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Başvuru tarihi/Date of the application: 

A1. Belge talep eden kuruluş / License Requested By 

(1) Kuruluşun adı / Company name :  

 

(2) Vergi Dairesi No/ Vat NO : 

(3) Adresi / Address :  

(4) Posta Kodu / ZIP Code:  (5) Ülke / Country:  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7) Tel / Telephone :  (8) Faks / Telefax : 

(9) E-Posta / e-Mail: 

 

A2. Başvuruda bulunan kuruluşun temsilcisi (eğer varsa) / Applicant’s Representative (if any)  

(1) Kuruluşun adı / Company name :  

 

(2) Vergi Dairesi No / Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu / ZIP Code:  (5) Ülke / Country:  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7) Tel / Telephone :  (8) Faks / Telefax : 

(9) E-Posta / E-Mail: 

 

A3. Faturanın kesileceği  adres (eğer başvuruyu yapandan farklı ise)/ Invoice Address (if other than applicant)  

(1) Kuruluşun adı / Company name :  

(2) Vergi Dairesi No / Vat NO: 

(3) Adresi / Address :  

(4) Posta Kodu / ZIP Code:  

 

B1. Üretici (eğer başvuruyu yapandan farklı ise)/ Manufacturer (if other than applicant)  

(1) Kuruluşun adı / Company name :  

(2) Vergi Dairesi No / Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

 

 

(4) Posta Kodu / ZIP Code:  (5) Ülke / Country:  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7) Tel / Telephone :  (8) Faks / Telefax : 

(9) E-Posta / e-Mail: 
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B2. Üretim yeri / fabrika (eğer üreticiden  farklı ise) / Manufacturing Place / Factory Location (if other than manufacturer) 

(1) Kuruluşun adı / Company name :                                                                                       

 

(2) Vergi Dairesi No / Vat No: 

(3) Adresi / Address :  

(4) Posta Kodu / ZIP Code:  (5) Ülke / Country:  

(6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

(7) Tel / Telephone :  (8) Faks / Telefax :  

(9) E-Posta / E-Mail:  

 

C. Talep edilen belgelendirme türü (Uygun olanı işaretleyiniz) Type of certification type (Mark the apropriate one)            

Helal Ürün Belgelendirme/ Halal Product Certification, 

 

Gıda/Food                  Kozmetik/Cosmetic 

Helal Hizmet Belgelendirme/ Halal Service Certification  

(Yalnızca gıda hizmet ve tesisleri/ For only food service and 

facilities) 

 

D. Talep edilen değerlendirme türü (Uygun olanı işaretleyiniz) Type of evaluation requested (mark the appropriate one)  

     Yeni başvuru / New application  

     Ek üretim yeri / Additional factory/service location 

     Üretim yeri değişikliği / Address changes of production/service place 

     Kapsam değişikliği / Scope changes 

     Standard/kriter değişikliği / Standard/criteria changes 

     Marka değişikliği/ Trade mark changes 

     Belediye adres değişikliği / Address changes by the municipality 

 

E. Belge talep edilen ürün grubu ve hizmetler/ Certificate requested product group and services 

E.1 Gıda ürünleri kapsamında ürün grupları/ Product groups in the scope of food products  

 

 

F. Ticari marka/Trade mark 

 

G.  PERSONEL DURUMU 

 

Lütfen aşağıdaki bölümlerde personel sayıları ile ilgili bilgi veriniz / Please give details of the number of employees 

 

G.1.a Kuruluşta çalışan personel sayısı (Birden fazla tesis adresi varsa toplamını yazınız) / Total number of employees 

 

G.1.b Üretim/Hizmet yerinde çalışan personel sayısı/ Number of employees engaged in the Production/Service place  

 

 

Tahıl ve tahıl ürünleri/Cereals and cereal 

products 

          Tahıllar, Baklagiller Ve Ürünleri/  
         Cereals, Legumes and Their Products 

          Un ve Unlu Mamuller/ Flour and Flour Products 

    Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı 

yağlar/Vegetable and animal oils and fats  

    Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri/ Fruits, 

vegetables and products   

    Şeker ve şekerleme mamulleri/Sugar and 

confectionary products 

     Bal ve yan mamulleri/ Honey and its by 

products  

 

