


TSE ve HELAL GIDA

Gıdaların, helal hassa-
siyeti taşıyan insanla-
ra; hammaddenin üreti-
minden başlayarak, tüm 
üretim süreçleri dahil ol-
mak üzere, ambalajla-
ma, nakil, depolama ve 

sunum zincirinde sürdürülebilir helal güvenilirliliğinin 
sağlanması son derece önemlidir. Bu güvenilir sunum 
“Helal Gıda Belgelendirmesi” ile sağlanır.

Türk Standardları Enstitüsü “Helal Gıda Belgelendir-
mesi”ne 4 Temmuz 2011 tarihinde başladı. 

Gıda ürünlerinin üretilmesinde İslami kurallara uygun 
olarak tüm süreçleri kapsayacak şekilde gerçekleştiri-
len “Helal Gıda” belgelendirmesinde Türk Standardları 
Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yakın işbirliği içe-
risinde çalışmaktadır. 

Helal Gıda Uygunluk Belgesi ile Helal Gıda arayışı içe-
risinde olan tüketiciler güvenle, gönül rahatlığıyla, he-
lal olduğundan hiç tereddüt etmeden ürünleri satın ala-
bilecek.

STANDARD ÇALIŞMALARI  

Tüm ülkeler için geçerli Helal Gıda Standardı hazırlama 
fikri, Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 23. İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Dai-
mi Komitesi (İSEDAK) toplantısında benimsenmiş, bu 
amaçla Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’nün ev sahip-
liğinde Nisan 2008’de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye-
si 25 ülke ve ilgili İİT kuruluşlarının katılımıyla İİT Stan-
dard Uzmanlar Grubu çalışmalarına başlamıştır. İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında üç yıl yoğun bir şe-
kilde sürdürülen çalışmalar sonucunda, “Helal Belgelen-
dirme” alanında üç standard,  İslam Ülkeleri Standardi-
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HELAL BELGELENDİRME STANDARDLARI

•	 TS	OIC/SMIIC	1:	2011	“Helal	Gıda
 Genel Klavuzu”

•	 TS	OIC/SMIIC	2:	2011	“Helal
 Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin
 Klavuz”

•	 TS	OIC/SMIIC	3:	2011	“Helal
 Belgelendirme Kuruluşlarını Akredite
 Eden Akreditasyon Kuruluşu Klavuzu”

zasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) üyesi 13 ülke ile 
SMIIC üyesi olmayan İİT ülkelerinin de gözlemci statü-
sünde katılımıyla 16–17 Mayıs 2011 tarihlerinde  gerçek-
leştirilen SMIIC Teknik Komite Toplantısında kabul edi-
lerek yürürlüğe girmiştir.

SMIIC tarafından yayımlanmış olan Helal Gıda Stan-
dardları 14 Temmuz 2011 tarihinde yapılan TSE Teknik 
Kurul Toplantısında adapte Türk Standardı olarak kabul 
edilmiştir.

HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ

Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi, belgelendiril-
mesi talep edilen ürünün üretiminin TSE’nin öngördü-
ğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip, ürünün üreti-
mi için helal gıda şartlarına uygunluk, teknolojik yeterli-
lik ve asgari kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlı-
lığını garanti altına alan bir kalite sisteminin tesis edilip 
edilmediğinin tespitidir.

Helal Gıda belgelendirmesi için; “TS OIC/SMIIC 1: 2011 
Helal Gıda Genel Klavuzu” belgelendirmeye esas stan-
darddır.

Belgelendirme işlemleri tamamlanmış olan Et ve Et 
Ürünleri ile ilgili Helal Gıda Belgelendirmesi incelemele-
rinde Standardda belirtilen şartlardan; kesilecek hayvan-
da olması gereken şartlar, kesim işlemini yapacak olan 
kasabın taşıması gereken özellikler, kesimde kullanıla-
cak araç ve gereçler, kesimhanelerin özellikleri, dinlen-
dirme, kesim öncesi ve sonrası kontroller, kesim işlemle-
ri, ambalaj malzemeleri, üretimde kullanılan tüm girdi-
ler, depolama, taşıma vb. tüm hususlar İslami kurallara 
uygunluk ve gıda güvenliği yönüyle ele alınmıştır.

HEDEF:	ULUSLARARASI	GEÇERLİ

“TEK	STANDARD”	

TİCARETİN	ÖNÜNDEKİ

TEKNİK	ENGELLER	KALKACAK!



HANGİ ÜRÜNLER
BELGELENDİRİLMEKTEDİR?

Enstitümüz tarafından yürütülmekte olan Helal Gıda 
belgelendirme çalışmalarında “TS OIC/SMIIC 1: 2011 
Helal Gıda Genel Klavuzu” ve “TSE Ürün Belgelendir-
me Merkezi Helal Gıda Belgelendirme Yönergesi” hü-
kümleri esas alınmaktadır.

Helal Gıda uygunluk belgelendirmesi işlemi gelecek ta-
leplere bağlı olarak ilgili standardın kapsamında gerçek-
leştirilmektedir.

Standard kapsamı şöyledir:

• Et ve Et Ürünleri, 
• Süt ve Süt Ürünleri,

Helal belgelendirmesi yapacak olan ülke kuruluşlarının, 
SMIIC tarafından oluşturulmuş olan Helal Gıda Klavu-
zunu esas alarak yapacakları belgelendirme işlemi ile 
tüm ülkeler arasında ticaretin önündeki teknik engelle-
rin kaldırılması sağlanmış olacaktır.

