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                                                      HELAL GIDA DEKLARASYONU 
 
Ova Oluklu Mukavva Ambalaj A.Ş olarak ürettiğimiz ambalajlarda aşağıda belirtilen ve İslami şartlara 
aykırı olan hiçbir bileşen kullanılmamaktadır. 
 
Bilgilerinize sunulur 
 
1.           Ürünler aşağıda belirtilen herhangi bir bileşeni içermez; 
1.1         Aşağıda belirtilen hayvanlardan elde edilen herhangi bir hammadde: 
              - Domuz. 
              - Allah’ın adıyla kesilmeyen hayvanlar. 
              - İslami kurallara uygun olarak kesilmeyen hayvanlar. 
              - Köpek veya köpek türleri. 
              - Ayı, fil, maymun, kurt, aslan, kaplan, panter, kedi, çakal, tilki, sincap, sansar, samur, köstebek, 
ve timsah vb. gibi, av öldürmek veya kendilerini savunmak için kullandıkları uzun sivri dişleri veya fildişi 
olan hayvanlar. 
              - Atmaca, doğan, kartal, akbaba, kuzgun, karga, çaylak, baykuş gibi, sivri pençeleri olan yırtıcı 
kuşlar.  
              - Sıçan, çıyan, akrep, yılan, yaban arısı, fare ve diğer benzer hayvanlar gibi, evcil hayvanlar ve 
zehirli hayvanlar. 
              - Karınca, arı ve ağaçkakan gibi, İslam’da öldürülmesi yasaklanmış olan hayvanlar. 
              - Bit, sinek, kurtçuk ve diğer benzer hayvanlar gibi, genellikle itici görülen hayvanlar. 
              - Kendi kendilerine ölmüş hayvanlar. 
              - Kurbağa, timsah ve diğer benzer hayvanlar gibi, hem karada hem suda yaşayan 
hayvanlar. 
              - Sağlığa zararlı olan tüm zehirli su hayvanları (suda yaşayan hayvanlar), zehirli ve zararlı 
materyaller yok edilmediği sürece helal değildir. 
              - Katırlar ve evcil eşekler. 
              - İslam Hukukuna uygun olarak kesilmeyen diğer hayvanlar. 
              - Kasten ve sürekli olarak helal olmayan yemle beslenen helal çiftlik hayvanları. 
1.2         Kan 
1.3         Zehirli ve tehlikeli bitkiler (zehir veya tehlikenin işleme esnasında yok edilebildiği haller 
dışında) 
1.4         Alkol 
1.5         Yukarıdakilerden elde edilen herhangi bir gıda katkı maddesi veya tatlandırıcı. 
2.           Bu ürünleri işlemek için kullanılan ekipmanlar ve hatlar, (Madde 1’de belirtilen) İslami 
kurallara göre helal olmayan diğer ürünlerle paylaşılamaz veya helal olmayan ürünlerden herhangi 
bir bulaşmayı engellemek için yeterli derecede temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanır. 
3.           Bu ürünleri ambalajlamak için kullanılan ambalaj malzemeleri, (Madde 1’de belirtilen) helal 
olmayan bileşenleri içermediğine dair onaylanmıştır. 
 
 
Bu deklarasyon üretim süreçlerinde veya yasal şartlarda herhangi bir değişiklik olana 
kadar geçerlidir. 


