
 ülten HAK

 
2 0 2 3 /  S A Y I  1

B
Helal Akreditasyon Kurumu

GIDA
LABORATUVAR

TURİZM

KOZMETİK

STANDART HELAL
OIC/SMIIC

DENETİM

AKREDİTASYON

SERTİFİKASYON

Faaliyet Bülteni

Belgelend�rme

F�nans

TEKSTİL

LOJİSTİK Uygunluk
Değerlend�rme



 



63 HAK'tan Bilgiler

65 Basında HAK

 6 HAK'tan Haberler

SAHİBİ
Helal Akreditasyon Kurumu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu
 

Editör-Tasarım
Songül Yiğit

 
İLETİŞİM

Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi  (2120.Cadde)
No:12 06530 Çankaya/ANKARA

 
Telefon: 312 939 08  20

Faks:  312 219 55 81
Kurumsal E-posta:info@hak.gov.tr

Kep Adresi: tchelalakreditasyon@hs01.kep.tr
 
 
 
 

KÜNYEKÜNYEKÜNYE İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

www.hak.gov.tr
 
 

Twitter.com/tc_hak
 

Helal Akreditasyon Kurumu HAK
 
 

T.C. Helal Akreditasyon Kurumu_
 
 

https://www.hak.gov.tr/
https://twitter.com/tc_hak_
https://twitter.com/tc_hak_


 

 

 

 

Başkandan... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş dünyamızın değerli temsilcileri, ilk sayımızla sizlere ‘merhaba’ demenin 
heyecanını yaşıyoruz. Kurum olarak titiz çalışmalarımızın sonucunu nihayet 
aldık ve 2022 yılı faaliyet bültenimizle karşınızdayız.  

Sizleri helal uygunluk değerlendirme sektörüne dair güncel gelişmelerden ve 
Kurumumuz faaliyetlerinden haberdar etmeyi umuyoruz.  

2022 yılı bizler için oldukça verimli geçti. Çalışma arkadaşlarımızın 
gerçekleştirmiş olduğu inceleme ve denetimler neticesinde Yönetim 
Kurulumuz 2022 yılında 19 yeni helal akreditasyon kararı almış, ayrıca 20’ye 
yakın yeni uygulama dokümanını yürürlüğe alarak akreditasyon kurallarımızın 
normatif çerçevesini güçlendirmiştir.  

2022’de alınan helal akreditasyon kararları çerçevesinde, gıdanın yanında 
kozmetik ürünleri, turizm hizmetleri, laboratuvar analizleri ve personel 
belgelendirme gibi alanlarda da hizmet sunmaya başladık. 2023’te 
çalışmalarımızı çeşitlendirecek, sadece helal akreditasyon alanında değil, 
“eğitim üssü” olma yolunda da hız kesmeden ilerlemeye devam edeceğiz.   

İşinizin, aşınızın bereketli; sağlığınızın yerinde olduğu günler dileğiyle,  

Zafer Soylu 
HAK Yönetim Kurulu Başkanı 



Dünya genel�nde 1,8 m�lyar dolayında Müslüman yașıyor. Pek tab��
bu nüfus, yalnızca resm� d�n� İslam ya da çoğunluğu Müslüman olan
ülkelerde toplanmıș değ�l; Müslümanlar dünyanın dört b�r yanında…
Bu da kaçınılmaz olarak helal ürün ve h�zmetler�n
belgelend�r�lmes�ne �l�șk�n küresel çapta b�r �ht�yaç ve �stek
doğuruyor.

Bugün helal kavramı, çoğunlukla gıda sektörü �le akla gelse de;
aslında son derece gen�ș b�r etk� alanına sah�p. D�j�tal-geleneksel
f�nans, tekst�l, med�kal, kozmet�k, loj�st�k, tur�zm g�b� pek çok farklı
sektörde, bel�rl� b�r tüket�c� k�tles� helal sert�f�kalı ürünler� ve
h�zmetler� talep/terc�h ed�yor.

Helal kavramının, ürün ve h�zmetler�n üret�m�nden tüket�c�ye
ulaștığı n�ha� așamaya kadar her adımı OIC/SMIIC standartları
çerçeves�nde tak�pte. Dolayısıyla akred�te helal sert�f�kası almıș her
ürün ve h�zmet, yüksek standartlarla donanmıș șek�lde tüket�c�s�yle
bulușuyor; doğaya ve canlılara saygılı, h�jyen�k, kal�tel� ve güven�l�r
olmanın yanı sıra �zleneb�l�r n�tel�kler tașıyor. 

Söz konusu özell�kler�nden dolayı helal pazarı, kend� arzını yarattı ve
her geçen gün büyüyerek Müslümanlar kadar Gayr�müsl�mler�n de
�lg�s�n� çeker hale geld�. OIC/SMIIC standartları çerçeves�nde
akred�te ed�len helal sert�f�kalı ürün ve h�zmetlere yönel�k artan
farkındalık ve olușan bu güven, helal kavramının hayatımızda da�m�
olacağının �șaret�. Türk�ye adına, ulusal ve uluslararası pazarlarda
helal kavramı kapsamındak� akred�tasyon faal�yetler�n� düzenlemek
ve yürütülen çalıșmaların öncülüğünü üstlenmek amacıyla
kurulmuș �lk ve tek resm� kurum olan HAK, bundan böyle  s�zlere
pazarın d�nam�kler�n� aktaracak. 

Tak�pte kalmanız d�leğ�yle…

Hakkımızda...



Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, kurumun
2021'dek� faal�yetler� ve 2022 hedefler�ne �l�şk�n değerlend�rmede bulundu

HAK'tan Haberler
 

HAK'ın, f�z�k� ve beşer� altyapısını tamamlayarak 2019'da
akred�tasyon başvurularını kabul etmeye başladığını
anımsatan Soylu, �lk aşamada gıda alanında ürün
belgelend�rmes� yapan kuruluşlara yönel�k akred�tasyon
h�zmet� sunmaya başladıklarını söyled�.

Soylu, 2021 sonu �t�barıyla HAK'ın 54 akred�tasyon
başvurusunu �şleme aldığı b�lg�s�n� vererek, "Başvuru sah�b�
belgelend�rme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası
standartlara göre belge ver�p vermed�kler�ne yönel�k
�ncelemeler HAK personel� tarafından yapılmış, saha
denet�mler�yle yeterl�l�kler� tetk�k ed�lm�şt�r. Denet�mler
sonucu gıda alanında 640'ın üzer�nde helal uygunluk belges�
HAK akred�tasyonu kapsamına alınmıştır." d�ye konuştu.

Asgar� gerekl�l�kler� sağlayamayan kuruluşların başvurularını
olumsuz olarak net�celend�rd�kler�n� �fade eden Soylu, HAK'ın,
helal akred�tasyon talepler�ne �l�şk�n belge �ncelemeler�yle
saha denet�mler�n� sürdüreceğ�n� ve güven�l�r kuruluşların
belgeler�n� akred�te edeceğ�n� b�ld�rd�.

Farklı alanlarda faal�yet hazırlığı

Soylu, HAK'ın bu yıl helal akred�tasyon portföyünü yen�
uygulama alanlarına gen�şletmey� hedefled�ğ�ne �şaret
ederek, gıdanın yanında kozmet�k ürünler, tur�zm ve helal
alanında deney h�zmet� sunan laboratuvarların akred�tasyon
programlarının da uygulamaya konulacağını d�le get�rd�.

Çeş�tlenen programlarla daha fazla helal belges�n�n kurumun
akred�tasyonu güvences� kapsamına alınacağını vurgulayan
Soylu, "Bu yıl, son dönemde küresel ölçekte önem� artan
'Müslüman dostu tur�zm' sektörü de akred�tasyon
süreçler�m�zde yer�n� alacak. Bu alandak� belgelend�rme
faal�yetler� İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı (İİT/OIC) �le İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) yaklaşımı esas
alınarak HAK güvences�ne kavuşacak." değerlend�rmes�nde
bulundu.

Soylu, kısa ve orta vadel� hedefler çerçeves�nde Türk�ye'de ve
yurt dışında helal belgel� ürün ve h�zmet t�caret�nde kurumun
kural koyucu statüsünün güçleneceğ�n� ve ortak kurallara göre
b�r helal belgelend�rme s�stemat�ğ�n�n �nşası �ç�n küresel
düzeyde başat rol oynayacağını anlattı.

HAK'ın, "OIC/SMIIC Standartları" eksen�nde sunduğu helal
akred�tasyon h�zmetler�yle orta ve uzun vadede belgelend�rme
mal�yetler�n�n ve İslam coğrafyası �ç�ndek� t�carette tekn�k
engeller�n asgar� düzeye çek�lmes�n�n de m�marı olacağı
bel�rten Soylu, şunları söyled�:

"Kurumumuzun görevler� arasında helal akred�tasyon
faal�yetler� yürütmen�n yanı sıra helal akred�tasyonun önem�n�
artırıcı faal�yetler yapmak ve bu kapsamda eğ�t�mler vermek
de yer alıyor. Bu çerçevede, helal belgelend�rme kuruluşlarında
görev alan k�ş�ler, bu sektörlerde çalışan profesyoneller ve
yen� mezun gençler başta olmak üzere gen�ş yelpazedek�
paydaşlarımıza yönel�k farklı kategor�lerde eğ�t�m faal�yetler�
düzenl�yor ve gerek ülkem�zde gerekse yurt dışında helal kal�te
altyapısı alanındak� �nsan kaynağının gel�şt�r�lmes�ne özel önem
atfed�yoruz."
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HAK'tan Haberler
 

Çeş�tl� ülkelerle �ş b�rl�kler� yolda

Soylu, HAK ve SMIIC arasında �mzalanan mutabakat zaptı
çerçeves�nde "OIC/SMIIC Standartları"na yönel�k verd�kler�
eğ�t�mler�n dünya genel�nde geçerl�l�ğe sah�p olduğuna d�kkat�
çekerek, bu kapsamda 2021'de 3'ü yurt dışına yönel�k olmak
üzere 10 eğ�t�m düzenled�kler�n�, bu eğ�t�mlere 200'ün üzer�nde
k�ş�n�n katıldığını b�ld�rd�.

SMIIC tarafından ver�len eğ�t�mlerde de kurum personel�n�n
eğ�tmen olarak yer aldığını bel�rten Soylu, şunları kaydett�:
"2022'de eğ�t�m faal�yetler�m�ze devam ederek, kurumumuzu
helal kal�te altyapısı alanında b�r eğ�t�m üssü hal�ne get�rmey�
hedefl�yoruz. HAK, tüket�c� güven�n� ha�z helal belgelend�rme
s�stem�n�n oluşturulmasıyla karşılıklı tanınan helal
akred�tasyon mekan�zmasının tes�s� sayes�nde uluslararası
t�carette �hracatçılarımızın önündek� engeller�n kaldırılması �ç�n
başta İİT üyes� ülkeler olmak üzere d�ğer ülkelerdek� kurum ve
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� faal�yetler� yürütmekted�r. Küresel
sev�yede �şleyen b�r helal kal�te altyapısının tes�s� konusunda
�k�l� �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 2021'de Azerbaycan,
Özbek�stan ve Kırgız�stan �le mutabakat zaptları �mzaladık.
Türkmen�stan, Tac�k�stan, Endonezya, N�jerya, Cezay�r,
Kamboçya, Fas, Bangladeş ve Rusya �le mutabakat zaptı ve �ş
b�rl�ğ� protokoller� �mzalanmasına yönel�k müzakerelere devam
ed�yoruz."
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Türk�ye Yem Sanay�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı Ülkü Karakuş, Beyaz
Et Sanay�c�ler� ve Damızlıkçıları B�rl�ğ� Derneğ� Başkanı Nac�
Kaplan, Yumurta Üret�c�ler� Merkez B�rl�ğ� Başkanı  İbrah�m
Afyon ve beraberler�ndek� heyet� Kurumumuzda ağırlandı.
Düzenled�ğ�m�z toplantıda akred�te helal belgelend�rmen�n
önem� ve b�rl�kte atılab�lecek adımlar ele alındı.

HAK'a Türk�ye Yem Sanay�c�ler� B�rl�ğ�,
Beyaz Et Sanay�c�ler� ve Damızlıkçıları
Derneğ� �le Yumurta Üret�c�ler� Merkez
B�rl�ğ�'nden z�yaret

Dış�şler� Bakanlığı ve T�caret Bakanlığı'nın yurt dışında
görevl� tems�lc�ler�ne yönel�k B�lg�lend�rme Sem�nerler�m�ze;
Afr�ka, Avrupa ve Orta Doğu ülkeler�yle başladık.
Kurumumuz görev alanına yönel�k sunum gerçekleşt�rerek
yurt dışı tems�lc�ler�m�zden beklent�ler�m�z� ele aldık.

Yurt dışında görevl� tems�lc�ler�m�ze HAK
anlatıldı

19 Ocak 2022

01 Şubat  2022
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Tarım Kred� Yem A.Ş. AR-GE ve Kal�te Kontrol B�r�m� �le
Laboratuvarını z�yaret ett�k. Yemler�n helal belgelend�r�lmes�
alanında SMIIC bünyes�nde yürütülen çalışmalar ve yemler�n
helall�ğ�ne �l�şk�n laboratuvar �ncelemeler� konusunda f�k�r
alışver�ş�nde bulunduk.

Tarım Kred� Yem'�n AR-GE ve Kal�te
Kontrol B�r�m� �le Laboratuvarı z�yaret
ed�ld�

Müstak�l Sanay�c� ve İş Adamları Derneğ�
Genel Merkez�n� z�yaret ederek Genel
Başkan Mahmut Asmalı ve beraber�ndek�
heyetle görüştük. Ülkem�zde ve dünyada
helal belgelend�rmede gel�nen noktayı,
güven�l�r helal belgelend�rme �ç�n
atılab�lecek adımları ve akred�tasyon
mekan�zmasının önem�n� �st�şare ett�k.

MÜSİAD'ı z�yaret ett�k

Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Üyes� Prof. Dr.
Hacı Mehmet Günay'ın moderatörlüğünde onl�ne olarak
yapılan "Güncel Meseleler" d�z�s�n�n �k�nc�s�, 1 Şubat 2022 Salı
günü "Fıkh� Açıdan Kr�pto Paralar" konusuyla ve alanında
uzman �s�mlerle 19.30'da İl�m H�zmet Araştırma Derneğ�'n�n
(İHAM) YouTube kanalında yayınlanmıştır.

