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1. AMAÇ VE KAPSAM 

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

Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarlara verilecek HAK Helal Akreditasyon 

Markasının kullanım ve izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemektir. 

Bu rehber, HAK Helal Akreditasyon Markasının kullanım şartlarına ilaveten akredite 

laboratuvarların düzenleyeceği deney raporlarının “OIC/SMIIC 35: 2020 Uygunluk 

Değerlendirmesi- Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için 

Genel Gereklilikler” Standardına uygun olarak hazırlanmasına yönelik esasları da 

kapsamaktadır.    

2. HAK HELAL AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN 

GENEL HÜKÜMLER 

HAK tarafından akredite edilen laboratuvarlar, HAK’ın Helal Akreditasyon Markasını 

müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını 

engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalıdır.  

HAK, HAK Helal Akreditasyon Markası taşıyan deney sonuçlarının doğruluğuna ilişkin hiçbir 

sorumluluk kabul etmez. 

HAK Helal Akreditasyon Markası, akreditasyon kapsamındaki deney faaliyetleri için HAK’ın 

sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.  Laboratuvarlara verilen 

HAK Helal Akreditasyon Markası deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine 

konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek şekilde de 

kullanılmamalıdır.  

Şayet laboratuvar, farklı bir uygunluk değerlendirme alanı için HAK'tan akredite olmuş bir 

yapıyı da içeren bir tüzel kişiliğin parçası ise, bahse konu tüzel kişiliğin diğer parçalarının 

düzenleyeceği helal uygunluk değerlendirme çıktılarında (personel belgesi, helal ürün 

uygunluk sertifikası vb.) yalnızca ilgili HAK Helal Akreditasyon Markasını kullanmalıdır. 

HAK tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarın başka bir akreditasyon kuruluşundan da aynı 

faaliyet alanı için akredite olmuş olması halinde, farklı akreditasyon markalarının kullanımı 

için geçerli olan kurallar “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının 

Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde” tanımlandığı gibidir. 

3. DENEY RAPORLARINDA MARKA KULLANIMI VE ATFI  

Helal akreditasyon kapsamındaki deney metotlarından herhangi birine ait sonuç içermeyen 

deney raporlarında HAK Helal Akreditasyon Markası kullanılamaz, HAK akreditasyonuna 

atıfta bulunulamaz.  

Helal akreditasyon kapsamındaki sonuçlar için hazırlanmış deney raporu örnekleri/şablonları, 

akredite deney metotlarından herhangi birine ait sonuç içermeyen deney raporları için 

kullanıldığında bunlardan HAK Helal Akreditasyon Markası ve HAK Akreditasyonuna ilişkin 

atıflar çıkarılmalıdır. 

HAK Helal Akreditasyon Markasının, helal akreditasyon kapsamındaki deney metotlarına ait 

olmayan sonuçlar da içeren deney raporlarında kullanılması halinde, akredite kuruluşlar 

düzenledikleri raporun kapak sayfasına akreditasyon kapsamında olan deney metotlarının 
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akreditasyon kapsamında olmayan metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir dipnot/uyarı 

eklemelidir. Dipnotla işaretli deneylerin akreditasyon kapsamında olmadığı açık ve anlaşılır bir 

şekilde belirtilmelidir. Buna bağlı olarak deney raporunun iç sayfalarında da akreditasyon 

kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt 

edilmesini sağlayacak işaretlemeler/uyarılar yapılmalıdır. 

Laboratuvarlar, yayımladıkları HAK Helal Akreditasyon Markalı raporlarında görüş veya 

yorum bildirebilirler. Bu hallerin akreditasyon kapsamı dâhilinde olmadığı durumlarda, HAK 

Helal Akreditasyon Markasının veya bildirilen görüşün hemen yanına “Hakkında görüş 

verilen/yorum yapılan sonuçlar, akredite edilmiş kapsam ile ilişkili değildir” gibi açıklayıcı bir 

dipnot/uyarı düşülmelidir.  

