun web
sayfalarımızda yer alan iletişim formu vasıtası ile
ulaşabilir ve helal gıda ile alakalı olan merak
ettiğiniz soruların yanıtlarına ücretsiz şekilde
erişebilirsiniz. Kuruluşumuz tarafından,

işletmenizde senede bir veya bir kaç defa haberiniz
olmadan gıda denetimlerinde bulunabiliriz.

Kuruluşumuz tarafında Helal Belgesi;
 Gıda üretici kuruluşları
 Gıda toptancısı
 Gıda ile temasta bulunan ambalajların

üretiminde bulunan tüm işletmelere
verilmektedir. Helal belgesi verebilen az
miktarda işletmeler arasında yer alan uluslar
arası akreditasyonlu Sistem Kalite Belge ve
test danışmanlık kuruluşumuz verdiğimiz
hizmetleriniz ise siz değerli işletmelerimize
yardımcı olmaktayız.

Helal Belgesi Alınma Şartları

İslami şartlara uygun şekilde hazırlanan ürünlere
temin edilen belge anlamına gelen Helal belgesi,
gıda ve gıda ile teması bulunan ürün sınıfların
tümünde yer alan ürünleri üretimini yapan ve
satışında bulunan kuruluşların sahip olabileceği bir
belgedir. Helal belgesi almak için, önem teşkil eden
süreç kuruluşun işi, sunduğu hizmet, kullandığı
ham maddelerinin helal belgesine göre uygun
bulunması yani kanıtlanabilir koşulu taşımasıdır.
Helal belgelendirme kelimesi ile, ilk akıllara gelen

gıda veya besinlerin et ve et ürünleri olması tesadüfi
olmamasıdır. Yani salam, sucuk, sosis gibi özellikle
ısıl işleme tabi olan gıda ürünlerinin kapsamında
bolca kullanılmakta olan renklendirici maddeler,
aromalar, kimyasal katkı maddeleri bu çeşit
ürünlerin helal belgesi alabilmesi engel
olabilmesinin yanı sıra durum akabinde çoğu kez
helal belgesi temin etme konusunda problemler
neden olabilmektedir. Yoksa bu belgenin yapısı,
standardı, şartları uyarınca insan sağlığına zarar



teşkil eden ürünler bileşen şeklinde
kullanılmamalıdır..

Sistem Kalite Belge ve test danışmanlık
kuruluşumuz tarafından Helal Belgesi alabilmeniz
belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise

Helal Belgesi Alınma Şartları

 Domuz ve domuzdan üretilmiş katkı ve gıda
ürünleri kullanmamak,

 Kan ve kandan elde edilmiş ürün ve yarı ürün
kullanmamak,

 Kanserojen, GDO’ lu insan sağlığına zararı
kanıtlanmış, fazla miktarda ülke de
kullanılması yasaklı bulunan ürünlerin üretim
süreçlerinde kullanmamak,

 Hijyenik üretim koşullarına tam uymak,
 Gıda üretim hukuki izinlerinin olması,
 İşletmeden sözleşmeli gıda mühendisinin yer

alması,
 İhtiyaç duyulan durumda gerçekleşecek helal

gıda denetimlerinde sorun oluşturan ürünler

yer almaması ,genel bakımda ilk aranan
koşullardadır. Bu şartlar uyan işletmeler helal
belgesi alabilir.

 Ürünün paketleme ürünlerinin ve depolama
koşullarının insani ihtiyaçlara ve İslami şartlar
uygun şekilde olması,

 HACCP, iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve İyi
üretim uygulamaları(GMP) koşullarını
sağlamalıdır.

 bileşiminde bulunan unsurların tümünde,
isterse ürün bileşiminde yer alan unsurların
üründe bütünleşmesi ile meydana gelebilecek
etkilerinde İslami şartlara, insani ihtiyaçlara,
temizlik ve sağlık koşullarına, beslenme
açısından ihtiyaçlara uygun vasıfları
bulundurması,

 Helal belgesinin dünyanın her yerinde geçerli
olması oldukça önem teşkil etmektedir.
Dünya Helal Örgütüne taraf olan
belgelendirme kuruluşlarından Sistem Kalite
Belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzdan temin edilen helal belgeleri
dünyanın her yerinde geçerlidir.