"Fıkh� Açıdan Kr�pto Paralar" 
Panel� Onl�ne Olarak  Yayınlandı

02 Şubat  2022

04  Şubat  2022

https://twitter.com/hashtag/Kripto?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%C4%B0HAM?src=hashtag_click
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Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� Beled�ye Akadem�s�'n�n sosyal
medya platformu Youtube üzer�nden yayınladığı Can
Çağatay Yet�k moderatörlüğündek� "Akadem� Söyleş�ler�"
�s�ml� programa 7 Şubat 2022 tar�h�nde Kurumumuz
Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu konuk olarak katıldı. 

Programda Helal Akred�tasyon Kurumu'nun kuruluşundan
�t�baren  tüm faal�yetler�ne değ�nen Soylu, ayrıca helal
alanına �l�şk�n dünyada ve ülkem�zdek� gel�şmelere de yer
verd�.

TBB Beled�ye Akadem�s� tarafından
düzenlenen Akadem� Söyleş�ler�'ne
katıldık 

T�caret Borsaları Laboratuvarlarına yönel�k OIC/SMIIC 35
standardı çerçeves�nde Helal Akred�tasyon Kurumu Genel
Sekreter� Mustafa Süleyman Beşl� tarafından çevr�m�ç�
b�lg�lend�rme toplantısını gerçekleşt�r�ld�.

T�caret Borsaları Laboratuvarlarına
yönel�k çevr�m �ç� eğ�t�m düzenlend�

Moğol�stan Standart ve Metroloj� Kurumu
�le toplantı gerçekleşt�rd�k

Moğol�stan Standart ve Metroloj� Kurumu �le çevr�m �ç� b�r
b�lg�lend�rme toplantısı gerçekleşt�rerek Kurumlarımızın
görev alanları çerçeves�nde atılab�lecek �ş b�rl�ğ� adımlarını
değerlend�rd�k.

07  Şubat  2022

08 Şubat  2022

22 Şubat  2022
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HAK, helal uygunluk deney� yapan laboratuvarları da akred�te
etmeye başladı

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), helal uygunluk alanında deneyler yapan laboratuvarların
akred�tasyonuna da başlarken bu kapsamda 4 laboratuvar �ç�n helal akred�tasyon kararı
ver�ld�.

2019 yılından bu yana öncel�kl� olarak gıda ürünler�n�
helal olarak belgelend�ren kuruluşlara yönel�k helal
akred�tasyon h�zmet� sunan HAK, bu suretle farklı ürün
gruplarına yönel�k 650'n�n üzer�nde helal uygunluk
belges�n� akred�tasyon kapsamına dah�l ett�.

Bununla beraber HAK, b�rçok farklı uygunluk
değerlend�rme alanını da faal�yet kapsamına eklemek
�ç�n harekete geçt�. Kurum, bu alandak� en kapsayıcı
unsurları �çeren İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı (OIC)/İslam
Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC)
yaklaşımı uyarınca yen� programları yürürlüğe koydu.

İlk Etapta 4 laboratuvara yetk� ver�ld�

Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan
Laboratuvarların Akred�tasyonu Programı da bu
kapsamda yer alırken, programa çok sayıda
laboratuvardan başvuru geld�. HAK, �lg�l� mevzuatı ve
uluslararası standartları esas alarak gerçekleşt�rd�ğ�
denet�mler sonucunda �lk etapta 4 laboratuvar �ç�n helal
akred�tasyon kararı aldı.

Bu kuruluşlar, Gebze B�yogenet�k ve Gıda
Laboratuvarı, Ox�gen Anal�z Laboratuvar
H�zmetler� T�caret Ltd Şt�, Tek�rdağ Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü ve İstanbul Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü oldu.

 

HAK'ın bu alandak� akred�tasyonu sayes�nde hem helal
belgelend�rme faal�yet� yürüten kuruluşların hem de
gıda ve kozmet�k g�b� alanlarda üret�m yapan �şletmeler
ve h�zmet sunucularının faydalanab�leceğ� deney
faal�yetler� de akred�tasyon kapsamına dah�l ed�ld�.

Uluslararası t�caret �ç�n de avantaj
sağlayacak

       HAK'ın gerçekleşt�rd�ğ� bu akred�tasyonlar, İslam İşb�rl�ğ�
Teşk�latı yaklaşımına göre hem �malat ve h�zmet
sunumu gerçekleşt�ren �şletmeler�n hem de bu
�şletmelere yönel�k uluslararası t�carete de konu olacak
helal uygunluk belges� düzenleyecek kuruluşların,
deney ve anal�z faal�yetler� �ç�n referans h�zmet
noktalarına er�ş�m�n� sağlayarak vak�t ve kal�tel� h�zmet
avantajı doğuracak.

16  Şubat  2022
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Helal kal�te altyapısı alanında Türk�ye ve
Azerbaycan arasındak� �ş b�rl�ğ�n�n
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k oluşturulan Çalışma
Grubunun �lk toplantısı 2022 yılının Şubat ayında
gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda, �lerleyen dönemde
de �k� ülken�n �lg�l� kurumlarının yakın
çalışmalarının devam etmes� kararlaştırıldı.

Türk�ye ve Azerbaycan �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k toplantı gerçekleşt�r�ld�

Ülke genel�nde faal�yet gösteren Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdares� Başkanlıklarının tems�lc�ler�ne helal kal�te
altyapısı alanına �l�şk�n b�lg�lend�rme sem�ner� gerçekleşt�rerek yerel ve bölgesel anlamda yürütüleb�lecek �ş b�rl�ğ�
faal�yetler�n� ele aldık.

Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdares� Başkanlıklarının tems�lc�ler�ne
b�lg�lend�rme sem�ner� düzenlend�

 Gebze B�yogenet�k ve Gıda Laboratuvarı adlı kuruluşa akred�te belges� tesl�m ed�ld�

Kurumumuzca akred�te ed�len Türk
Standartları Enst�tüsü Gebze B�yogenet�k ve
Gıda Laboratuvarı adlı kuruluşa helal
akred�tasyon statüsünü göster�r belge Helal
Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Başkanı
Zafer SOYLU tarafından tesl�m ed�ld�.

Böylece TSE Gebze B�yogenet�k ve Gıda
Laboratuvarı, Helal Akred�tasyon Kurumu
tarafından OIC/SMIIC Standardı kapsamında
Türk�ye’de Helal Akred�tasyon Belges� alan
�lk laboratuvar oldu.
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23  Şubat  2022

28  Şubat  2022
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu
Başkanı Zafer Soylu ve Genel Sekreter Mustafa
Süleyman Beşl� Tek�rdağ Val�s� Sayın Az�z Yıldırım'ı
makamında z�yaret ett�. Kurum çalışmaları
hakkında kend�ler�ne b�lg� ver�ld�. 

Tek�rdağ Val�l�ğ�'n� z�yaret ett�k

TURKLAB-Kal�brasyon ve Deney Laboratuvarları Derneğ�
yönet�c�ler�yle b�r araya gelerek Helal Testler�
Gerçekleşt�ren Laboratuvarlar Standardı (OIC/SMIIC 35)
kapsamında hazırlayıp 2022 yılında uygulamaya aldığımız
Laboratuvar Akred�tasyon Programı hakkında
�st�şarelerde bulunduk.

İhsan Övüt z�yaret ed�ld�

Laboratuvar Akred�tasyon Programı
hakkında TURKLAB'a b�lg� ver�ld�

İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj�
Enst�tüsü (SMIIC) Genel Sekreterl�ğ�ne
yen�den seç�len S İhsan ÖVÜT’ü Helal
Akred�tasyon Kurumu Genel Sekreter�
Mustafa Süleyman BEŞLİ z�yaret ederek
görev�nde başarılar d�led�. 

01 Mart  2022

02 Mart  2022

03 Mart  2022
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OIC/SMIIC 35:2020 sayılı Helal Testler� Gerçekleşt�ren Laboratuvarlar Standardı uyarınca Helal Akred�tasyon
Kurumu tarafından akred�te ed�len �lk özel laboratuvar olan Ox�gen Anal�z Laboratuvar H�zmetler� T�caret Ltd. Şt�.
adlı kuruluşa helal akred�tasyon statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.

Ox�gen Anal�z Laboratuvar H�zmetler�'ne akred�tasyon belges� tesl�m ed�ld�

Çevr�m�ç� Malezya Selangor Helal Endüstr�s� forumuna katıldık
HAK Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer SOYLU, Malezya Selangor Helal
Endüstr�s� Forumunda konuşmacı olarak yer aldı.

 Malezya Selangor Helal Endüstr�s� Forumuna katılarak helal belgel�
ürün ve h�zmetler�n uluslararası t�carette aldığı payın artırılması �ç�n
küresel ölçekte atılması gereken adımları konuştuk, helal
belgelend�rmede güven�n önem�nden bahsett�k. 
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Dünya Helal Günü etk�nl�ğ�ne çevr�m�ç� olarak katıldık

CTR Uluslararası Belgelend�rme ve
Denet�m'�n akred�tasyon belges�
kapsamı gen�şlet�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu  (HAK) tarafından
akred�te ed�len CTR Uluslararası Belgelend�rme ve
Denet�m Ltd. Şt�. �s�ml� kuruluşun helal
akred�tasyonu yen� belgelend�rme alanlarına yönel�k
olarak gen�şlet�lm�şt�r. Bu suretle  HAK akred�tasyonu
kapsamındak� helal belges� sayısı 665'e yükselm�şt�r.

Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer
Soylu, Güney Afr�ka Cumhur�yet�’n�n Durban şehr�nde
düzenlenen Dünya Helal Günü etk�nl�ğ� kapsamında
gerçekleşt�r�len panelde çevr�m�ç� konuşmacı olarak yer
aldı.

Dünya Helal Günü etk�nl�ğ� kapsamında “Helal İhracat
Pazarının Gen�şlet�lmes�” başlıklı panele çevr�m �ç�
olarak katılım sağlayarak helal belgel� ürün ve
h�zmetler�n t�caret�nde “Güven”�n önem�ne �l�şk�n b�r
sunum gerçekleşt�rd�k.

Meyem Meslek� Yeterl�l�k ve
Belgelend�rme Merkez� akred�te ed�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) tarafından
Meyem Meslek� Yeterl�l�k ve Belgelend�rme
Merkez� Ltd. Şt�. �s�ml� belgelend�rme kuruluşu
akred�te ed�lm�şt�r. Bu suretle HAK akred�tasyonu
kapsamındak� helal belges� sayısı 700'ü geçm�şt�r.
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HAK Yönet�m Kurulu üyes� Prof. Dr.
Hacı Mehmet Günay D�yanet Tv'de
"D�n� Yaşamda Had�s ve Sünnet�n
Gerekl�l�ğ�"n� Anlattı
D�yanet Tv'de D�n� Gündem adlı programa konuk
olarak katılan HAK Yönet�m Kurulu üyes� ve D�n
İşler� Yüksek Kurulu Üyes� Prof. Dr. Hacı Mehmet
Günay "D�n� Yaşamda Had�s ve Sünnet�n Gerekl�l�ğ�"
konusuna D�n İşler� Yüksek Kurulu Üyes� Prof. Dr.
Hal�s Aydem�r  �le katılarak değerl� b�lg�ler�n�
paylaştılar.

09  Mart  2022

25 Mart  2022
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Helal standartta Türk�ye’ye öncü rol
İstanbul T�caret Odası tarafından düzenlenen Ürün-H�zmet
T�caret�nde Helal Belgelend�rmen�n Önem� ve Güncel
Gel�şmeler Web�narına Helal Akred�tasyon Kurumu
Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, Uluslararası İl�şk�ler
Da�res� Başkanı Yas�n Kocabıyık ve Helal Akred�tasyon
Da�res� Başkanı Erdem Başdem�rc� katıldı. 
1 m�lyar 86 m�lyon Müslüman nüfusu �ç�n olmazsa olmaz olan
helal standartları, artık Müslüman olmayan nüfus tarafından
da terc�h ed�l�yor. Helal pazarının büyüme potans�yel�ne
rağmen helal standartlarındak� parçalı yapı d�kkat çek�yor.
Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu’nun
verd�ğ� b�lg�lere göre, pazarda ortak b�r yapı ve standart
mevcut değ�l. Dünyada 400’den fazla helal belgelend�rme
kurumu bulunuyor. Ancak helal belges� veren kurumların da
b�r denetlemeye tab� tutulması gerek�yor.

Soylu; İTO tarafından organ�ze ed�len ‘H�zmet T�caret�nde
Helal Belgelend�rmen�n Önem� ve Güncel Gel�şmeler’ başlıklı
web�narda, Türk�ye’n�n kal�te altyapısıyla ortak d�l�n öncüsü
olab�leceğ�n� söyled�.
 
YURT DIŞINA AKREDİTASYON 

Dünya helal pazarının har�c�nde helal akred�tasyonun da ayrı
b�r pazarı bulunuyor. Küresel ekonom�de sadece helal
belgelend�rme �ç�n 6 m�lyar dolar harcanıyor. Helal
belgelend�rmen�n parçalı b�r yapıda olması hem üret�c�de
hem tüket�c�de güven sorunu oluşturuyor. Helal belges�
veren kurumların da b�r üst kuruluş tarafından denetlenmes�
ve bu üst kuruluşça akred�te olmamış f�rmaların helal belges�
verememes� üzer�ne b�r yasal çalışma da yapılıyor.
Türk�ye’n�n bu alanda öncü b�r m�syonu olduğunu söyleyen
Soylu, “Sadece yurt �ç�nden değ�l, yurt dışından da
akred�tasyon talepler� alıyoruz” ded�. Soylu, üret�c�ler�n
yalnızca akred�te olan kuruluşlarca ver�len belgelere �t�bar 

ederek ürünler�n� güvenceye alması gerekt�ğ�n� de �fade ett�.

