
HUDK tarafından 

başvurunun yapılması

Bilgiler 

istenilen 

şekilde mi?

Kaynak 

değerlendirmesi

HUDK bilgileri 5 

gün içinde 

düzeltilir

Evet

Başvuru Formu ve 

Yetkili Kişi Bildirim 

Formunun HAK’a 

iletilmesi

Proje 

Koordinatörünün 

Atanması ve 

Başvuru 

dosyasının 

oluşturulması

Bilgilerin gözden 

geçirilmesi

Hayır

Bilgileri Gözden 

Geçirme ve Kaynak 

Yeterlilik 

Değerlendirme 

Raporunun 

Oluşturulması

Evet

Gözden 

geçirme 

sonucu olumlu 

mu?

Genel Sekreterliğe 

başvurunun 

kısmen ya da 

tamamen reddi 

teklifi sunulur

Karar HUDK’ya 

bildirilir

HUDK’ya 

bildirim 

yapılır

HUDK tarafından akreditasyon 

sözleşmesi ve gerekli 

dokümanlar 15 işgünü içinde 

HAK’a ile iletilir. 

Dokümanlar 

incelenir ve 

doğrulanır

Dokümanlar 

eksiksiz yüklenmiş 

mi?

Evet

HUDK tarafından 

eksik dokümanlar 

tamamlanır

Hayır

HAK tarafından 

denetim ekibi 

oluşturulur

HUDK’ya denetim 

teklifi  bildirilir

HUDK denetim 

ekibini kabul ediyor 

mu?

Evet

Hayır
HUDK yeni bir ekip 

talep eder

Denetim ekibi tarafından 

dokümanların incelenmesi ve 

yeterlilik kontrolü yapılır

Doküman kontrol 

bedeli ödenir 

Doküman kontrol 

ve uygunluk 

raporu HAK’a 

sunulur

Doküman kontrol ve 

uygunluk raporu 

olumlu mu?

Hayır

Genel Sekreterliğe 

başvurunun 

kısmen ya da 

tamamen reddi 

teklifi sunulur

Karar HUDK’ya 

bildirilir

Evet

HUDK’ya bildirim 

yapılır 

HUDK ön 

denetim istiyor 

mu?

Evet

Hayır

Ön denetimin 

gerçekleştirilmesi

HUDK akreditasyon 

sürecine  devam etmek 

istiyor mu?
Hayır

Evet

Dosya kapatılır

Denetim programı 

hazırlanır

HUDK için denetim 

programı uygun 

mu?

Evet

Hayır

HUDK tarafından 

yeni denetim tarihi 

talebinde 

bulunulur

Uygunluk 

denetiminin 

gerçekleştirilmesi

Rapor 

değerlendirme 

komitesinin 

kurulması

Denetim ekibi 

tarafından 

denetim 

raporunun 

hazırlanması

Rapor 

değerlendirme 

komitesi 

tarafından 

denetim ekibinin 

hazırladığı raporun 

incelenmesi

Uygunsuzluk 

mevcut mu?

Evet

HUDK tarafından 

düzeltici faaliyet 

takvimi hazırlanır

Düzeltici faaliyet 

takvimi kabul edildi 

mi?

Yapılan düzeltici 

faaliyetler HAK’a 

sunulur

Evet

Hayır

Düzeltici faaliyetler 

denetim ekibi 

tarafından 

değerlendirilir

Takip denetimi 

gerekli mi?

Evet

Hayır

Takip denetimi 

gerçekleştirilir

Düzeltici faaliyet 

ve takip denetimi 

tutanağı hazırlanır 

ve rapor 

değerlendirme 

komitesine sunulur

Nihai 

değerlendirme 

raporu hazırlanır

Nihai rapor karar 

için Yönetim 

Kuruluna sunulur

Akreditasyon 

kararı olumlu 

mu?

Evet

Helal Akreditasyon 

Sertifikası düzenlenir       

(60 ay geçerlidir)

RED Kararı  HUDK’ya 

bildirilir

Hayır

Hayır
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