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1. AMAÇ VE KAPSAM 

 

Bu Rehberin amacı, Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu  (HUDK) talebi ile ya da Helal 

Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından gerçekleştirilecek helal akreditasyona ilişkin kapsam 

değişimlerinin usul ve esaslarını ortaya koymaktır. Rehber, ek olarak HUDK’ları kapsam genişletme 

sürecindeki hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

 

2. TERİMLER, TARİFLER VE TANIMLAR 

 

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: HUDK tarafından akreditasyon durumunu belirtmek için 

kullanılan şekli ve kullanım şartları HAK tarafından belirlenen işarettir  

Helal Akreditasyon Kapsamı: Helal akreditasyonun verildiği belirli uygunluk değerlendirme 

faaliyetidir 

Helal Akreditasyonun Kapsamının Daraltılması: Mevcut helal akreditasyon kapsamının bir kısmının 

iptal edilmesidir.  

Helal Akreditasyonun Kapsamının Genişletilmesi: Mevcut helal akreditasyon kapsamına yeni 

faaliyet alanlarının eklenmesidir.  

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 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 AKREDİTASYON KAPSAMININ DARALTILMASI 

HUDK adına düzenlenen helal akreditasyonun kapsamı, HUDK’nın talebi ile ya da HAK tarafından 

daraltılabilir. 

Helal akreditasyonun kapsamının daraltılmasını gerektirecek durumlar ve kapsam daraltma sürecinde 

HAK ve HUDK’ların yükümlülüklerine ilişkin detaylar temel itibariyle Helal Akreditasyonun Askıya 

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

düzenlenmiştir. 

Ayrıca bu Tebliğ ışığında hazırlanmış HAK uygulama dokümanı olan “Helal Akreditasyonun Askıya 

Alınması, Kapsamının Daraltılması ve Geri Çekilmesine İlişkin Rehber” de sürece ilişkin uygulama 

detaylarını ortaya koymaktadır.  

3. HELAL AKREDİTASYONUN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ 

Helal akreditasyon kapsam genişletme prosedürü, mevcut helal akreditasyon kapsamına yeni bir 

kapsamın eklenmesi için akredite HUDK’nın başvurusu ile başlar.  

Kapsam genişletme talep eden HUDK’nın yetkilisi tarafından eksiksizce doldurulan “Kapsam 

Genişletme Formu” ile HAK’a başvuru yapılır.  

Başvuru, Proje Koordinatörü tarafından iki (2) iş günü içerisinde değerlendirilir ve HADB onayına 

sunulur.  

HADB onayını takiben Genel Sekreterlik; helal akreditasyon talep edilen kapsamın niteliğine göre, 

genişletme sürecinin HAK’ın helal akreditasyon prosedürlerinin hangi aşamasından başlatılacağına 

karar verir ve gerekli işlemleri başlatır. İlgili prosedür(ler), o prosedürü ilgilendiren HAK uygulama 

rehberlerinde belirtildiği şekliyle devam eder. 

Takip eden süreçlerin (denetim, karar vb.) neticesinde helal akreditasyon kapsam genişletme kararı 

verildiği takdirde, mevcut helal akreditasyon sözleşmesi ve helal akreditasyon sertifikalarında Proje 

Koordinatörü tarafından gerekli revizyonlar yapılır. Revize edilen helal akreditasyon sertifikası ayrıca 

HAK’ın internet sitesinde yayımlanır.   

HUDK’nın helal akreditasyon kapsamından çıkarılan herhangi bir kapsama ilişkin yeni akreditasyon 

başvurusu, kapsamın daraltılmasına ilişkin karar tarihinden en az altı (6) ay sonra kabul edilir.   

Mümkün olduğu hallerde, kuruluşun kapsam genişletme talebine binaen yapılacak ilave denetimler 

planlanan gözetim denetimleriyle birleştirilir. Bununla birlikte; gözetime ait denetim teklifi HUDK’ya 

gönderildikten sonra yapılan kapsam genişletme talepleri o gözetim denetimi ile birlikte 

değerlendirilmez. Bu tür kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesi için hâlihazırda 

sürdürülmekte olan gözetim denetimlerinin sonuçlandırılması beklenir.  
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Belge Geçmişi: 

Sayfa 

No: 

Revizyon 

No: 
Revizyon Nedeni: 

01 01 Tanımlarda terminolojik değişiklikler yapılmıştır. 

02 01 Helal akreditasyon kapsamının ‘daraltılmasına’ yönelik HAK kuralları ve prosedürleri, ilgili 

Tebliğ ile uygulama dokümanına atıf yapılmak suretiyle tanımlanmıştır. 

02 01 Genişletme sürecinin hangi prosedürden başlatılacağına dair kararın genişletme talep edilen 

kapsamın niteliğine göre HAK tarafından alınacağı hususu tanımlanmıştır.  

05 01 Kapsam Genişletme Form şablonunda değişiklikler yapılmıştır.  
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T.C. HELAL AKREDİTASYON KURUMU 

KAPSAM GENİŞLETME FORMU 

Karara İlişkin Talebi Yapan Mercii:   HAK                                               HUDK    

Kayıt No: HAK Personeli tarafından doldurulur 

Karara İlişkin Kuruluşa Ait Bilgiler: 

HUDK Adı: 

Ticari Unvanı: 

Faaliyet Merkezi: 

İrtibat Adresi: 

İrtibat Numarası: 

Genişletme Talep Edilen Akreditasyon kararının  

Alındığı tarih: 

HAK tarafından verilmiş resmi karar/dosya numarası: 

İLAVE KAPSAM/GENİŞLETME KAPSAMI*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*HAK tarafından düzenlenen akreditasyon sertifikasında belirtilen akreditasyon kapsamına istinaden/ 

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

Talebi Kayıt Altına Alan HAK Yetkilisi: 

Adı Soyadı:                                                                  Unvanı: 

Kayıt Tarihi:                                                                 İmza: 

 

  