Dünya helal pazarının h�tap ett�ğ� alanlar her geçen gün
gel�ş�yor. İlk olarak gıda alanında başlayan helal standartları,
bugün; g�y�m, kozmet�k, f�nans, tur�zm, medya, kal�te yönet�m
s�stem�, taşıma ve depoculuk g�b� pek çok alanda geçerl�.
Küresel İslam� Ekonom� Durum Raporu 2022 yılı ver�ler�ne
göre Türk�ye, dünya helal pazarından Endonezya’dan sonra
5. sırada pay alıyor. Türk�ye, helal g�y�m ve modada dünyada
�k�nc� konumda �ken, helal gıda ve helal tur�zmde üçüncü,
eczacılık ve kozmet�kte sek�z�nc�, medya ve �let�ş�mde beş�nc�
sırada yer alıyor. Türk�ye, yakın zamanda helal pazarından
aldığı payı 100 m�lyar dolardan 400 m�lyar dolara çıkarmayı
hedefl�yor.

Web�narın açılış konuşmasını, İstanbul T�caret Odası Yönet�m
Kurulu Üyes� İbrah�m Doğan Salman gerçekleşt�rd�. Salman,
şöyle konuştu: “Helal standartları; helal olmalarının yanı sıra
tem�z ve sağlıklı olmalarından dolayı tüm �nsanlar tarafından
terc�h ed�l�yor. Bu nedenle p�yasa her geçen gün büyüyor.
Helal ürün ve h�zmetler�n uluslararası t�caret�n�n sorunsuz
�şlemes� �ç�n helal belgeler�n tem�n� önem arz ed�yor.
Türk�ye’de Helal Akred�tasyon Kurumu bu yetk�y� sunuyor.
Helal Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len
kurumlar prest�j sah�b� oluyor.”
 
2000’Lİ YILLARDA BAŞLADI
 
Helal �le �lg�l� �lk standartlar Endonezya ve Malezya g�b� Uzak
Doğu ülkeler�nde gıdalarda güvenl�ğ� tes�s etmek amacıyla
ortaya çıktı. Daha sonra Türk�ye’n�n de sahaya �nmes�yle
helal pazarı farklı b�r alana taşınmış oldu. Merkez� İstanbul’da
bulunan, İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı’na (İİT) bağlı ve yönet�m�
yüzde 40 oranında Türk�ye’n�n önderl�ğ�nde olan İslam
Ülkeler Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) kuruldu.
SMIIC, bugün İİT devletler� arasında standartların
uyumlaştırılması ve yen�ler�n�n hazırlanması �ç�n faal�yet
gösteren b�r çatı kuruluş n�tel�ğ�nde.

07 N�san  2022
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Azerbaycan Standard�zasyon Enst�tüsü'nden HAK'a z�yaret

Azerbaycan Standard�zasyon Enst�tüsü (AZSTAND)
Başkanı Sn. İlham Bayramov ve beraber�ndek� heyet �le
TSE yetk�l�ler� Helal Akred�tasyon Kurumunu z�yaret
ett�ler.

 Z�yarette �k� ülke arasında helal kal�te altyapısı alanındak�
�ş b�rl�ğ�n�n artarak büyümes�ne �l�şk�n konular ele alındı.

OIC/SMIIC Standard�zasyon yaklaşımına göre helal
tur�zm sektöründe belgelend�rme ve akred�tasyon
çalışmalarına �l�şk�n kamu ve özel sektördek� �lg�l�
paydaşlarımızın katılımları �le b�r �ht�sas kom�tes�
toplantısı düzenlenm�şt�r.

Helal tur�zme �l�şk�n alt danışma kurulu toplantısı düzenlend�
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Tac�k�stan Cumhur�yet� Ankara Büyükelç�s� Sayın Ashrafjon
Sheral�ev�ch GULOV’u Helal Akred�tasyon Kurumu heyet�
olarak makamında z�yaret ett�k.

Naz�k kabuller� �le �k� ülke arasında helal kal�te altyapısı
alanındak� �ş b�rl�ğ�n�n artarak sürmes�n�ne �l�şk�n temenn�
lerde bulunduk.

Tac�k�stan Cumhur�yet� Ankara
Büyükelç�s�n� z�yaret ett�k

Endonezya Helal Ürün Güvences�
Düzenleme Kurumu �le çevr�m�ç� toplantı
düzenlend�
Endonezya Helal Ürün Güvences� Düzenleme Kurumundan
(BPJPH) üst düzey tems�lc�lerle çevr�m �ç� toplantıda b�r
araya geld�k. İk� ülke arasındak� helal belgel� ürün ve h�zmet
t�caret�n� artırmaya yönel�k tedb�rler� ele aldığımız ver�ml� b�r
f�k�r alışver�ş� gerçekleşt�rd�k.

Helal standard�zasyon ve
belgelend�rme konularında toplantı
düzenlend�
Helal alanında araştırmalar yürüten farklı ün�vers�telerden
akadem�syenlerle alt �ht�sas kom�te toplantısı düzenlend�.
Ün�vers�teler�m�z�n OIC/SMIIC yaklaşımına göre helal
standard�zasyon ve belgelend�rme konularında etk�n rol
alab�lmes� �ç�n değerlend�rmelerde bulunuldu.

14 N�san  2022

15  N�san  2022
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B�rleş�k Arap Em�rl�kler�'nden HAK'a z�yaret
B�rleş�k Arap Em�rl�kler� Dış T�caretten Sorumlu Devlet Bakanı  Than� b�n
Ahmed Al ZEYOUDI ve B�rleş�k Arap Em�rl�kler� Ankara Büyükelç�s�  Saeed
Than� Hareb Al DHAHERI Helal Akred�tasyon Kurumu'nu z�yaret ett�. Helal
kal�te altyapısı alanındak� �ş b�rl�ğ� �mkanlarının değerlend�r�ld�ğ� z�yarette
m�saf�rlere hed�yeler takd�m ed�ld�.

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), Al�ment Mühend�sl�k
Uluslararası Belgelend�rme Gözet�m ve Eğ�t�m T�caret
H�zmetler�'n� akred�te etm�şt�r. Bu doğrultuda HAK'ın
akred�tasyon kapsamına g�ren helal uygunluk belges� sayısı
710'u aşmıştır.

Al�ment Mühend�sl�k Uluslararası
Belgelend�rme Gözet�m ve Eğ�t�m
T�caret H�zmetler�  akred�te ed�ld�

Proanal�z Laboratuvarlar
Grubu'na helal akred�tasyon
belges� tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 35:2020 sayılı Helal Testler� Gerçekleşt�ren
Laboratuvarlar Standardı uyarınca Helal Akred�tasyon
Kurumu (HAK) tarafından akred�te ed�len Proanal�z
Laboratuvarlar Grubu adlı kuruluşa helal akred�tasyon
statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.
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Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı, Helal
Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len kuruluşlardan alınacak belgeler �ç�n
verd�ğ� belgelend�rme desteğ�n�n üst l�m�t�n� 10 b�n l�raya çıkardı.

HAK Tarafından Akred�te Ed�len Kuruluşlardan Alınacak Belgelere
Yönel�k KOSGEB Desteğ�n�n Üst L�m�t� Yükselt�ld�

Helal belgelend�rme alanında akred�tasyon mekan�zmasına
dayalı güven�l�r b�r kal�te altyapısının kurulmasına yönel�k
yürütülen çalışmalar net�ces�nde, HAK ve HAK tarafından
akred�te ed�lm�ş kuruluşlardan alınacak belgeler, daha önce
KOSGEB İşletme Gel�şt�rme Destek Programı Belgelend�rme
Desteğ� kapsamına alınmıştı.

Söz konusu destek kapsamında KOSGEB tarafından
bel�rlenen üst l�m�t dah�l�nde yüzde 70 oranında destek
�mkanı sağlanmıştı.

KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle İslam İşb�rl�ğ�
Teşk�latı (OIC)/İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj�
Enst�tüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve 

HAK tarafından akred�te ed�lm�ş kuruluşlardan alınacak
belgeler �ç�n destek üst l�m�t� 2 b�n 500 l�radan 10 b�n l�raya
yükselt�ld�.

Söz konusu destek, hem HAK'tan akred�te olmak �steyen
uygunluk değerlend�rme kuruluşlarının hem de HAK'tan
akred�te olmuş uygunluk değerlend�rme kuruluşlarından
belge almak �steyen f�rmaların öded�kler� müracaat �le dosya
�nceleme, tetk�k, denet�m, test ve belge ücretler�n� kapsıyor.
Destekle �lg�l� detaylı b�lg�ye KOSGEB'�n �nternet sayfası
(https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel/destekdetay/6798
/�sletme-gel�st�rme-destek-program�) üzer�nden er�ş�m
sağlanab�l�yor.

Mald�vler İslam İşler� Bakanından HAK'a Z�yaret

Mald�vler İslam İşler� Bakanı Ahmed Zah�r ALI’y� Kurumumuzda ağırlayarak helal kal�te
altyapısı, helal tur�zm, laboratuvar akred�tasyonu g�b� alanlarda �k� ülke arasında
gel�şt�r�leb�lecek �ş b�rl�ğ� �mkanları üzer�ne ver�ml� b�r toplantı gerçekleşt�rd�k.
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Türk�ye �le Cezay�r Arasında Helal Akred�tasyon Alanında
Mutabakat Zaptı �mzalandı

Türk�ye Cumhur�yet� ve Cezay�r Demokrat�k Halk
Cumhur�yet� arasında helal akred�tasyon alanında �ş
b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k mutabakat zaptı; 16
Mayıs 2022 tar�h�nde Cezay�r Cumhurbaşkanı Sn.
Abdülmec�d TEBBUN’un ülkem�z� z�yaret�
kapsamında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayy�p
ERDOĞAN’ın ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen törende
�mzalandı.

Türk�ye adına T�caret Bakanı Sn. Dr. Mehmet MUŞ
ve Cezay�r adına Sanay� Bakanı Sn. Ahmed ZAGHDAR
tarafından �mzalanan mutabakat zaptı �le; Helal
Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Cezay�r Akred�tasyon
Kurumu (ALGERAC) arasında eğ�t�m �le b�lg� ve
uzman değ�ş�m� alanlarında yürütülecek ortak
faal�yetler vasıtasıyla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�
amaçlanmaktadır.

T�carettek� tekn�k engeller�n üstes�nden
gel�neb�lmes�, helal belgel� ürün ve h�zmet
t�caret�n�n potans�yel�n�n güçlend�r�leb�lmes� ve
küresel sev�yede �şleyen güven�l�r b�r helal
belgelend�rme s�stem�n�n oluşturulab�lmes� adına
HAK tarafından bugüne kadar Kazak�stan, Pak�stan,
Azerbaycan, Özbek�stan ve Kırgız Cumhur�yet�’nde
�lg�l� kurumlarla mutabakat zabıtları �mzalanmıştı.

Bu çerçevede, İslam Ülkeler� Standartlar ve
Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) üyes� olan Cezay�r’le
�mzalanan bu mutabakat zaptı da bu alanda
ülkeler�m�z arasında hem �k�l� �l�şk�ler�n
gel�şt�r�lmes�ne hem de uluslararası düzeyde �ş
b�rl�ğ�n�n artırılmasına katkı sağlayacaktır.
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HAK, sektördek� tetk�kç� ve uzmanları belgelend�rme konusunda
TSE'y� yetk�lend�rd�

2022 yılında farklı uygulama alanları �ç�n helal akred�tasyon
kapsamını gen�şleten HAK, helal belgelend�rme ve üret�m
sektörler�nde tetk�kç� ve uzman g�b� unvanlarla çalışacak
k�ş�ler� belgelend�recek kuruluşları da helal akred�tasyon
kapsamına dah�l ett�.

Personel belgelend�rmes� yapan kuruluşlara helal
akred�tasyon h�zmet� sunan HAK, sektörde faal�yet gösteren
�malatçı, h�zmet sunucu, uygunluk değerlend�rme kuruluşu
g�b� farklı paydaşlarda görev alacak k�ş�ler�n ortak yetk�nl�k
kr�terler�ne göre belgelend�r�lmes�n�n önünü açacak.

Bu sayede sektörde görev yapan k�ş�ler�n meslek� becer� ve
yetk�nl�kler�nde ortak kr�terler�n ben�msenmes� sağlanacak,
bu k�ş�ler�n uzmanlıklarından faydalanacak tüm taraflar �ç�n
öngörüleb�l�r b�r uygulama çerçeves� tes�s ed�lecek.

Bu doğrultuda TSE Personel Belgelend�rme Müdürlüğü, helal 

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), sektörde tetk�kç� ve uzman olarak görev yapab�lecek
k�ş�ler� belgelend�rme konusunda Türk Standardları Enst�tüsünü (TSE) yetk�l� kıldı.

alanında görev yapacak k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� noktasında
HAK tarafından yetk�lend�r�ld�. TSE, hem helal belgelend�rme
tetk�kç�s� hem de uzman olarak çalışab�lecek k�ş�lere
"OIC/SMIIC 34: 2020 Helal �le İlg�l� Faal�yetlerde Yer Alan
K�ş�ler� Belgelend�ren Kuruluşlar �ç�n Genel Gerekl�l�kler"
standardına göre akred�te belge düzenlemeye yetk�l� kılındı.

Helal Akred�tasyon Kurumu'nda gerçekleşt�r�len törene, TSE
Başkanı Prof. Dr. Adem Şah�n, HAK Yönet�m Kurulu Başkanı
Zafer Soylu, SMIIC Genel Sekreter� İhsan Övüt katıldı.

Törende konuşan TSE Başkanı Şah�n öncel�kle Enst�tü
faal�yetler� ve çalışmaları hakkında b�lg� verd�.

Akred�te belge düzenleme yetk�s� almalarında emeğ�
geçenlere teşekkür eden Şah�n, “Enst�tümüz, SMIIC
tarafından yayımlanan TS OIC/SMIIC 34 “Helalle İlg�l�
Faal�yetlerde Yer Alan K�ş�ler�n Belgelend�rmes�n� Yapan
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Kuruluşlar �ç�n Genel Gerekl�l�kler” standardı kapsamında
helal alanında görev yapacak k�ş�ler�n belgelend�r�lmes�
konusunda HAK tarafından resm� olarak yetk�lend�r�ld�” ded�.

