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16 Ek�m 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30920

YÖNETMELİK

Helal Akred�tasyon Kurumundan:
HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ

AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, helal uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının Helal Akred�tasyon

Kurumu tarafından akred�te ed�lmeler�n�; helal akred�tasyon ve helal uygunluk değerlend�rme �şlemler�n�n yeterl� ve
güven�l�r olarak yürütülmes�n� tem�n etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedb�rler� düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Helal Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len helal uygunluk

değerlend�rme kuruluşlarının görev, yetk� ve sorumlulukları �le helal akred�tasyon sürec�nde uyulması gereken usul,
esas ve tedb�rler� kapsar.

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

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü maddes� �le 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 dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Denetç�: Kurum tarafından bel�rl� b�r helal uygunluk değerlend�rme kuruluşunu b�reysel olarak veya b�r

ek�b�n parçası olarak denetlemek üzere görevlend�r�lm�ş k�ş�y�,
b) 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�,

c) 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�,

ç) 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�,

d) Helal akred�tasyon: Helal uygunluk değerlend�rme alanında faal�yet gösteren kuruluşların Kurum tarafından
ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere göre değerlend�r�lmes�, yeterl�ğ�n�n onaylanması, düzenl�
aralıklarla denetlenmes� ve �zlenmes�n�,

e) Helal uygunluk değerlend�rme kuruluşu (HUDK): Ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere göre
helal uygunluk değerlend�rme faal�yet� gösteren kuruluşu,

f) Helal uygunluk değerlend�rmes�: B�r ürün, proses, h�zmet, s�stem, k�ş� veya kuruluşa �l�şk�n helale yönel�k
ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terlere göre şartların yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� gösteren sürec�,

g) Kurum: Helal Akred�tasyon Kurumunu,
ğ) Standart: Üzer�nde mutabakat sağlanmış olan, kabul ed�lm�ş b�r kuruluş tarafından onaylanan, mevcut

şartlar altında en uygun sev�yede b�r düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar �ç�n ürünün
özell�kler�, �şleme ve üret�m yöntemler�, bunlarla �lg�l� term�noloj�, sembol, ambalajlama, �şaretleme, et�ketleme ve
uygunluk değerlend�rmes� �şlemler� hususlarından b�r� veya b�rkaçını bel�rten ve uyulması �ht�yarî olan düzenlemey�,

h) Uzman: Kurum tarafından görevlend�r�len ve husus� b�r uygulama alanı veya teknoloj� konusunda tekn�k
yeterl�l�ğe ya da helal ve helal olmayan unsurlarla alakalı İslam� kurallara �l�şk�n yetk�nl�ğe sah�p k�ş�y�,

ı) Üçüncü taraf: HUDK’nın belgelend�rd�ğ� tarafı,
�) Yönet�m Kurulu: Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Helal Akred�tasyonun Usul ve Esasları

Helal akred�tasyonun usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Helal akred�tasyona sah�p olmak �steyen HUDK’lar Kuruma başvurur.
(2) Kurum tarafından helal akred�tasyon ver�lecek HUDK’lar faal�yetler�nde, tab� oldukları ulusal mevzuat

hükümler�n�, ulusal ve uluslararası standartları, Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer
Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 178 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasının
(c) ve (ğ) bentler� uyarınca Kurum tarafından oluşturulacak düzenlemeler� uygulamakla yükümlüdür.

(3) İk�nc� fıkradak� düzenlemeler Kurumun �nternet s�tes�nden �lg�l�lere duyurulur.
(4) HUDK’lara Kurum tarafından akred�te ed�lmes� �ç�n;
a) İlg�l� mevzuat ve �k�nc� fıkraya göre bel�rlenm�ş şartlara uygunluğun ve helal akred�tasyon s�stem�n�n talep

ett�ğ� ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terler�n sağlandığının, yapılan denet�mlerle tesp�t ed�lmes� ve
doğrulanması,

b) Helal akred�tasyon �şlemler� �ç�n Kurum tarafından tesp�t ed�lerek Kurumun �nternet s�tes�nden
yayımlanacak yıllık akred�tasyon kullanım ücret�n�n ve ver�len h�zmetler karşılığında alınacak ücretler�n ödenmes�,
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c) (a) ve (b) bentler�nde ortaya konmuş şartlara uygunluğun Yönet�m Kurulu tarafından onaylanması,
gerek�r.
(5) Kurum, helal akred�tasyon h�zmetler�n�n yürütülmes�nde;
a) Ulusal ve uluslararası kabul görmüş tekn�k kr�terler �le karşılıklı veya çok taraflı tanıma anlaşmalarıyla

bağlı olduğu uluslararası doküman ve prosedürlere göre verd�ğ� helal akred�tasyon h�zmet� �ç�n gerekl� usuller�
gel�şt�r�r ve uygular.

b) Helal akred�tasyon faal�yetler�n�n güven�l�rl�ğ�n� ve �t�barını sağlamak �ç�n, gerekl� tedb�rler� alır ve
uygulamaya koyar.

c) HUDK’ların helal akred�tasyon �şlemler�nde yararlanılmak üzere denetç� ve uzman havuzu oluşturur ve
gerekt�ğ� hallerde helal akred�tasyon süreçler�nde bu k�ş�lerden h�zmet alımı yapar, bu hususları �lg�l� mevzuat ve
�k�nc� fıkraya göre bel�rlenen usul ve esaslara göre tes�s eder.

