Hızlı Adımlarla
Güvenilir Bir Şekilde

Helal Belgelendirme Nedir?
Helal belgelend rme en yalın tanımı le h jyen k, sağlıklı, kal tel , güven l r ve İslam değerlere uygun
üret m/h zmet demekt r. Helal belgelend rme, uygunluk değerlend rme alanında yetk l ve uzman b r
kuruluşun, ürünler n, gıdaların, h zmetler n veya yönet m s stem n n helal standartlara uygun
koşullarda üret lmes n /yer ne get r lmes n denetleyerek doğrulaması durumlarında yapılan b r
belgelend rme s stem d r.
Helal gıda belgelend rmes , helal gıdanın ve ürünler n n ana üret m aşamasından tüket m aşamasına
kadar gıda z nc r n n tüm aşamalarını kapsar. Helal gıda belgelend rmes , OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda
İç n Genel Gerekl l kler standardına göre yapılan belgelend rmed r. Üret m, şleme, dağıtım, depolama
ve taşıma süreçler n de çerecek şek lde tüm aşamaların bu standarda uygunluğu denetlen r, uygun
şartların sağlandığı doğrulanır ve sonrasında belgelend rme gerçekleşt r l r.
Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 m lyar Müslüman nüfusun helal ürün ve h zmetler n belgelend rmes ne
l şk n lg ve taleb g derek artmaktadır. Helal belgelend rme üret c ler ve tüket c ler açısından güven
tem n eden b r kal te s stem d r. Temel nde h jyen k, sağlıklı, kal tel ve güven l r üret m vardır.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)
Türk ye’de helal akred tasyon h zmet sunma yetk s ne ha z tek kurum olarak Helal Akred tasyon
Kurumu (HAK) kurulmuştur. HAK, helal uygunluk değerlend rme kuruluşlarını denetleyerek akred te
etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faal yette bulunmalarını ve
düzenled kler belgeler n ulusal ve uluslararası kabulünü tem n etmek üzere kurulmuştur. 7060 sayılı
kanun uyarınca HAK, ülkem zde helal belgelend rme ﬁrmalarını akred te etmek üzere yetk lend r lm ş
tek kuruluştur. B r akred tasyona dayanmayan ve güven l rl ğ şüphel helal belgelend rme süreçler
HAK’ın kurulması sonrasında hızla geçerl l ğ n y t rmekted r. Ulusal ve uluslararası geçerl
belgelend rme ht yaçlarınız ç n HAK tarafından akred te ed lm ş belgelend rme kuruluşlarına
başvurmanız yeterl olacaktır.
MEYEM Meslek Yeterl l k ve Belgelend rme Merkez , Helal Akred tasyon Kurumu (HAK) tarafından
helal belgelend rme faal yet nde bulunmak üzere akred te ed lm ş b r helal uygunluk değerlend rme
kuruluşudur.
Helal Akred tasyon Kurumu (HAK) helal ürün ve h zmet belgelend rmes ne yönel k artan taleb
karşılamak ve helal belgelend rmede Müslüman ülkeler arasında ortak ve uyumlu b r d l oluşturmak ç n
büyük çaba harcamaktadır. HAK uluslararası t carettek engeller kaldırmak, küresel düzeyde helal ürün
ve h zmet p yasasının büyümes ne katkıda bulunmak adına çalışmalarını gerçekleşt rmekted r. Dünya
pazarında “Türk Malı” barel ürünler n t bar kazanması ve helal belgel ürünlere yönel k tüket c
güven n n artırılab lmes adına Türk ye’de helal uygunluk değerlend rme kuruluşlarını akred te
etmekted r.