“TSE, Dünyadak� İlk Kuruluş Oldu”

Helal gıda ve helal kozmet�k alanlarında tetk�kç� ve uzman
olarak çalışab�lecek k�ş�lere “Helal �le İlg�l� Faal�yetlerde Yer
Alan K�ş�ler� Belgelend�ren Kuruluşlar �ç�n Genel Gerekl�l�kler”
Standardına göre akred�te belge düzenleme yetk�s�ne sah�p
dünyadak� �lk kuruluş olduğunu da �fade eden Şah�n sözler�ne
şöyle devam ett�:

“Farklı ülkelerde yüzlerce kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� anlaşması
�mzalayan TSE, bugün almış olduğu belge düzenleme
yetk�s�yle çalışma alanına b�r yen�s� daha eklem�ş
bulunmaktadır. Enst�tümüz akred�tasyonla helal t�caret�ndek�
mevcut engeller�n azalmasına ve helal ürün ve h�zmet
t�caret�n�n gerçek potans�yel�n�n ortaya çıkmasına ves�le
olacaktır. TSE’n�n belgelend�rmes� ve denet�mler�yle bu
alandak� ürünler, üret�m�nden tüket�c�ye ulaşana kadar her
aşamada, sağlıklı, h�jyen�k ve kal�tel� olacak, bu alandak�
farkındalık artarak devam edecekt�r.

HAK Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu personel
belgelend�rmes� akred�tasyonu alan �lk kurum olan TSE’y�
tebr�k ett�.

Personel belgelend�rme alanında başka kurumlardan da
talep almaya başladıklarını �fade eden Soylu, “TSE’dek�
çalışmalar b�z�m �ç�n çok kıymetl�. TSE b�ze gösterd�ğ� değer�
bugüne kadar hep h�ssett�rd�. İnşallah bundan sonra da aynı
şek�lde farklı alanlarda da ortak çalışmalarımızı
sürdüreceğ�z.” ded�.

SMIIC Genel Sekreter� İhsan Övüt �se TSE’n�n SMIIC ve HAK
çalışmalarına her alanda destek olmasının çok öneml�
olduğunu d�le get�rd�.

Yapılan konuşmaların ardından HAK Yönet�m Kurulu Başkanı
Soylu, Akred�tasyon Belges�n� TSE Başkanı Şah�n’e takd�m
ett�.
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Kazan Z�rves� Kapsamında Rusya
Akred�tasyon Kurumu'na Z�yaret

Rusya Federasyonu'na bağlı Tatar�stan Cumhur�yet�'n�n
Kazan şehr�nde yapılan 2022 Kazan Z�rves� kapsamında
Rusya Akred�tasyon Kurumu Başkanı Sn. Nazar�y Skrypn�k’le
görüşerek helal belgelend�rmede OIC/SMIIC standartlarına
dayalı atılab�lecek �ş b�rl�ğ� adımlarını ele aldık.

Kazan Z�rves�’n�n uyumlaştırılmış helal standartlarının
önem�ne yönel�k oturumunda “Helal Akred�tasyonun Önem�
ve HAK’ın Tecrübeler�” başlıklı b�r sunum gerçekleşt�rerek
Türk�ye’de ve uluslararası alanda bugüne kadar atılan
adımları d�nley�c�lerle paylaşma �mkanı bulduk.
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Rusya Federasyonu Tekn�k Düzenleme ve
Metroloj� Federal Ajansı (Rosstandart)
Başkanı Sn. Anton Shalaev �le muhtemel
�ş b�rl�ğ� alanları ve tekn�k tecrübe
paylaşımına yönel�k ver�ml� b�r toplantı
gerçekleşt�rd�k.

19  Mayıs   2022

 “Helal Akred�tasyonun Önem� ve HAK’ın
Tecrübeler�” sunumunu gerçekleşt�rd�k

20  Mayıs   2022

Rusya Federasyonu Tekn�k Düzenleme ve Metroloj� Federal Ajansı Yetk�l�ler� �le Görüştük

20  Mayıs   2022

“Helal T�carette Güven�n Önem�” sunumunu
gerçekleşt�rd�k
Rusya Federasyonu'na bağlı Tatar�stan Cumhur�yet�'n�n
Kazan şehr�nde yapılan 2022 Kazan Z�rves� kapsamında
Rusya Akred�tasyon Kurumu Başkanı Sn. Nazar�y Skrypn�k’le
görüşerek helal belgelend�rmede OIC/SMIIC standartlarına
dayalı atılab�lecek �ş b�rl�ğ� adımlarını ele aldık.
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13. Kazan Z�rves�'nde helal belgelend�rme faal�yetler�n�n önem� ele
alındı

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, tüket�c�ler�n, üret�c�ler�n, h�zmet
sağlayıcıların ve hükümetler�n tüm �ht�yaçlarını karşılayan bütünsel b�r helal belgelend�rme
yaklaşımına �ht�yaç duyulduğunu söyled�.

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı
Zafer Soylu, yaptığı konuşmada, helal sert�f�kalara taleb�n
g�derek arttığını bel�rtt�.

Güven�l�r helal sert�f�kasının herkes�n helal ürünlere er�ş�m�n�
garant� ett�ğ�n� kaydeden Soylu, "Bu nedenle helal
belgelend�rme, esas olarak tüket�c�ler ve d�ğer paydaşlar
arasında b�r güven unsurudur. Helal sert�f�kası, uluslararası
pazarlardak� fırsatlara er�ş�m tanırken yerel pazarlarda f�yat,
ürün ve h�zmetlerde rekabet avantajı sağlar." d�ye konuştu.

Türk�ye'n�n bu alandak� tecrübeler�ne d�kkat� çeken Soylu,
şunları kaydett�: 

"Türk�ye, gel�şm�ş b�r kal�te altyapısına sah�p. Gıda, tur�zm,
�laç sektörü g�b� helal sert�f�kasına tab� olab�lecek b�rçok
alanda öncü. HAK'ın kurulmasıyla ülkem�z�n köklü b�r kal�te
altyapısını kullanarak çok kısa b�r sürede helal endüstr�s�
sektöründe güven�l�r b�r belgelend�rme s�stem�n�n tes�s�nde
öneml� �lerlemeler katett�ğ�m�z� söylemek �ster�m. 

Faal�yetler�m�ze başladıktan üç yıl sonra, ş�md� gıda
sektörünün yanı sıra kozmet�k, tur�zm, laboratuvar ve
personel belgelend�rme alanlarında helal akred�tasyon �ç�n
h�zmet ver�yoruz."

Soylu, helal belgelend�rme faal�yetler�n�n üret�c�lere �lave
zaman, �şç�l�k ve mal�yet yükü get�rerek uluslararası t�caret�n
önünde tekn�k engel oluşturmaması gerekt�ğ�n� �fade ederek
"İht�yacımız olan şey, tüket�c�ler�n, üret�c�ler�n, h�zmet
sağlayıcıların ve hükümetler�n tüm �ht�yaçlarını karşılayan
bütünsel b�r helal belgelend�rme yaklaşımıdır."
değerlend�rmes�nde bulundu.

Soylu, helal belgelend�rme mekan�zmasının uygulanab�l�r,
anlaşılır ve terc�h ed�leb�l�r standartlar kullanması gerekt�ğ�n�
vurguladı.
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Sudan Helal Ürün ve H�zmetler Konsey� arasında �ş
b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k mutabakat zaptı, 19 Mayıs 2022 tar�h�nde Rusya Federasyonu’na
bağlı Tatar�stan Cumhur�yet�’n�n başkent� Kazan’da �mzalandı.

HAK �le Sudan Helal Ürün ve H�zmetler Konsey� Arasında Mutabakat
Zaptı İmzalandı

Mutabakat zaptı �le helal kal�te altyapısı alanında eğ�t�mler
düzenlenmes�, uzman ve b�lg� paylaşımı gerçekleşt�r�lmes� ve
İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latına (İİT/OIC) bağlı olarak faal�yet
gösteren İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü
(SMIIC) tarafından yayımlanan standartlara dayanan küresel
b�r helal kal�te altyapısı oluşturulmasına katkı sağlanmasına
yönel�k �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� amaçlanmaktadır.

Kazak�stan, Pak�stan, Azerbaycan, Özbek�stan, Kırgız
Cumhur�yet� ve Cezay�r’dek� �lg�l� kurumlarla da benzer �çer�kl�
mutabakat zabıtları �mzalamış olan HAK, uluslararası alanda
kabul görmüş standartlara dayanan b�r helal kal�te
altyapısının oluşturulması ve bu vasıtayla helal belgeler�n�n
t�carette tekn�k engel olmak yer�ne t�caret� kolaylaştırıcı b�r
unsur olab�lmes� �ç�n çalışmalarına hız kesmeden devam
edecekt�r.

Azerbaycan Cumhur�yet�'n�n Kal�te Altyapısıyla İlg�l� Kurumlarına
Yönel�k Helal Standartları Tekn�k Eğ�t�m� Düzenlend�
Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) �le Azerbaycan Cumhur�yet�
Ekonom� Bakanlığı Ant�tekel ve Tüket�c� P�yasası Kontrolü
Devlet H�zmet� arasında helal kal�te altyapısı alanında �ş
b�rl�ğ�n�n tes�s� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla �mzalanan
mutabakat zaptı kapsamında Azerbaycan’ın kal�te
altyapısıyla �lg�l� kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler�ne
yönel�k tekn�k eğ�t�m düzenlend�.

23-25 Mayıs 2022 tar�hler� arasında çevr�m �ç� olarak
gerçekleşt�r�len ve Azerbaycan Standartlar Enst�tüsü,
Ant�tekel ve Tüket�c� P�yasası Kontrolü Devlet H�zmet�,
Azerbaycan Akred�tasyon Merkez�, Azerbaycan Kal�te Derneğ�
�le Nahçıvan Özerk Cumhur�yet�n�n �lg�l� kurumlarından
tems�lc�ler�n katılımıyla düzenlenen eğ�t�mde helal belgel� 

ürün ve h�zmetler�n uluslararası t�caret�, dünyadak� helal
belgelend�rmen�n tar�hçes� ve güncel durumu, OIC/SMIIC
1:2019 Helal Gıda �ç�n Genel Kurallar ve OIC/SMIIC 2:2019 Helal
Belgelend�rmes� Yapan Kuruluşlar �ç�n Kurallar standartları
başta olmak üzere �lg�l� OIC/SMIIC standartları �le HAK’ın
akred�tasyon süreç ve kuralları ele alındı.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan �le bundan sonrak� süreçte
de tekn�k b�lg� ve tecrübe paylaşımına yönel�k faal�yetler
gerçekleşt�r�lerek uluslararası alanda kabul gören SMIIC
standartlarına dayanan küresel b�r helal kal�te altyapısının
oluşturulmasına yönel�k �ş b�rl�ğ� çalışmalarına devam
ed�lecekt�r.

21 Mayıs   2022

23  Mayıs   2022
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, kozmet�k ve tur�zm
alanlarında da helal akred�tasyon h�zmet� vermeye başlayacaklarını b�ld�rd�.

Kozmet�k ve tur�zmde helal akred�tasyon dönem� başlıyor

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı
Zafer Soylu, kuruluş sürec�n� ve altyapısını tamamlayan
kurumun Ek�m 2019'dan �t�baren tüm dünyadan akred�tasyon
talepler�n� kabul etmeye başladığını söyled�. 

Bugüne kadar 67 akred�tasyon başvurusu geld�ğ�n� anlatan
Soylu, uluslararası kurallara uygun olduğu bel�rlenen 19
akred�tasyon kararı aldıklarını aktardı. 

Soylu, 28 başvuruyu �se temel eks�kl�kler neden�yle
reddett�kler�ne �şaret ederek, "Ger� kalan başvurular şu an
�ncelemede. Kuruluşlara eks�kl�kler�n� b�ld�rd�k, bu eks�kl�kler
tamamlandıktan sonra akred�tasyon kararları alınab�lecek.
B�z�m mümkün olduğu kadar çok sayıda akred�tasyon verme
g�b� hedef�m�z yok. B�z bu �şe helal belgelend�rme alanında
güven� sağlamak �ç�n g�rd�k. B�z sadece kurallara uyan,
uluslararası standartlara harf�yen r�ayet eden kuruluşları
akred�te etmek �ç�n yola çıktık. Sadece f�rmaların güven�l�r
olup olmadıklarına göre akred�tasyon kararı alıyoruz." d�ye
konuştu.

"Yurt dışından üç kuruluşu akred�te ett�k"

Verd�kler� kararlar kapsamında 740'ın üzer�nde helal
belges�n�n akred�tasyon kapsamına alınmış olduğuna d�kkat�
çeken Soylu, b�r kuruluşu akred�te ed�nce onun verd�ğ�
yüzlerce helal belges�n� de saha denet�mler� de yaparak,
fabr�kalara g�derek �nceled�kler�n� anlattı. HAK'a gelen 67
başvurunun yaklaşık yarısının yurt dışından olduğunu da
b�ld�ren Soylu, "Şu ana kadar yurt dışından 3 belgelend�rme
kuruluşu �ç�n akred�tasyon kararı aldık. B�r�s� Avusturya'dan,
b�r�s� İspanya'dan, b�r�s�n� de dünyanın en büyük kırmızı et
�hracatçısı olan Avustralya'dan b�r kuruluşa verd�k. Şu an
�t�barıyla denet�mler� tamamlanıp akred�tasyon aşamasına
gelm�ş olan özell�kle Avrupa'da ve Brez�lya'da yerleş�k
belgelend�rme kuruluşları da var. Bunlar �ç�n de yakın
zamanda akred�tasyon kararları almayı planlıyoruz." �fades�n�
kullandı.

Soylu, kurum olarak helal standartları konusunda yurt �ç� ve
dışında görev yapacak yetk�n personel�n yet�şt�r�lmes� �ç�n
eğ�t�m de verd�kler�n� anlatırken, verd�kler� 18 eğ�t�mle şu ana
kadar 400'e yakın k�ş�y� sert�f�kalandırdıklarını söyled�.

HAK Başkanı Soylu, b�r zamanlar helal dend�ğ�nde sadece
hayvan kes�m�n�n akla geld�ğ�n� ancak ş�md� pek çok alanda
helal belgelend�rme yapılab�ld�ğ�n� bel�rterek, İslam İşb�rl�ğ�
Teşk�latı İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsünün
(SMIIC) bu alanda yayımladığı 16 standart bulunduğunu ve
sadece gıdaya yönel�k değ�l, katkı maddeler�nden jelat�ne,
kozmet�ğe ve tur�zme kadar pek çok alanda hazırlanmış
standartlar olduğunu vurguladı.

