SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME
EĞİTİM VE TEST HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

H.T.01 Ücretlendirme Talimatı
(Revizyon 04 –23.11.2020)

Hazırlayan

Onaylayan

Tarih:23.11.2020

Tarih: 23.11.2020

*Bu dokümanın basılı kopyaları kontrolsüz kopyadır.

Helal Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı

1.

AMAÇ

Bu talimat; SİGMACERT tarafından yürütülen Helal belgelendirme faaliyetleri ücretlerinin
belirlenmesi için hazırlanmıştır.

2.

KAPSAM

Helal belgelendirme hizmeti ile ilgili uygulanan tüm faaliyetleri kapsar. SİGMACERT, Helal
belgelendirme için başvuran müşteri kuruluşları, ulusal mevzuat ve SİGMACERT
tarafından benimsenen uluslararası standartlar doğrultusunda belirli süreçlere tabi tutacaktır. Bu
süreçler arasında müşteri kuruluşun başvuru kapsamını ilgilendiren dokümanların doğrulanması
ve standart gerekliliklerine uygunluk sağlayıp sağlamadığının saha tetkikleri vasıtasıyla tespit
edilmesi gibi süreçler söz konusu olmaktadır. Bu süreçlerin yürütülmesi esnasında Helal
belgelendirme için müşteri kuruluşların belgelendirme maliyetleri belirlenecektir.

3.

TANIMLAR

Adam/gün ücreti: Müşteri kuruluşa verilen Helal belgelendirme hizmeti için 1 tetkikçinin 1
günlük hizmeti ücretidir.
Helal Uygunluk Ön değerlendirme, Başvuru ve doküman inceleme ücreti: Başvuru işlemleri
ve tetkik öncesi incelenmek üzere müşteri kuruluş tarafından sağlanan el kitabı, prosedür vb.
dokümanların, analiz ve muayenelerin, helal uygunluk beyanlarının tetkik talep edilen referans
standarda göre değerlendirilmesi amacıyla müşteri kuruluştan alınan ücrettir.
Tetkik ücreti: Hazırlanan tetkik planına göre kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirme, gözetim,
takip, özel, yeniden belgelendirme tetkiklerine ait ücrettir. Bu ücret, müşteri kuruluşun çalışan
sayısına ve kapsamına göre belirlenen görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak
belirlenir.
Yıllık belge kullanım ücreti: Belge kullanımı karşılığı olarak her yıl için tahsil edilen ücrettir.
Gözetim tetkiki neticesinde belgenin askıya alındığı durumlarda askı süresini kapsayan ay/aylar
için bu ücret tahsil edilmez.
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4.

UYGULAMA

Helal belgelendirme ücretlerinin belirlenmesinde esas olan adam/gün ücreti Genel Müdür
tarafından belirlenir. Tetkik ücretinin belirlenmesi için müşteri kuruluşun çalışan sayısına da bağlı
olarak H.T.03 Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı’na göre adam/gün sayısı belirlenir. Gözetim,
yeniden belgelendirme faaliyetlerinde başvuru ve doküman inceleme ücreti talep edilmez. Eğer
müşteri kuruluşun birden fazla tetkik edilecek sahası varsa, her sahanın tetkiki ayrı
gerçekleştirilecektir ancak başvuru ücreti sadece merkez saha için alınacaktır.
Helal uygunluk değerlendirmesi söz konusu olduğunda, tetkik ekibine dahil olacak İslami İşler
Uzmanının tetkike katılma gerekliliği en az 1 gün dür. Tetkik süresine etkisi de 1 adam/ gün
olarak tanımlanmaktadır. Fakat tetkik ürün çeşitliliği veya prosesler gibi bazı parametrelere göre
İslami İşler uzmanının tetkik ekibine, tetkik süresi boyunca eşlik etmesi gereksinimi ortaya çıktığı
takdirde, İslami İşler Uzmanı 1 günden fazla süreyle de tetkik ekibine dahil edilebilecektir.
Helal uygunluk Ön değerlendirme, İlk belgelendirme tetkiki, gözetim tetkiki, yeniden
belgelendirme tetkiki ve özel tetkikler süresince iaşe, yol, konaklama giderleri başvuru
sahibi/belgelendirilmiş müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Tetkik zamanı içerisinde cayma
hakkını kullanan müşteri kuruluşa, o süreye kadar verilen hizmetin bedeli faturalandırılır.
Helal belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen her bir sertifika için aşağıda belirtilen ücret
kalemi esas alınır. (HAK gözetiminde gerçekleştirilen tetkikler ücretlendirilmez.)
(Bu ücret, sertifikaların ilk kez düzenlenmesinde ve Helal Sertifikaların yenilenmesinde alınmaz.)
 Sertifikanın aslının kaybolması nedeniyle sertifikanın yeniden düzenlenmesi,
 Adres değişikliği, kapsam değişikliği (tetkik gerektirmeyen) gibi nedenlerle Helal
Sertikanın yeniden düzenlenmesi,
 -Helal Sertifikanın birden fazla imzalı kopya ve farklı bir dil (Türkçe&İngilizce dışında)
talep edilmesi durumlarında düzenlenen her bir sertifika için ₺500 ücret tahakkuk ettirilir.
Verilen ücretlere KDV dahil değildir. Bu ücrette, SİGMACERT’in değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Helal belgelendirme süreçlerinde talep edilecek ücretler Tablo 1’de aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
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Helal uygunluk ön değerlendirme öncesinde Helal belgelendirme bedelinin başvuru gözden
geçirme, Helal uygunluk ön değerlendirme ve Aşama 1 tetkik ücretinin tamamı Helal
belgelendirme tetkiki öncesinde, gözetim tetkiki bedelinin % 100 ü gözetim tetkiki öncesinde
kuruluşlardan tahsil edilmektedir.
Müşteri kuruluşun helal sertifikalandırılacak ürünü etkileyen dış kaynaklı prosesleride tetkik
edilecektir. Tetkik masrafları müşteri kuruluşa aittir.
Müşteri kuruluş ile imzalanan H.FR.001 Helal Belgelendirme Sözleşmesinde ve H.T. 05 Helal
Uygunluk değerlendirme ve İzlenebilirlik Klavuzunda bahsedilen Şikayet ve İtiraz tetkikleri,
Takip tetkikleri vb. durumlar konuya bağlı olarak yapılacak adam/gün tetkikine bağlı
ücretlendirmesi yapılacaktır. (Not: Helal Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinde, tetkik ekibine
dahil olacak İslami İşler Uzmanının tetkike katılma gerekliliği en az 1 gün dür. Fakat tetkik tip,
ürün çeşitliliği veya prosesler gibi bazı parametrelere göre İslami İşler uzmanının tetkik ekibine,
tetkik süresi boyunca eşlik etmesi gereksinimi ortaya çıktığı takdirde, İslami İşler Uzmanı 1
günden fazla süreyle de tetkik ekibine dahil edilebilecektir.)

