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1. AMAÇ VE KAPSAM  

Bu rehberin amacı, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Helal Uygunluk Değerlendirme 

Kuruluşuna (HUDK) verilen helal akreditasyonun, HUDK’nın talebi ile ya da HAK tarafından askıya 

alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.     

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Denetim: Bir helal uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetlerinin, sistemlerinin ve personelinin 

helal uygunluk değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere, standartlara 

ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesidir. 

Düzeltici Faaliyet: Mevcut uygunsuzluk, kusur veya diğer istenmeyen durumların yeniden meydana 

gelmesini önlemek amacıyla sebeplerin yok edilmesi için alınan önlemlerle ilgili faaliyettir. 

Gözetim: Akredite edilmiş HUDK’nın helal akreditasyon şartlarını yerine getirmeye devam ettiğinin 

takibini içeren denetim faaliyetleridir. 

HAK Helal Akreditasyon Markası: Helal uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından akreditasyon 

durumunu belirtmek için kullanılan, şekli ve kullanım şartları HAK tarafından belirlenen işarettir.  

Helal Akreditasyonun Askıya Alınması: Mevcut helal akreditasyon kapsamının tamamının ya da bir 

kısmının geçici olarak durdurulmasıdır. 

Helal Akreditasyon Çevrimi: Herhangi bir yenileme kararı alınmaması durumunda, bitimiyle beraber 

helal akreditasyonun sona ereceği dönemdir. 

Helal Akreditasyonun Geri Çekilmesi: Helal akreditasyonun tümüyle iptal edilmesidir. 

Helal Akreditasyonun Kapsamının Daraltılması: Mevcut helal akreditasyon kapsamının bir kısmının 

iptal edilmesidir. 

Helal Akreditasyon Sözleşmesi: HUDK’nın helal akreditasyon süreci boyunca ve akredite olduktan 

sonra uyacağını beyan ettiği şartların yer aldığı sözleşmedir. 

Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (HUDK): Ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik 

kriterlere göre helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gösteren kuruluştur.  

HUDK Yetkilisi: HUDK’nın göndereceği her türlü bilgi/belgeyi portal üzerinden ve diğer yollarla 

HAK’a iletmeye yetkili olarak atadığı, HAK ile HUDK arasındaki iletişimi sağlayacak olan HUDK 

personelidir.  

Objektif Delil: Doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgilerdir. 

Proje Koordinatörü: Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen, başvuruda 

bulunan ve/veya akredite edilen HUDK ile helal akreditasyon faaliyetlerinin her aşamasında her türlü 

teknik/idari irtibatı sağlayan ve koordinasyon ile sekretarya işlemlerini yürüten HAK personelidir. 

Rapor Değerlendirme Komitesi: Genel Sekreter veya Genel Sekreterin görevlendireceği bir HAK 

personelinin başkanlık ettiği ve denetim süreçlerinde yer almayan 2 kişinin üyesi olduğu toplam 3 

kişiden oluşan komitedir.  
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Şikâyet: Gerçek veya tüzel kişilerin, HAK’ın helal akreditasyon faaliyetleri ile ilgili prosedürleri, 

politikaları, geçici veya sürekli personeli, akredite ettiği bir kurumun helal akreditasyon kapsamında 

yaptığı faaliyetler veya HAK etkinlikleri ile ilgili herhangi bir konuya ilişkin yaptıkları cevabı beklenen 

memnuniyetsizliği ifade eden başvurudur. 

Üçüncü Taraf: HUDK tarafından helal akreditasyon kapsamında belgelendirilen müşteri firmadır. 

3. HELAL AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI 

 

3.1. HUDK’nın Talebi Üzerine Helal Akreditasyonun Askıya Alınması  

HUDK yetkilisi tarafından imzalanmış “Askıya Alma/Kapsam Daraltma/Geri Çekme Formu” HAK’a 

iletilir. Askıya alma talebi, HUDK’nın akreditasyon sürecini takip etmiş Proje Koordinatörü tarafından 

iki (2) iş günü içinde incelenir ve Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığının (HADB) onayına sunulur. 

HADB tarafından onaylanan form ve ilgili dokümanları içeren dosya Genel Sekreter’e sunulur. Genel 

Sekreter dosyayı uygun görüşle/tavsiye kararıyla Yönetim Kurulu’na sunar. 

Askıya alma kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Yönetim Kurulunun 

kararında askıya alma süresi de belirtilir. Yönetim Kurulu’ndan nihai kararın çıktığı tarih, askıya alma 

karar tarihi, olarak kabul edilir.  

Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan helal akreditasyon sertifikasında gerekli revizyon, 

askıya alma bildiriminin HUDK’ya tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde Proje Koordinatörü 

tarafından yapılır. 

Revize sertifika ayrıca HAK’ın web sitesinde aşağıdaki açıklamalar ile yayımlanır: 

• Akreditasyonun tamamen askıya alınması durumunda; “askıya alınmıştır” 

• Kısmen askıya alınma durumunda; askıda olan kapsamların ayırt edilebilmesine müsaade edecek 

düzeltmeler yapmak suretiyle  

• HUDK’nın kendi isteği ile askıya alma durumlarında; “kuruluşun talebi ile”  

3.1.1. HUDK’nın Yükümlülükleri 

HUDK’nın alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin 

alınmasıyla başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin HUDK’nın HAK’ta kayıtlı adresine 

posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.  

HUDK, askıya alınan helal akreditasyon kapsamı ile ilgili rapor/belge düzenleyemez, dokümanlarında 

HAK helal akreditasyon markasını kullanamaz ve HAK akreditasyonuna atıf yapamaz. Askıya alma 

karar tarihinden tebliğ tarihine kadarki sürede HAK helal akreditasyon markalı rapor/belge düzenlenmiş 

ise bu belgeler helal akreditasyon kapsamında olmadığından HUDK tarafından iptal edilmelidir.  

HUDK, askıya alma kararını ilgili helal akreditasyon kapsamında hizmet sunduğu üçüncü taraflara 

bildirir.  

Bir helal akreditasyon çevriminde HUDK tarafından aynı kapsam için en fazla bir (1) defa helal 

akreditasyonun askıya alınması talep edilebilir. Aynı kapsamda ikinci defa askıya alma talep edilirse, bu 
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kapsam için daraltma prosedürü HAK tarafından re’sen uygulanır. Eğer HUDK tek kapsamdan akredite 

ise bu defa geri çekme prosedürü HAK tarafından re’sen başlatılır.  

3.1.2. Helal Akreditasyonun Askıya Alma Halinin Kaldırılmasına ilişkin Şartlar 

Helal akreditasyonun askıya alınmasında azami süre altı (6) aydır. HUDK, askıya alma halini kaldırmak 

istediği takdirde gerekli düzeltici faaliyetleri altı (6) ay içerisinde tamamlamalı, ardından Uygunsuzluk 

ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formunu HAK’a göndermelidir. Bu süre zarfında HUDK herhangi bir 

eylem gerçekleştirmezse HUDK’nın helal akreditasyonu ilgili kapsamlar için daraltılır veya helal 

akreditasyonu geri çekilir. 

HUDK tarafından gönderilen Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formu ilgili Proje 

Koordinatörü tarafından HAK tarafından teşkil edecek denetim ekibine yönlendirilir. Denetim ekibi 

düzeltici faaliyet sonuçlarını değerlendirir, gerekli görürse HUDK’yı denetler . Bu aşamada yapılacak 

olan denetim, askıya alma sebepleriyle sınırlıdır.    

Askıya alma hali, denetim ekibi tarafından düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının ya da gerekli görüldüğü 

takdirde gerçekleştirilen takip denetimi sonucunda askıya alma sebebinin ortadan kalktığı tespit edilirse 

Yönetim Kurulu kararı ile son bulur.  

Aksi halde HUDK’nın helal akreditasyonunun kapsamı daraltılır veya helal akreditasyonu geri çekilir.  

Bu kapsamda yapılacak değerlendirmeler ve takip denetimleri, HUDK’dan kaynaklanan bir sebepten 

dolayı altı (6) aylık sürede gerçekleştirilemezse HUDK’nın helal akreditasyonu ilgili kapsamlar için 

daraltılır veya helal akreditasyon geri çekilir. 

