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• 23/12/2014 tarihinde kuruldu

• 100 milyon ₺ sermayeye sahip

• İstanbul merkezli

• Tarafsız ve profesyonel yaklaşım

• Ekonomik ve teknolojik gelişmelere yerli katkı

• Milli kimliğiyle ülke menfaatlerini korumak

• Global sahada yerel işbirlikleri ile var olmak

Şirket Profili



“Sürdürülebilir, tarafsız ve güvenilir bir hizmet anlayışı ile kaliteye 

prestij katmak.”

“Sektörde söz sahibi, tercih edilen kalifiye uzmanlar ile

uluslararası işbirlikleri yaparak pazarda ana oyuncular arasında

yer almak.”

Misyon & Vizyon



Uluslararası Çalışmalar

Güney KoreKatar

Azerbaycan

Moldova



• Elektriksel Ölçümler ve Değerlendirme

• Topraklama, Paratoner ve Katodik Koruma Muayenesi

•Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi

• Yükleme, Boşaltma ve Liman gözetimleri

TS EN ISO/IEC 17020:2012 Akreditasyon Kapsamı
Teknik Yeterlilik



• ISO 55001 Varlık Yönetim Sistem Belgelendirme

Kuruluşu Akreditasyonu

• Türkiye’de bu alanda akredite ilk ve tek yerli kuruluş

•ABD akreditasyon kurumlarından olan UAF’dan

akredite

TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Akreditasyonu
Teknik Yeterlilik



• Kakao ve kakao ürünleri

• Şeker ve şekerleme mamulleri

• Çaylar

• Bitkisel kökenli sıvı ve katı yağlar

• Kahve ve kahve ürünleri

• İçme suyu

• Tahıl Ürünleri

• Un ve unlu mamuller

• Bisküvi ve çeşitleri

• Atıştırmalık Kuruyemişler

OIC/SMIIC 2 : Helal Akreditasyon Kapsamı
Teknik Yeterlilik



•T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından 11.02.2019 tarihinde A Tipi 

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü

Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi
Teknik Yeterlilik



Faaliyet Alanları



• Kamu olarak mutlak tarafsızlık

• Uzman kadro

• Güçlü teknik altyapı

• Değer üretme odaklı

Neden ICAS?



• Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal 
ürün ve hizmetlerin belgelendirmesine ilişkin ilgi ve talebi 
giderek artmaktadır. 

• Helal kavramı günümüzde sadece gıda ürünleri ile sınırlı 
kalmamakta; finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik 
ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye hitap 
etmektedir. 

Helal Belgelendirme Genel



• Gıda ürünlerinin üretiminden tüketiciye 
ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, 
hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini 
içermesi nedeniyle tüketiciler tarafından 
giderek önemsenen bir konu haline 
gelmiştir. 

Helal kavramı



• Hammaddeden başlayarak mamul 
madde aşamasına kadar bütün 
proseslerin ve temin biçiminin İslam'ı 
kriterlere uygunluğunu kapsamaktadır.

Helal Gıda Belgesi (Sertifikası) Nedir?



• Ürünün İslami Kriterlere uygunluğu

• Ambalajlama ve paketleme kurallarına uygunluk

• Gıda güvenliği kriterlerine uygunluk (ISO 22000-GMP)

NOT : Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine 
uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve 
hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

Helal Gıda Sertifikası İçin Aranan Şartlar



• Temiz ve güvenilir bir ürün elde etmek

• Helal ürünün belirlenmesini sağlamak

• Bu sayede tüketicinin ürün seçiminde kolaylık sağlamak

Helal Belgelendirmede Amaç



• Dünyadaki 1,8 milyar Müslüman nüfusun tüketim alışkanlıklarına helal 
belgelendirmesi özelinde bakıldığında, 

- 2018 yılında; gıda, ilaç, kozmetik ve turizm gibi sektörlerde 2,2 trilyon ABD 
doları harcama yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Helal Belgeli Ürün ve Hizmet Pazarının Büyüklüğü Ne Kadardır?



