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I. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / LICENSE REQUESTED BY 
 

Kuruluşun adı / Company name :  
Vergi Dairesi ve Vergi No/ Vat Office and No :  
Adresi / Address :  

Posta Kodu / ZIP Code:  Ülke / Country:  

İrtibattan sorumlu kişi / Contact person :  

Tel / Telephone :  Faks / Telefax : 
E-Posta / e-Mail:  
Toplam Çalışan Sayısı / Total Employee Number:  
Üretim / Proses Hat Sayısı/ Production / Process Line No : 
Farklı Adresteki İşletme Sayısı / Number of locations in different addresses  
Firma Fason Üretim Yapıyor mu ? / Does the company have contract manufacturing ?  
Firma Fason Üretim Yaptırıyor mu ? / Does the company apply to contract manufacturing to anyother producer ? 

 
II. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ (EĞER VARSA) / APPLICANT’S REPRESENTATIVE (IF ANY)  
 

Kuruluşun adı / Company name :  
 
Vergi Dairesi No/ Vat NO : 
Adresi / Address :  

Posta Kodu / ZIP Code: Ülke / Country: 

İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : 

Tel / Telephone : Faks / Telefax : 
E-Posta / e-Mail: 

 
III. ÜRETİCİ (EĞER BAŞVURUYU YAPANDAN FARKLI İSE) / MANUFACTURER (IF OTHER THAN APPLICANT)  
 

Kuruluşun adı / Company name :  
 
Vergi Dairesi No/ Vat NO : 
Adresi / Address :  
 

Posta Kodu / ZIP Code: Ülke / Country: 

İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : 

Tel / Telephone : Faks / Telefax : 
E-Posta / e-Mail: 
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IV. ÜRETİM YERİ / FABRİKA (EĞER ÜRETİCİDEN  FARKLI İSE) / MANUFACTURING PLACE / FACTORY LOCATION (IF 
OTHER THAN MANUFACTURER) 
 

Kuruluşun adı / Company name :  
 
Vergi Dairesi No/ Vat NO : 
Adresi / Address :  

Posta Kodu / ZIP Code: Ülke / Country: 

İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : 

Tel / Telephone : Faks / Telefax : 
E-Posta / e-Mail: 

 
V. TALEP EDİLEN BELGELENDİRME TÜRÜ (UYGUN OLANI İŞARETLEYİNİZ) TYPE OF CERTIFICATION TYPE (MARK THE 

APROPRIATE ONE)    
         

Helal Ürün Belgelendirme/ Halal Product Certification, 
 
Gıda / Food                   

Helal Hizmet Belgelendirme/ Halal Service Certification  
(Yalnızca gıda hizmet ve tesisleri / For only food service and 
facilities) 

 
VI. BELGELENDİRME HİZMETİNE TABİ OLARAK SUNULAN ÜRETİM / HİZMET KAPSAMI: / PRODUCTION / SERVICE SCOPE 

PRESENTED AS COVERED BY CERTIFICATION SERVICES  
 

 

 
VII. TALEP EDİLEN DEĞERLENDİRME TÜRÜ (UYGUN OLANI İŞARETLEYİNİZ) / 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 
     Standart /Kriter değişikliği / Standard /criteria changes 
     Marka değişikliği/ Trade mark changes 
    Belediye adres değişikliği / Address changes by the municipality 
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VIII. BELGE TALEP EDİLEN ÜRÜN GRUBU VE HİZMETLER/ CERTIFICATE REQUESTED PRODUCT GROUP AND SERVICES 

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

 

 
*Ürünlerinizin hangi ürün grubuna girdiği ile ilgili net bir bilgi mevcut değilse ‘’diğer ürünler’’ seçeneğini işaretleyiniz ve 
aşağıda söz konusu ürün grubu hakkında açıklama yapınız. / If there is not sufficient information regarding relavant 
product group of your products, kindly mark option of ‘’other products’’ and please make an appropriate explanation 
related to product group. 
 
ii. Gıda hizmet ve tesisleri kapsamında helal hizmet belgelendirme türü için hizmetler / Services in the scope of 

food service and facilities 
 

     Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları / 
Caterings  
     Lokantalar / Restaurants                                                                 
     Kafeteryalar / Cafeterias                                                                

     Pastaneler / Patisseries 
     Hızlı yemek servisi yapan yerler / Fast food service places   
     Marketler / Markets    
 

 
IX. EĞER PARTI BAZLI BİR ÜRETİM / KESİM İŞLEMİ VAR İSE / IF THERE IS PARTY BASED PRODUCTION / SLAUGTERING 
  

i. Kesilecek olan hayvan türleri / Sort of animals are going to be slaughtered: 
 

ii. Kesilecek olan hayvanların adedi ve kg ağırlıkları / Number and Weights of Animals are going to be 
slaughtered: 