Laboratuvarlar, HAK Helal Akreditasyon Markasını akreditasyon statüsüne ilişkin yanıltıcı 

bilgi verecek ve/veya yetkisizlik teşkil edecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde 

laboratuvarların HAK Helal Akreditasyon Markasının yetkisiz/yanıltıcı surette kullanımını 

engelleyecek dokümante edilmiş prosedür ve politikalara sahip olması ve bu prosedür ve 

politikaların talep edilmesi halinde HAK’a sunulması gerekmektedir. 

Laboratuvarların burada temel hatları çizilen marka ve helal akreditasyon statüsü kullanım 

kurallarına uymamaları halinde “AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon 

Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde” ve ilgili ulusal mevzuatta tarif edilen 

tedbirler HAK tarafından alınır. 

4. DENEY RAPORLARI İÇİN TEMEL ŞEKİL ŞARTLARI 

HAK tarafından akredite edilen bir laboratuvar tarafından düzenlenen deney raporlarının 

taşıması gereken şartlar OIC/SMIIC 35:2020 Standartta ve bu Standartta atıfta bulunulan diğer 

normatif dokümanlarda yer almaktadır. 

Buna ilaveten, akredite deney faaliyetlerinin sonuç raporlarında yanlış anlamlara sebebiyet 

verme veya hatalı kullanım ihtimallerini en aza indirmek maksadıyla bahse konu raporlarda 

aşağıda yer alan asgari bilgiler ve işaretlemeler yer almalıdır: 

• Başlık (Deney Raporu) 

• Deney raporunun numarası (bütün sayfalarda) 

• Deney raporunun toplam sayfa sayısı ve sayfa numaraları    

• HAK tarafından akredite edildiği bilgisi ve akreditasyon numarası  

• Laboratuvara verilen HAK Helal Akreditasyon Markası 

• Laboratuvarın açık adı ve adresi  

• Deney faaliyeti şayet laboratuvarın kendi adresinden farklı bir lokasyonda yapıldıysa 

bu yerin açık adresi 

• Müşterinin (rapor sonuçlarını kullanacak olan taraf) adı ve adresi  

• Deneyi yapılan numunenin laboratuvara kabul tarihi  

• Deneyi yapılan numunenin açık tanımı  

• Deneyin yapıldığı tarih ile deney raporunun onaylandığı tarih 

• Kullanılan metotların açık bir tanımı 
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• Deney raporunu imzalayan-onaylayan personellerin adları, görevleri ve imzaları veya 

bunlara eş değer tanıtıcı bilgiler (ıslak imza veya hukuki sonuçları elle atılan imza ile 

eşdeğer olan güvenilir elektronik imza vb. yöntemler kullanılabilir) 

• Deney sonuçları ölçüm birimleri (uygulanabilir hallerde) 

• Deneylerin yapıldığı ortam şartları (ölçüm sonuçları için önemliyse)  

• Deney raporunun laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmi olarak kopyalanıp 

çoğaltılamayacağına ve belirli bölümlerin rapordan çıkarılarak kullanılmayacağına dair 

beyan 

• İmzasız deney raporlarının geçersiz olduğuna dair beyan 

• Sonuçların sadece deneyi yapılan numune ile ilgili olduğunu belirten bir beyan 

• Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, 

laboratuvar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma planına ve 

yöntemine dair referans 

• Deney metoduna eklemeler, metottan sapmalar veya hâriç tutmalar (mevcutsa) 

• Sonuçların dış tedarikçilerden gelmesi durumunda bu durumun açık ifadesi  

Yukarıda sayılan tüm bu bilgilere ilaveten, deney sonuçlarının yorumlanmasının gerekli olduğu 

durumlarda akredite deney raporları aşağıdaki bilgileri de içermelidir: 

• Varsa, deney metodundan sapmalar 

• Ölçüm belirsizliği (gerekli hallerde) 

• Varsa, özel deney şartlarla ilgili bilgiler (çevresel şartlar gibi) 

• Elde edilen sonuçların şartnamelere uygunluk/uygunsuzluk durumunun beyanı (gerekli 

hallerde) 

• Özel yöntemler, yetkililer, müşteriler veya müşteri gruplarınca gerekli kılınabilecek ek 

bilgiler 

 

 


