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1. Kapsam 

Helal Akreditasyon Kurumuna (HAK) akredite olmak için başvuran helal uygunluk 

değerlendirme kuruluşlarının (HUDK) başvuruları ulusal mevzuat ve HAK tarafından 

benimsenen uluslararası standartlar doğrultusunda belirli süreçlere tabi tutulmaktadır. 

Bu süreçler arasında HUDK’nın başvuru kapsamında ilettiği dokümanların doğrulanması ve 

akreditasyon kurallarına uygunluğunun saha denetimleri vasıtasıyla tespit edilmesi yer 

almaktadır. 

Akreditasyon süreçlerinin idamesi için HUDK’lardan belirli bedeller talep edilmekte, bu 

bedeller üzerinden HUDK’ların akreditasyon maliyetleri belirlenmektedir. 

2. Helal Akreditasyon Hizmet Bedelleri 

HAK’a akreditasyon başvurusunda bulunan HUDK’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet 

ücretleri temel itibarıyla aşağıdaki kalemleri kapsar: 

− Başvuru ve Proje Dosyası Bedeli 

− İdari Hizmet Bedeli 

− Denetim Bedeli + Denetim Ekibi Giderleri 

− Helal Akreditasyon Sertifikası Yıllık Kullanım Bedeli 

Hizmet kalemleri arasında yer alan İdari Hizmet ve Denetim, adam/gün üzerinden 

ücretlendirilmektedir.  

Hizmet ücretlerinin ödenme süreçlerine ilişkin idari hususlar ve diğer detaylar, HAK ile HUDK 

arasında imzalanan Helal Akreditasyon Sözleşmesi ile tespit edilmektedir. 

2.1. Başvuru ve Proje Dosyası Bedeli: HUDK’nın helal akreditasyon başvurusunun HAK 

personeli bir Proje Koordinatörü tarafından kayıt altına alınması ve bu başvuru özelinde bir 

dosya hazırlanması için gerekli olan sabit bir bedeldir.  

Söz konusu bedel, tüm HUDK’lar için sabit olarak alınır.  

Bu kapsamda HUDK’nın ödemek zorunda olduğu bedel, (başvurudan vazgeçme de dâhil) 

hiçbir surette iade edilmez. 

Helal Akreditasyon Başvuru ve Proje Dosyası Bedeli: 

Türkiye’de yerleşik HUDK için: 1250 TL 

Türkiye’de yerleşik olmayan HUDK için: 150 USD 

 

2.2.  İdari Hizmet Bedeli: Helal akreditasyon başvurusunun neticelendirilmesi ve/veya 

akredite edilmiş HUDK’ların çevrim süresi boyunca gerekli idari prosedürlerinin 

gerçekleştirilmesi için HAK Proje Koordinatörünün harcadığı süre karşılığında hesaplanan 

bedeldir. 
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Bu kapsama giren idari prosedürler arasında, ilk başvuru esnasında HAK’ın Proje Koordinatörü 

tarafından gerçekleştirilecek bilgi kontrolü ve doğrulaması, denetim ekibinin oluşturulması, 

denetim öncesi ve sonrası idari prosedürlerinin (Rapor Değerlendirme Komitesinin ihdası vb.) 

tamamlanmasına yönelik iş ve işlemler yer alır. 
 

Toplam İdari Hizmet Bedeli, HAK Proje Koordinatörünün gerçekleştireceği idari faaliyetle 

ilgili harcadığı sürenin adam/gün cinsinden belirlenecek denetim birim ücretiyle çarpılması 

sonucunda hesaplanır. 
 

İdari Hizmet Bedeli (adam/gün): 

 Türkiye’de yerleşik HUDK için: 1875 TL 

Türkiye’de yerleşik olmayan HUDK için: 200 USD 

 

Proje Koordinatörünün denetim öncesi ve sonrası gerçekleştireceği idari iş ve işlemlerin ilk 

akreditasyon denetimi için asgari 1,0 adam/gün sürmesi öngörülür. 

 

2.3.  Denetim Bedeli: Doküman yeterlilik incelemesinden, akreditasyon denetiminin 

gerçekleştirilmesi ve denetim raporlarının tamamlanmasına kadar geçen sürede HAK’ın 

denetim ekibinin gerçekleştirdiği faaliyetler adam/gün birimi esas alınarak hesaplanır. 

Bu doğrultuda HAK, aşağıdaki formülü esas alarak denetim bedelini belirler: 

∑𝑍𝑖

𝑛

𝑖=1

×𝑀𝐷𝑖 

n: denetim ekibinde yer alan kişi sayısı 

Zi: bir kişinin toplam adam/gün süresi 

MDi: birim adam/gün bedeli  

Buna ilave olarak, HAK’ın denetim ekibinin ön denetim, ilk akreditasyon denetimi, takip 

denetimi, gözetim, şikâyet doğrulama denetimi, kapsam genişletme denetimi ve akreditasyon 

yenileme denetimi süresince yapacağı iaşe, ibate ve yol giderlerinin tamamı, başvuru 

sahibi/akredite olmuş HUDK tarafından karşılanır. 

 
Denetim Bedeli (adam/gün): 

 Türkiye’de yerleşik HUDK için: 3750 TL 

 Türkiye’de yerleşik olmayan HUDK için: 400 USD 

 

2.4. Helal Akreditasyon Sertifikası Yıllık Kullanım Bedeli: HAK tarafından akredite 

edilen HUDK’lara üzerinde helal akreditasyon kapsamının ve helal akreditasyon numarasının 

yer aldığı bir sertifika (Türkçe ve İngilizce) ile Helal Akreditasyon Markaları (Türkçe ve 

İngilizce) düzenlenir.  
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Tüm akredite HUDK’lardan kullandıkları Helal Akreditasyon Sertifikası ve Markaları için 

aşağıda yer alan ücretler yıllık olarak tahsil edilir. 

 Türkiye’de yerleşik HUDK için: 12500 TL 

 Türkiye’de yerleşik olmayan HUDK için: 1250 USD 

 

Tüm bu hizmet kalemleri için geçerli olan bedeller, her yıl HAK Yönetim Kurulunun teklifi ile 

Ticaret Bakanı tarafından bir sonraki yıl geçerli olmak üzere belirlenir. Bu bedeller, gerek 

görülmesi halinde aynı yıl içerisinde gözden geçirilerek değiştirilebilir.  

 

Bir HUDK’nın helal akreditasyon başvurusu yaptığı takvim yılının ardından HAK’ın hizmet 

bedellerinin değişmesi halinde, doküman incelemesi, saha denetimi gibi akreditasyon 

hizmetleri için söz konusu hizmetlerin planlanarak HUDK’ya resmi bildirimin yapıldığı tarihte 

geçerli olan bedeller ve düzenlemeler esastır. 

 

 

 

 