"Yakın zamanda helal tur�zm �ç�n başvuru gelecekt�r"

Kurum olarak 2022 yılında yen� alanlara g�rme kararı
aldıklarına �şaret eden Soylu, sözler�n� şöyle sündürdü:

"Helal testler� yapan laboratuvarların akred�tasyonuna
yönel�k program oluşturduk. Şu ana kadar 5 laboratuvar �ç�n
akred�tasyon kararı verd�k, devamı da gelecekt�r. Helal
sektöründe faal�yette bulunan personel�n yetk�nl�kler�n�n
artırılmasına yönel�k akred�tasyon programı gel�şt�rd�k.
Kozmet�k ürünler� çok öneml�. Bununla �lg�l� olarak da
talepler� aldık, kozmet�k ürünler�nde yapılan helal
belgelend�rmes�n�n akred�tasyonuna yönel�k çalışmalarımız
devam ed�yor. Çok yakın zamanda kozmet�k sektörünü de 
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akred�tasyon faal�yet� �ç�ne dah�l etm�ş olacağız. Bunun
dışında tur�zm çok öneml�. Ülkem�z�n de çok büyük
potans�yel� var bu alanda. Tur�zm alanında da SMIIC
standartlarına göre, helal belgelend�rme faal�yetler�
başladıktan sonra 'Müslüman dostu tur�zm' konsept�nde
faal�yette bulunan �şletmeler de helal belgeler�n� alacaklardır
belgelend�rme kuruluşlarından. Ve başvuru olduktan sonrak�
yakın zamanda bu alanda da başvuruların geleceğ�n�
b�l�yoruz. Akred�tasyon tur�zm alanına da yaygınlaştırılacak."

Soylu, SMIIC'ın helal tur�zm alanındak� standardının çok
detaylı kurallar �çerd�ğ�n�n altını ç�zerek, "Farklı �ht�yaçlara
farklı çözümler get�ren çok kapsamlı b�r standarttır. Tur�zm
standardında farklı sınıflandırmalar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı
�şletmeler vardır. Bu kategor�lere göre farklı sınıflarda helal
belgeler� düzenleneb�l�yor. 

Dolayısıyla A sınıfı �şletmeler en üst düzeyden helal belges�
ver�len �şletmelerd�r. B �se daha az sayıda kr�ter� sağlayan
ancak temel esaslara uygun hareket eden �şletmelere
yönel�kt�r. Dolayısıyla helal tur�zm ya da Müslüman dostu
tur�zm konsept�nde faal�yette bulunan �şletmeler de aynı
şek�lde bu standartlara göre faal�yette bulunmalarına göre
belgelend�r�lecekt�r. Belgelend�r�ld�kten sonra akred�tasyon
kapsamına alınacaktır." değerlend�rmes�nde bulundu.

Kozmet�k f�rmalarının da taleplere bağlı olarak helal belges�
talep ett�ğ�n� anlatan Soylu, hem �ç p�yasa hem de �hracata
yönel�k helal belgeler� düzenlend�ğ�n� söyled�. Ancak bu
belgeler�n güven�l�rl�ğ�yle �lg�l� sıkıntılar bulunduğuna vurgu
yapan Soylu, "Artık HAK da bununla �lg�l� b�r denet�m
mekan�zması kurmak suret�yle helal kozmet�k ürünler�n�  de
akred�tasyon kapsamına almış olacak." ded�. 

Kırgız Akred�tasyon Merkez� tarafından düzenlenen “Avrasya
Ekonom�k B�rl�ğ�nde Helal Belgelend�rme ve Akred�tasyon”
başlıklı yuvarlak masa toplantısına çevr�m �ç� olarak katılım
sağlayarak helal alanında küresel ölçekte geçerl� OIC/SMIIC
standartlarının önem�ne yönel�k b�r konuşma gerçekleşt�rd�k.

“Avrasya Ekonom�k B�rl�ğ�nde
Helal Belgelend�rme ve
Akred�tasyon” toplantısına
katıldık

Endonezya Cumhur�yet� İstanbul Başkonsolosluğu ve
Endonezya Merkez Bankası tems�lc�ler�yle çevr�m �ç�
toplantıda b�r araya gelerek uyumlaştırılmış helal
standartlarının ülkeler arası t�carete olumlu etk�ler� üzer�ne
f�k�r alışver�ş� gerçekleşt�rd�k.

Endonezya Cumhur�yet� İstanbul
Başkonsolosluğu ve Endonezya
Merkez Bankası tems�lc�ler�yle 
 toplantı

27  Mayıs   202227  Mayıs   2022
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, "Güvenl�, sağlıklı,
tem�z gıdanın önem� pandem�yle ortaya çıktı. Özell�kle Uzak Doğu coğrafyasında Müslüman
olmayan tüket�c�ler de helal belgel� ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır." ded�.

Gayr�müsl�m ülkeler�n helal ürünlere taleb� Kov�d-19 salgınıyla arttı

Başkan Soylu, helal belgelend�rmen�n hayvan kes�mler�yle
başlayıp gıda ürünler�ne yayıldığını, artık gıda dışındak�
alanlar �le h�zmet sektöründe de helal belgelend�rmes�n�n
kullanıldığını söyled�.

Türk�ye'n�n, İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı İslam Ülkeler� Standartlar
ve Metroloj� Enst�tüsünün (SMIIC) bu alanda yayımladığı 16
standardı esas aldığına �şaret eden Soylu, "Bu standartlar
sadece İslam� ve fıkh� açıdan kurallar �çer�yormuş g�b�
görünüyor ama helalden bahsett�ğ�m�z �ş�n tayy�pl�k kısmının
da unutulmaması gerek�r. Yan� ürünün h�jyen�k, tem�z, sağlıklı
olması, tüket�c�ye yanlış ve yanıltıcı b�lg� vermemes� hatta
kal�te g�b� hususlar da helal standartlarının kapsamı
dah�l�nded�r. SMIIC standartlarında �ş�n fıkh� boyutu kadar
h�jyen, tem�zl�k ve sağlık boyutu da yer alıyor. Dolayısıyla
SMIIC standartlarına göre ver�len helal belgeler� sadece dar
anlamda İslam� konuları kapsamıyor." d�ye konuştu.

"Helal standartları h�jyen� de �çer�yor"

Soylu, bunlardan dolayı gayr�müsl�m ülkeler ve nüfusları
tarafından helal standartlarına �lg�n�n arttığını gördükler�n�
�fade ederek şu değerlend�rmede bulundu:

"Helal standartları sağlık, h�jyen ve tem�zl�k g�b� daha
evrensel hususları da barındırıyor. Günden güne de
gayr�müsl�m ülkelerde helal belgel� ürünlere yoğun talep
görünüyor. Bütün helal belgel� ürünlere yönel�k pandem�den
önce de talep vardı, pandem�den sonra bu talep yoğunlaştı.
Güvenl�, sağlıklı, tem�z gıdanın önem� pandem�yle ortaya çıktı.
Uzak Doğu coğrafyası buna en güzel örnekt�r. Özell�kle Uzak
Doğu coğrafyasında Müslüman olmayan tüket�c�ler de helal
belgel� ürünlere yoğun talep göstermeye başlamıştır."

Helal belgelend�rmen�n esas �t�barıyla gayr�müsl�m ülkelerde
ortaya çıkıp, yaygınlaştığına d�kkat� çeken Soylu, 

"Gayr�müsl�m ülkelerde yaşayan �nsanlar kend�ler�n� güvende
h�ssedeb�lme açısından helal belgelend�rme yoluna
başvurmuşlardır. B�ze başvuruların büyük kısmı gayr�müsl�m
ülkelerden yapılan başvurulardır. Hatta Türk�ye'de
belgelend�rme faal�yetler�nde bulunan ve b�z�m akred�te
ett�ğ�m�z kuruluşların b�r kısmının müşter�ler� yurt dışından
gelmekte, yurt dışındak� üret�c�lere yönel�k helal belges�
düzenlemekted�rler." ded�.
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"Helal belgeler� karşılıklı tanınmalı"

HAK Başkanı Soylu, SMIIC'n�n bel�rled�ğ� 16 standarda göre
ver�len helal belgeler�n�n karşılıklı tanınması �ç�n uluslararası
b�r s�stem kurulması gerekt�ğ�ne d�kkat� çekerek şunları
kaydett�:

"Uluslararası t�caret�n bu standartlar temel�nde yürümes�
lazım. B�r ülkede ver�len helal belges�n�n normal şartlar
altında d�ğer ülkelerde geçerl� olması gerek�yor. Bunun �ç�n
de akred�tasyon mekan�zmasının olması lazım. SMIIC
tarafından tanınan akred�tasyon kurumlarının verm�ş olduğu
akred�tasyon statüler�ne göre helal belgelend�rme
kuruluşlarının belge vermes� önem taşıyor. Bu belgeler�n de
tüm dünyada kabul ed�leb�l�r olması lazım. Maalesef tüm
dünyada farklı ülkeler�n farklı helal standartları ve helal
belgelend�rme yaklaşımları var. Farklı akred�tasyon ve
denet�m s�stem� �hracatçılarımız �ç�n mal�yet yaratıyor. Pek
çok gıda �hracatçısı farklı ülkeler �ç�n farklı helal belgeler�
alıyor ve bunun mal�yet� çok yüksek. 

"Karşılıklı tanıma mekan�zması kuramadığınız, helal
belgeler�n�n karşılıklı tanınmasını sağlayamadığımız takd�rde
hem üret�c�ler üzer�ndek� mal�yet artıyor hem de tüket�c�ler
hang� ürünün helal olup olmadığı konusunda tereddüt
yaşıyor. Ülke olarak b�z�m poz�syonumuz açık ve nett�r.
SMIIC'n�n hazırladığı uluslararası standartlara göre
belgelend�rme yapılması, bu standartlar temel�nde
akred�tasyon, denet�m s�stem� kurulması gerekt�ğ�n�
düşünüyoruz. Bu suretle de helal belgeler�n�n tüm dünyada
karşılıklı tanınmasına �mkan ver�r hale gelmes�n� �st�yoruz.
Beklent� ve çalışmalarımız bu yönde."
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SIILHALAL akred�te ed�ld�

Brez�lya’da yerleş�k "SIILHALAL- The Islam�c Inspect�on
Serv�ce" �s�ml� kuruluş HAK tarafından akred�te ed�lerek,
Kurumumuzca Amer�ka kıtasında akred�te ed�len �lk helal
uygunluk değerlend�rme kuruluşu olmuştur. HAK
akred�tasyonu kapsamında Helal Belge sayısı 740'ı geçm�şt�r.

Türk Standardları Enst�tüsü (TSE) Başkanlığına seç�len .
Mahmut Sam� Şah�n’e b�r z�yaret gerçekleşt�rerek hayırlı
olsun d�lekler�m�z� �lett�k. 

TSE Başkanlığına seç�len
Mahmut Sam� Şah�n'e z�yaret

D�yanet İşler� Başkanlığınca düzenlenen 9. Yurt Dışı D�n
H�zmetler� Konferansına Helal Akred�tasyon Kurumu''nu
tems�len Uluslararası İl�şk�ler Da�res� Başkanı Yas�n Kocabıyık
ve Helal Akred�tasyon Da�res� Başkanı Erdem Başdem�rc�
katıldı.

9. Yurt Dışı D�n H�zmetler� Konferansı'na İşt�rak Ett�k

Yurt dışında görev yapan D�n H�zmetler� Müşav�r ve
Ataşeler�yle b�r araya gel�nen konferansta “Helal
Belgelend�rmede Güncel Durum ve Helal Akred�tasyon
Kurumu Faal�yetler�” �le “Helal Akred�tasyon
Denet�mler�nde İslam� Konular Uzmanlarının Rolü” başlıklı
sunumlar   yapılarak katılımcılara b�lg� ve f�k�r alışver�ş�nde
bulunma �mkanı sunuldu.

  | 29

30  Mayıs   2022

01 Haz�ran   2022

03 Haz�ran  2022

https://www.haberler.com/helal-akreditasyon-kurumu/
https://www.haberler.com/helal-akreditasyon-kurumu/
https://www.haberler.com/helal-akreditasyon-kurumu/
https://www.haberler.com/helal-akreditasyon-kurumu/
https://www.haberler.com/helal-akreditasyon-kurumu/


HAK'tan Haberler
 

Yıldız Hold�ng yetk�l�ler� HAK'ı
z�yaret ett�

Kurumumuzu z�yaret eden Yıldız Hold�ng
yetk�l�ler�yle gıda sektöründe akred�te helal
belgelend�rmen�n önem� ve küresel t�carettek�
faydaları üzer�ne değerlend�rmelerde bulunduk.

N�jerya Standartlar Kurumu �le
çevr�m �ç� toplantı yapıldı

N�jerya Standartlar Kurumu, N�jerya M�ll�
Akred�tasyon Kurumu, Türk Standardları Enst�tüsü
ve Kurumumuz tems�lc�ler�n�n katılımıyla çevr�m �ç�
b�r toplantı gerçekleşt�rerek ülkeler�m�z arasında
OIC/SMIIC helal standartlarına dayalı �ş b�rl�ğ�n�
gel�şt�recek adımları ele aldık.

Türk�ye Cumhur�yet� Taşkent Büyükelç�s�  Olgan Bekar’ı
z�yaret ederek Özbek�stan’la helal kal�te altyapısı
alanında yürüttüğümüz �ş b�rl�ğ� çalışmaları hakkında
b�lg�lend�rmede bulunduk. 

T.C. Taşkent Büyükelç�l�ğ�ne z�yaret

Szutest Akred�te Ed�ld�
Helal Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len
Szutest Uygunluk Değerlend�rme �s�ml� kuruluşun helal
akred�tasyonu, yen� belgelend�rme alanlarına yönel�k olarak
gen�şlet�lm�şt�r. Bu suretle HAK akred�tasyonu
kapsamındak� helal belges� sayısı 749'a yükselm�şt�r.
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Özbek�stan'dak� temaslarımız kapsamında Özbek
Akred�tasyon Merkez�, Özbek�stan M�ll� Laboratuvarı ve
Özbek�stan M�ll� Metroloj� Enst�tüsünü z�yaret ederek
helal kal�te altyapısı uygulamaları hakkında b�lg�
alışver�ş�nde bulunduk ve �k�l� �ş b�rl�ğ� �mkanlarını
değerlend�rd�k.

