ENSTİTÜ HAKKINDA
Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü (EHZ), bir İslam
Toplumu Millî Görüş (IGMG) kuruluşudur. Bünyesinde
oluşturduğu farklı kurum ve kuruluşlarla IGMG yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üreten ve ihtiyaçlarına cevap arayan bir teşkilattır. Bu kurumlardan biri de
2001 yılında faaliyet göstermeye başlayan “Europäisches Halal Zertifizierungsinstitut” (EHZ) kuruluşudur.
EHZ, kâr amacı gütmeyen bir müessesedir. Bünyesindeki denetimciler ve IGMG Din İstişare Kurulu tarafından belirlenen helal kriterleri çerçevesinde ürün
ve üretim sistemlerini gözden geçirerek, danışmanlık
hizmeti verir.
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Sertifikalama hizmetleri günümüzde gıda ürünlerinin
yanında tekstil, kimyasal maddeler, eczacılık ürünleri,
kozmetik, turizm ve finans sektörü gibi çok geniş bir
alana hitap etmektedir.

Enstitü‘nün Hedefleri:

•
•
•
•
•
•

Helal dairesi çerçevesinde toplum bilinci oluşturmak.
Müslüman tüketicinin alışverişlerini kolaylaştırmak.
Toplumu helal tüketim konusunda bilinçlendirmek.
Avrupa’da helal kavramının doğru anlaşılmasına
katkıda bulunmak.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere
helal konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.
Helal piyasasına mümkün olduğunca çok sayıda
üretici kazandırmak.

Neden EHZ?
•
•
•
•
•
•

Müslüman tüketiciler ve kuruluşlar tarafından
kabul gören bir kuruluştur.
Ulusal ve uluslararası İslami kuruluşlarla güçlü
iletişim ağına sahiptir.
Başvuru ve soruları anında cevaplandıracak
güçlü bir teknik ekibi vardır.
Uzman kişilerden oluşan danışma kurulu
bulunmaktadır.
Sertifika ücretleri oldukça uygundur.
“Helal” mührü prestijlidir.

İş birliği

Taşıyıcı kurum

HELAL HAYAT
ANLAYIŞIMIZ
İslam’da helal kavramı, Müslümanların hayatındaki
bütün durum ve davranışları kapsar ve izin verilen
daireyi ifade eder. Bu durum beslenme, kazanma,
harcama dâhil her türlü sosyal ilişkiyi kapsar. Allah,
insanın hem maddi hem de manevi durumunu, hem
ruhi hem de bedenî tarafını ilgilendiren ölçüler koyar. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok ayette kâinatta var
olan nimetlerin insanın istifadesine sunulduğu ifade
edilir. Yiyecek ve içecekler de bu nimetlerin içinde
sayılırken Allâh Teala insanları helal yeme-içme konusunda uyarır ve şöyle buyurur: “Allah’ın size helal
ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun.” (Mâide
suresi, 5:88)
Dolayısıyla helal ve tayyib beslenme, harcama ve
kazanma hususundaki her türlü çaba ibadet olarak
değerlendirilmiştir. Unutulmamalıdır ki helal hayat
ölçülerine uygun bir yaşam, insanın ruh dünyası,
davranışları, hayatı algılama biçimi, fıtratı ve ahlakına doğrudan etki eder.

MİSYON
EHZ, Müslüman tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı
en büyük misyonu olarak görür. Helal mührünü verirken benimsediği anlayış şudur:

“Müslümanlar için helal hayatı
kolaylaştıran, güvenilir ve koruma
altında bulunan bir helal mührü.”
EHZ, helal olduğunu tespit ettiği tüm ürünleri Avrupalı Müslümanların güvenle satın alabilmelerine imkân
sağlar.

HELAL BELGELENDİRME
ÇİZELGESİ
1.

Helal belgelendirme için üretici ya da şirket tarafından başvuru yapılır.

2.

Helal sertifikası başvuru dokümanları ve ön bilgiler başvuran kişiye/şirkete gönderilir.

3.

Başvuru dokümanları doldurularak gerekli belgeler kurumumuza gönderildikten sonra denetim (üretimhane denetimi) için randevu yapılır.

4.

Üretimin denetlenmesi yapılır. Bu denetlemede:
a. Helal belgesi verilecek ürün/ler incelenir.

Bu durum aynı zamanda Avrupa’daki Müslümanlar
için farklı bir önem taşır. Çünkü:

b. Üretim yapılan makina ve ekipmanları incelenir.
c. Hammaddeler incelenir.

“Bir ürünün helal olup olmadığı
konusundaki soru işaretleri
bertaraf edilmiş oluyor.”

d. İhtiyaç hâlinde numune alınarak laboratuvar analizi yapılır.
5.

Üretimhane denetliminden sonra edinilen tüm
bilgi ve belgeler toparlanır ve EHZ Danışma
Kurulu tarafından araştırma ve değerlendirme
çalışması yapılır.

6.

Değerlendirme sonucu:

VİZYON
EHZ gelecekte tüm alanlarda daha fazla şeffaflık olması için çabalar. Böylece herkes gönül rahatlığı ile
ne tükettiğini bilmiş olacaktır.

a. Olumlu ise helal sertifikası verilir.
b. Olumsuz ise başvuru yapan şirkete eksiklerin giderilmesi gerektiği bildirilir ve takibi
yapılır.

“Üzerinde HELAL damgası bulunan ürün,
gerçekten HELAL olmalıdır.”

Eksikler tamamlandığında helal sertifikası
verilir.
Helal sertifikası verilmeden önce yazılı Helal Belgeleme Sözleşmesi imzalanır. Son olarak, bir yıl süreyle geçerli olan helal sertifikası verilir.
7.

Helal sertifikasının verilmesinden sonra şirketin
sektörü ve ürünlerine göre değişen aralıklarla
denetimler (habersiz) yapılır.

