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16 Mayıs 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31129

TEBLİĞ

Helal Akred�tasyon Kurumundan:

HELAL AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, KAPSAMININ
DARALTILMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, Kurum tarafından helal akred�tasyon statüsünü bel�rtmek �ç�n helal

uygunluk değerlend�rme kuruluşu adına düzenlenen helal akred�tasyonun, helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu
taleb� �le ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes�ne �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemekt�r.   

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, Kurum tarafından akred�te ed�len helal uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının

helal akred�tasyonunda Kurum tarafından ya da helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu taleb� doğrultusunda yapılacak
olan askıya alma, kapsam daraltma ya da ger� çekme �şlemler�ne da�r usul ve esasları kapsar.  

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 1/11/2017 tar�hl� ve 7060 sayılı Helal Akred�tasyon Kurumu �le İlg�l� Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü maddes�, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4
sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n on beş�nc� bölümüne ve 16/10/2019 tar�hl� ve 30920 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarının Akred�tasyonu Hakkında Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Denet�m: B�r helal uygunluk değerlend�rme kuruluşunun faal�yetler�n�n, s�stemler�n�n ve personel�n�n helal

uygunluk değerlend�rme alanında ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere, standartlara ve �lg�l� mevzuata
uygun olup olmadığının bel�rlenmes�n�,

b) Düzelt�c� faal�yet: Mevcut uygunsuzluk, kusur veya d�ğer �stenmeyen durumların yen�den meydana
gelmes�n� önlemek amacıyla sebepler�n yok ed�lmes� �ç�n alınan önlemlerle �lg�l� faal�yet�,

c) Gözet�m: Akred�te ed�lm�ş helal uygunluk değerlend�rme kuruluşunun helal akred�tasyon şartlarını yer�ne
get�rmeye devam ed�p etmed�ğ�n�n tak�b�n� �çeren denet�m faal�yetler�n�,

ç) HAK helal akred�tasyon markası: Helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından helal akred�tasyon
durumunu bel�rtmek �ç�n kullanılan, şekl� ve kullanım şartları Kurum tarafından bel�rlenen �şaret�, 

d) Helal akred�tasyon sözleşmes�: Helal uygunluk değerlend�rme kuruluşunun helal akred�tasyon sürec�
boyunca ve akred�te olduktan sonra uyacağını beyan ett�ğ� şartların yer aldığı sözleşmey�, 

e) Helal akred�tasyonun askıya alınması: Mevcut helal akred�tasyon kapsamının tamamının ya da b�r kısmının
geç�c� olarak durdurulmasını, 

f) Helal akred�tasyonun ger� çek�lmes�: Helal akred�tasyonun tümüyle �ptal ed�lmes�n�, 
g) Helal akred�tasyonun kapsamının daraltılması: Mevcut helal akred�tasyon kapsamının b�r kısmının ger�

çek�lmes� sonucu doğan hal�,
ğ) Helal uygunluk belges�: Helal ürün/h�zmet/proses ve/veya yönet�m s�stemler�n�n belgelend�r�lmes� amacıyla

helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu tarafından yürütülen faal�yetler net�ces�nde düzenlenen dokümanı,
h) Helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu (HUDK): Ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere

göre helal uygunluk değerlend�rme faal�yet� gösteren kuruluşu,
ı) İt�raz: Helal akred�tasyon kararının yen�den değerlend�r�lmes� taleb�yle HUDK’nın yapmış olduğu

başvuruyu, 
�) Kurum: Helal Akred�tasyon Kurumunu,
j) Objekt�f del�l: Doğrulanab�len kayıtları, gerçeğ� ortaya koyan beyanları veya d�ğer b�lg�ler�,
k) Ş�kâyet: Gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, Kurumun akred�te ett�ğ� b�r kuruluşun helal akred�tasyon kapsamında

yaptığı faal�yetler �le �lg�l� herhang� b�r konuya �l�şk�n yaptıkları, cevabı beklenen, sözlü veya yazılı memnun�yets�zl�ğ�
�fade eden, objekt�f del�llere dayalı başvuruyu,

l) Üçüncü taraf: HUDK’nın belgelend�rd�ğ� tarafı,
m) Yönet�m Kurulu: Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulunu,
n) Yönetmel�k: Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarının Akred�tasyonu Hakkında Yönetmel�ğ�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Helal Akred�tasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması ve Ger� Çek�lmes�

