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1. AMAÇ VE KAPSAM 

 

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

Değerlendirme Kuruluşlarının (HUDK) kapsam değişimi taleplerinin ve HAK tarafından 

gerçekleştirilecek kapsam değişimlerinin usul ve esaslarını ortaya koymak, HUDK’ları hak ve 

yükümlülükleri hususunda bilgilendirmektir.  

 

2. TERİMLER, TARİFLER VE TANIMLAR 

 

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

uyacağını beyan ettiği şartların yer aldığı sözleşmedir.  

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 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 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.  

Kapsam Daraltma: Mevcut akreditasyon kapsamının bir kısmının kapsam dışında bırakılması sonucu 

doğan haldir. 

Kapsam Genişletme: Mevcut akreditasyon kapsamına yeni faaliyet alanlarının eklenmesidir.  

Müşteri Kuruluş: HUDK tarafından helal akreditasyon kapsamında belgelendirilen firmadır. 

Proje Koordinatörü: Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen, akreditasyon 

faaliyetlerinin her aşamasında akreditasyon başvurusunda bulunan veya akredite edilmiş kuruluşla her 

türlü teknik ve idari irtibat, koordinasyon ve sekretarya işlemlerinden sorumlu HAK bünyesinde çalışan 

teknik personeldir. 

Rapor Değerlendirme Komitesi: Genel Sekreterin başkanlık ettiği ve denetim süreçlerinde yer 

almayan 2 kişinin üyesi olduğu toplam 3 kişiden oluşan komitedir.  
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3. KAPSAM DARALTMA 

 

3.1.HUDK’nın Talebi Üzerine Kapsam Daraltma 

HUDK yetkilisi tarafından imzalanmış kapsam değişimi talep formu HAK’a iletilir. Kapsam daraltımı 

talebi, kuruluşun akreditasyon sürecini takip etmiş Proje Koordinatörü tarafından iki (2) iş günü içinde 

incelendikten sonra Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığının (HADB) onayına sunulur.  HADB 

tarafından onaylanan form ve ilgili dokümanları içeren dosya HAK Genel Sekreterliğine sunulur. Genel 

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

Kapsam daraltma kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Yönetim Kurulu’ndan 

nihai kararın çıktığı tarih, kapsam daraltma karar tarihi olarak kabul edilir.  

3.2.HAK Tarafından Akreditasyon Kapsamının Daraltılması  

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

vasıtasıyla elde ettiği objektif delillerde ortaya konan uygunsuzluklar sebebiyle akreditasyon kapsamını 

daraltabilir.  

Bu yönde elde edilen objektif deliller, HUDK’nın akreditasyon sürecini takip etmiş 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, kapsam daraltma halini doğuran bir husus olmadığına karar 

verirse dosya kapatılır.  

Kapsam daraltma kararı, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Yönetim Kurulu’ndan 

nihai kararın çıktığı tarih kapsam daraltma karar tarihi olarak kabul edilir.  

3.3. Kapsam Daraltımı Sonrası Yapılacak İşlemler ve Bildirimler  

Daraltma kararının HUDK’ya tebliğ edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde Proje Koordinatörü 

tarafından HUDK’nın akreditasyon sertifikasında gerekli revizyon yapılır. Revize edilen akreditasyon 

sertifikası ayrıca HAK’ın web sitesinde yayımlanır. Yayımlanan akreditasyon sertifikasında, HUDK’nın 

kendi isteği ile kapsam daraltımı yapıldığı durumlarda “kuruluşun talebi ile” açıklaması bulunur.  

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. 

HUDK, akreditasyon kapsamından çıkarılan kapsam ile ilgili rapor ve belge düzenleyemez, 

dokümanlarında HAK Helal Akreditasyon Markasını kullanamaz ve HAK akreditasyonuna atıf 

yapamaz.  

HUDK, akreditasyon kapsamının daraltıldığı durumlarda ilgili kapsamda daha evvel vermiş olduğu 

sertifikaları da geri çeker. HUDK, daha önce belgelendirdiği müşterilerinin haklarını korumak için 
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gerekli tedbirleri alır, bu doğrultuda yapmış olduğu tüm faaliyetlerin kayıtlarını talep edilmesi üzerine 

HAK’a sunar.  

Daraltma karar tarihinden, tebliğ tarihine kadarki sürede düzenlenmiş HAK helal akreditasyon markalı 

belgeler/sertifikalar varsa bunlar da akreditasyon kapsamında olmadığından HUDK tarafından iptal 

edilir. 

HUDK, kapsam daraltımı kararını akreditasyon kapsamında hizmet sunduğu müşteri kuruluşlarına 

taahhütlü mektup, tebligat ya da e-tebligat ile bildirir. 

4. KAPSAM GENİŞLETME 

Kapsam genişletme prosedürü, mevcut akreditasyon kapsamına yeni bir kapsamın eklenmesi için 

HUDK’nın başvurusu ile başlar.  

Kapsam genişletme talep eden HUDK’nın yetkilisi tarafından eksiksizce doldurulan kapsam değişimi 

talep formu ile birlikte HAK’a başvuru yapılır.  

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

sunulur.  

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

genişletme sürecinin Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Rehberinde 
belirtilen aşamaların hangisinden başlatılacağına karar verir ve gerekli işlemleri başlatır. İlgili süreç(ler), 

yine anılan rehberde belirtildiği şekliyle devam eder. 

Takip eden süreçlerin (denetim, karar vb.) neticesinde kapsam genişletme kararı verildiği takdirde, 

mevcut akreditasyon sözleşmesi ve akreditasyon sertifikalarında Proje Koordinatörü tarafından gerekli 

revizyonlar yapılır. Revize edilen akreditasyon sertifikası ayrıca HAK’ın web sitesinde yayımlanır.   

HUDK’nın 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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T.C. HELAL AKREDİTASYON KURUMU 

KAPSAM DEĞİŞİMİ FORMU 

 

Form Doldurma Nedeni:    Daraltma                                               Genişletme    

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: 

Daraltma/Genişletme Talep Edilen Akreditasyon kararının  

Alındığı tarih: 

HAK tarafından verilmiş resmi karar/dosya numarası: 

DEĞİŞİM GEREKÇELERİ:  

 

 

 

 

DEĞİŞİM 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: 
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