3.2. HAK Tarafından Helal Akreditasyonun Askıya Alınması  

HAK, kendi gerçekleştirdiği gözetim denetimleri, aldığı şikâyetler ve buna benzer diğer yollar 

vasıtasıyla elde ettiği objektif deliller aracılığı ile HUDK’nın; 

• HAK ile imzaladığı helal akreditasyon sözleşmesindeki (müşterileri üzerinde düzenli tetkikler 

gerçekleştirme, mali yükümlülükleri yerine getirme, uygunluk denetimleri özelindeki yükümlülüklerini 

yerine getirme, ortaklık veya yönetim yapısındaki değişiklikleri bildirme vb.) hükümleri ihlal ettiğini, 

• Standartlarla temel hatları belirlenen yeterliliğinin ortadan kalktığını,  

• Standartlarla temel hatları belirlenen tarafsızlık şartlarını ihlal ettiğini,  

• Çevrim içerisinde akredite olunan kapsamlarda gerekli asgari uygulamayı gösteremediğini, 

gözetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetleri zamanında 

gerçekleştiremediğini, bu faaliyetlerin kayıtlarını zamanında HAK’a sunamadığını1 

• Helal akreditasyon kapsamı dâhilinde yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin HAK 

tarafından HUDK müşterisinin sahasında gözlemlenmesine yönelik denetimleri organize edemediğini 

• Helal akreditasyonla ilgili yeni şartlara kendisine verilen süre içerisinde uygunluk sağlayamadığını, 

 
1 Burada bahsi geçen asgari uygulama, uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetleri zamanında gerçekleştirememe, bu faaliyetlerin 

kayıtlarını yine zamanında HAK’a sunamama veya tanık denetimleri organize edememe gibi durumları ifade eder. 
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• Helal akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim 

değişikliklerinin potansiyel risk oluşturduğunu  

• Planlanan gözetimin mücbir sebep veya zorunluluk hali olmaksızın reddedildiğini 

• Gözetim esnasında kendisi veya çalışanları kaynaklı sebeplerden dolayı denetimin yarıda kesilmesine 

neden olduğunu 

• Helal akreditasyon sertifikasını ve HAK helal akreditasyon markasını yanıltıcı şekilde kullandığını 

• Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasındaki değişikliklerin helal akreditasyon sözleşmesindeki sürelerde HAK’a 

bildirilmediğini 

• HAK’ın helal akreditasyon faaliyetlerinde dayanak olarak kullandığı ulusal ve uluslararası standartlar 

kapsamında helal akreditasyon veya yeterlilik verme gibi faaliyetlerde bulunduğunu 

tespit ederse, HUDK’nın akreditasyonunu kısmen veya tamamen askıya alır.  

Elde edilen objektif deliller, HUDK’nın helal akreditasyon sürecini takip eden Proje Koordinatörü 

tarafından derlenerek dosya haline getirilir ve HADB onayını takiben Rapor Değerlendirme Komitesine 

sunulur. Rapor Değerlendirme Komitesi, nihai karara bağlanması için dosyayı uygun görüşle/tavsiye 

kararıyla Yönetim Kurulu’na sunar. Komite, askıya alma halini doğuran bir husus olmadığına 

hükmederse dosya kapatılır.  

Askıya alma kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Yönetim kurulunun kararında 

askıya alma süresi de belirtilir. Yönetim Kurulu’ndan nihai kararın çıktığı tarih, askıya alma karar tarihi, 

olarak kabul edilir. Askıya alma süresi, Yönetim Kurulu’ndan kararın çıktığı tarih ile başlar. 

Kapsamının tamamı ya da bir kısmı askıya alınan helal akreditasyon sertifikasında gerekli revizyon Proje 

Koordinatörü tarafından askıya alma kararının HUDK’ya tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü 

içinde yapılır. 

Revize helal akreditasyon sertifikası ayrıca HAK’ın web sitesinde de aşağıdaki açıklamalar ile 

yayımlanır: 

• Helal akreditasyonun tamamen askıya alınması durumunda; “askıya alınmıştır”  

• Helal akreditasyonun kısmen askıya alınması durumunda; askıda olan kapsamların ayırt 

edilebilmesine müsaade edecek düzeltmeler yapmak suretiyle  

HUDK’nın alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü askıya alma kararı bildirim teyidinin 

alınmasıyla başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin posta ile gönderim tarihinden 

itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.  

Bundan sonrası için HUDK’nın yükümlülükleri ve askıya alma halinin kaldırılması şartları, HUDK’nın 

talebiyle gerçekleşen askıya alma sürecinde tanımlandığı şekildedir. (bakınız 3.1.1 ve 3.1.2 maddeleri). 