Helal Belgesi Nasıl Alınır?
‘‘ Helal Belgesi, İslami şartlara uygun şekilde
hazırlanan ürünlere temin edilen belgeye denir. Arapça bir
kelime olan HALAL, İslam dinine göre uygun olan yiyecek
ve içeceklere verilen İslami izin anlamına gelmektedir. İslami
şartlara (Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Mailiki mezhepleri
gereğince) uygun şekilde hazırlanan ürünlere temin
edilmektedir. ’’

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzdan Helal Belgesi alınması adına ilk
aşama, ham madde sürecinde başlamaktadır.
Ürünün ham maddesinden başlayarak ürün
aşamasına kadar proseslerin tümünü, ürün
bileşiminde yer alan maddelerin ve katkı
ürünlerinin tümü ister menşei ister tedarik şekli ve
metotları, isterse de tedarik kaynağı açısında İslami
şartlar ve insani ihtiyaçlara göre olmalıdır. Bu
durum ile birlikte ürünün paketlenme
malzemelerinin ve depolama koşullarının insani
ihtiyaçlara ve İslami şartlar uygunluk koşulu
aranmaktadır. İyi üretim uygulamaları, iyi hijyen
uygulamaları ve HACCP koşullarını da temin
etmesi gerekmektedir.

Müracaat formu doldurulmasının ardından sizler ile
sözleşme imzalayacağız ve Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun
uzman Helal baş Denetçilerimiz müracaatınızı
analiz etmesinin ardından denetim koordine
edilecektir. Yapacağımız denetim akabinde uygun
bulunmanız durumunda Helal Belgesi’ni
kuruluşunuza vermekteyiz. Belgeyi bir senelik
dönemi için vermekteyiz. Bu süresinin dolması ile
birlikte güncelleme yapılmanız gerekmektedir. Bu
güncellemenin yanı sıra yıl kapsamında haberiniz
olmadan denetimler de bulunabilir ve helal üretim
koşullarında bir aksamanın yapılıp yapılmadığının
kontrolünü gerçekleştiririz.

Helal Belgelendirmesi adına işletmenizin ham
madde ve katkı maddelerinin tümünün helal
durumları tespit işleminde bulunmamız
gerekmektedir. Helal Belgesi İslam dinine uygun
olarak yasaklı olmayan ürünlere temin ettiğimiz
ülkeler arası bir belgedir.



Prosedür Olarak Helal Belgesi Alımı
 Helal bir yapı inşa etmiş ve uyguluyor ve

devam ettiriyor olmanız gerekmektedir.
 Diğer süreçte Sistem Kalite belgelendirme ve

test danışmanlığı kuruluşumuza müracaatta
bulunmanız,

 Kuruluşumuz ile sözleşme imzalanması,
 Belgelendirme adına işletmenizde denetimde

bulunulması,

 Denetimlerimiz akabinde Helal Belgesini
işletmenize temin ederiz,

 İşletmeniz Helal belgesini kullanmaya hak
kazanır.

Helal Belgesi Verilmeyecek Durumlar

Sistem Kalite Belge ve test danışmanlık
kuruluşumuz tarafından helal belgesi verilmeyecek
durumlar

 Müracaat sahibi kuruluş hem Helal hem de
Helal olmayan ürün üretiminde bulunuyorsa

 Müracaat sahibi kuruluşun ürün veya ürünleri
Helal değil ise

 Doğal malzemeler herhangi bir işlemden
geçmeden üretimde bulunmak

 Kuruluşun ürünü tıbbi ilaç çerçevesinde yer
almakta ise,

 Kuruluşun ürünü saç boyası gibi ise
 Kuruluşun ürünü veya ürünlerinin işlenme

sürecinde dış ülkede yapılarak gelmiş ise
 Ürünlere temin edilen isimlerde kelime

oyunları barındırıyorsa
 Ürün kimyevi gübre ve hayvan yemi ise

müracaat reddedilir.

