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1. HELAL BELGE VE/VEYA MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ 

USAGE FEE OF HALAL CERTIFICATE AND/OR TRADEMARK  

ICAS Helal markasının Helal Belgesi ile birlikte kullanma hakkının verildiği ürün veya hizmetler ile 

ilgili her bir belgeye belge basım süresinden sonraki bir yıl için tahakkuk ettirilen ücret kalemidir. 

It is the fee determined for one year after the certificate issuing for each certificate related to the 

products or services for which the ICAS Halal trademark is given the right to use with the Halal 

Certificate. 

 

2. MAKTU BELGE ÜCRETİ / FEE OF ISSUED CERTIFICATE 

Helal belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her bir belge için aşağıda belirtilen durumlarda 

tahakkuk ettirilen ücret kalemidir.  

It is the fee that is accrued in the following situations for each certificate issued as a result of halal 

certification activities. 

 

• Belgelerinin ilk kez düzenlenmesinde ve Belgesinin yenilenmesi/ In the first issue of the 

certificates and renewal of the certificate 

• Belgenin aslının kaybolması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi,/ Reprint of the 

certificate due to the loss of the original certificate  

• Adres değişikliği, kapsam değişikliği gibi nedenlerle Helal Uygunluk Belgesinin yeniden 

düzenlenmesi,/ Re-arranging the Halal Conformity Certificate for reasons such as address 

change, scope change, 

• Belgenin birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumlarında düzenlenen her bir belge 

için ücret tahakkuk ettirilir./ In cases where more than one signed copy of the certfiicate is 

requested, a fee is charged for each issued certificate. 

 

ICAS ’dan kaynaklanan yazım hataları ve mücbir sebepler nedeniyle yeniden belge tanzim edilmesi 

durumunda bu ücret alınmaz. 

This fee is not charged in case of issuing certifictae again due to typographical mistakes caused by ICAS 

and force majeure  

 

3. BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ/ ASSESMENT FEE OF APPLICATION 

Belgelendirme başvurusunda bulunan kuruluşun başvuru dokümanları ve eklerinin, teknik ve idari 

incelemesinin değerlendirmesi için başvuruda bulunulan ürün grubu başına tahakkuk ettirilen ücret 

kalemidir. Kuruluşun, başvurudan vazgeçmesi durumunda, bu ücret iade edilmez.  

It is the fee accrued per product group applied for the evaluation of the technical and administrative 

assesment of the application documents and annexes of the organization applying for certification. 

This fee is non-refundable if the organization abandons the application. 

 

4. İNCELEME HİZMET ÜCRETLERİ (Üretim Yeri İncelemesi)/  

AUDIT SERVICE FEE ( On-site Audit) 

Tetkik Hizmet Ücretleri, görevli inceleme uzmanı/uzmanlarının (Baş Tetkik görevlisi/Tetkik 

görevlisi, İslami konular uzmanı), gün içerisinde gerçekleştirdiği tetkik sayısından, tetkik 

yapılmasından bağımsız olarak, tetkikin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına (yol süresi dâhil) 

tahakkuk ettirilen ücret kalemleridir. Kuruluşun üretim yeri, üretim prosesi, personel, kalite kontrol 

vb. şartlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi için kuruluşta üretim yeri incelemesinin gerçekleştiği 

gün başına ve tetkikte görev alan uzman statüsüne göre aşağıdaki ücretler alınır (aday teknik 

denetçi/aday teknik inceleme uzmanı için ücret alınmaz). Üretim yeri tetkik hizmeti ücreti; Üretim yeri 

tetkik süresince gerçekleştirilen numune alma hizmetini ve aşama 1 denetimi için sahada veya ofiste 

gerçekleştirilen tetkiki de kapsar. 

Audit Service Fees for assigned experts (auditors, islamic affairs experts) is the fee charged per 
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company where the audit takes place.and per day (including travel time), regardless of the number of 

audits carried out during the day. In order to evaluate the adequacy of the conditions such as 

production site, production process, personnel, quality control; the following fees are charged per day 

of the on-site audit in the company and according to the expert status involved in the audit (no fee is 

charged for the trainee technical auditor/candidate technical expert). On-site audit service fee; It also 

includes the sampling service during the onsite audit and the on-site or office audit for the stage 1 

audit. 