HUDK, Şikâyet ve İtiraz Süreci Usul ve Esasları Rehberi (AKR-Pr04-Rh-001) çerçevesinde helal 

akreditasyonun askıya alınması kararına itirazda bulunabilir.   
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4. HELAL AKREDİTASYONUN KAPSAMININ DARALTILMASI VEYA GERİ 

ÇEKİLMESİ 

 

4.1. HUDK’nın Talebi Üzerine Helal Akreditasyonunun Kapsamının Daraltılması veya Geri 

Çekilmesi 

HUDK yetkilisi tarafından imzalanmış “Askıya Alma/Kapsam Daraltma/Geri Çekme Formu” HAK’a 

iletilir. Helal akreditasyonu geri çekme talebi, HUDK’nın akreditasyon sürecini takip eden Proje 

Koordinatörü tarafından iki (2) iş günü içinde incelenir ve HADB onayını takiben Genel Sekreter’e 

sunulur. Genel Sekreter form ve ilgili dokümanları içeren dosyayı uygun görüşle/tavsiye kararıyla 

Yönetim Kurulu’na sunar.  

Helal akreditasyonun kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında ele alınır. Yönetim Kurulu’ndan nihai kararın çıktığı tarih, akreditasyon kapsam 

daraltma/geri çekme karar tarihi olarak kabul edilir.   

Geri çekilen akreditasyona ilişkin helal akreditasyon sertifikasında gerekli revizyon, Proje Koordinatörü 

tarafından geri çekme bildiriminin HUDK’ya tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş gününde yapılır. 

Revize sertifika ayrıca HAK’ın web sitesinde de aşağıdaki açıklamalar ile yayımlanır: 

• Akreditasyonun tamamen iptal edilmesi durumunda; “geri çekilmiştir”  

• Akreditasyonun belirli kapsamlar için iptali durumunda; “kapsamı daraltılmıştır”  

• HUDK’nın kendi isteği ile geri çekildiği durumlarda; “kuruluşun talebi üzerine”  

HUDK’nın talebi üzerine helal akreditasyonunun geri çekilmesi halinde, yeni bir helal akreditasyon 

başvurusu, geri çekmeye ilişkin karar tarihinden en az altı (6) ay sonra kabul edilir. HUDK’nın 

başvurusu yeni bir başvuru gibi değerlendirilir ve başvurunun alınması sürecinden başlatılır.  

HUDK, geri çekilen helal akreditasyon kapsamı ile ilgili rapor/belge düzenleyemez, dokümanlarında 

HAK helal akreditasyon markasını kullanamaz ve HAK akreditasyonuna atıf yapamaz. Geri çekme karar 

tarihinden tebliğ tarihine kadarki sürede düzenlenmiş HAK helal akreditasyon markalı rapor/belge varsa 

bu belgeler akreditasyon kapsamında olmadığından HUDK tarafından iptal edilir. HUDK, buna yönelik 

gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıtlarını HAK’a iletmekle yükümlüdür. 

Akreditasyonun geri çekilmesi kararı tebliğ edilen HUDK, akreditasyon sertifikasını ikinci bir bildirimi 

beklemeksizin HAK’a iade eder. 

4.2. HAK Tarafından Helal Akreditasyonun Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesi 

HAK, kendi gerçekleştirdiği gözetim denetimleri, aldığı şikâyetler ve buna benzer diğer yollar 

vasıtasıyla elde ettiği objektif deliller aracılığı ile HUDK’nın; 

1) Akredite olduğu helal uygunluk değerlendirme alanında gerçek dışı kayıt/rapor/belge 

oluşturduğu veya düzenlendiğini,  

2) HAK’ı kasıtlı olarak yanlış/gerçek dışı deliller ile bilgilendirdiğini, 
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3) Akredite olduğu kapsamlar özelinde, HAK’ın itibarını zedeleyici beyanlarda ve/veya 

eylemlerde bulunduğunu, 

4) Sahibi, ortağı ve/veya yöneticisi olan kişinin zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, her türlü sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

suçlara karıştığı veya kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ihaleye 

ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından ve/veya anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlardan biriyle mahkûm olduğunu, 

5) Akredite olmadığı kapsamlarda veya alanlarda kasten HAK helal akreditasyon markasını 

kullandığını veya “HAK Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve 

İzlenebilirlik Esasları Rehberi” (AKR-Rh-005) ile belirtilen esasları kasıtlı olarak ihlal 

ettiğini,  

6) Hhelal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yönetici, karar verici, tetkikçi, değerlendirici, 

sınav yapıcı, belge düzenleyici, belge/sertifika/rapor onaylayıcı olarak görevlendirilmiş 

kişilerin ilk beş (5) maddedeki eylemlerde bulunmak suretiyle helal akreditasyona ve helal 

uygunluk değerlendirmeye olan güveni sarsıcı nitelikteki iş ve işlemlerde son üç (3) yıl içinde 

