
KOSHER BELGESİ WHİTE PAPER

HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



KOSHER

Kosher: İbranice olarak uygun manasına
gelmektedir. Diğer ismi ise kaşer yada koşerdir.
İbranice, Koşer yada Kaşer, Sefarad Yahudileri
tarafından Kaşer, Aşkenaz Yahudileri tarafından
Koşer şeklinde ifade edilir. Yahudiliğe göre;
tüketilmesi ve kullanılmasında din kurallarına göre
bir sakıncası olmayan helal ürünlere denir. Bunları

belirleyen hükümlere ise de kaşerut ve ya kaşrut
hükümler ismi verilir.

Kaşer kelimesi, ile anlatılmak istenen tanım
dilimize dinen uygun bulunan, helal olan, mübah
olan ve caiz kılınan şeklindedir

.

KOSHER BELGESİ

Kosher (Kaşer yada
Koşer) Belgesi:
musevi inancına
uygun şekilde

üretiminde
bulunulmuş

ürünleri tescil eden
bir belgedir.
Ürünlerin Musevi

dininin hükümlerine
uygun olarak

hazırlandığını belirtmek ile birlikte kaliteyi, hijyeni
ve güveni simgeler. İsrail devletine satışı yapılacak
olan gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğunu
belgeleyen Koşer belgesi şartı bulunmaktadır.
Kuruluşlarda üretimde bulunurken süreçlerin ve
kullanılan malzeme ve hatta cihazların tümü
musevi inançlarına uygun olarak din görevlileri
(haham) nezdinde üretim alanı kontrol edilir.

Musevi dini şartları uyarınca kullanılması ve
tüketilmesine izin verilen gıda ürünleri adına

hazırlanan Kaşer Belgesi; bu gıda ürünlerinin
kaynağından tüketiciye arz edilmesi kadar yaşanan
aşamada Musevi dini şartlarına uygun şekilde
oluşturulduğunun izlenerek tespit edildiğini
onaylayan bir belgedir ve bu belgenin
oluşturulmasında Hahambaşı düzenleyici ve bu
konuda eğitim almış ve profesyonel denetçilerimiz
tarafından denetlenmesi önemli rol üstlenmektedir.

Birtakım ürünler adına ülkemizde yer alan
Hahambaşılıkça temin edilen belgeler yeterli
olmasının yanı sıra, din bakımından kritik konumda
yer alan (özellikle et, süt ve mamulleri) ürünlere
İsrail'de yer alan din otoritelerinin yerinde
çalışmada bulunarak caizlik vermesi gerekli
görülmektedir.

Gıda ürünlerinin haricinde, Koşer belgesi koşulu,
yaygın olmamasının yanı sıra, bir takım
temizlik-hijyen, tekstil ürünlerinde ve elektrikli ev
ürünlerinde de arandığı hususlara denk
gelinmektedir.

KOSHER’e Göre Yasaklı Ve Serbest Olan Ürünler

 Karada yaşayan
hayvanlar arasında
geviş getiren ve çift
tırnaklı hayvanların
yenmesi serbest olmak
ile birlikte, bu özelliği
bulundurmayanlar ise

yenmesi yasaktır ve tavşan, domuz ve deve
etide yenmesi yasaktır.

 Her çeşit böcek, sürüngen ve kemirgenin
tüketilmesi yasaklanmıştır.

 Kuşlardan Tevrat'ta adı geçen yirmi kuş
haricinde kalanların tüketilmesi yasaktır.

 Balıklardan yüzgeçli ve pullu olanlar haricinde,
kabuklu hayvanların (midye, istiridye) ve
ıstakoz, ahtapot, kerevit, kalamar, karides,



yengeç, deniz kestanesinin tüketilmesi
yasaktır.

 Yenilmesi yasak olan hayvanların yumurtaları
ve süt gibi her çeşit ürünün (bal dışında )
tüketilmesi yasaktır.

 Tüketilmesi serbest olan hayvanların
kesiminin şehita ismi verilen özel bir kesim
yöntemi ile bu iş konusunda eğitimli ve
anatomi bilgisine sahip şohet isminde yetkili
nezdinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Şehita
konusunda eğitimi bulunmayan kişi nezdinde
yada şehita hükümlerine uyulmadan kesilmiş
hayvanın etini trefa (murdar) hale getirir.

Kosher Denetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Kosher belgesinde, işletme alanında denetim
esastır.. İlgili dökümantasyon uygulamalarının da
uygun biçimde oluşturulması gerekir.
Denetimlerde dikkat edilmesi gereken önem teşkil

eden durumlardan birisi de işlem gören ürünlerden
çok kullanılan ürünler ile izlenen yolu total şekilde
değerlendirilmesidir.