     Meşrubat (alkolsüz içecekler)/Beverages (soft 

drinks)   

     Su/ water 

     Yağlı tohumlar/Oilseeds 

     Kakao ve kakao ürünleri/Cocoa  and cocoa products 

     Çay ve çay ürünleri/Tea and tea products 

     Kahve ve kahve ürünleri/Coffee and coffee products 

     Baharatlar ve çeşni maddeleri/ Spices  and food condiments 

               Baharatlar/ Spices  

               Çeşni Maddeleri/ Food condiments 

     Nişasta ve nişasta ürünleri/ Starch and starch products 

     Diğer/ Other products 
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G.1.c Tasarım ile ilgili bölümde çalışan personel sayısı (Varsa)/ Number of employees engaged in the design department (İf 

any) 

 

G.1.d Kalite kontrolda ilgili çalışanlar / Number of employees engaged in the quality department 

 

G.1.e Belgelendirilecek ürünlerin üretiminde/hizmetin sunumunda görevli çalışan sayısı / Number of employees engaged in 

the production of certified products 

 

G.2 Ürüne/Hizmete ait bilgiler / Information related to product. 

Helal Belgelendirilmesi talep edilen ürün/leri/hizmeti detaylı olarak belirtiniz / Indicate details related with the product(s) 

for which halal food certificate is sought 

  

Ürün/Hizmet Grubu / 

Product/Service Group 

 

 

Ürün/Hizmet Adı / Product/Service 

Name  

 

Ticari Marka / Trade Mark 

 

 

G.3 Başvuru Helal ürün başvurusu ise; imalat şekli (Type of manufacturing, if application is Halal product): 

 

G.3.a Seri İmalat (Mass Production)   Evet (Yes)         Hayır (No)   

 

G.3.b Sipariş/ihale (Order/adjudication)        Evet (Yes)           Hayır (No)   

 

G.3.c Lütfen, ana hatları ile üretim/hizmet akışı hakkında bilgi veriniz ve herbir ürün/hizmet grubu ve/veya ürün/hizmet 

için üretim akış şemalarını ve helal kontrol noktalarını da belirterek ekleyiniz / Please detail steps of  production/service 

flow charts for each product/service group and/or product/service  and  halal  control points  give in annex. 

 

G.5 Satınalınan Malzemeler, Tedarikçiler / Purchased Materials, Suppliers 

G.5.a. Başvuru kapsamınızdaki ürünlerde kullanılmasa dahi, tüm ürünlerinizdeki girdilerinizi (Ambalaj maddeleri de 

dahil) belirtiniz. Bu girdiler için Uluslararası Helal standardlarına göre uygunluk belgelerini ekleyniz. Even if not used in 

the products you applied, please attach inputs (including packaging matreials) list. You can add Halal Conformity Certificates of 

these inputs provided that evaluated according to International Halal Standarts, if any.(You may use additional page) 

 

G.5.b. Üretimde girdi olarak kullanılan hammadde, mamul, yarı mamul, girdi ürün listesini ekleyiniz. Bunların helal  

ürün üretimine uygun olduğunu gösteren izlenebilir deney laboratuvarlarında yaptırılmış analiz sertifikalarını ekleyiniz. 

/ Provide a list of the inputs used in production as materials, products, semi-finished materials.  Indicate analyse certificates 

carried out by accredited/traceable test laboratories attesting the suitability of the material for halal production. You can add 

Halal Conformity Certificates provided that evaluated according to Internatioal Halal Standards. 

 

G.5.c. Üretimde hijyen ve sanitasyon amaçlı kullanılan dezenfektanların ve kimyasalların malzeme bilgi güvenlik 

formlarını (MSDS) ekleyiniz ve bunların kullanım alanlarını belirtiniz. (Ek sayfa kullanabilirsiniz.) Attach the information 

security forms (MSDS) for disinfectants and chemicals used in production of materials for hygiene and sanitation and specify 

their areas of use. (Use additional page.) 