bulunduğunu, 

7) Helal akreditasyonun askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde 

giderilemediğini veya belirtilen süre içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde düzeltici 

faaliyetlerin yeterli olmadığını 

8) Güvenlik sorunları, doğal afet ve benzeri durumlar neticesinde belirli bir 

sektörde/ülkede/bölgede veya akredite olduğu sektörde/ülkede/bölgede helal akreditasyona 

olan güveni zafiyete uğratacak şartların oluştuğunu,  

9) Fiili olarak helal uygunluk belgesi veremiyor hale geldiğini2, 

tespit ederse, helal akreditasyonun kapsamını daraltabilir veya helal akreditasyonu  geri çekebilir. 

Elde edilen objektif deliller HUDK’nın akreditasyon sürecini takip etmiş Proje Koordinatörü tarafından 

dosya haline getirilir ve HADB onayına müteakip Rapor Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, 

nihai karara bağlanması için dosyayı uygun görüşle/tavsiye kararıyla Yönetim Kurulu’na sunar. Komite, 

kapsam daraltma/geri çekme halini doğuran bir husus olmadığına hükmederse geri çekme dosyasını 

kapatır.  

Helal akreditasyonun kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında ele alınır. Yönetim Kurulu’ndan nihai kararın çıktığı tarih, kapsam daraltma/geri çekme 

karar tarihi olarak kabul edilir.  

Geri çekme kararı Proje Koordinatörü tarafından HUDK’ya bildirilir ve revize sertifika geri çekme 

kararının alındığı tarihi takip eden ilk iş gününde HAK’ın web sitesinde “geri çekilmiştir” şeklinde 

yayımlanır.  

 
2Bu durumun çıkış sebebine ve HUDK’nın genel durumuna ilişkin HAK tarafından yapılacak bir değerlendirmenin ardından geri çekme 

sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına karar verilir. 
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Revize sertifika, akreditasyonun tamamen iptali durumunda “geri çekilmiştir” açıklamasıyla, belirli 

kapsamlar için iptali durumunda da “kapsamı daraltılmıştır” açıklamasıyla yayımlanır. 

HUDK’nın alınan kararın gereklerini yerine getirme yükümlülüğü, karar bildiriminin teyidinin 

alınmasıyla başlar. Teyit alınamaması halinde ise karar bildiriminin HUDK’nın HAK’ta kayıtlı adresine 

posta ile gönderim tarihinden itibaren üç (3) iş günü sonra başlar.  

Akreditasyonun geri çekilmesi kararı tebliğ edilen HUDK, akreditasyon sertifikasını ikinci bir bildirimi 

beklemeksizin HAK’a iade eder. 

HUDK, söz konusu tedbirler için yürürlükte olan helal uygunluk belgelerinin diğer bir akredite 

HUDK’ya aktarılması amacıyla HAK tarafından uygulama dokümanlarında belirtilmiş usul ve esasları 

da dikkate alarak gerekli prosedürleri oluşturur ve uygular.   

Helal akreditasyon kapsamı daraltılan ya da geri çekilen HUDK, daraltılan ya da geri çekilen 

kapsamlarda düzenlemiş olduğu helal uygunluk belgelerinin başka bir akredite HUDK üzerinden 

devamının sağlanmasına yönelik olarak yaptığı aktarımı, helal uygunluk belgesinin geçerlik süresi 

sonuna kadar sonlandırmalıdır. Her halükarda söz konusu süre altı (6) ayı geçemez.   

Helal uygunluk belgesinin aktarımı yapıldığında HAK’a ve ilgili üçüncü taraflara bildirim yapılır.   

HAK tarafından akreditasyonu geri çekilen HUDK ya da yetkilileri ve/veya yetkililerle bağlantısı olan 

başka kişilerce kurulmuş olan HUDK’lar, yukarıda sayılan dokuz (9) madde içerisinden  

• 1-6 maddelerinde sıralanan haller kaynaklı geri çekme durumunda üç (3) yıl, 

• 7nci maddede belirtilen hal kaynaklı geri çekme durumunda altı (6) ay,  

• 8-9 maddelerinde sıralanan hallerde ise mevzubahis uygunsuzluğun ortadan tamamen kalktığının 

objektif delillerle tespit edilmesine kadar, 

helal akreditasyon için HAK’a yeniden başvuramaz.  

