Türk Standardları Enstitüsü

Helal Belgeli Firma Sorgulama
KULLANIM KILAVUZU

1 Başlamadan Önce...
Bu hizmeti kullanarak, seçeceğiniz ürün grubu için TSE tarafından verilen ve halen yürürlükte olan helal
belgesine sahip firmaları sorgulayabilirsiniz.

Sahip Olmanız Gerekenler


Bu hizmeti kullanmak için sisteme giriş yapma zorunluluğu olmadığından herhangi bir giriş
yöntemine sahip olmanız gerekmemektedir.

Vergiler, Harçlar ve İşlem Ücretleri


Bu işlem için herhangi bir ek ücret, vergi vb. alınmamaktadır.
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2 Hizmete Erişim
Hizmeti Bulmak



e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi
için farklı yöntemler kullanılabilir.
Kullanmanız gereken hizmetin adı “Helal Belgeli Firma Sorgulama”dır.

e-Devlet Kapısı web sayfasında sisteme giriş yaparak veya yapmadan,




“e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Türk Standardları Enstitüsü” altında
bulunan “Helal Belgeli Firma Sorgulama” bağlantısına tıklayarak veya,
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna
bastıktan sonra, gelen listedeki “Helal Belgeli Firma Sorgulama” bağlantısına tıklayarak veya,
Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/tse-helal-belgeli-firma-sorgulama yazarak
ulaşabilirsiniz.

SİTE İÇİ ARAMA

ARADIĞINIZ HİZMET
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3Hizmet Kullanımı
1.1. Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, aşağıdaki ekran görüntüsündeki Helal Belgeli Firma Sorgulama
Formu açılır. Formda yer alan Ürün Grubu alanındaki seçme kutusundan seçim yaptıktan sonra
“Sorgula” düğmesine tıkladığınızda sorgulama işlemi gerçekleşir.
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3Hizmet Kullanımı
1.2. “Sorgula” düğmesine tıkladığınızda seçtiğiniz ürün grubuna ait kayıt yoksa hizmet ekranında aşağıdaki
uyarı görüntülenir.
“Seçtiğiniz ürün grubuna ait TSE tarafından verilen helal belgesine sahip firma bulunmamaktadır.”
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3Hizmet Kullanımı
2.

“Sorgula” düğmesine tıkladığınızda seçtiğiniz ürün grubuna ait kayıt varsa bir sonraki ekranda
seçtiğiniz ürün grubu ve Helal Belgeli Firmalar tablosu görüntülenir. Helal Belgeli Firma tablosunda
sorgulanan firmalara ait aşağıdaki bilgiler yer alır.








Firma Adı
Firma Adresi
Firmanın Bulunduğu İl
Firma Telefonu
Belge Numarası
Son Geçerlilik Tarihi
Belge Durumu

Ekranda yer alan “Yeni Sorgu” düğmesini kullanarak Helal Belgeli Firma Sorgulama Formu’na geri
dönebilirsiniz.
Helal Belgeli Firmalar tablosunda yer alan “İşlem” alanındaki Detay düğmesini kullanarak helal belgeli
firmanın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.
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3Hizmet Kullanımı
3.1. Helal Belgeli Firmalar tablosunda yer alan “Detay” düğmesine tıkladığınızda ilgili firmaya ait detay
bilgiler görüntülenir. Detay bilgileri görüntülenen firmaya ait TSE Helal Belgesi geçerliyse Helal Belgeli
Firma Detay Bilgisi başlığı altında aşağıdaki bilgiler görüntülenir.










Firma Adı
Belge Tipi
Belge Numarası
Belgenin Verildiği İl
E-Posta Adresi
Üretim / Hizmet Yeri Adresi
Marka Adı
TS No / Regülasyon No
Ürün / Hizmet / Laboratuvar Kapsamı

Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak helal belgeli firma detay bilgilerini yazdırabilirsiniz.
“Geri” düğmesi ile de Helal Belgeli Firmalar tablosuna geri dönebilirsiniz.
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3Hizmet Kullanımı
3.2. Detay bilgileri görüntülenen firmaya ait TSE belgesinin geçerlilik süresi dolduysa aşağıdaki açıklama
görüntülenir.
“Aşağıda bilgileri verilen TSE belgesinin geçerlilik süresi dolmuştur.”
Helal Belgeli Firma Detay Bilgisi başlığı altında firmaya ait aşağıdaki bilgiler görüntülenir.






Firma Adı
Belge Tipi
Belge Numarası
Belgenin Verildiği İl
E-Posta Adresi

Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak belgeli firma detay bilgilerini yazdırabilirsiniz. “Geri”
düğmesi ile de Helal Belgeli Firmalar tablosuna geri dönebilirsiniz.
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