 

G.5.d. Başvuru et ve et mamullerini içeriyorsa, bu girdiler için Uluslararası Helal standardlarına göre uygunluk 

belgelerini ekleyniz. Kesimhane unvan ve adreslerini bir liste halinde vererek, ihtiyaç halinde ICAS tarafından bu 

kuruluşların Helal belgelendirme kapsamında denetlenmesinin tarafınızca kabul edildiği; belge almaya hak kazanılması 

halinde, listede belirtilenlerin haricindeki tedarikçilerden ICAS ’ın denetlemesi olmadan hiçbir suretle girdi tedarik 

edilmeyeceği hususlarında beyan ve taahhüt yazınızı başvurunuza ekleyiniz./If application includes meat and meat products, 

please give conformity certificates of these products according to International Halal certificates. After giving the names and 

titles of slaughterhouses in a list, in case of need to your application add the declaration and commitment letter which states that 

you have accepted for audit of the suppliers by ICAS in the scope of Halal certification and that in the case of qualification for 

certification there will not be any entries supplied from establishments other than those given in the list by any means without 

the supervising of ICAS. 
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G.5.e. Jelatin, doğal bağırsak gibi ürünlerin üretimi veya üretimin herhangi bir aşamasında kullanımı söz konusu ise, bu 

girdiler için Uluslararası Helal standardlarına göre uygunluk belgelerini ekleyniz./ Add Conformity Certificate of this 

inputs according to International Halal Standards, If usage or production of items as gelatin, natural intestine is carried out.  

G.6.a. Helal kapsamında diğer belgelendirme kuruluşlarından aldığınız belgeler var mı? Lütfen ayrıntılı olarak 

açıklayınız / Which certification marks are already granted by other certification bodies for Helal certification? Please give 

details 

 

G.6.b. Gıda güvenliği yönetim sistemi vb.(TS EN ISO 22000, FSSC 22000 (ISO 22002-1, ISO 22000); FSSC 22000 (PASS 

220 ve ISO 22000) ve/veya Kalite yönetim sisteminiz (TS EN ISO 9001)  ve/veya GMP sistem belgeniz var mı? Belgeli ise, 

ilgili Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,GMP, Kalite Yönetim Sistemi standardını, kapsamını, belgelendirme kuruluşunun 

adını ve belge geçerlilik süresini belirtiniz / Has the manufacturer's food and/or quality system been certified? If the 

manufacturer has a Food and/or Quality System certified by an accredited Body, provide details of FMS(( TS EN ISO 22000, 

FSSC 22000(ISO 22002-1, ISO 22000); FSSC 22000 (PASS 220 ve ISO 22000), QMS standard,GMP, scope, name of 

certification body and certificate expiry date. 

 

G.7. Yetkili kişilerle irtibat kurulduktan sonra, ICAS tarafından görevlendirilecek İnceleme Heyetinin normal çalışma 

saatleri içerisinde ürünün helal gıda üretimine uygunluğunu etkileyen üretim prosesi ve girdi kontrolleri de dahil olmak 

üzere fabrikamızın bütün bölümlerine girmelerine izin vereceğimizi taahhüt ederiz / We agree that the Inspection Team of 

the Certification Body may enter all locations of the manufacturing process including receiving inspections which are essential 

for conformity of the complete product with the halal food production, during normal working hours, after having contacted the 

contact person or the deputy contact person 

 

H. BAŞVURU SAHIBININ BEYAN VE IMZASI / Declaration and signature of the applicant 

 

ICAS tarafından yapılacak üretim yeri incelemesi, muayene ve deney ve diğer belgelendirme ücretleri ile ilgili tahakkuk 

edecek fatura tutarın(ların)ı en geç 15 gün içerisinde ödeyeceğimizi, başvuruyla ilgili olarak istenen ek idari ve teknik 

dokümanların tarafımızca eksik  teslim edilmesinden doğacak gecikme ve hatalı işlemlerin sonuçlarından kuruluşumuzun 

sorumlu  olacağını  ve ICAS tarafından görevlendirilen personel ile bu müracaat formunda irtibattan sorumlu olarak 

beyan edilen kişi/kişiler tarafından, başvuru konusu ürünün belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak yürütülecek her türlü 

iş ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimizi, ICAS adına görevli personele üretim yeri incelemesi 

esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ederim. 