(6) Kurum, helal akred�tasyon faal�yetler� sırasında elde ett�ğ� b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� sağlar ve HUDK’lar �le
�lg�l� b�lg� ve dokümanları, hukuk� gerekl�l�kler�n ve �mzalanan tanıma anlaşmalarının gerekt�rd�ğ� durumlar dışında
HUDK’ların �zn� olmadan üçüncü şahıslara veremez. Kurum personel� �le görevlend�r�len denetç�ler ve uzmanlar,
HUDK’lara a�t b�lg�, belge ve dokümanları g�zl�l�k ve güvenl�k kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle
yükümlüdür.

(7) Akred�te ed�len b�r HUDK’nın h�zmet verd�ğ� üçüncü taraf �le yaptığı sözleşme neden�yle Kurum sorumlu
tutulamaz ve sözleşmedek� sorumluluklar Kuruma aktarılamaz.

(8) HUDK’ların helal akred�tasyonuna; helal akred�tasyonun askıya alınmasına, ger� çek�lmes�ne ve
kapsamının değ�şt�r�lmes�ne da�r b�lg�ler Kurumun �nternet s�tes�nde yayımlanır.

Akred�te ed�len HUDK’ların uyması gereken kurallar 
MADDE 6 – (1) Akred�te ed�len HUDK’lar h�zmet verd�kler� üçüncü tarafa akred�te ed�ld�kler� kapsamlarda;

�lg�l� mevzuat �le 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen usul ve esaslara ve helal akred�tasyon
sözleşmes�ndek� şartlara uygun h�zmet vermekle yükümlüdür. Kurum, bu esaslara aykırı davranıldığını veya bu
esaslar uyarınca h�zmet ver�lmed�ğ�n� tesp�t ederse; helal akred�tasyonun askıya alınması, ger� çek�lmes� veya
kapsamının daraltılması g�b� önlemler� alır. Bu önlemlerle alakalı prosedürler; �lg�l� mevzuata ve 5 �nc� madden�n
�k�nc� fıkrasına göre bel�rlen�r ve Kurumun �nternet s�tes�nden duyurulur. 

(2) Akred�te ed�len HUDK;
a) Helal akred�tasyon sözleşmes�ndek� şartlara uygun şek�lde faal�yet göster�r.
b) Sadece, helal akred�tasyon kapsamında bel�rt�len konular �ç�n akred�te olduğunu üçüncü taraflara ve

kamuoyuna beyan eder.
c) Helal uygunluk değerlend�rme h�zmetler�nde, akred�te olduğu faal�yet konuları �le helal akred�tasyon

kapsamı dışında kalan faal�yet konularını, üçüncü tarafların ve kamuoyunun rahatça ayrım yapmasına yardımcı olacak
şek�lde beyan eder ve bu ayrıma uygun prosedürler oluşturarak uygular.

ç) Helal akred�tasyonla �lg�l� olarak yıllık akred�tasyon kullanım ücret�n� ve ver�len h�zmetler karşılığında
alınacak ücretler� �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen süre ve şartlar dâh�l�nde Kuruma
öder.

d) Helal akred�tasyon sert�f�kasını ve HAK helal akred�tasyon markasını, �lg�l� mevzuata ve 5 �nc� madden�n
�k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen gerekl�l�klere aykırı şek�lde kullanamaz.

e) Helal akred�tasyonun askıya alınması veya ger� çek�lmes� hal�nde, helal akred�tasyon sert�f�kasının ve bu
sert�f�kadan doğan tüm hakların kullanımını derhal durdurur ve akred�te kuruluş statüsünü bel�rten reklam ve
tanıtımlar �le HAK helal akred�tasyon markası kullanımına son ver�r.

f) Reklam, tanıtım ve kamuoyunu b�lg�lend�rme faal�yetler�nde, ulusal ve uluslararası standartlar, �lg�l�
mevzuat ve 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen gerekl�l�klere uyar, bu konuda Kurumdan gelecek
düzeltme taleb� ve uyarıların gereğ�n� yer�ne get�r�r.

g) Akred�te ed�ld�ğ� helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�ndek� meslek� sorumluluğundan
kaynaklanab�lecek r�sklerden doğan zararları karşılamak üzere gerekl� ve yeterl� mal�, tekn�k ve �dar� tedb�rler� alır.

