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HAK tarafından başvuru kabulü yapıldıktan sonra, Doküman Kabul ve Kontrol sürecine 

geçildiği bildirimi laboratuvar yetkilisine yapılır. Bu bildirime istinaden aşağıdaki tabloda yer 

alan dokümanlar HAK tarafından belirtilen usuller ve süreler içinde HAK’a iletilmelidir. 

(Yalnızca √ işaretli belgeler iletilmelidir.) 

Once the application for accreditation gets official consent by HAK, a notification shall be sent to the authorized 

person of the laboratory stating that the conditions for “Document Control and Review” process are met. Upon 

this notification, the following documents must be submitted to HAK within the period & rules specified by HAK. 

(Documents with sign √ shall be submitted) 

 
Kapsam Genişletme başvurularında da talep edilen tüm kapsamlar için aşağıda belirtilen 

belgelerden ilişkili olanlar HAK’a iletilmelidir. Aksi takdirde kapsam genişletme başvurusu 

dikkate alınmayacaktır. (√ işaretli belgeler iletilmelidir) 

For scope extension applications, relevant documents stated below shall be submitted to HAK for all requested 

scopes. Otherwise, extension applications shall not be taken into consideration. (Documents with sign √ shall 

be submitted) 

 
 
 

# 

Doküman 

İçeriği 
Document Context 

İlk      

Akreditasyon 
(Initial 

Accreditation) 

Kapsam 

Genişletme 
(Scope 

Extension) 

 

 

1 

Laboratuvar üst yönetim tarafından imzalanmış 

Akreditasyon Sözleşmesi [2 nüsha] 

Accreditation Contract signed by the laboratory’s top-level 

management [2 hardcopies] 

 

 

✓ 

 

✓ 

2 
Laboratuvar personelinin imza sirküsü/sirküleri 

The list of authorized signatures of laboratory personnel 

 
✓ ✓ 

 

3 

Laboratuvarın erişime sahip olduğu tüm cihazların listesi.  

Ayrıca cihazlara ait en güncel kalibrasyon sertifikası ve 

kalibrasyon sıklığını gösteren liste  

List of all devices that the laboratory has access to.  
Up to date calibration certificates of the devices, the list of 
calibration frequency 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
 

4 

Laboratuvarın yasal statüsü, ticari sicil kaydı ve ortakları 

hakkında bilgiler (varsa şubeler dâhil) 

Records of legal status, trade register and partners of the 
laboratory (including branches, if any) 

 

   ✓ 

 



Hazırlayan: Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı Onaylayan: HAK Yönetim Kurulu 

 

 

 FORM Doküman No: AKR-Fo-012 

Helal Uygunluk Alanında Deney 

Yapan Laboratuvarlar için 

Doküman İletim Bilgi Formu  

Document Submission Form for 
Halal Testing Laboratories  

Yayım Tarihi: 13.07.2021 

Revizyon 

Tarihi/No: 

13.07.2021/Rv00 

Sayfa No: 2/4 

 

 
 

# 

Doküman 

İçeriği 
Document Context 

İlk      

Akreditasyon 
(Initial 

Accreditation) 

Kapsam 

Genişletme 
(Scope 

Extension) 

 

 
5 

Laboratuvar ortaklarının (varsa) ortağı olduğu diğer 

kuruluşlar hakkında bilgi ve mevzubahis firmaların faaliyet 

belgeleri 

Information about other companies owned by the partners of the 
laboratory, including the certificates documenting the activities of 
those companies 

 
 

✓ 

 

 
 

6 

Laboratuvarın hizmet kapsamı hakkında özet bilgi 

(akreditasyon talep edilmeyen faaliyetler dâhil) 

Brief information about the services of the laboratory (including 

non-requested accreditation scope) 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

7 

Laboratuvar, işlerinin herhangi bir safhasını taşerona 

devrediyor ise yapılan sözleşmelerin kopyaları ve bu 

kuruluşlar ile ilgili bilgiler  

(Sürekli dış tedarikçiden sağlanan faaliyetler, laboratuvarın hizmet 

kapsamında değildir)  

 

If any activity within laboratory process is conducted by 

subcontractors, information about subcontractors, and copy of 

contracts signed with these subcontractors. 