Kosher Belge Süreci Kriterleri

 Haşereler ile Mücadele
Kuruluş bünyesinde ölü veya canlı bir böceğin
tespit edilmesi ile o kuruluşun Kosher belgesine
veda etmesi demektir. Üretim alanının yanı sıra
üretim kayıtları adına da geçerliliği bulunan bu
hükümde Kosher denetimlerinin hükmüdür ve bu
konuda müsamma gösterilmemektedir.

Haşereler ile ne tür mücadele edildiğinin de önemi
bulunmaktadır. Çalışılan firma, konusunda uzman
kadroya sahip olması, Akreditasyon onayının
yapılması kuruluşlar için mutlak kesinde olmaz ise
olmazdır.

 Üretimi Haham Başlatması
Bu konu doğrultusunda, kuruluşun üretimi ya bir
Yahudi yapar ve ya üretim Yahudi nezdinde
başlatılır. Bu şekilde üretim kutsanmış sayılır.

 Passover yani Hamursuz
Bayramı

8 gün boyunda devam eden bayramda Yahudiler
hamurlu besinler yemezler. Çünkü yasaktır. Bu

neden ile yenen ürünlerin passover bayramına
uygunluk duruma adına ilave bir denetim ile birlikte
üretimi yapılan gıdalarda un ve un çeşitlerinin yer
almadığı belirlenmelidir.

 Etiket
Kosher belgesine sahip olan ürünleri sembolize
etmek için saptanan biçimler( denetleme adına
müracaat edilen ajansa göre değişim arz eder)
etikette belirtilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu
durumun yanı sıra bu sembollerin etiket üzerinde
görülmesi ürünün albenisini yükselten önem teşkil
eden bir aktördür.

Burada vurgulanması gereken önem teşkil eden
nokta; etiketin oluşturuluş sürecidir. Etiket
oluşturulurken kesinlikle Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu
görevlilerinin yardım talep edilerek, etiket
hazırlanmalıdır.



Kosher Belgesi Nasıl Alınır?

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuza müracaat etmelisiniz. Müracaat
etmeniz ile birlikte hemen değerlendirmeye
almaktayız.

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzun Kaşer denetimi uzmanı ekibimiz
uygun üretim şartlarını test etmek adına tesislerinizi
ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret sırasında standart üretim işleyişiniz
izlenecektir.

Müracaatınızda yer alan ürünlerin takip edilmesini,
olağan bir iş günü kapsamında
değerlendireceğiz.

Ziyaretimizde müracaatta bulunan ve genelde
üretimi gerçekleşen ürünlerin hatlarının tümünü
takip edilecektir.

Ürün bünyesinde müracaatınız bulunan yada
bulunmayan girdilerin tümü belge
düzenlenebilmesinde birer unsurdur ve
değerlendirmeye alınacaktır.

KAŞER Belgesi Alınması

KAŞER Belgesi Müracaatı
İşletmeye Ziyaret Etmeden Önce
Yapılmanız Gereken İşlemler

 Müracaat formlarınızı doldurmalısınız
 İçerik girdisini belirten üretim akış grafiğini

oluşturun
 Kaşerut analiz uzmanımız dosyanızı analiz

edecek
 Denetim ziyareti adına bir tarih belirleyeceğiz
 Ön ödemeyi yapınız

İşletmeye Ziyaret Sonrası İşlemler

 Kaşer standartlarımızı üst seviye tutabilmek
adına denetim uzmanımız yıl içinde ek ilave
ziyaretleri sayını kararlaştırır

 Kaşer belgeniz Türkiye Hahambaşılığı
nezdinde imzalanmak adına oluşturulur

 Belgeniz onaylanarak imzalanır
 Dekontunuz oluşturulur ve işletmenize

ulaştırılır
 Ödemenizin takibini yapmaktayız
 Ülkeler arası Kaşer belgeniz işletmenize

gönderilir.

Kosher Belgesi Veren Kuruluşlar Hangileridir?

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuz, Türkiye hahambaşılığı nezdinde
KAŞER (Kosher) belgesi temin edilmesinde,
denetleme işleminde bulunmak ile yetkilendirilmiş
kuruluşlardan birisiyiz. Tarafınızdan gelebilecek
belgelendirme isteklerini daha verimli olacak
şekilde analiz edebilmemiz, size daha hızlı olacak
şekilde belge verebilmemiz adına formlarımızı

internet sayfamızdan indirebilir ve ilgili olan
bilgileri doldurarak kuruluşumuza
gönderebilirsiniz.

Kosher belgemiz dış ülkeye ürün satmanızda size
referans sağlamak ile birlikte ürünleriniz ülkeler
arası logomuz ile dünya piyasasında olacaktır.



Kosher Belgesi’ni Hangi Kuruluşlar Almalıdır?