MEYEM (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi) KİMDİR?
MEYEM belgelend rme hayatına AB-0126-P akred tasyon numarası le Türk Akred tasyon Kurumu
(TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardında akred te olarak başlamıştır. Daha sonra YB-0079
numarası le Meslek Yeterl l k Kurumu (MYK) tarafından Meslek Yeterl l k sınav ve belgelend rmes
yapmak üzere yetk lend r lm şt r. MEYEM belgelend rme Ulusal ve uluslararası alanda sah p olduğu
akred tasyon kapsamında 30.000’n aşkın belgelend rme tecrübes ne sah p olmuştur.
MEYEM alanında uzman personeller sayes nde, Helal Akred tasyon Kurumu tarafından yapılan
denet mler başarı le tamamlayarak 1 N san 2022 tar h nde akred te ed lm şt r. MEYEM, helal
belgelend rme faal yetler ç n OIC/SMIIC 2:2019 standardı çerçeves nde ve ISO/IEC 17065, ISO/IEC
17021-1 ve ISO/TS 22003 standartları doğrultusunda yönet m s stem n kurmuş olup sürekl l ğ n
sağlamaktadır.
Helal Belgelend rme alanında çok gen ş b r kapsam le HAK akred tasyonuna sah p olan MEYEM, helal
belgelend rme çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda devam ett rmekted r. MEYEM;
belgelend r lm ş k ş ler, şverenler, tüket c ler, resm makamlar ve s v l toplum tems lc ler n n katılımı le
belgelend rme faal yetler ç n güven telk n eden, organ zasyonel b r yapı oluşturmuştur:
MEYEM; tarafsızlık, yetk nl k, şeﬀa ık, g zl l k ve ş kâyetlere cevap verme hususlarında, kamuya güven
telk n etmey amaçlamaktadır.

Akreditasyon Yetki Kapsamı

Helal Belgelendirme Destekleri
Helal Akred tasyon Kurumu tarafından yetk lend r lm ş olan Helal Uygubluk Değerlend rme
Kuruluşlarından alacağınız Helal Uygunluk Belgeler ç n %70 KOSGEB destekler nden ve T caret
Bakanlığı hracat destekler nden faydalanab l rs n z. Kuruluşumuz MEYEM b r Helal Uygunluk
Değerlend rme Kuruluşu olup, s zlerde desteklerden yararlanmak ç n MEYEM’ terc h edeb l rs n z.

Helal Belgelendirme Faydaları
Helal Belgelend rmen n tüket c ve üret c ler açısından b rçok faydası bulunmaktadır.
Bunlar;
•
Tüket c n n sağlıklı, h jyen k, güvenl ve kal tel gıdaya er ş m n tem n eder.
•
Tüket c n n helal ürün ve h zmet almasını sağlar.
•
Terc h ed len ürünler üzer nde sürekl b r denet m mekan zması oluşturur.
•
Üret c lere ve markaya olan güven arttırır.
•
Üret c n n gıda güvenl ğ ve OIC/SMIIC standartlarına uygun, kal tel ürünler üretmes n sağlar.
•
Üret c ler n global pazarda yer ed nmes n sağlar.
•
Uluslararası pazarda rekabet olanağını arttırır.
•
Üret c lere kamu kurumları ve özel sektörde prest jl b r çalışma öncel ğ sunar.

Helal Gıda Nedir?
İslam olarak tüket lmes ne z n ver len ve OIC/SMIIC 1:2019 standardındak gerekl l kler karşılayan
y yecek ve çecekler helal gıdadır. Güvenl olmayan gıda helal olarak kabul ed lmez ve b r gıdanın
helal gıda olab lmes ç n zleneb l rl k dah l, gıda güvenl ğ kal te standartlarını da önkoşul olarak
sağlanması gerekmekted r.

Helal Belgelendirme Süreçleri
Helal Belgelend rme sürec ; MEYEM’e başvuru yapan müşter kuruluşun ürünler n n/h zmetler n n
veya yönet m s stem n n OIC/SMIIC 1:2019 standardına uygunluğunun denetlenerek doğrulandığı b r
belgelend rme sürec d r.
MEYEM Helal Belgelend rme sürec aşağıdak adımlar le özetleneb l r.

Belgelendirme Başvurusunun Alınması
Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması
Belgelendirme Teklifinin Verilmesi
Belgelendirme Sözleşmesinin İmzalanması
Denetim Planlama ve Hazırlık
Aşama 1 Denetimi
Aşama 2 Denetimi
Düzeltici Faaliyetlerin Tamamlanması
Belgelendirme Kararının Verilmesi
Helal Sertifikanın Basılması ve Duyurulması

Helal Belgelendirme Başvurusu Nasıl Yapılır?
Helal belgelend rme ç n başvurular, Helal Belgelend rme Başvuru Formu le şahsen veya elektron k ortamda (ema l veya MEYEM web s tes üzer nden) alınır.

helal@meyem.com.tr

