Helal Belgelendirme
Başvuru Formu
1. Firma Bilgileri
Firma Ticari Unvanı :
Vergi Dairesi No :
Firma Merkez Adresi :
Posta Kodu :
Firma Yetkilisi/Unvan :

Ülke :

Tel :
Firma Temsilcisi (Gıda Güvenliği Ekip Lideri):

E-Posta :

Tel :
Müslüman Temsilci :

E-posta :

Tel :

E-Posta :

Çalışan sayısı (Merkez) :

Taşeron çalışan sayısı :

Vardiyalı çalışan sayısı :

Vardiya sayısı :

Mevsimsel ürün/hizmet var mı? (Evet/hayır) :

Mevsimlik çalışan sayısı :

Yarı zamanlı çalışan sayısı :

Toplam çalışan sayısı :

Diğer Adresler (Şube, tesis, fabrika, vb.)

Vardiya sayısı

Çalışan sayısı

2. Talep Edilen Hizmet Türü
İlk Belgelendirme

Kapsam Genişletme

Yeniden Belgelendirme

Belge Transferi

Ön Denetim

3. Belgelendirilmesi İstenen Kapsam

Belgelendirmeye esas faaliyetleriniz kapsamında (varsa) dışarıdan temin edilen prosesler/ürünler/hizmetler:

Belgelendirmeye esas faaliyetleriniz kapsamında (varsa) farklı vardiyalarda gerçekleştirilen birbirinden farklı prosesler/ ürünler/hizmetler:

4. Ürün Gruplarınız
Hayvansal üretim (Hayvanlar, balık,
yumurta üretimi, süt üretimi, arıcılık,
balıkçılık, avcılık)

Bitkisel üretim (Meyveler, sebzeler,
hububat, baharat, bahçecilikle ilgili ürünler)

Kesim de dahil çiftçilikten sonra bütün
faaliyetleri içeren işlenmiş ürünler
(Bozulabilir hayvansal ürünler) (Et, kümes
hayvanları, yumurtalar, süt ve ürünleri, balık
ürünleri)

İşlenmiş ürünler (Bozulabilir sebze
İşlenmiş ürünler (Ortam sıcaklığında
ürünleri) (Taze meyveler, taze meyve suları, uzun raf ömürlü) (Konserve halinde muhafaza
Yem ürünleri (Hayvan yemleri, balık
korunmuş meyveler, taze sebzeler, korunmuş edilmiş ürünler, bisküviler, kuru yemişler,
yemleri)
sebzeler)
içme suları, içecekler, pasta, un, şeker, tuz)

Yiyecek-İçecek sağlama (Oteller,
lokantalar)
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Dağıtım (Perakendeciler, marketler ve
satış yerleri)

Hizmetler (Su tedarikçileri, temizleme,
atık toplama, çöp toplama, Ekipman- ürün ve
süreçlerin tasarımı, Veterinerlik hizmetleri)
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Taşıma ve depolama (Taşıma ve
depolama)

Ekipman üretimi (Proses ekipmanları,
satış makinaları)

Kimyasal, biyokimyasal üretimler
(Katkılar, vitaminler, böcek ilaçları, ilaçlar,
gübreler, temizlik ürünleri, biyokültürler)

Paketleme materyallarının üretimi
(Organik orijinli ambalaj malzemeleri,
İnorganik orijinli ambalaj malzemeleri)
* İlgili ürün gruplarından, parantez içindeki açıklamalardan hangisi ürününüzü temsil ediyorsa onu yuvarlak içerisine alınız.
5. HACCP Planı Sayısı (Varsa) (HACCP çalışması, benzer tehlike ve üretim teknolojisine sahip, ilgili olduğu yerde, benzer depolama
teknolojisine sahip ürün/hizmet gruplarının tehlike analizidir) :

6. Başvuru Sahibinin Beyan ve İmzası
Bu formda verilen bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, bilgi eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden kaynaklanabilecek her türlü olumsuz
duruma ilişkin sorumluluğu kabul 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.
Not 1: Helal belgelendirme programı kapsamında gıda sektöründe başvuru yapan kuruluşların TS EN ISO 22000 standardının şartlarını
sağlamış olması gerekir.

Yetkili Adı-Soyadı :

Kaşe-İmza:

Tarih :
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