Belgelerinizi	TSE’den	Alınız!

Çünkü;

Belgelendirme Konusunda Alanında 

En	Yetkin	Kuruluş:	

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



• Yumurta ve Yumurta Ürünleri,
• Tahıl ve Tahıl Ürünleri,
• Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Sıvı ve Katı Yağlar, 
• Meyve, Sebze ve Mamulleri,  
• Şeker ve Şekerleme Mamulleri,
• Meşrubat (Alkolsüz İçecekler),
• Bal ve Yan Ürünleri,
• Besin Takviyeleri,
• Genetiği (GDO) Değiştirilmiş Gıdalar,
• Gıda Katkı Maddeleri,
• Enzimler,
• Mikroorganizmalar,
• Ambalaj Malzemeleri,
• Gıda Hizmet ve Tesisleri
• Balık ve Balık Ürünleri,
• Su,
• Diğer.

TSE HELAL GIDA
BELGELENDİRME	SÜRECİ

Belgelendirme süreci Türk Standardları Enstitüsü’nün 
web sayfasında (www.tse.org.tr.) yer alan Helal Gıda Bel-
gelendirmesi ile ilgili yayınlanmış dokümanların (form-
ların) başvuru sahibi firma tarafından doldurulması ile 
başlamaktadır. 

Resmi başvuru yapıldıktan sonra, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan ve TSE’den konunun uzmanı en az iki 
kişiden oluşan İnceleme Heyeti tarafından üretim yerin-
de inceleme gerçekleştirilir. Bu incelemede; belgelendi-
rilmesi talep edilen ürünün üretiminin TSE’nin öngör-
düğü şartlarda ve ortamda gerçekleştirilip gerçekleştiril-

TSE’DEN	ALACAĞINIZ

HELAL GIDA

SERTİFİKASIYLA

ÜRÜNLERİNİZ

YURTDIŞI	PAZARLARDA

GÜVENLE	DOLAŞSIN…



nin de bulunduğu 5 kişiden oluşan Helal Gıda Belgelen-
dirme Komisyonu’na öneri niteliğinde sunulur. Nihai 
belgelendirme kararı ise bu komisyon tarafından verilir. 
Komisyon çalışmalarında oy birliği esastır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı mensubu üyenin toplantıya katılmaması du-
rumunda hiçbir karar alınamaz.

Belge almaya hak kazanan kuruluş ile yapılan sözleşme-
ye istinaden geçerlilik süresi bir yıl olan Helal Gıda Uy-
gunluk Belgesi düzenlenir. Kuruluşta yılda en az iki kez 
habersiz olmak üzere ara kontrol yapılır. Ayrıca, gerekti-
ğinde piyasadan da numune alınarak ürün üzerinde he-
lal şartları kapsamında uygunluk incelemesi yapılmak-
tadır. 

mediği, ürünün üretimi için helal gıda şartlarına uyulup 
uyulmadığı, teknolojik yeterlilik ve asgari kalite kontrol 
yeteneği ile tüm bu şartların devamlılığını garanti altına 
alan bir kalite sisteminin tesis edilip edilmediği yerinde 
tespit edilir. Belgelendirmesi talep edilen ürünün özel-
liklerine bağlı olarak gerektiğinde ürünlerden numune 
alınmakta ve ilgili laboratuvarlarda  muayene ve deney-
ler yapılmaktadır. 

Gerek muayene ve deney raporları gerekse inceleme he-
yeti tarafından hazırlanan raporlar Helal Gıda belgelen-
dirme kararı için  Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir üye-



da helal gıda arayışında olan ülkelere yapılacak ihracat-
ta yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmiş olacaktır. Bu da 
Helal Gıda Uygunluk Belgesine sahip firmaların pazar 
paylarının artması anlamına gelmektedir.

TSE Helal Gıda Belgeleri; ürünler, ürünlerde kullanılan 
katkı maddeleri, hazırlama ve işleme yöntemleri, sağlık 
ve hijyen şartları ile ilgili tam güvenlik kuralları çerçeve-
sinde tarafsız ve konusunun uzmanı bir kurumdan aldı-
ğınız bir hizmeti ifade etmektedir.

HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ; 

ÜRETİCİ	İÇİN	TÜKETİCİYE	SAYGI,

TÜKETİCİ	İÇİN

ÜRETİCİYE	GÜVENDİR.

Belgeli kuruluşun ara kontrolleri ve piyasa kontrolleri 
sonucunda sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edildi-
ği durumlarda diğer belgelendirme uygulamalarından 
farklı olarak, hiçbir uyarı yapılmaksızın Helal Gıda Bel-
gesi iptal edilmektedir.

HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİNİN

FAYDALARI

Enstitümüzün vermiş olduğu Helal Gıda Uygunluk Bel-
geleri hem üreticiler hem de Helal Gıda hassasiyeti olan 
tüketiciler için güvenilir  bir belgedir.

TSE Helal Gıda Belgeleri, HACCP ve ISO gibi uluslara-
rası kalite ve güvenlik standardlarına uygun üretimlerin 
ayrıca İslami şartlara da uygunluğunu göstermektedir. 

Helal Gıda Uygunluk Belgeleri ile özellikle ithalatların-




