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HELAL UYGUNLUK BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ÇİZELGESİ 

 

1. BELGE VE/VEYA MARKA KULLANMA ÜCRETLERİ 

1.1 Helal Uygunluk Belgesi Yıllık Kullanma Ücreti: ICAS Helal markasının Helal Uygunluk Belgesi 

ile birlikte kullanma hakkının verildiği ürün veya hizmetler ile ilgili her bir belgeye, her yılın ocak ayı 

içerisinde belgenin bir önceki kullanıldığı yıl için tahakkuk ettirilen ücret kalemidir. 

 

İlk defa verilen Helal Uygunluk Belgeleri için; marka kullanma ücreti, o yılın sonuna kadar belgenin 

kullanıldığı süre için ay bazında hesaplanarak tahakkuk ettirilir. 

 

Belge iptali yapılması durumunda; marka kullanma ücreti, aylık olarak tahakkuk ettirilir.(Belgenin, 

Helal Belgelendirme Komitesi tarafından iptal edildiği tarihteki ayın tümü için kullanılmış olduğu kabul 

edilir.) 

 

Helal Uygunluk Belgesi yıllık kullanımı için 150 EURO/Başvuru ücret tahakkuk edilir. 

 

2. MAKTU BELGE ÜCRETİ  

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

tahakkuk ettirilen ücret kalemidir. (Bu ücret, Belgelerinin ilk kez düzenlenmesinde ve Helal Uygunluk 

Belgesinin yenilenmesinde alınmaz.) 

- Belgenin aslının kaybolması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi, 

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

düzenlenmesi, 

-Belgenin birden fazla imzalı kopyasının talep edilmesi durumlarında düzenlenen her bir belge için 50 

EURO ücret tahakkuk ettirilir. 

 

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

durumunda bu ücret alınmaz. 

3. İNCELEME HİZMET ÜCRETLERİ  

İnceleme Hizmet Ücretleri, görevli inceleme uzmanı/uzmanlarının (Tetkik görevlisi, İslami konular 

uzmanı), gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme sayısından, inceleme yapılmasından bağımsız 

olarak, incelemenin gerçekleştiği kuruluş ve gün başına (yol süresi dâhil) tahakkuk ettirilen ücret 

kalemleridir. İnceleme hizmet ücretleri aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur. 

 

3.1 İNCELEME HİZMET ÜCRETİ (ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ): 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 

İnceleme hizmet ücreti; Üretim yeri incelemesi süresince gerçekleştirilen numune alma hizmetini ve 

aşama 1 denetimi için sahada veya ofiste gerçekleştirilen incelemeyi de kapsar. 

UZMAN STATÜSÜ Yurt İçi TL + KDV Yurt Dışı (EURO) 

Tetkik Görevlisi (adamxgün) 600 400 

İslami Konular Uzmanı (adamxgün) 

 

4. İNCELEME HİZMET GİDERLERİ ÜCRETİ 

İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların, ulaşım ve konaklama ilgili başvuru/belge sahibi 
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kuruluşlara tahakkuk ettirilen ücret kalemidir. İnceleme amacıyla görevlendirilen uzmanların, 

görevlendirme süresine göre ulaşım ve konaklama giderleri kuruluş tarafından karşılanır. 

 

5. BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÜCRETİ 

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. Bu ücret kalemi 

Helal Uygunluk Belgesi incelemelerinden yalnızca marka müracaatı ve kapsam genişletme 

başvurularında alınır. 

 

400 Euro/Başvuru 

 

6. MUAYENE VE DENEY ÜCRETİ  

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak bir ürün üzerinde ilgili standart/kritere göre laboratuvarlarda 

yapılan muayene ve deneyler sonucunda ilgili laboratuvar tarafından tahakkuk ettirilen bedel müşteriden 

tahakkuk edilir. 

 

7. YURT DIŞI ÇÖZÜM ORTAĞI ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLEN 

BELGELENDİRME BAŞVURULARI İÇİN ÜCRETLER 

 

İlgili ülkenin şartları göz önüne alınarak, çözüm ortağı/temsilcilik ile yapılacak olan sözleşmelerde, 

aşağıdaki kalemler için detaylandırılan fiyatlar ile çalışılır. 

 

Helal uygunluk belgesi yıllık kullanma ücreti (helal ürün için): Başvuru Başına 

 

Helal uygunluk belgesi ara kontrol ücreti (helal ürün için): Başvuru Başı 

 

8.YÜRÜRLÜLÜK 

Bu ücret tarifesi 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bir sonraki tarife değişikliğine kadar 

geçerlidir. 

 