- Bu harcamanın 2024 yılına kadar %6,2'lik kümülatif yıllık büyüme oranı ile 
3,2 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

- İslami finans ise %6,2 oranında büyüyerek 2,5 trilyon ABD doları işlem 
hacmine ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, mal ve hizmet piyasasına finans 
alanında yapılan harcamalar da eklendiğinde toplam 4,7 trilyon ABD doları 
büyüklüğünde bir piyasadan söz etmek mümkündür.

Helal Belgeli Ürün ve Hizmet Pazarının Büyüklüğü Ne Kadardır?



• Helal; İslam fıkhına göre, “yasaklanmamış, izin verilen ve kurallara uygun 
olan” anlamını taşımaktadır. Helal belgelendirme kuruluşlarınca yapılan 
belgelendirme, İslami kurallara uygunluğun yanı sıra uluslararası alanda 
kabul gören gıda güvenilirliği, hijyen gibi ilgili standartların gerekliliklerini de 
kapsamaktadır. Ancak buradan hareketle, helal belgesi olmayan bir ürünün, 
helal sayılmayacağı sonucu çıkartılmamalı; yalnızca helal belgeli bir ürün 
olmadığı bilinmelidir.

Helal Belgesi Olmayan Ürünler ya da Hizmetler Helal Değil midir?



• Tüketiciye güven ve tercih kolaylığı, 
üreticiye ise rekabette avantaj ve dış 
ticarette pazara giriş kolaylığı 
sağlamasıdır. 

Helal Belgesi Sahibi Olmanın Dış Ticarette Faydaları Nelerdir?



- Hukuken kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde, ülkemizde 
helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

- HAK, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri 
Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) yayımladığı helal 
standartlarını benimsemekte ve bu standartlara göre de hem yerli hem 
de yabancı belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti 
sunmaktadır

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)



1) HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan 
alınacak belgeler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) “İşletme Geliştirme Destek 
Programı – Belgelendirme Desteği” kapsamına alınmıştır. Artık, HAK ve 
HAK tarafından akredite edilmiş kurum ile kuruluşlardan alınacak 
belgelerin yanı sıra, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim ve test 
ücretleri de destek üst limitleri dahilinde %70 oranına kadar KOSGEB 
’ten geri alınabilecektir. 
(www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-
destek-programi)

Helal Belgelendirme güncel teşvik ve destek mekanizmaları 
şunlardır:

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi


2) Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 2014/8 sayılı “Pazara Giriş 
Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde, Helal Akreditasyon 
Kurumu (HAK) tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme 
(belgelendirme) kuruluşlarınca düzenlenen belgeler için yapılan harcamaların 
belirli bir bölümü ‘Pazara Giriş Belgeleri Desteği’ kapsamında karşılanmaktadır. 
Söz konusu destek ile ilgili detaylı bilgiye Ticaret Bakanlığı internet sitesi 
üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Helal Belgelendirme güncel teşvik ve destek mekanizmaları 
şunlardır:



- Müracaat ve doküman inceleme giderleri

- Belgelendirme tetkik giderleri

- İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

- Test/analiz raporu giderleri

- Zorunlu Kayıt Ücretleri

- Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti

- Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 –
Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan 
belgelere ilişkin alım giderleri desteklenir.



- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

- Yol masrafları

- Gözetim bedeli

- Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde 5 inci maddenin 
ikinci fıkrasında belirtilen gider kalemleri dışındaki kalemler ile 
aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez. 



3) Türkiye Et ve Süt Kurumu tarafından yurtdışından ithal edilecek et 
ürünlerinde, bu etlerin kesimini yapan işletmelerin HAK ’tan akredite bir 
belgelendirme kuruluşunca belgelendirilmiş olması zorunluluğunu getirilmiştir.

Helal Belgelendirme güncel teşvik ve destek mekanizmaları 
şunlardır:



www.icasservice.com

Dudullu OSB Mahallesi 3. Cad. No:13

Umraniye / Istanbul

TURKEY

Phone : +90 (216) 415 48 80

info@icasservice.com

Conformity for Trust