HUDK, akreditasyonunun geri çekilmesine karşı yapacağı herhangi bir şikâyeti Şikâyet ve İtiraz Süreci 

Usul ve Esasları Rehberine (AKR-Pr04-Rh-001)  göre yapabilir. 

5. ORTAK HÜKÜMLER 

HUDK, helal akreditasyonun askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesi durumunda 

ilgili helal akreditasyona dair HAK helal akreditasyon markalı rapor/belge düzenleyemez, 

dokümanlarında HAK helal akreditasyon markasını kullanamaz ve helal akreditasyonuna atıf yapamaz.  

Askıya alma, kapsam daraltma veya geri çekme karar tarihi ile tebliğ tarihi arasındaki sürede HAK helal 

akreditasyon markalı rapor/belge düzenlenmiş ise bu belgeler helal akreditasyon kapsamında 

olmadığından HUDK tarafından iptal edilir ve HUDK, buna yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin 

kayıtlarını HAK’a iletir 

HUDK; askıya alma, kapsam daraltma veya geri çekme kararını helal akreditasyon kapsamında hizmet 

sunduğu üçüncü taraflara taahhütlü mektup, tebligat ya da e-tebligat ile bildirmekle yükümlüdür ve bu 

kapsamda yapacağı eylemlere ilişkin kayıtları, talep edilmesi halinde HAK’a sunar. 
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HUDK, askıya alma, kapsam daraltma ve geri çekme kapsamında daha önce helal uygunluk belgesi 

verdiği üçüncü tarafların haklarını korumak için gerekli tedbirleri alır ve üçüncü taraflara yönelik 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin kayıtlarını talep edilmesi üzerine HAK’a sunmakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

Belge Geçmişi: 

Sayfa 

No: 

Revizyon 

No: 
Revizyon Nedeni: 

01-02 01 Tanımlarda terminolojik değişiklikler yapılmıştır. 

03-04 01 Helal akreditasyonu askıya alma halini gerektirecek durumlar, Helal Akreditasyonun Askıya 

Alınması, Kapsamının Daraltılması ve Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile 

uyumlu hale getirilmiştir. 

06-07 01 Helal akreditasyonu geri çekme veya kapsam daraltımına tabi tutma halini gerektirecek 

durumlar, Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması ve Geri 

Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile uyumlu hale getirilmiştir. 

07 01 Helal akreditasyon kapsamı daraltılan ya da geri çekilen bir HUDK’nın daraltılan ya da geri 

çekilen kapsamlarda düzenlemiş olduğu helal uygunluk belgelerinin başka bir akredite 

HUDK üzerinden devamının sağlanması için yapacağı aktarma işlemleri tanımlanmıştır. 

08 01 Helal akreditasyon kapsamı daraltılan ya da geri çekilen bir HUDK’nın daraltılan ya da geri 

çekilen kapsamlarda düzenlemiş olduğu helal uygunluk belgelerini doğrudan iptal etmesine 

yönelik kural yürürlükten kaldırılmıştır. 

10 01 Askıya Alma / Kapsam Daraltma/Geri Çekme Form şablonunda değişiklik yapılmıştır 
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T.C. HELAL AKREDİTASYON KURUMU 

ASKIYA ALMA / KAPSAM DARALTMA/GERİ ÇEKME FORMU 

Kayıt No: HAK Personeli tarafından doldurulur 

Form Doldurma Nedeni:    

Askıya Alma                                                     Geri Çekme                        Kapsam Daraltma  

Karara İlişkin Talebi Yapan Mercii:  HAK                                               HUDK    

Karara İlişkin Kuruluşa Ait Bilgiler: 

HUDK Adı: 

Ticari Unvanı: 

Faaliyet Merkezi: 

İrtibat Adresi: 

İrtibat Numarası: 

Helal Akreditasyon kararının  

Alındığı tarih: 

HAK tarafından verilmiş resmi karar/dosya numarası: 

ASKIYA ALMA / KAPSAM DARALTMA/ GERİ ÇEKME GEREKÇELERİ:  

 

 

 

 

ASKIYA ALMA / KAPSAM DARALTMA/ GERİ ÇEKME KAPSAMI*: 

 

 

**HAK tarafından düzenlenen akreditasyon sertifikasında belirtilen akreditasyon kapsamına istinaden /  

OIC/SMIIC 2 standardında ortaya konmuş olan helal uygunluk değerlendirme kapsamları uyarınca 

İlgili HAK Yetkilisi: 

Adı Soyadı:                                                                  Unvanı: 

Kayıt Tarihi:                                                                İmza: 

 

  

  

 