Helal akred�tasyonun askıya alınması 
MADDE 5 – (1) Helal akred�tasyon aşağıdak� hallerde Kurum tarafından kısmen ya da tamamen askıya alınır:
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a) HUDK’nın Kuruma �lett�ğ� helal akred�tasyonun askıya alınması yönündek� taleb�.
b) Kurum �le �mzalanan helal akred�tasyon sözleşmes�ndek� hükümler�n �hlal ed�lmes�.
c) HUDK’nın standartlarla temel hatları bel�rlenen yeterl�l�ğ�n�n ortadan kalkması. 
ç) Standartlarla temel hatları bel�rlenen tarafsızlık şartlarının HUDK tarafından �hlal ed�lmes�. 
d) HUDK’nın, çevr�m �çer�s�nde akred�te olunan kapsamlarda gerekl� asgar� uygulamayı gösterememes�,

gözet�mler�nde tesp�t ed�len uygunsuzluklara yönel�k düzelt�c� faal�yetler� zamanında gerçekleşt�rememes�, bu
faal�yetler�n kayıtlarını zamanında Kuruma sunamaması.

e) HUDK’nın, helal akred�tasyon kapsamı dâh�l�nde yürütülen helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n�n
Kurum tarafından HUDK müşter�s�n�n sahasında gözlemlenmes�ne yönel�k denet�mler� organ�ze edememes�.

f) Helal akred�tasyonla �lg�l� yen� şartlara ve kr�terlere, ver�len süre �çer�s�nde uygunluk sağlanamaması.
g) HUDK’nın helal akred�tasyon kapsamındak� faal�yetler�n� etk�leyen personel, yerleş�m, teçh�zat ve yönet�m

değ�ş�kl�kler�n�n Kurum tarafından potans�yel r�sk olarak değerlend�r�lmes�.
ğ) Planlanan gözet�m�n mücb�r sebep veya zorunluluk hal� olmaksızın HUDK tarafından redded�lmes�.
h) Gözet�m esnasında HUDK veya HUDK çalışanlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı denet�m�n yarıda

kes�lmes�.
ı) HUDK’nın, helal akred�tasyon sert�f�kasını ve HAK helal akred�tasyon markasını yanıltıcı şek�lde

kullanması.
�) Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasındak� değ�ş�kl�kler�n helal akred�tasyon sözleşmes�ndek�

sürelerde Kuruma b�ld�r�lmemes�.
j) HUDK’nın, Kurumun helal akred�tasyon faal�yetler�nde dayanak olarak kullandığı ulusal ve uluslararası

standartlar kapsamında helal akred�tasyon veya yeterl�l�k verme g�b� faal�yetlerde bulunması.
(2)  Kurum, helal akred�tasyonun kısmen veya tamamen askıya alınmasında kend� gerçekleşt�rd�ğ� gözet�mler�,

aldığı ş�kâyetler� ve buna benzer d�ğer yollar vasıtasıyla elde ett�ğ� objekt�f del�ller� göz önüne alır.
(3)  Helal akred�tasyonun askıya alınmasına �l�şk�n �şlemler Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına

göre oluşturulan düzenlemeler çerçeves�nde yürütülür.
(4)  HUDK, Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulan düzenlemeler çerçeves�nde helal

akred�tasyonun askıya alınması kararına �t�razda bulunab�l�r. 
(5)  Askıya alma süres�, Yönet�m Kurulunun kararında altı (6) ayı geçmeyecek şek�lde bel�rt�l�r ve Yönet�m

Kurulundan n�ha� kararın çıktığı tar�h �le başlar.
(6)  Helal akred�tasyonu askıya alma kararının ardından Kurum, askıya alma nedenler�n� HUDK'ya b�ld�r�r.

Kurum, askıya alma sebepler�n�n g�der�lmes�ne da�r düzelt�c� önlemler� ve zamanını göster�r ç�zelgey� HUDK'dan
talep eder.

Askıya alma hal�n�n kaldırılması 
MADDE 6 – (1) HUDK, askıya alma hal�n�n kaldırılmasını �sted�ğ� takd�rde, denet�m sırasında tesp�t ed�len

uygunsuzluklarla �lg�l� gerekl� düzelt�c� faal�yetler� bel�rler ve Kuruma b�ld�r�r.
(2) Kurum tarafından uygun bulunan düzelt�c� faal�yetler 5 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len süre

�çer�s�nde tamamlanır. 
(3) Kurumun tes�s edeceğ� denet�m ek�b�, düzelt�c� faal�yetler�n sonuçlarını değerlend�r�r, gerekl� görürse

HUDK’ya askıya alma sebepler�yle sınırlı olarak tak�p denet�m� uygular. 
(4) Askıya alma hal�, denet�m ek�b� tarafından düzelt�c� faal�yetler�n sonuçlarının ya da gerekl� görüldüğü

takd�rde gerçekleşt�r�len tak�p denet�m� sonucunda oluşturulan denet�m raporunun değerlend�r�lmes� sonrasında
Yönet�m Kurulu kararı �le son bulur.  

(5) Gerçekleşt�rd�ğ� düzelt�c� faal�yetler�n sonucu yeterl� bulunmayan HUDK’nın helal akred�tasyonunun
kapsamı daraltılır veya helal akred�tasyonu ger� çek�l�r. 