(The activities continuously provided from an external provider are 

not covered by the laboratory's activities) 

 

 
✓ 

 

 
   ✓ 

 

 
8 

Akreditasyon başvurusunda bulunulan her bir deney alanı 

için laboratuvar tarafından düzenlenen deney raporunun bir 

örneği 

A Copy of the test report issued by the laboratory for each applied 

accreditation testing field 

 

✓ 

 

✓ 

9 
Kalite El Kitabı ve kalite sisteminde yer alan dokümanların 

listesi (revizyon durumlarını gösterecek şekilde) 

Quality Manual and a list for the documents in Quality System 

(including revision info) 

✓ ✓ 

 
10 

Prosedürler, kalite talimatları ve kontrol listeleri, deney 

talimatları; ayrıca yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik 

prosedürler ve talimatlar  

Procedures, quality instructions and checklists, test instructions; 

procedures and instructions used for implementation of the 

management system 

✓ ✓ 
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# 

Doküman 

İçeriği 
Document 

Context 

İlk      

Akreditasyon 
(Initial 

Accreditation) 

Kapsam 

Genişletme 
(Scope 

Extension) 

 

 

 
11 

Mesleki sorumluluk sigortası, ihtiyatlar (Mesleki sorumluluk 

sigortası zorunlu değilse mali yükümlülük için geçerli olan 

düzenlemeyi dokümante ediniz.) 

Professional liability insurance or likewise implementations (If 
Third party Professional Indemnity Insurance is not mandatory 
for your body, submit the document serving the same purpose.) 

 

✓ 

 

✓ 

12 
En güncel İç Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi kayıtları 

Records of the most-recent Internal Audit and Management 

Review 

✓ ✓ 

 

 

13 

Varsa, mevcut olan diğer yeterlilik belgelerinin kopyaları 

(akreditasyon belgeleri, resmi yetkilendirmeler vb.) 

If any, copies of other proficiency documents (formal 

authorizations, accreditation certificates etc.) 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

14 

Laboratuvarın iç/dış tüm personelinin (teknik müdürler ve 

kalite yöneticisi de dahil) yetkilendirildiği fonksiyonu, 

görev statüsünü, laboratuvardaki tecrübe süresini içeren 

bir liste veya personel yetkinliğini izleme çizelgesi/matrisi   

A List or a Personnel Competence Monitoring Chart/Matrix of 

all internal/external personnel of the laboratory including their 

authorized function, title, experience, including the technical   

 

✓ 

 

✓ 

15 

Laboratuvarın sahip olduğu tüm referans 

malzeme/sertifikalı referans malzemeyi içeren liste.  

List of all reference materials/certificates of certificated 

reference materials that the laboratory has.  

✓ ✓ 
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# 

 

Doküman 

İçeriği 

               Document Context 

İlk      

Akreditasyon 
(Initial 

Accreditation) 

Kapsam 

Genişletme 
(Scope 

Extension) 

16 

Standart olmayan/işletme içi metotların geçerli kılma 

(validasyon) kayıtları ve ölçüm belirsizliği raporları. 

Validation records and ‘Uncertainty of measurement’ 

calculations of in-house methods. 

✓ ✓ 

17 

Standart metotların doğrulama (verifikasyon) kayıtları ve 

ölçüm belirsizliği raporları. 

Verification records and ‘Uncertainty of measurement’ 

calculations of standard methods. 

✓ ✓ 

18 

Katılım sağlanan yeterlilik deneyi/laboratuvarlar arası 

karşılaştırma raporları ve bilgileri.  

Uygun olmayan sonuçlar için yapılan kök sebep analizi ve 

gerçekleştirilen faaliyetler. 

Reports and information of proficiency test/interlaboratory 

comparison.  

Root cause analysis and activities carried out for inadequate 

results. 

✓ ✓ 

19 

Risk ve fırsatların değerlendirilmesi prosedürleriyle ilgili 

dokümanlar ve kayıtlar. 

Documents and records pertaining to the evaluation of risks 

and opportunities. 

✓  

20 

Laboratuvarın ve akreditasyon başvurusunda bulunduğu 

her bir deney alanının geçerli akreditasyon sertifikası  

Valid accreditation certificate of the laboratory including the 

accreditation certificate for each testing field for which 

accreditation is sought 

✓ ✓ 

  