HAK ve TİKA İş B�rl�ğ�yle Özbek�stan’da Helal Standartları Tekn�k Eğ�t�m�
Düzenlend�

Özbek�stan temaslarımız
kapsamında z�yaretler�m�z
gerçekleşt�r�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Türk İşb�rl�ğ� ve
Koord�nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) �ş b�rl�ğ�yle,
Kurumumuz ve Özbek Akred�tasyon Merkez� arasında daha
önce �mzalanan mutabakat zaptı çerçeves�nde Özbek�stan’ın
helal kal�te altyapısıyla �lg�l� kurumlarına yönel�k OIC/SMIIC
Helal Standartları Tekn�k Eğ�t�m�, 6-10 Haz�ran 2022
tar�hler�nde Taşkent’te düzenlend�.

Özbek�stan Tekn�k Düzenleme Kurumu çatısı altında faal�yet
gösteren Özbek Akred�tasyon Merkez� ve Özbek�stan
Standartlar Kurumu tems�lc�ler�n�n yoğun katılımıyla
düzenlenen eğ�t�mde; helal belgel� ürün ve h�zmetler�n
uluslararası t�caret�, dünyadak� helal belgelend�rmen�n
tar�hçes� ve güncel durumu, OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda
�ç�n Genel Kurallar, OIC/SMIIC 2:2019 Helal
Belgelend�rmes� Yapan Kuruluşlar �ç�n Kurallar,
OIC/SMIIC 3:2019 Akred�tasyon Kurumları �ç�n Kurallar,
OIC/SMIIC 35:2020 Helal Testler� Gerçekleşt�ren
Laboratuvarlar �ç�n Kurallar standartları başta olmak
üzere �lg�l� OIC/SMIIC standartları �le HAK’ın akred�tasyon
süreç ve kuralları ele alındı.
 
Bundan sonrak� süreçte de tekn�k b�lg� ve tecrübe
paylaşımına yönel�k faal�yetler gerçekleşt�r�lerek uluslararası
alanda kabul gören OIC/SMIIC standartlarına dayanan
küresel b�r helal kal�te altyapısının oluşturulmasına yönel�k �ş
b�rl�ğ� çalışmalarına devam ed�lecekt�r.

10 Haz�ran   2022
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Tüket�c�lere sunulan ürün ve h�zmetlere helal belges� vermek �steyen kuruluşların, Helal
Akred�tasyon Kurumu tarafından denetlen�p akred�te ed�lmes� zorunlu oluyor. Böylece
marketlerdek� "helal" markaların yetk�n kuruluşlarca düzenlenmes� sağlanacak.

Tüket�c�ler�n akred�te ed�lmem�ş 'helal' �barel� ürünlerle yanıltılması
önlenecek

TBMM tarafından kabul ed�ld�kten sonra Resm�
Gazete'de yayımlanan Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM)
�le İhracatçı B�rl�kler�n�n Kuruluş ve Görevler� Hakkında
Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r
Kanun �le HAK'ın faal�yetler�ne �l�şk�n öneml� b�r
değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.

Bu kapsamda, �ç p�yasaya arz ed�lecek ürün ve
h�zmetlere yönel�k helal belges� düzenleyen tüm
kuruluşların HAK tarafından akred�te ed�lmes� b�r yıllık
geç�ş süres�n�n ardından zorunlu hale gelecek.

Böylece, tüket�c�ler�n er�ş�m�ne sunulacak ürün ve
h�zmetlere helal belges� vermek �steyen kuruluşların,
uluslararası standartlar sev�yes�nde faal�yet
gösterd�kler�n�n doğrulanması �ç�n HAK tarafından
denetlen�p akred�te ed�lmes� gerekecek. Bu sayede
tüket�c�ler�n market raflarında er�şt�kler� ürünler�n
üzer�nde gördükler� "helal" markalarının, alanında
yetk�n, tarafsız ve denetlenm�ş kuruluşlarca
düzenlenmes� mümkün olacak.

Akred�te ed�lmeden helal belges� düzenleyen
kuruluşlara da kanun değ�ş�kl�ğ� sonucu para cezaları
öngörülüyor. Bu kapsamda akred�tasyonsuz helal
belges� düzenled�ğ� tesp�t ed�len kuruluşlara 1 m�lyon
l�raya kadar �dar� para cezası uygulanab�lecek.

Düzenlemeyle tüket�c�ler�n helal �şaretl� ürün ve
h�zmetlere yönel�k güven algısının güçlend�r�lmes�nde
mesafe kated�lmes� öngörülürken Türk�ye'dek� helal
belgelend�rme kuruluşlarının h�zmet kal�teler�n�n de
uluslararası standartlara uyumlu sev�yeye yükselt�lmes�
hedeflen�yor.

İhracat yapılacak ülkeler�n taleb�ne göre yürütülen
helal faal�yetler�ne muaf�yet

Yen� düzenlemeye göre, p�yasaya arz ed�lecek ve HAK'ın
akred�tasyon h�zmet� verd�ğ� ürünlere ve h�zmetlere
yönel�k helal uygunluk değerlend�rmes� yapacak
kuruluşların, Helal Akred�tasyon Kurumunca  veya Helal
Akred�tasyon Kurumunun taraf olduğu �k�l� veya çok
taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında d�ğer
ülkelerce yetk�l� kılınmış yerlerce helal akred�tasyonu
zorunlu olacak.

İhraç ed�lecek ürünler�n ve h�zmetler�n alıcı ülke
pazarlarının talepler� ve �lg�l� ülke tekn�k düzenlemeler�
kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlend�rme
faal�yetler�, bu ürün ve h�zmetler�n yurt �ç� p�yasaya arz
ed�lmemes� kaydıyla düzenlemeden muaf tutulacak.

740 helal belgel� üret�me akred�tasyon

Türk�ye'de helal alanında akred�tasyon h�zmet� sunmaya
yetk�l� tek resm� organ olan HAK, 2019 yılının sonundan
�t�baren yerl� ve yabancı b�rçok helal belgelend�rme
kuruluşunun başvurusunu sonuçlandırdı. Şu ana kadar
740 helal belgel� üret�m tes�s� HAK'ın akred�tasyonu
kapsamına alındı.

Gıda alanındak� faal�yetler yanında helal belgelend�rme
kuruluşları ve �malatçılar tarafından kullanılan
laboratuvarlar �le sektörde görev alacak k�ş�ler�
yet�şt�ren kuruluşlara yönel�k denet�mler de HAK'ın
akred�tasyon kapsamına g�rd�. Kısa süre �ç�nde
kozmet�k ve tur�zm sektörler�ndek� helal belgelend�rme
faal�yetler� kurumun çalışmaları arasına dah�l ed�lecek.
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'Organ�k Tarım Çalıştayı'na katıldık Emsal Belgelend�rme HAK
tarafından akred�te ed�ld�

Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen “Organ�k
Tarım Çalıştayı”na katılım sağlanmış ve HAK Yönet�m Kurulu
Başkanı Sayın Zafer Soylu tarafından ‘Helal Akred�tasyon ve
Helal Belgelend�rme’ konulu b�r konuşma gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), Emsal Belgelend�rme ve
Uygunluk Değerlend�rme H�zmetler�'n� OIC/SMIIC 2:2019
Standardı uyarınca akred�te etm�şt�r. Bu doğrultuda HAK'ın
akred�tasyon kapsamına g�ren helal uygunluk belges� sayısı
750'y� aşmıştır.

Yıldız Hold�ng z�yaret ed�ld�
Yıldız Hold�ng’� z�yaret ederek Yönet�m Kurulu Üyes� Sn.
İbrah�m Taşkın ve beraber�ndek� heyetle görüştük.
Toplantıda, helal belgeler�n�n güven�l�rl�ğ�n� ortaya koyan
akred�tasyon mekan�zmasının önem� hakkında
b�lg�lend�rmede bulunarak f�k�r alışver�ş� gerçekleşt�rd�k.
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SMIIC Akred�tasyon Konsey� Yönet�m�n�n 4. Toplantısı Gerçekleşt�r�ld�

İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latının (İİT) �lg�l� kuruluşu olan İslam
Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC)
Akred�tasyon Konsey� Yönet�m�n�n 4. Toplantısı 20 Haz�ran
2022 tar�h�nde İstanbul’da gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya
ülkem�z har�c�nde Ürdün, Suud� Arab�stan, Sudan, Fas, Irak,
Mısır, B�rleş�k Arap Em�rl�kler� ve Tunus’un akred�tasyon
kurumlarının yetk�l�ler�nce katılım sağlandı.

Helal belgeler�n�n SMIIC standartları çerçeves�nde
akred�tasyon mekan�zması vasıtasıyla çok taraflı
tanınmasına yönel�k s�stem�n kurulması �ç�n atılacak
adımların yürürlüğe konulması hususunda yetk�l� organ olan
SMIIC Akred�tasyon Konsey�n�n 2022-24 dönem� �lk
toplantısında gerçekleşt�r�len seç�mde Helal Akred�tasyon
Kurumu Yönet�m Kurulu Başkanı Sn. Zafer Soylu, oyb�rl�ğ�yle
Konsey�n Başkan Yardımcılığına seç�ld�.

Önümüzdek� üç yıllık süre zarfında atılacak adımlara �l�şk�n
yol har�tasının bel�rlend�ğ� toplantıda, çok taraflı tanıma
mekan�zmasının �şler hale get�r�lmes� �ç�n mevzuatı
hazırlamakla görevlend�r�len Görev Gücü Grubunun
başkanlığının da ülkem�zce yürütülmes� kararlaştırıldı.

Azerbaycan Gıda Güvenl�ğ� Enst�tüsü yetk�l�ler�yle çevr�m �ç� toplantıda b�r
araya geld�k
Azerbaycan Gıda Güvenl�ğ� Enst�tüsü yetk�l�ler�yle çevr�m �ç�
toplantıda b�r araya gelerek helal belgelend�rme ve
laboratuvar deneyler� alanlarında OIC/SMIIC helal
standartları çerçeves�nde akred�tasyon mekan�zmasına
�l�şk�n b�lg� alışver�ş� gerçekleşt�rd�k.
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HAK �le Kazak�stan Standard�zasyon ve Metroloj� Enst�tüsü Arasında
Mutabakat Zaptı İmzalandı
Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) �le Kazak�stan Standard�zasyon ve Metroloj� Enst�tüsü
arasında helal kal�te altyapısı alanında �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k mutabakat zaptı 22
Haz�ran 2022 tar�h�nde Ankara’da �mzalandı.

Ülkem�ze b�r z�yaret gerçekleşt�ren Kazak�stan
Standard�zasyon ve Metroloj� Enst�tüsü ve Kazak�stan Ulusal
Akred�tasyon Merkez�n�n üst düzey yönet�c�ler�n�
Kurumumuzda ağırlayarak İslam Ülkeler� Standartlar ve
Metroloj� Enst�tüsü tarafından yayımlanan OIC/SMIIC helal
standartları temel�nde atılacak �ş b�rl�ğ� adımları üzer�ne
ver�ml� b�r görüşme gerçekleşt�rd�k.

2019 yılında Kurumumuz �le Kazak�stan Ulusal Akred�tasyon
Merkez� arasında b�r mutabakat zaptı �mzalanmış ve bugüne
kadar eğ�t�m, uzman ve b�lg� değ�ş�m� ve ortak projeler
yürütülmes� g�b� çeş�tl� faal�yetlerle �k� ülke arasındak� �ş
b�rl�ğ� gel�şt�r�lm�şt�. Bu kez, Kazak�stan Standard�zasyon ve
Metroloj� Enst�tüsü �le de mutabakat zaptı �mzalanarak bu
ver�ml� �ş b�rl�ğ�n�n pek�şt�r�lmes� amaçlanmıştır.

HAK bugüne kadar Kazak�stan har�c�nde Pak�stan,
Azerbaycan, Özbek�stan, Kırgız Cumhur�yet�, Cezay�r ve
Sudan’dak� muhatap kuruluşlarla da mutabakat zabıtları
�mzalamıştır. Bu vasıtayla HAK, küresel olarak
uyumlaştırılmış b�r helal kal�te altyapısı tes�s ed�lmes� ve
farklı helal belgelend�rme s�stemler�n�n uluslararası
t�carette yol açtığı engeller�n aşılması amacıyla �ş b�rl�ğ�
çalışmalarına hız kesmeden devam etmekted�r.
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HAK'tan özel sektöre "helal akred�tasyon zorunluluğu" b�lg�lend�rmes�
İç p�yasaya arz ed�lecek h�zmetlere yönel�k helal belges� düzenleyen tüm kuruluşların HAK tarafından akred�te
ed�lmes� zorunlu hale get�r�l�rken, HAK da düzenled�ğ� sem�nerlerle özel sektörü bu yasal zorunluluk hakkında
b�lg�lend�rmey� amaçlıyor.

HAK, helal belges� düzenleyen kurumların
akred�tasyonunu mecbur� hale get�ren ve kısa süre önce
TBMM'de kabul ed�len düzenlemen�n ardından
çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haz�randa Resm� Gazete'de yayımlanan kanunla, �thal
ed�lenler de dah�l olmak üzere �ç p�yasaya arz ed�lecek
ürün ve h�zmetlere yönel�k helal belges� düzenleyen tüm
kuruluşların HAK tarafından akred�te ed�lmes� zorunlu
hale get�r�ld�. Bu zorunluluk, 1 yıllık b�r geç�ş süres�n�n
ardından 4 Haz�ran 2023 tar�h� �t�barıyla başlayacak.

Düzenlemeyle, tüket�c�ler�n er�ş�m�ne sunulacak ürün ve
h�zmetler�n "helal" olarak belgelend�r�lmes� gönüllülük
esasına dayalı olarak devam edecek ancak bu belgeler�
düzenleyecek kuruluşların uluslararası standartlara
uygun olarak faal�yet gösterd�kler�n�n doğrulanması �ç�n
HAK tarafından denetlen�p akred�te ed�lmes� zorunlu
olacak.

Tüket�c�, market raflarındak� "helal" belgel� ürünlerle
yanıltılmayacak

Bu zorunlulukla, tüket�c�ler�n market raflarında er�şt�kler�
ürünler�n üzer�nde gördükler� "helal" �şaretler�n�n,
alanında yetk�n, tarafsız ve denetlenm�ş kuruluşlarca
düzenlenmes�n�n sağlanması amaçlanırken, bu sayede 

tüket�c�ler�n yanıltıcı ve yetk�s�z şek�lde
b�lg�lend�r�lmes�n�n önüne geç�lecek.