ğ) Helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�ne �l�şk�n �şlemler� �lg�l� mevzuata ve 5 �nc� madden�n �k�nc�
fıkrasına göre bel�rlenm�ş gerekl�l�klere uygun olarak kayıt altına alır ve talep ed�lmes� hal�nde Kuruma b�ld�r�r.

h) Kurum tarafından oluşturulan �nternet uygulamalarına; �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına
göre bel�rlenm�ş yükümlülükler� gereğ�nce helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�ne �l�şk�n ver�ler� g�rer.

ı) Verm�ş olduğu helal uygunluk değerlend�rme belgeler�n�n mevcut durumundak� değ�ş�kl�ğe yönel�k güncel
b�lg�ler� Kuruma b�ld�r�r.

(3) HUDK’lar kend� helal akred�tasyonlarına �l�şk�n, aşağıdak� değ�ş�kl�kler� helal akred�tasyon sözleşmes�nde
bel�rt�len süreler �ç�nde Kuruma b�ld�r�r:

a) Yasal, t�car�, sah�pl�k veya organ�zasyonel statüsü.
b) Organ�zasyon yapısı, üst yönet�m ve yetk�l� personel.
c) Ana pol�t�kalar, k�l�t faal�yetler ve prosedürler.
ç) Yerleş�m durumu ve kaynaklar, personel ve teçh�zat.
d) Helal akred�tasyon kapsamındak� faal�yetler� �le helal akred�tasyon gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rme

kab�l�yet�n� etk�leyeb�lecek d�ğer hususlar.
e) Yurt dışı faal�yetler�ne �l�şk�n kapsam, tems�lc�l�k, adres ve yetk�l� personel �le �lg�l� değ�ş�kl�kler.
Helal akred�tasyon süreçler�
MADDE 7 – (1) Kurum, helal akred�tasyon faal�yet� kapsamında hang� süreçler� yürüteceğ�n�, bu süreçler�n

hang� usul ve esaslar doğrultusunda uygulanacağını ve d�ğer uygulama detaylarını �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n
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�k�nc� fıkrasına göre bel�rler ve Kurumun �nternet s�tes�nden �lg�l�lere duyurur.
Helal akred�tasyon �le �lg�l� markaların kullanımı ve �zleneb�l�rl�ğ�
MADDE 8 – (1) Akred�te ed�len HUDK’lar; helal akred�tasyon kapsamının bel�rt�ld�ğ� sert�f�ka �le b�rl�kte,

helal akred�tasyon sözleşmes�nde tanımlanan HAK helal akred�tasyon markasını kullanmaya hak kazanırlar.
(2) Kurum, HAK helal akred�tasyon markasının kullanımı �le �lg�l� şartları �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n

�k�nc� fıkrasına göre bel�rler.
(3) Kurum, HUDK’ların helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�n�n ve bu faal�yetler sonucunda düzenlenen

belgeler�n �zleneb�l�rl�ğ�n�n sağlanması �ç�n uyulması gereken şartlar �le bunlara �l�şk�n usul ve esasları bel�rler.
Ş�kâyet ve �t�razlar
MADDE 9 – (1) Ş�kâyet ve �t�razlar, �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenen usuller

doğrultusunda �şleme alınır, değerlend�r�l�r.
(2) Gerekl� �nceleme ve araştırma yapıldıktan sonra ş�kâyet ve �t�razın sonucu �lg�l� taraflara b�ld�r�l�r.
(3) Ş�kâyet ve �t�razların değerlend�r�lmes�nde; helal akred�tasyon usul ve esaslarına uygun olarak Kurumun

tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyacak şek�lde hareket ed�l�r.
Üçüncü tarafların uygun olmayan �ş ve �şlemler�n�n tesp�t ed�lmes� ve paydaşlar arası �let�ş�m�n

sağlanması
MADDE 10 – (1) Ulusal ve uluslararası standartlar, �lg�l� mevzuat ve 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre

bel�rlenen gerekl�l�klerden herhang� b�r�n�n HUDK’nın h�zmet verd�ğ� üçüncü taraflarca yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes� hal�nde, HUDK’nın tak�p edeceğ� süreçler �le d�ğer sorumluluk ve yükümlülükler �lg�l� mevzuat ve 5 �nc�
madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlen�r.

Helal akred�tasyon kurallarında yapılan değ�ş�kl�kler�n duyurulması
MADDE 11 – (1) Kurumun helal akred�tasyon kuralları, şartları veya �şlemler�nde değ�ş�kl�k yapıldığı

takd�rde bu değ�ş�kl�kler, Kurumun �nternet s�tes�nde yayımlanarak �lg�l�lere duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yönet�m Kurulu yürütür.

 
 