(6) Bu kapsamda yapılacak değerlend�rmeler ve tak�p denet�mler�, HUDK’dan kaynaklanan b�r sebepten
dolayı 5 �nc� madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len sürede gerçekleşt�r�lemezse HUDK’nın helal akred�tasyonu �le
�lg�l� kapsamlar daraltılır veya helal akred�tasyon ger� çek�l�r.

(7) Düzelt�c� faal�yetler �le �lg�l� �şlemler Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulan
düzenlemeler çerçeves�nde yürütülür.

Helal akred�tasyonun kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes� 
MADDE 7 – (1) Aşağıdak� hallerde Kurum tarafından helal akred�tasyonun kapsamı daraltılır ya da ger�

çek�l�r:
a) HUDK’nın, Kuruma �lett�ğ� helal akred�tasyonun kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes� ya da b�r

akred�tasyon çevr�m� �çer�s�nde aynı kapsamda �k�nc� defa helal akred�tasyon sert�f�kasının askıya alınması yönündek�
taleb�.

b) HUDK’nın akred�te olduğu helal uygunluk değerlend�rme alanında gerçek dışı kayıt/rapor/belge
oluşturması veya düzenlemes�.

c) HUDK’nın, Kurumu kasıtlı olarak yanlış/gerçek dışı del�ller �le b�lg�lend�rmes�.
ç) HUDK’nın, akred�te olduğu kapsamlar özel�nde, Kurumun �t�barını zedeley�c� beyanlarda ve/veya

eylemlerde bulunması.
d) HUDK’nın sah�b�, ortağı ve/veya yönet�c�s� olan k�ş�n�n z�mmet, �ht�las, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, her türlü sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas g�b� yüz kızartıcı suçlara karıştığı veya
kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, �haleye ve ed�m�n �fasına fesat karıştırma suçlarından
ve/veya anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlardan b�r�yle mahkûm olması.
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e) HUDK’nın akred�te olmadığı kapsamlarda veya alanlarda kasten HAK helal akred�tasyon markasını
kullanması veya Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulan düzenlemeler �le bel�rt�len esasları
kasıtlı olarak �hlal etmes�. 

f) HUDK’nın helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�nde yönet�c�, karar ver�c�, tetk�kç�, değerlend�r�c�, sınav
yapıcı, belge düzenley�c�, belge/sert�f�ka/rapor onaylayıcı olarak görevlend�r�lm�ş k�ş�ler�n b�r�nc� fıkranın (b) �la (e)
bentler�ndek� eylemlerde bulunmak suret�yle helal akred�tasyona ve helal uygunluk değerlend�rmeye olan güven�
sarsıcı n�tel�ktek� �ş ve �şlemlerde son üç (3) yıl �ç�nde bulunduğunun objekt�f del�llerle tesp�t ed�lmes�.

g) Helal akred�tasyonun askıya alınmasını gerekt�ren sebepler�n süres� �çer�s�nde g�der�lmemes� veya bel�rt�len
süre �çer�s�nde HAK’ın yapacağı değerlend�rmeler net�ces�nde düzelt�c� faal�yetler�n yeterl� bulunmaması.

ğ) Güvenl�k sorunları, doğal afet ve benzer� durumlar net�ces�nde bel�rl� b�r sektörde/ülkede/bölgede veya
akred�te olduğu sektörde/ülkede/bölgede helal akred�tasyona olan güven� zaf�yete uğratacak şartların oluşması. 

h) HUDK’nın f��l� olarak helal uygunluk belges� verem�yor hale gelmes�.
(2) Kurum, helal akred�tasyonun kapsamının daraltılmasında veya ger� çek�lmes�nde kend� gerçekleşt�rd�ğ�

gözet�mler�n�, aldığı ş�kâyetler� ve buna benzer d�ğer yollar vasıtasıyla elde ett�ğ� objekt�f del�ller� göz önüne alır.
(3) Helal akred�tasyonun kapsamının daraltılmasına veya ger� çek�lmes�ne �l�şk�n �şlemler Yönetmel�ğ�n 5 �nc�

maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulan dokümanlar çerçeves�nde yürütülür.
(4) HUDK, Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre oluşturulan düzenlemeler çerçeves�nde helal

akred�tasyonun kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes� kararına �t�razda bulunab�l�r. 
(5) Kurum tarafından helal akred�tasyonu ger� çek�len HUDK ya da yetk�l�ler� ve/veya yetk�l�lerle bağlantısı

olan başka k�ş�lerce kurulmuş olan HUDK’lar, b�r�nc� fıkrada sayılan haller �ç�n; 
a) (b) �la (e) bentler�nde sıralanan haller kaynaklı kapsam daraltma veya ger� çekme durumunda üç (3) yıl,
b) (a) �le (f) bentler�nde bel�rt�len halden kaynaklı kapsam daraltma veya ger� çekme durumunda altı (6) ay,
c) (g) �la (h) bentler�n�n söz konusu olduğu hallerde �se mevzubah�s uygunsuzluğun ortadan tamamen