HAK da yen� düzenlemen�n uygulamada doğuracağı
sonuçlara yönel�k �lg�l� paydaşlara düzenl� aralıklarla
b�lg�lend�rme sem�nerler� düzenlenmeye başladı.

Düzenlenen etk�nl�klerle, İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı İslam
Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsünün (SMIIC)
standartları uyarınca faal�yet gösteren ve HAK'tan
akred�te olmuş helal uygunluk değerlend�rme
kuruluşlarının yetk�l�ler�yle b�r araya gel�nerek kanun
değ�ş�kl�ğ�n�n amacı, yürürlük detayları ve gelecek
dönemdek� yansımaları hakkında detaylı b�lg�lend�rme
yapılıyor. Ayrıca kuruluşların helal uygunluk
değerlend�rme sektörüne �l�şk�n beklent� ve
değerlend�rmeler� de masaya yatırılıyor.

28  Haz�ran   2022
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Kurum tarafından doğrudan üret�c� f�rmalara yönel�k de
etk�nl�kler düzenlen�yor. Bu kapsamda düzenlenen
toplantılara, ülkede gıda sektöründe faal�yet gösteren
�malatçı, �hracatçı ve �thalatçı f�rmalar �le Türk�ye Odalar
ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), Türk�ye İhracatçılar Mecl�s�
(TİM), Dış Ekonom�k İl�şk�ler Kurulu (DEİK), Türk�ye Süt, Et,
Gıda Sanay�c�ler� ve Üret�c�ler� B�rl�ğ� (SETBİR), Türk�ye
Makarna Sanay�c�ler� Derneğ� (TMSD) �le Beyaz Et
Sanay�c�ler� ve Damızlıkçıları B�rl�ğ� Derneğ� (BESD-BİR)
g�b� s�v�l toplum kuruluşlarından yetk�l�ler katılıyor.
Toplantılarda temel olarak, �thal ed�lerek ya da yurt
�ç�nde üret�lerek p�yasaya arz ed�lecek gıda ürünler�n�n
helal belgel� olması hal�nde bu belgeler�n HAK'tan
akred�te olmuş yetk�n kuruluşlardan tem�n ed�lmes�n�n
önem� üzer�nde duruluyor.
 
Helal belgeler�n�n tüm ülkelerce tanınması �ç�n
çalışma yapılıyor 

HAK, helal belgeler�n�n SMIIC standartları çerçeves�nde
akred�tasyon mekan�zması vasıtasıyla ülkeler arasında
çok taraflı tanınmasına yönel�k b�r s�stem�n kurulması
�ç�n de uluslararası arenada atılan adımlara öncülük
etmeye devam ed�yor.

Hal�hazırda SMIIC Akred�tasyon Konsey� başkan
yardımcılığı görev�n� yürüten HAK, çok taraflı tanıma
mekan�zmasının �şler hale get�r�lmes� �ç�n mevzuatı
hazırlamakla görevlend�r�len Görev Gücü Grubu'nun da
başkanlığına get�r�ld�. HAK'ın öncülüğünde yürütülecek bu
çalışmalar vasıtasıyla, SMIIC standartlarına göre akred�te
ed�lm�ş kuruluşlarca düzenlenen helal belges�ne sah�p
ürünler�n başka b�r �şleme gerek kalmadan uluslararası
p�yasada dolaşımının önünün açılması, böylece
üret�c�ler�n helal belgelend�rmede karşılaştıkları mal�yet
ve zaman kaybı g�b� sorunların önüne geç�lmes�, dünya
genel�nde tüket�c�ler�n helal belgel� ürünlere daha az
mal�yetle ve güvenle er�şeb�lmes� amaçlanıyor.

HAK ayrıca, SMIIC �le �mzaladığı mutabakat zaptı �le dünya
genel�nde helal kal�te altyapısı alanında b�r "eğ�t�m üssü"
hal�ne gelme hedef�yle farklı �çer�klerde 23 eğ�t�me �mza
attı. Bugüne kadar düzenled�ğ� eğ�t�mlerle 26 ülkeden
510'un üzer�nde katılımcıya er�şen HAK, bu yıl sonuna
kadar en az 7 eğ�t�m daha düzenlemey� planlıyor.
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MEYEM'E akred�tasyon belges�
tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 2:2019 Standardı uyarınca Helal
Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�len
“Meyem Meslek� Yeterl�l�k ve Belgelend�rme
Merkez�” adlı kuruluşa helal akred�tasyon
statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.

ICAS'ın akred�tasyon kapsamı
gen�şlet�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu’nun (HAK) akred�te ett�ğ�
Uluslararası Uygunluk Değerlend�rme Serv�s� A.Ş’n�n
(ICAS), gerçekleşt�r�len yer�nde denet�m ve kapsamlı
�ncelemeler net�ces�nde Hollanda ve
Azerbaycan’dak� tems�lc�l�k ve �şt�rakler� vasıtasıyla
OIC/SMIIC 2:2019 Standardı gerekl�l�kler�ne uyumlu
olarak helal uygunluk değerlend�rme faal�yetler�
yürüteb�leceğ� tesp�t ed�lm�ş olup HAK Yönet�m
Kurulunca bu yönde kapsam gen�şletme kararı
alınmıştır.
 
Bu doğrultuda kuruluşun Nacafkulu Raf�yev 17
AZ1025 Hata�-Bakü adres�nde muk�m "INTERSERT
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ" unvanlı
�şt�rak� �le Perz�kweg 9B,2321 DG Le�den adres�nde
muk�m "HALAL CORRECT CERTIFICATION" unvanlı
tems�lc�ğ�, helal akred�tasyon kapsamına dah�l
ed�lm�şt�r.

Çevr�m �ç� toplantıyla gıda
�malatçısı ve sektörün önde gelen
f�rmaları �le b�r araya geld�k

Gıda �malatçısı f�rmalarımız ve sektörün önde gelen
STK'ları �le b�r araya gelerek helal akred�tasyon
zorunluluğuna �l�şk�n kanun değ�ş�kl�ğ� ve
uygulamadak� yansımaları hakkında
değerlend�rmelerde bulunduk.
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Tecrübe Paylaşım Programı
düzenlend�

HAK adına saha denet�mler� gerçekleşt�ren b�l�rk�ş�lere
yönel�k her sene düzenlenen Tecrübe Paylaşım
Programımız başlamıştır. Programda, denet�mlerde
uygulama b�rl�ğ�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n �st�şare ve
değerlend�rmeler gerçekleşmekted�r.

Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� Genel Sekreter� Dr. Hayr� Baraçlı’yı z�yaret ett�k

Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ� Genel Sekreterl�ğ� görev�ne atanan Dr. Hayr� Baraçlı’yı z�yaret ederek Kurumlarımız
arasındak� �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k �mkanları değerlend�rd�k.

"Emsal Belgelend�rme"ye
akred�tasyon belges� tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 2:2019 Standardı uyarınca HAK tarafından
akred�te ed�len “Emsal Belgelend�rme ve Uygunluk
Değerlend�rme H�zmetler�" adlı kuruluşa helal
akred�tasyon statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.
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Kırgız�stan Veter�ner Odası, Kırgız�stan-Türk�ye Manas Ün�vers�tes� ve
Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� tems�lc�ler�n� Kurumumuzda ağırladık

Kırgız�stan Veter�ner Odası, Kırgız�stan-Türk�ye Manas Ün�vers�tes� ve Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� tems�lc�ler�nden
oluşan heyet� Kurumumuzda m�saf�r ederek Kurumumuz faal�yetler� ve OIC/SMIIC helal standartlarına yönel�k
b�lg�lend�rmede bulunduk.

INTERSERT'e akred�tasyon belges�
tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC2:2019 standardı uyarınca akred�te ed�len
Uluslararası Uygunluk Değerlend�rme Serv�s�’n�n
(ICAS) Azerbaycan’dak� helal belgelend�rme
faal�yetler�n� yürüten INTERSERT adlı kuruluşa helal
akred�tasyon statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.

Çevre Endüstr�yel Anal�z
Laboratuvar H�zmetler� akred�te
ed�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), Çevre
Endüstr�yel Anal�z Laboratuvar H�zmetler� �le Çevre
Endüstr�yel Anal�z Sanay� ve T�caret  �s�ml�
kuruluşu OIC/SMIIC 35:2020 Standardı uyarınca
akred�te etm�şt�r.
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Kayser� Ün�vers�tes� Rektörü Prof.
Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA'dan
Kurumumuza z�yaret

Kayser� Ün�vers�tes� Rektörü Sn. Prof. Dr. Kurtuluş
KARAMUSTAFA’yı Kurumumuzda ağırlayarak kurumlar arası
�ş b�rl�ğ� �mkanlarını ve helal kal�te altyapısı alanında
akadem�k düzeyde atılab�lecek adımları ele aldığımız
ver�ml� b�r görüşme gerçekleşt�rd�k.

ALİMENT'e akred�tasyon belges�
tesl�m ed�ld�

Lokman Hek�m Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanı
Mehmet ALTUĞ ve beraber�ndek� heyet� z�yaret ett�k.
Görüşmede, helal akred�tasyona �l�şk�n kanun
değ�ş�kl�ğ� hakkında b�lg�lend�rmede bulunarak helal
kal�te altyapısının mevcut durumuna �l�şk�n f�k�r
alışver�ş� gerçekleşt�rd�k.

Lokman Hek�m Ün�vers�tes�'n�
z�yaret ett�k

OIC/SMIIC 2:2019 Standardı uyarınca HAK
tarafından akred�te ed�len “Al�ment Mühend�sl�k
Uluslararası Belgelend�rme Gözet�m ve Eğ�t�m"
adlı kuruluşa helal akred�tasyon statüsünü
gösteren belge tesl�m ed�ld�.

MUSİAD yetk�l�ler�n� ağırladık

Kurumumuzu z�yaret eden Müstak�l Sanay�c� ve
İşadamları Derneğ� heyet�yle muhtemel �şb�rl�ğ�
�mkanlarımızı değerlend�rd�k.

  | 40

29 Temmuz   2022

09 Ağustos  2022

05 Ağustos  2022

11 Ağustos   2022

https://www.musiad.org.tr/


HAK'tan Haberler
 

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) "N�ssert Uluslararası
Sert�f�kasyon ve Denet�m H�zmetler�" adlı belgelend�rme
kuruluşunu OIC/SMIIC 2:2019 Standardı uyarınca akred�te
etm�şt�r. Bu suretle HAK'ın akred�tasyon kapsamındak� helal
belge sayısı 770'� geçm�şt�r. 

Türk�ye-Malezya helal ürün ve
h�zmet t�caret�n� ele aldık

Sudan Standartlar ve Metroloj� Kurumu heyet�n�
Kurumumuzda ağırlayarak OIC/SMIIC Helal
Standartları temel�nde küresel anlamda ortak b�r
helal belgelend�rme s�stem�n�n �şler hale
get�r�lmes�ne yönel�k �ş b�rl�ğ� �mkanlarını ele alan
ver�ml� b�r toplantı gerçekleşt�rd�k.

Sudan heyet�n� Kurumumuzda
ağırladık

Malezya İslam� Kalkınma Kurumu (JAKIM) Helal
Konsey� Başkanı Marzuk� b�n Hassan �le çevr�m
�ç� toplantıda b�r araya gelerek Türk�ye ve
Malezya arasında helal ürün ve h�zmet t�caret�n�
gel�şt�rmeye yönel�k atılab�lecek adımları ve �ş
b�rl�ğ� �mkanlarını ele aldık.

Çevre Endüstr�yel Anal�z Sanay�'ye
Akred�tasyon Belges� Tesl�m Ed�ld�

OIC/SMIIC 35:2020 Standardı uyarınca HAK
tarafından akred�te ed�len Çevre Endüstr�yel
Anal�z Sanay� ve T�caret adlı kuruluşa helal
akred�tasyon statüsünü göster�r belge tesl�m
ed�lm�şt�r.

NISSERT akred�te  ed�ld�
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Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarına Yönel�k Şah�t/Tanık Denet�m� Planlama Rehber� (AKR-
Pr01-Rh-007-Rv00) yürürlüğe alınmıştır.
 
“Dokümanlar” arayüzü altında mevcut bulunan “Ürün ve h�zmet alanında helal uygunluk
değerlend�rmes� yapan kuruluşlar” kısmında yer alan Rehbere doğrudan web sayfamız üzer�nden
de er�ş�leb�l�r.
 
Söz konusu Rehber, HAK’ın saha denet�mler�ndek� öneml� b�r uygulaması olan şah�t [tanık]
denet�mler�n�n uygunluk değerlend�rmeye konu alanlar özel�nde nasıl ele alınacağını ve tak�p eden
karar süreçler�ne esas teşk�l edecek kuralları ortaya koymaktadır.
 
Rehber�n son kısmında mevcut olan �lave d�pnotlar da göz önüne alınmak suret�yle d�kkatle okunup
�ncelenmes�, özell�kle �lk kez veya mevcut helal akred�tasyonunun kapsamını gen�şletmek �ç�n
başvuru yapacak akred�te kuruluşlar �ç�n öner�l�r.
 

Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarına Yönel�k Şah�t/Tanık
Denet�m� Planlama Rehber� Yayımlandı

Bursa Val�l�ğ� z�yaret ed�ld�

Bursa Val�m�z Sn. Yakup CANBOLAT’ı makamında
z�yaret ederek Kurumumuz faal�yetler� hakkında
b�lg� paylaşımında bulunduk. Naz�k kabuller� �ç�n
teşekkür eder�z. 

Bursa Büyükşeh�r Beled�yes�
z�yaret ed�ld�
Bursa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Sn. Al�nur
AKTAŞ’ı z�yaret ederek Kurumumuz çalışmaları ve
helal belgelend�rmede akred�tasyonun önem�
hakkında b�lg� verd�k. Kıymetl� m�saf�rperverl�kler�
�ç�n teşekkür eder�z.
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB)  �ş b�rl�ğ�nde,
"T�carette Helal Belgelend�rmen�n Önem� ve Güncel Gel�şmeler" konulu program düzenlend�.