 

5. TETKİK HİZMET GİDERLERİ ÜCRETİ/ AUDIT SERVICE EXPENSES FEE 

Tetkik amacıyla görevlendirilen denetçilerin, ulaşım ve konaklama ilgili başvuru/belge sahibi 

kuruluşlara tahakkuk ettirilen ücret kalemidir. Tetkik amacıyla görevlendirilen uzmanların, 

görevlendirme süresine göre ulaşım ve konaklama giderleri kuruluş tarafından karşılanır. 

Transportation and accommodation of experts assigned for the purpose of audit is the fee accrued to 

the relevant application/certificated companies.The transportation and accommodation expenses of the 

experts assigned for the purpose of audit are paid by the company according to the assignment period. 

 

6. MUAYENE VE DENEY ÜCRETİ / TEST AND ANALYSIS FEE 

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürün üzerinde ilgili standarda göre laboratuvarda yapılan 

analizler sonucunda ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen bedel müşteriden tahakkuk edilir. 

In relation to certification activities, the cost accrued by the relevant laboratory as a result of the 

analysis and tests carried out in laboratories according to the relevant standard/criteria on a product 

is collected from the customer. 

 

7. YÜRÜRLÜLÜK/ EFFECTIVENESS 

Bu ücret tarifesi 15 Haziran 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bir sonraki tarife değişikliğine 

kadar geçerlidir.  
This fee table has been valid since Jul 15, 2021. It is valid until the next price change. 

 

 

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

Republic of Turkey 

DOĞU 

AVRUPA 

ÜLKELERİ 

Eastern 

European 

Countries 

AVRUPA 

BİRLİĞİ 

ÜLKELRİ 

European Union 

Countries 

KAFKAS ÜLKELERİ 

Caucasian Countries 

HELAL BELGE 

VE/VEYA MARKA 

KULLANMA 

ÜCRETLERİ 

USAGE FEE OF 

HALAL 

CERTIFICATE 

AND/OR 

TRADEMARK  

4500 TL 1450 € 2200 € 1750 $ 

MAKTU BELGE 

ÜCRETİ  

FEE OF ISSUED 

CERTIFICATE 

500 TL 50 € 100 € 50 $ 

BAŞVURU 

DEĞERLENDİRM

E ÜCRETİ 

2000 TL 300 € 500 € 400 $ 
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ASSESMENT FEE 

OF APPLICATION 

TETKİK HİZMET 

ÜCRETLERİ 

AUDIT SERVICE 

FEE 

1000 TL x 

Adam/Gün 

Man*day 

200 € x 

Adam/Gün 

Man*day 

300 € x 

Adam/Gün 

Man*day 

250 $ x Adam/Gün 

Man*day 

TETKİK HİZMET 

GİDERLERİ 

ÜCRETİ 

AUDIT SERVICE 

EXPENSES FEE 

Ulaşım ve Konaklama masrafları müşteri kuruluş tarafından ayrıca karşılanır. 

Transportation and Accommodation expenses are covered separately by the customer 

organisation. 

ANALİZ ÜCRETİ 

ANALYSIS FEE 

Analizler sonucunda ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen bedel, müşteriden 

tahsil edilir. 

The price accrued by the relevant laboratory as a result of the anlaysis and tests is 

collected from the customer. 

*Özel Durum 
- Belirtilen Ücretlerde %30 ‘a kadar indirim yapma hakkı Genel Müdürün İnisiyatifindedir. 

- Bir müşterinin birden fazla sertifika hizmeti alması durumunda %30 ‘a kadar indirim uygulanabilir. 

Not1: İlgili ülkelerde, kanunlar gereği uygulanacak vergiler fiyatlara dahil değildir. 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ: Türkiye Cumhuriyeti kara sınırlarını ifade etmektedir. 

REPUBLIC OF TURKEY: Refers to the land borders of the Republic of Turkey 

 

DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ: Moldova, Beyaz Rusya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan 

EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: Moldova, Belarus, Russia, Romania, Ukraine, Bulgaria 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELRİ: Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve 

Hırvatistan 

COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION: Austria, Belgium, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, 

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 

Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia , Spain, Sweden and Croatia 

 

KAFKAS ÜLKELERİ: Azerbaycan, Gürcistan 

CAUCASUS COUNTRIES: Azerbaijan, Georgia 

 