kalktığının objekt�f del�llerle tesp�t ed�lmes�ne kadar,
helal akred�tasyon �ç�n tekrar başvuruda bulunamaz.
(6)  Helal akred�tasyonun kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes� kararının ardından Kurum, HUDK'ya

helal akred�tasyonu daraltma veya ger� çekme nedenler�n� ve yükümlülükler�n� b�ld�r�r. Kurum, konuya �l�şk�n güncel
b�lg�ler� �nternet s�tes�nde yayımlayab�l�r.

HUDK’nın yükümlülükler� 
MADDE 8 – (1) HUDK, askıya alma, kapsam daraltma veya ger� çekme kararının b�ld�r�m tey�d�n�n alındığı

tar�hten �t�baren, tey�t alınamaması hal�nde �se karar b�ld�r�m�n�n HUDK’nın Kurumda kayıtlı adres�ne posta �le
gönder�m tar�h�nden �t�baren üç (3) �şgünü sonrasında aşağıdak� yükümlülükler� yer�ne get�r�r:

a) HUDK, helal akred�tasyonun askıya alınması, kapsamının daraltılması veya ger� çek�lmes� durumunda �lg�l�
helal akred�tasyona da�r HAK helal akred�tasyon markalı rapor/belge düzenleyemez, dokümanlarında HAK helal
akred�tasyon markasını kullanamaz ve helal akred�tasyonuna atıf yapamaz. 

b) Askıya alma, kapsam daraltma veya ger� çekme karar tar�h�nden tebl�ğ tar�h�ne kadark� sürede düzenlenm�ş
olan HAK helal akred�tasyon markalı rapor/belge varsa bu belgeler helal akred�tasyon kapsamında olmadığından
HUDK tarafından �ptal ed�l�r ve HUDK, buna yönel�k gerçekleşt�rd�ğ� tüm faal�yetler�n kayıtlarını Kuruma �let�r.

c) HUDK; askıya alma, kapsam daraltma veya ger� çekme kararını helal akred�tasyon kapsamında h�zmet
sunduğu üçüncü taraflara taahhütlü mektup, tebl�gat ya da e-tebl�gat �le b�ld�rmekle yükümlüdür ve bu kapsamda
yapacağı eylemlere �l�şk�n kayıtları, talep ed�lmes� hal�nde Kuruma sunar.

ç) Helal akred�tasyonun ger� çek�lmes� kararını tebellüğ eden HUDK, helal akred�tasyon sert�f�kasını �k�nc� b�r
b�ld�r�m� beklemeks�z�n Kuruma �ade eder.

d) HUDK, daha önce helal uygunluk belges� verd�ğ� üçüncü tarafların haklarını korumak �ç�n gerekl� tedb�rler�
alır, bu doğrultuda yapmış olduğu tüm faal�yetler�n kayıtlarını talep ed�lmes� üzer�ne Kuruma sunar. 

e) Kapsam daraltma veya ger� çekme durumunda, HUDK bu fıkranın (d) bend�nde bel�rt�len tedb�rler �ç�n
yürürlükte olan helal uygunluk belgeler�n�n d�ğer b�r akred�te HUDK’ya aktarılması amacıyla Kurum tarafından
uygulama dokümanlarında bel�rt�lm�ş usul ve esasları da d�kkate alarak gerekl� prosedürler� oluşturur ve uygular. 

f) Helal akred�tasyon kapsamı daraltılan ya da ger� çek�len HUDK, bu fıkranın (e) bend� uyarınca, daraltılan
ya da ger� çek�len kapsamlarda düzenlem�ş olduğu helal uygunluk belgeler�n�n başka b�r akred�te HUDK üzer�nden
devamının sağlanmasına yönel�k olarak yaptığı aktarımı, helal uygunluk belges�n�n geçerl�k süres� sonuna kadar
sonlandırmalıdır. Her halükarda söz konusu süre altı (6) ayı geçemez. 

g) Helal uygunluk belges�n�n aktarımı yapıldığında Kuruma ve �lg�l� üçüncü taraflara b�ld�r�m yapılır. 
ğ) Helal uygunluk belges�n�n aktarımına �l�şk�n �şlemler Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre

oluşturulan düzenlemeler çerçeves�nde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yetk�
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel�k önlem almaya, özel ve zarur� durumları

�nceley�p sonuçlandırmaya, �nceleme ve denetleme kr�terler�n� bel�rlemeye ve gerekl� düzenlemeler� yapmaya
Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer. 
Yürütme 
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MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Yönet�m Kurulu yürütür. 

 
 