Başvuruda bulunduğumuz ürünle ilgili belgelendirme işlemleri tamamlanıp bu konuda belge ve marka kullanma 

haklarımız verilmeden, ürün üzerinde belgelendirme markalarının kullanılarak ürün numunesi hazırlanmasının veya 

ticaretinin yapılmasının Belgelendirme Markasının kasıtlı olarak kanunsuz kullanılması olarak değerlendirileceğinin ve 

belgelendirme başvurumuzun etkileneceğinin farkında olduğumuzu teyit ederim./  

We undertake to perform our obligations, to pay invoice amount that will be realized regarding production place inspection, 

examination and testing that will be performed by ICAS and other certification fees within 15 days and accept that our 

organization will be responsible from delays and mistakes in any operation as a result of non-submitting of additional 

administrative and technical documents by our side related with our application; and we undertake to accept  the results to be 

recorded by the  designated personnel in the name of ICAS and by the person(s) declared as contact person(s) in this application 

form, concerning all kinds of work and process to be carried out regarding certification procedures of the product which is the 

subject to this application.    We confirm that we aware that any offer, sampling of or trade in the products with the certification 

mark before a mark’s license has been granted, are regarded as a deliberate and unlawful use of the Certification Mark which may 

affect the license to use the mark being granted. 

 

I. DIĞER HUSUSLAR 

 

İşbu başvuru formu kapsamında verilen Helal belgelendirme hizmeti sonrası, Helal Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmış  

firmalar hakkında 3. Taraflardan şikayet gerçekleşir ve/veya denetimde karşılaşılabilecek uygunsuzlukların durumuna göre  

İnceleme Heyeti Lideri gerek görür ise; 

After the Halal certification Service provided within the scope of this application form( BL-H-FR-002). If a complaint is made by 

the 3rd Party about the client that have been certified as ‘Halal Certificate of Compliance’ and/or Lead auditor deems it necessary 

according to the situation of the nonconformities detected during the audit; 

 

I.1. ICAS, üretici firmaya ait piyasadan ürün alarak veya üretici firmanın belgesinde belirtilen adres üzerine habersiz  

denetim gerçekleştirip numune alarak gerekli görülen analizleri gerçekleştirme hakkına sahiptir. 

ICAS has the right to carry out required analyzes by taking samples from retail market or by taking samples with an unannounced  
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audit on the address stated in the certificate of the client. 

 

I.2. Bahsi geçen durumda gerçekleştirilen denetim ve/veya analiz çalışmaları sonucu Helal belgelendirme usullerine uygunsuz  

bir durum tespit edilmesi halinde; yürülükte olan Helal Uygunluk Belgesi Askıya alma veya Geri çekme hakkı ICAS’a aittir. 

As a result of the audit and/or analysis carried out in the case, if there is an inappropriate subject in the Halal certification  

procedures; ICAS belongs to all rights to suspend or withdraw ‘Halal Certificate of Compliance’ in force. 

 

I.3. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, habersiz denetim ve/veya numunelere uygulanacak analizler ve tatbik edilecek  

her türlü işlem adına oluşabilecek tüm masrafları karşılamak Üretici firma yükümlülüğündedir. 

If the case is occured, Manufacturer is obliged to pay all costs that related with audit and/or analysis to be applied to the  

samples and / or any process that are ensured.  

 

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulunduğumuz ürün ve tescilli ticari marka(lar) için yaptığımız helal 

belgelendirme başvurusunun ICAS belgelendirme prosedürlerine uygun olarak değerlendirilmesini talep ederim /  

Within the framework of the information provided above, we request evaluation of our halal certification application for the 

products/services and registered trademark(s) we legally own, in accordance with ICAS certification regulations. 