Helal Belgelendirme
Süreci

Helal Uygunluk Ön
Değerlendirme
Başvuru ve
doküman inceleme
ücreti

Tetkikçi/İslami
İşler Uzmanı
adam/gün ücreti

Yıllık belge kullanım
ücreti

İlk Belgelendirme

₺2500,00

₺1250,00

_

Gözetim

_

₺1250,00

₺2500,00

Yeniden Belgelendirme

_

₺1250,00

₺2500,00

Piyasa Gözetimi
(3 yıllık periyotta en az 1

Piyasa Gözetimi Sonucu Müşteri kuruluşa faturalandırılacaktır.

kez)
Habersiz Tetkik
(3 yıllık periyotta en az 1

Habersiz Tetkik Sonucu Müşteri kuruluşa faturalandırılacaktır.

kez)
Tablo 1. Helal belgelendirme süreci ücretler tablosu
SİGMACERT tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen zamanlarda yapılacak numune alımları
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müşteri kuruluşa faturalandırılacaktır. Tetkik öncesi müşteri kuruluşa bildirilen laboratuvarlar ile
çalışılmasına müşteri kuruluş haklı gerekçesi ile itiraz edebilir. Haklı gerekçeniz uygun bulunur
ise Onaylı Laboratuvar listesinden SİGMACERT’in tanımladığı uygunluğa göre seçilecek bir
başka laboratuvar ile çalışılacaktır.
Tetkik Planı

Tetkik Türü

Süre

Üretim Yeri

(Ay Veya

İnceleme

Yıl)

(ÜYİ)

Belgelendirme -

Üretim

Alma (ÜYN)
X
X

1 yıl

X

2. Gözetim

1 yıl

X

Belge

1 yıl

X

Numune

Numune

X

1. Gözetim

Piyasadan

Yerinden

Alma (PN)

ÜYN veya
PN

X
X

Yenileme
X

Habersiz

X

tetkik
Özel Durum(varsa): Yukarıdaki belirtilen inceleme planına ek olarak ürün gruplarına göre
belirlenen H.L.06 Deney/Muayene Listesi doğrultusunda H.FR.013Numune alma ve muayene ve
deney takip formu izleme yapılır.
Tablo 2. SİGMACERT Tetkik ve Numune alma planı
Revizyon İzleme:
No

Rev. Tarihi

Rev. No

Revizyon Açıklaması
Doküman yayınlandı

1

17.09.2019

00

2

09.07.2020

01

Uygulanabilir

şartlara

uygunluğun

sağlanması

için

09.07.2020 tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı.
3

08.09.2020

02

Uygulanabilir

şartlara

uygunluğun

sağlanması

için

SİGMACERT tarafından onaylandı.
4

19.10.2020

03

Helal belgelendirme tetkiki öncesinde Helal belgelendirme
bedelinin başvuru gözden geçirme ve Aşama 1 tetkik
ücretinin tamamı Helal belgelendirme tetkiki öncesinde,
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gözetim tetkiki bedelinin % 100 ü gözetim tetkiki öncesinde
kuruluşlardan tahsil edilmektedir cümlesi eklendi, Piyasa
gözetimi ve Habersiz tetkikler eklendi.
4

23.11.2020

04

Uygulanabilir

şartlara

uygunluğun

sağlanması

için

23.11.2020 tarihinde SİGMACERT tarafından onaylandı.
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