Helal Belgesi Faydaları

Sistem Kalite Belge ve test danışmanlık
kuruluşumuzun verdiği helal belgesinin
faydaları;

Tüketici güveni: Belgelendirme tüketici kesime
tercihleri akabinde bilinçli bir seçimde bulunma
imkanı verir. Ayni zamanda devamlı olarak bir
denetim sistemi ile tüketici kesim aldıkları gıda
maddelerini güvenli bir şekilde tüketebilirler.

İhracat ve Rekabet: Helal gıda alanı son
zamanlarda küresel pazarda öneminde artış
yaşanmaktadır. Sistem Kalite belgelendirme ve
test danışmanlığı kuruluşumuzdan, Helal belgesi
temin eden kuruluşlar, ürünlerini küresel helal
pazarına sunma olanağı bulabilecek ve rekabette
mevcut gücünü arttırma şansı yakalayacaklar. Helal
belgesi, ürünün ve üretici işletmenin küresel İslam
kapsamında tanınmasını ve tanıtılmasını temin
etmektedir.

Kalite: Bu belge, gıda ürününün yalnızca helal
kanunu şartlarına uması ile birlikte ürünün
imalatında hijyen ve gıda güvenliği faaliyetlerini de
en ince ayrıntısına kadar uygulandığını
belirtmektedir.

 Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve
işleme yöntemleri, hijyen, temizlik, sanitasyon
ve sağlık koşullarını, katı güvenlik hükümleri
gereğince denetleyen tarafsız bir izleme,
izlenebilme yapısı oluşturur.

 ISO 22000 Sistemi, ISO 22000 Sistemi,
HACCP, ISO 9001 ve diğer benzeri
standartlara uygun olan ve yeni teknolojik
ürünlere, katkı ürünlerine entegresini hızlı
şekilde takipte bulunabilme, helal bilgisine
sahip personel ve bu personelleri denetim
yeteneklerini kazanması,

 Üretimi gerçekleşen ürünün ve üretici
firmanın İslam inancı olan ülkeler kapsamında



tanınmasını, seçilmesini ve tanıtımında
bulunmasını sağlar.

 Küresel fuarlar organizasyonlarında,
düzenleyici devletlerde açılan yapıda
bulunmasına yardımcı olur.

 Helal belgesi almış ürünler adına pazar
oldukça geniştir. Dünya genelinde yaklaşık 1.5

milyar nüfusa sahip olan müslümanın,
milyonlarca Helal belgesi almış ürün alan
insanları kapsamına almıştır. Helal ürün
pazarının seneni olarak yaklaşık 600 katrilyon
olduğunu ifade edilmektedir.

 Bu çok geniş pazara Bu belge ile kapı açabilme
şansına sahip olursunuz.

Helal Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar
Helal Belgesi almak için gerekli evrakları sıralayacak
olursak;

 İlk önce kuruluş sorumluları ile helal gıda nasıl
temin edilir hususunda bilgi almak adına
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzdan randevu alması
gerekir

 Randevu tarihinde işletme ön görüme
gerçekleşmesinin ardından imalat alanı, ürün
depolar ve firmanın genel durumu incelenir ve
ilgili olan alanların fotoğrafları firma dosyasına
ilave edilir

 İşletmenin tedarikçi firmalarının helal gıda
belgeleri toplanır

 Test ve analiz raporları dosyaya ilave edilir

 Helal belgesi nasıl temin edilir hükümlerini
belirten helal belge taahhütnamesi işletme
sorumlusu ve üretim yetkisi nezdinde
imzalanarak dosyaya ilave edilir

 Gıda kuruluşu sicil kayıt evrağı temin edilir
 Belediye ruhsatının nüshası
 İşletmenin resmi unvanı ve adresine belirten

Ticaret Sicil Gazetesi nüshası (limited
kuruluşları)

 İmza Sirküleri
 Helal belge sözleşmesi ve müracaat formu

imzalanır
 Vergi Levhası fotokopisi
 Müracaatta bulunulan gıda ürünleri ve gıda

listesi
 Gıda tedarik örnek makbuzları fotokopileri
 İşletme faaliyet kaydı
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