 

 

Adı ve Ünvanı : 

/ Name and position                                        

Tarih / Date : 

İmza / Signature  : 

Kaşe / Stamp : 

Başvuru sahibi adına resmi yetkili olarak  / Formally act on behalf of 

 

 

Not: Üretici kuruluş adına bu formu dolduran ve imzalayan yetkili şahıs verilen bütün bilgilerin doğruluğunu teyit eder. 

Bu formda verilen bilgilerin ürünün helal ürün/hizmet olarak değerlendirilmesine yol açacak hatalı, yanlış, yanıltıcı 

olmasından kaynaklanacak tüm  sorumluluk üretici kuruluşa aittir./ Note: The person filled in this form on behalf of the 

manufacturer is also conforming the accuracy of the information provided. In case existence of wrong or deliberately given 

misleading  information to be evaluated the product/service is halal, the responsibility belongs to the manufacturer.  

 

 

Başvuru için talep edilen ek dokümanlar/Requested additional documents for the application. 

  

Genel Dokümanlar/General Documents 

a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge/An official document stating legal status of  the 

applicant organization.  

b) Marka tescil belgesi onaylı sureti (Fotokopisi veya elektronik olarak taranmış kopyası sunulabilir.)/ Notarised copy 

of certificate for registration of trademark. (This document may be added as copy or scanned.) 

c) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan  sözleşme (Bu sözleşmede 

yukarıda H maddesindeki hüküm ve şartlarını aynen kabul edildiğini ve yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair 

bir hüküm yer almalıdır.) If the applicant organization and the owner of the production site are different from each other, 

the document showing the agreement between them. ( On this document, there must be an item about all sides of the 

aggrement must confirm to undertake to accept provisions and requirements of the item H above exactly as they are.) 

d) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair yasal belge/belgelerin suretleri/Notarised documents signed 

by an authority, stating that legal legislation requirements are fulfilled related with the sector , 

e) Farklı her bir ürün için helal kontrol noktalarını gösteren doküman.  The document shows halal control points for 

different every products, 
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ÜRÜN GİRDİLERİ BİLDİRİMİ / Product Regıstratıon Notıce 

Ürün Adı: 

Product name 

Tescilli Ticari Markası: 

Registered trade mark  
Girdinin adı 

(ambalaj 

malzemesi dâhil) 

/ Ingredient name 

(including 

packaging 

material) 

Girdinin kökeni 

/Origin of the 

ingredient 

(Hayvansal/Bitkise

l/Mikrobiyal/Kimy

asal vs./ 

Animal/Vegetable/

Microbial/Chemical 

etc.) 

Girdinin üründe 

kullanımına izin veren 

mevzuatın (kanun, 

yönetmelik, tebliğ, 

standard/belgelendirme 

kriteri)  yürürlük ve ek 

numarası ve adını belirtiniz. 

/Please indicate the name and 

number of the legal regulation 

(Law, ordinance, notification, 

standard/certification criteria) 

to approve usage of this input. 

Girdinin 

ürün içinde 

kullanım 

oranını 

belirtiniz./ 

Please 

indicate the 

percentage of 

this ingredient 

in product  

Tedarik 

Bilgileri 

(Menşei, 

Kuruluş, Ticari 

Adı)/ Supply 

Information 

(Origin, 

Organization, 

Trade Name) 

Proseste 

Kullanım Yeri 

ve Kullanım 

Amacı/ Place of 

use and 

intended use in 

the process 

Girdi kabul 

kriteri/ 

Acceptance 

criteria of 

ingredient  

Kontrol 

sıklığı/ 

Control 

frequency 

Bu girdi için 

mevzuatta 

belirtilen 

kullanım sınırı 

nedir? / What is 

the restriction of 

usage amount 

for this 

ingredient? 

Ürünün 

etiketlemesin

de bu girdi 

belirtiliyor 

mu? / Is this 

ingredient 

stated on the 

product label? 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

Başvurulan ürünle ilgili bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ederim./ We undertake to accept all information about the applied product is true and complete.   

 

Kuruluş Yetkilisi/ Authorized person of the applicant: 

 

Adı ve Soyadı/ Name and Surname: 

 

Tarih/ Date: 

 

Kaşe ve İmza/ Seal and signuture: 

  
 

  


