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Hafız Mustafa firmamız; ürettiği ürünler ile kaliteli ve güvenli ürün 
sunarak müşterilerimizin sağlığını korumayı, en yüksek hizmet 
kalitesini sağlamayı ve daima müşteri memnuniyeti prensibini temel 
ilke olarak benimsemiştir.  
 

Üretimin tüm kademelerinden tüketiciye kadar uzanan süreçte, gıda 
güvenliği izlenebilirliğini tam olarak sağlamayı ve gerektiğinde ürün geri 
çağırma prosedürünü uygulanmaya almaktadır. 

Gıda güvenliği yönetim sistemininde sürekli iyileştirilmesi, 
geliştirilmesini ve etkinliğini arttırmayı, her kademede eğitimli ve bilinçli 
personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve 
beceri düzeylerinin arttırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetleri 
düzenlenmektedir.  

 
Hafız Mustafa Helal politikasının hedeflediği hususlar; 
- İslam Fıkhına göre necis (pis) veya hijyen olmayan şartlarda üretim 
yapmamak ve bu niteliği taşıyan herhangi bir hammadde (katkı, 
ambalaj malzemesi, etiket vs.) kullanmamak 

  - Helal ürünleri üretirken İslam fıkhına fiilen uymak  
  -Gıda tüketiminde helal ve haramın kritik noktalarını belirleyerek, halkı 
bilgilendirmek,  
  -Helal ürünün reklamını yaparken veya ürün satışı yapılırken sürekli 
helal kuralları göz    önünde bulundurmak 

  -Tüketicilere (iç ve dış müşterilere) helal ürün ve hizmetini sağlayarak 
yardımcı olma 
Bu ilkeler doğrultusunda; nitelikli ve profesyonel personeliyle, müşteri 
isteklerine özen göstererek, standartlara uygun, yasal mevzuatlara 
uygun, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, Helal gıda koşullarına uygun 
güvenli ürün üretmeyi ve müşterilerine sunduğu kaliteli ve güvenli ürün 
ile Türkiye’nin örnek işletmesi olmayı kendisine amaç edinmiştir. 
Bu amaca ulaşmak için; takım ruhu ile çalışarak tüm çalışanlarımızı bu 
doğrultuda yönlendirmek, tedarikçilerimizle bütünleşerek; sosyal 
sorumluluk standartlarını benimsemek ve sürekli iyileştirme anlayışı 
doğrultusunda “Güvenli ve Kaliteli Gıdaya” ulaşmak iş ilkesi ve yaşam 
felsefesi olarak kabul edilmiştir.  

                                                                            Genel Müdür 

  Ümit Uzunal
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MÜTEŞEBBİS SERTİFİKASI 
  (MASTER CERTIFICATE) 

 

Sertifika No (Certificate Number) : TR-OT-06-4339TR-01.2022 

Üretici Kod No (Code Number) : TR-OT-06-4339 

Sözleşme No (Contract Number) : SZ-4339 

Denetim Tarihi (Inspection Date) : .06.06.2022 

Ürün Grubu/Faaliyeti: İşlenmiş Ürünler 
 
 

HAFIZLAR GIDA İÇ ve DIŞ TİCARET A.Ş. 
Merkez Mah. Sanayi Cad. Turin İş Merkezi No:5 Kağıthane/İSTANBUL  

 

Organik : Süzme Çiçek Balı, Kestane Balı ve Karakovan Balı                                         

Alım ve Satışı     
                                      

        İşlenmiş Ürünler Faaliyeti 06/06/2022 tarihinden 05/06/2023 tarihine kadar sertifikalandırılmıştır.  
          

Bu sertifika;  5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hükümlerine göre 

yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci/müteşebbis denetim altında faaliyetlerini yerine getirmekte ve yukarıda 

adı geçen mevzuattaki gereklilikleri karşılamaktadır. Bu sertifika ürünün organik olduğunu garanti etmez. 

Sertifika sahibi yukarıda belirtilen yönetmeliklere tam olarak uymakla yükümlüdür. Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre paralel üretimin/işlemenin oluştuğu yerlerde (veya 

hallerde) organik üretim, geçiş ürünleri ve aynı zamanda organik olmayan üretim şeklinde tarif edilmiştir. Bu 

sertifika ürün satış sertifikası değildir. Ürün satışı için Organik Ürün Sertifikası’nın düzenlenmesi 

gerekmektedir.  
          

        This certificate is published according to the article 37 of the regulation concerning the Organic Farming Law 

with the reference number 5262 and “Regulation on Principles and Application of Organic Farming”,  as 

published in the official  journal from 18.08.2010 with the reference number 27676. The certificate owner 

complies with the regulations mentioned above as specified within the inspection contract. This certificate does 

not guarantee that the product is organic, it confirms organic activity. The certificate owner  is  responsible for 

fully complying with the regulations mentioned above. According to the regulations in case of parallel 

production; the production mentioned on this certificate as Organic, Transition and Conventional. This 

certificate is not a transaction certificate. A transaction certificate must be issued for commodity sales.   
 

       Ürün ve Üretici bilgileri Teknik Ek’de verilmiştir. Bu sertifika ekleriyle birlikte 2 sayfadır 

       Kontrol kuruluşu adına (on the behalf of inspection company) 

       Sertifiker (Certifier)                                                                                                      Tarih (Date)    : 06/06/2022 

       Mehmet ERYILMAZ                                                                                                    Yer (Location): Mersin 
 

 

                                                    TR-OT-06              
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                                                                TEKNİK EK 

                                                                 (Attachment) 

 
Üretici (Farmer) : Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

Adres (Address) : Merkez Mah. Sanayi Cad. Turin İş Merkezi No:5 Kağıthane/İSTANBUL 

Ürün (Product)  :  Tabloda verilmiştir.  

Tarih (Issue Date): 06/06/2022 

Statü (Status): Organik  

 

 
Ürün Adı  Faaliyeti 

Süzme Çiçek Balı Alım ve Satışı 

Karakovan Balı Alım ve Satışı 

Kestane Balı Alım ve Satışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu belge orijinal EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Mührü ve sertifikerin imzası olmaksızın geçerli değildir. 
Ek sayfa no: 1/1                                                                                                                                                                    
 