 Gıda üreticileri
 Gıda İşleyen kuruluşlar
 Bileşik gıda maddeleri üreten işletmeler

Kosher’in Piyasalardaki Yeri

Pazar araştırması, bir koşer belgesinin yüksek
satışlara yönlendirdiğini ifade eder. Pazar
araştırmalarına göre koşer belgesinin yapılan
satışların arttığını belirtmektedir.
Genellikle müşteriler artık çok bilinçliler ve sağlıklı
ve ürünlerde % 100 olarak ilave hayvansal katkı
maddelerinin yer almamasını talep ediyorlar.

Oldukça güçlü bulunan "organik pazar"dan
anlaşılıyor ki, pek çok tüketici uzun zamandan beri
sıradan gıda standartlarına güven duymadığını
belirtiyor.

Ürünlerde yer alan Koser işareti, üründe oldukça
sağlam güven oluşturmak ile birlikte yalnızca
Yahudi inancının insanlardan ziyade, Müslümanlar
kesime de ürünlerin % 100 saf olması yani domuz
ve ürünlerinin olmadığını temin etmek adına koşer
işaretlerine önem veriliyor. Müslümanlar ve ya
Yahudiler koser ürünlerin tutarı diğer ürünlere
kıyasla yüksel olmasına rağmen koşer ürünlerini
yine de tercih sebebidir.

Avrupa devletlerinde ürünlerin iç yada dış pazarda
yada dış satımda olsun, bir koşer belgesi ürünün
daha iyi satılması adına yardımcı olmaktadır. Bu
konuda Kosher belgesi ile belgelendirme hizmeti
veren Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz, Kosher’in yalnızca
Yahudi inancına sahip kesimlere atfedildiği
yanlışını bertaraf etmekteyiz. Alerjikler, vejetaryen,
sağlık sorunları olanlar adına da ortak bir merkezde
toplanılmaktadır.

Bu durumların yanı sıra Kosher belgesine sahip
olan markaların kalite ve marka değerlerinde artış
yaşandığı da bir gerçektir. Kosher belgesi almak
isteyen kuruluş sayısı yıldan yıla artış belirtmektedir.
Bu da dünya gıda trendlerini saptayan önemli
unsurdur.

Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşu olarak dünya koşer pazarında senelerdir
deneyimimiz bulunmakta ve belgelendirdiğimiz
değerli kuruluşlarımız içinde sizleri de görmekten
kıvanç duyarız.

Kosher Belgesi Önemi Nedir?

 Perakende satış anlamın ve tüketicilerin ürün

seçmesinde en fazla şekilde aranan
niteliklerden biri tanesidir.

 Ülkeler arası ihracatta bulunan işletmelerin
müşteri ile buluşma meskeni marketlerin
reyonlar.

 Müşteri seçim konusunda günden güne
bilinçlenmesi ile birlikte olup ayrıntılı üretim
denetimi yapılan ürünlere yönelim
yaşanmaktadır.

 Koşer Logosu ise üretim hatları ve ürün
içeriklerinizin, güvenilir i bir standartta
tüketici ile bir araya gelmesini temin
etmektedir.



Kosher Belgesi İle Helal Belgesi Arasında Yer Alan Farklar

Kosher Belgesi
 Müsevi din inancına uygun ve tam anlamına

gelmektedir.
 Musevi din inancına uygun olarak üretilmiş

ürünleri tescil eden bir belgedir.
 Üretim yapılan süreçlerin ve malzeme hatta

üretim alanın denetimi yapılır.
 İşlem, ekipman ve cihazların inançlara aykırı

bir durumda olmaması ve din adamları
işletmede üretilen ürünlere temin edilir.

 Et haricinde ürünlerin de koşer alabilmesi ve
kaşer belgesine temin edebilmesi için hahamca
değerlendirilmiş ve hijyeni sağlamayan yada
Yahudi inançlarına ters düşen katkı maddesi
veya işlem süreçlerini kapsamamalıdır. Bu
sebep ile koşer belgesine almayı talep eden
üretici kuruluşlar bu tetkiklerden geçerler.

 Dış ülkede üretilen yada ülke dışına satışı
yapılan pek çok üründe koşer ibaresi bulunur.
Bu ibare Yahudi olmayanlar nezdinde de
aranmaktadır. Sebebi ise Yahudi dinine göre

domuz etinin tüketilmesi ve kullanılması
yasaktır.

Helal Belgesi
 İslam din inancına uygun ve tam manasını

taşımaktadır.
 Helal belgesi; tarafsız bir kuruluş nezdinde,

üretimin İslam inancına uygunluk kapsamında
denetiminin yapılması, üretimde bulunulması,
onayının gerçekleşmesi ve bu duruma bağlı
onayı yapılmış helal belgesinin temin
edilmesidir.

 Helal belgesi ülkemizde; Akreditasyon
onayı yapılmış kuruluşlardan biri olarak
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz tarafından temin
edilmektedir.
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