    Et ve Et Mamulleri - Büyükbaş ve Küçükbaş 
Hayvan Etleri/ Meat and meat products  Bovine and 
ovine meat 
    Et ve Et Mamulleri – Kanatlı Hayvan Etleri/ Meat 
and meat products  Poultry meat 
    Et ve Et Mamulleri – Et Mamulleri/ Meat and 
meat end products 
    Süt ve süt  mamulleri / Milk and milk products 
    Yumurta ve yumurta mamulleri /Egg and egg 
products                
    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 
    Gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve 
malzemeler/ Materials and articles in contact with 
foodstuffs 

     Bal ve yan mamulleri / Honey and its by products 
     Besin takviyeleri / Dietary supplements 
     Gıda katkı maddeleri / Food additives 
     Meşrubat (alkolsüz içecekler) / Beverages (soft drinks)   
     Enzimler / Enzymes 
     Mikro organizmalar / Microorganisms 
     Balık ve balık ürünleri/ Fish and fish products 
     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 
      Özel beslenme amaçlı gıdalar/ Foods for special use 
      Nişasta ve nişasta ürünleri / Starch and starch products 
      Hazır yemekler / Foods-ready to serve 
      Diğer ürünler / Other products* 
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iii. Kesilecek olan hayvanlara ait parti ve  kulak etiket numaraları / Party and Ear Label Number of Animals: 

 
  
X. HELAL BELGELENDİRME KAPSAMINA TABİ OLACAK HER BİR ÜRÜN İÇİN GİRDİ BİLGİSİ / INPUT DATA FOR EACH 

END-PRODUCT WHICH IS COVERED BY HALAL CERTIFICATION SCOPE  
 

 
*Eğer hammadde / katkı maddesi listeniz cok fazla ise ayrı bir doküman halinde bize iletmeniz yeterli olacaktır. /  
In case the used raw material / additive list is high in number, it is accepted to send us via individual documentation. 
 

- Ticari marka / Trade mark 
 

- Başvuru sahibinin beyan ve imzası / Declaration and signature of the applicant 
 
 

XI. BAŞVURU İÇİN TALEP EDİLEN EK DOKÜMANLAR / REQUESTED ADDITIONAL DOCUMENTS FOR THE APPLICATION. 
 
              Genel Dokümanlar / General Documents 
 

i. Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge / An official document stating legal status of  the 
applicant organization.  

ii. Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) / Book of authorized 
signature of the person(s) with representative and binding authority of the applicant organization   

iii. 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.) 

iv. Farklı her bir ürün için helal kontrol noktalarını gösteren doküman / The document shows halal control points for 
different every products.  

v. Başvuruda bulunan firmanın Helal Belgelendirme kapsamında kullanacağı üretici firma logosu mevcut mudur ? Mevcut ise 
üretici firma logosuna ait grafik / çizim  veya doküman kopyası  / Is there any company logo of applicant company, 

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 elde 
edildiği tedarikçi 
ismi / Name of 
Supplier which 

delivers the 
relavant input 

Girdiyi sağlayan 
tedarikçiye ait 

Doküman Bilgisi (Helal 
Belgesi / Gıdaya 

Uygunluk Sertifikası / 
Ürün Spesifikasyonları 

/ MSDS ) Document 
Log of Supplier 

provides the input ( 
Halal Certificate / 

Conformity Assessment 
Certificate / Product 

Specifications / MSDS)   

Proseste Kullanım Yeri 
ve Kullanım Amacı/ 

Place of use and 
intended use in the 

process 

Ürünün 
etiketlemesin de bu 
girdi belirtiliyor mu? 

/ Is this ingredient 
stated on the product 

label 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
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which is going to be used within Halal Certification scope ? If available, copy of graph / drawing or draft document 
of logo. 

vi. Başvuruda bulunan firmanın Helal Belgelendirme kapsamında piyasaya arz edeceği ürünlere ait paketleme malzemesi 
üzerinde herhangi bir grafik /çizim mevcut mudur ? Mevcut ise bu ürünlere ait kullanılacak olan paketleme malzemelerinin 
numune veya kopyaları / Is there any graph / drawing on packaging material of applicant company’s end-products 
which are going to be presented to market within Halal certification scope ? If available, samples / copies of 
packaging materials which are going to be used for aforementioned products. 

vii. Helal kapsamında diğer belgelendirme kuruluşlarından aldığınız belgeler var mı? Lütfen ayrıntılı olarak açıklayınız / Is there 
any certification schemes are already granted by other certification bodies for Halal certification? Kindly provide 
detailed explanation. 

viii. Gıda güvenliği yönetim sistemi vb. (EN ISO 22000); FSSC 22000 (PASS 220 ve ISO 22000) ve/veya Kalite yönetim sisteminiz 
(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( EN ISO 22000); FSSC 22000 (PASS 220 ve ISO 22000), QMS 
standard,GMP, scope, name of certification body and certificate expiry date. 

 
 
*Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulunduğumuz ürün ve tescilli ticari marka(lar) için yaptığımız helal 
belgelendirme başvurusunun SZUTEST belgelendirme mevzuatına 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 SZUTEST certification regulations. 
 
Adı / Name :           
Tarih / Date :  
İmza / Signature : 
Başvuru sahibi adına resmi yetkili olarak  / Formally act on behalf of:  
 
 