İllerde B�lg�lend�rme Sem�nerler�n�n İlk� HAK ve TOBB İş B�rl�ğ�nde Bursa'da
Düzenlend�

Sem�nerde sunum yapan Helal Akred�tasyon Kurumu
Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, artık hazır gıdalarda
katkı maddeler�n�n artması, dış t�caret�n artması, hang�
ülkede üret�l�rse üret�ls�n b�rçok g�rd� malzemes�n�n
kullanılmasından dolayı o ürünler�n helal olup olmaması
sorununun tüket�c�ler nezd�nde gündeme geld�ğ�n� söyled�.

“Helal belgel� �şletme sayısı 770’e yükseld�”

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Yönet�m Kurulu Başkanı
Zafer Soylu, sem�nerde yaptığı sunumda kurum hakkında
b�lg� vererek, yürütülen çalışmalardan bahsett�. HAK’ın helal
belges� veren kuruluşları denetleyen b�r kurum olduğunu
söyleyen Soylu, “Bugüne kadar yurt �ç� ve yurt dışından 80’e
yakın belgelend�rme kuruluşundan akred�tasyon taleb�
aldık ve 26 akred�tasyon kararı verd�k. Verd�ğ�m�z kararlarla
toplamda 770 helal belges� akred�tasyon güvences�ne
kavuşmuş oldu” ded�. Helal belgelend�rme pazarının
büyüklüğünün 6 m�lyar dolar olduğunun tahm�n ed�ld�ğ�n� 

ancak buna rağmen ülkeler�n farklı standartlar
uygulamaya devam ett�ğ�n� bel�rten Zafer Soylu, “Bugün
Müslüman nüfusun dünyanın neres�ne g�derse ürünün
üzer�ndek� helal logosunun gerçek olup olmaması
noktasında kafasında soru �şaret� varsa bu hep�m�z�n
sorumluluğunu arttıran b�r husustur. Maalesef b�z
Müslüman dünyası olarak helal g�b� temel b�r kavramda b�le
ortak b�r belgelend�rme ve denet�m mekan�zması üzer�nde
yıllarca uzlaşamadık” d�ye konuştu. Soylu, İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) tarafından
yürürlüğe konulan standartlar ve gel�şt�r�len helal
belgelend�rme s�stem� vasıtasıyla bu alandak� eks�kl�ğ�n
hızla g�der�lmeye başlandığına ve ülkem�z�n bu alandak�
öncü ülkeler arasında yer aldığına d�kkat çekt�.
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Helal belgeler�ne yönel�k devlet destekler� 

Get�r�len yen� düzenlemeyle yurt �ç�nde tüket�c�lere arz
ed�lecek tüm ürün ve h�zmetlere yönel�k düzenlenen helal
belgeler�n�n HAK tarafından akred�te ed�lm�ş, denet�mlerden
 geçm�ş yetk�l� kuruluşlarca ver�lmes� gerekt�ğ�n�n altını
ç�zen Zafer Soylu, helal belgeler�ne yönel�k devlet
destekler�nden bahsett�. Soylu, “Akred�te helal belgeler� �k�
şek�lde desteklen�yor. Eğer b�r f�rma ya da üret�c� KOBİ
vasfını taşıyorsa KOSGEB'e müracaat edecek. Aldığı helal
belges� akred�te b�r kuruluştan alındıysa ve bunu da
belgel�yorsa yapmış olduğu harcamaların yüzde 70’�ne
kadarını KOSGEB’den alab�l�yor. Bunun dışında eğer b�r ürün
�hracata g�d�yorsa ve bu ürün �ç�n helal belges� alındıysa ve
bu helal belges� HAK’tan akred�te �se o zaman da Pazara
G�r�ş Destekler� kapsamında T�caret Bakanlığımız o ürün
�ç�n ver�len helal belgelend�rme g�der�n�n yarısını
karşılayab�lmekte” �fadeler�n� kullandı.

Sem�ner�n sonunda Bursa T�caret Borsası Mecl�s Başkanı
Mehmet Aydın ve Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrah�m Özhan, Bursa Val� Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu
�le b�rl�kte HAK Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu'ya
günün anısına hed�ye takd�m ett�.
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Ankara T�caret Borsası Genel Sekreter� Sn. Eyüp Şenol
Ömeroğlu’nu Kurumumuzda ağırlayarak güven�l�r helal
belgel� t�caret�n önem�ne yönel�k farkındalığı artırıcı
faal�yetler �le kurumlar arası �ş b�rl�ğ� �mkanları hakkında
ver�ml� b�r görüşme gerçekleşt�rd�k.

Halal Correct'e akred�tasyon
belges� tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 2:2019 Standardı uyarınca HAK tarafından
akred�te ed�len “N�ssert Uluslararası Sert�f�kasyon"
unvanlı kuruluşa helal akred�tasyon statüsünü
gösteren belge tesl�m ed�ld�.

N�ssert'e akred�tasyon belges� tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 2:2019 standardı uyarınca akred�te
ed�len Uluslararası Uygunluk Değerlend�rme
Serv�s�'n�n (ICAS) Hollanda'dak� helal
belgelend�rme faal�yetler�n� yürüten Halal
Correct adlı �şt�rak�ne helal akred�tasyon
statüsünü gösteren belge tesl�m ed�ld�.

Ankara T�caret Borsası'ndan HAK'a
z�yaret
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Avustralya Büyükelç�l�ğ� tems�lc�ler�n� Kurumumuzda
ağırlayarak ülkem�zde helal belgelend�rme alanında
yürürlüğe alınan akred�tasyon zorunluluğuna ve
Kurumumuz faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�lend�rmede bulunduk.

Çevre Endüstr�yel Anal�z
Laboratuvar H�zmetler�ne helal
akred�tasyon belges� tesl�m ed�ld�

18. Malezya Uluslararası Helal Fuarında (MIHAS 2022)
ülkem�ze tahs�s ed�len stantta dünyanın dört b�r
tarafından gelen z�yaretç�lere Kurumumuz hakkında
b�lg�lend�rmede bulunuldu.

Malezya'da HAK'ı tanıttık

OIC/SMIIC 35:2020 Standardı uyarınca HAK
tarafından akred�te ed�len Çevre Endüstr�yel
Anal�z Laboratuvar H�zmetler� adlı kuruluşa
helal akred�tasyon statüsünü göster�r belge
tesl�m ed�lm�şt�r.

Avustralya Büyükelç�l�ğ�
tems�lc�ler�n� Kurumumuzda
ağırladık

02 Eylül   2022

05 Eylül   2022

07 Eylül   2022
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Kuala Lumpur Büyükelç�m�z Sn. Em�r Sal�m YÜKSEL’le
b�rl�kte Malezya İslam� Kalkınma Kurumunu (JAKIM) z�yaret
ederek Genel Müdür Sn. Hak�mah Mohd YUSOFF �le
görüştük. Helal belgeler�n�n karşılıklı tanınması ve helal
belgel� t�caret�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k �mkanları ele aldık.

 Malezya Helal Kalkınma Kurumunu z�yaret ett�k

MIHAS 2022 kapsamında düzenlenen panelde “Helal
Belgel� T�carette Güven�n Önem�” başlıklı b�r
konuşma gerçekleşt�rd�k. Helal belgelend�rmede
akred�tasyon mekan�zmasının önem�ne d�kkat
çekerek Kurumumuz tecrübeler� hakkında
katılımcılara b�lg� verd�k.

MIHAS 2022 kapsamında HAK'ı
anlattık

Malezya Helal Kalkınma Kurumu (HDC) CEO’su
Sn. Ha�rol Ar�ffe�n SAHARI’y� z�yaret ederek
kurumlar arasındak� �ş b�rl�ğ� �mkanlarını ve
Türk�ye �le Malezya arasındak� helal belgel�
t�caret� hacm�n� gel�şt�rmeye yönel�k tedb�rler�
ele aldığımız b�r toplantı gerçekleşt�rd�k.

Malezya İslam� Kalkınma Kurumunu
z�yaret ett�k
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B�rleş�k Arap Em�rl�kler� Sanay� ve İler� Teknoloj� Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sn. Farah Al ZAROONI başkanlığındak�
heyet� Kurumumuzda ağırlayarak helal kal�te altyapısının
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k �k�l� �ş b�rl�ğ� �mkanlarını
değerlend�rd�k.

Kırıkkale’de Helal belgelend�rme ve helal gıda sem�ner�

Malezya temaslarımız kapsamında Malezya
Standartlar Kurumu Genel Müdürü Sn. Shaharul
Sadr� b�n ALWI’y� z�yaret ederek helal
belgelend�rmede küresel ortak standartların
önem�ne yönel�k ver�ml� �st�şarelerde bulunduk.

Malezya Standartlar Kurumu'nu
z�yaret ett�k

Kırıkkale İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve Kırıkkale
Pastacılar Aşçılar ve Kebapçılar Derneğ� �ş
b�rl�ğ�yle gen�ş b�r katılımla düzenlenen “Helal
Belgelend�rme ve Helal Gıda B�lg�lend�rme
Sem�ner�ne” konuşmacı olarak katılım
sağlayarak b�lg� paylaşımında bulunduk.

Sem�nerde Helal Akred�tasyon Da�res�
Başkanvek�l� Erdem Başdem�rc� de, HAK'ın
faal�yetler�, görev ve yetk�ler� konularına da�r
d�ğer detaylar hakkında b�lg�ler verd�.

Mühend�s Ayşe Merve Özdem�r �se, konu �le �lg�l�
katılımcılara b�lg�lend�rme sunumu yaptı.
Sem�ner, d�ğer konuşmacıların ve katılımcıların
konu �le �lg�l� soruların cevaplandırılmasının
ardından son buldu.

B�rleş�k Arap Em�rl�kler� Sanay� ve
İler� Teknoloj� Bakanlığı HAK'ı
z�yaret ett�
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Türk Standardları Enst�tüsü Başkanı  Mahmut Sam� Şah�n'�
Kurumumuzda ağırlayarak helal kal�te altyapısının
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k �k�l� �ş b�rl�ğ� �mkanlarını
değerlend�rd�k. 

THY'� z�yaret ett�k

Uluslararası Helal Tur�zm Derneğ� (IHATO)
yetk�l�ler�n� Kurumumuzda ağırlayarak helal kal�te
altyapısının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k �k�l� �ş b�rl�ğ�
�mkanlarını değerlend�rd�k.

IHATO, HAK'ı z�yaret ett�

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Sn. B�lal EKŞİ'y�
makamında z�yaret ederek Kurumumuz çalışmaları,
helal belgelend�rmede akred�tasyonun önem� �le
kurumlar arası �ş b�rl�ğ� �mkanları hakkında ver�ml� b�r
görüşme gerçekleşt�rd�k.

TSE, HAK'ı z�yaret ett�

Çevr�m �ç� Koord�nasyon toplantısı
düzenlend�

24-27 Kasım 2022 tar�hler�nde İstanbul Fuar
Merkez�nde düzenlenecek olan 8. Dünya Helal
Z�rves� �le 9. İİT Helal Fuarı’na yönel�k koord�nasyon
toplantısı, �lg�l� kurum ve kuruluşların
tems�lc�ler�n�n katılımlarıyla Kurumumuz
başkanlığında çevr�m �ç� olarak gerçekleşt�r�ld�.
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Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu, Türk�ye Odalar ve Borsalar
B�rl�ğ� (TOBB) ve Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) �ş b�rl�ğ�nde, Çanakkale T�caret Borsası
Konferans Salonu'nda düzenlenen "T�carette Helal Belgelend�rmen�n Önem� ve Güncel
Gel�şmeler" konulu sem�nere katıldı.

HAK ve TOBB �ş b�rl�ğ�nde �llerde düzenlenen b�lg�lend�rme faal�yetler�ne,
Çanakkale T�caret Borsası ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len “T�carette
Helal Belgelend�rmen�n Önem� ve Güncel Gel�şmeler Sem�ner�” �le devam
ed�ld�

Sem�nerde sunum yapan Soylu, katılımcılara kurumlarının
faal�yetler�, akred�tasyon süreçler� ve çalışmalar hakkında
b�lg� verd�.

HAK'ın 2019'un Mart ayında faal�yet�ne başladığını �fade
eden Zafer Soylu, "Daha sonra b�z eğ�t�m alanında
altyapımızı, f�z�k� altyapımızı, beşer� altyapımızı b�t�rd�k.
Mevzuat altyapımızı kurduk ve ondan sonra Ek�m ayı
�t�bar�yle bütün dünyaya, altyapımızı kurduğumuzu ve helal
alanında belgelend�rme faal�yet�nde bulunan kuruluşlara
akred�tasyon h�zmet� sunmaya hazır olduğumuzu,
akred�tasyon talepler�n� alab�leceğ�m�z� b�ld�rd�k. İlk
başvuran kuruluş, m�ll� belgelend�rme kuruluşumuz olan
Türk Standardları Enst�tüsü oldu. TSE'den �lk başvuruyu
aldık. 2019 sonu �t�bar�yle de Türk Standardları Enst�tüsü'nü
akred�te ett�k. Bugüne kadar yarısı Türk�ye'den yarısı da
yurt dışından olmak üzere toplam 80'e yakın başvuruyu b�z
kurum olarak aldık. 80'e yakın belgelend�rme kuruluşu b�ze
akred�tasyon taleb�yle geld�. Bugün �t�bar�yle 26
akred�tasyon kararı aldık. Yan� denet�mler�n� b�t�rd�k. 26'sı
olumlu olarak net�celend� ve kend�ler�ne akred�tasyon
statüsünü verd�k. 30'un üzer�nde başvuruyu �se reddett�k.
Çünkü bu kurumların altyapıları yeters�z, laboratuvarları
yeterl� değ�l. Personel altyapısında c�dd� sıkıntılar var. Kal�te
yönet�m s�stem�n� kuramamışlar. Bundan dolayı bu
kuruluşları reddetmek durumunda kaldık. Ger� kalan
başvuruların �se b�z denet�mler�n� b�t�rd�k. Kend�ler�ne
eks�kl�kler�n� b�ld�rd�k. Bu kuruluşlar da eks�kl�kler�n�
tamamladıktan sonra akred�tasyon başvuruları olumlu
olarak sonuçlandırılacaktır." ded�.

Soylu, şu ana kadar 26 akred�tasyon kararıyla
belgelend�rme kuruluşlarını akred�te ett�kler�n� bel�rterek,
şöyle devam ett�:

"B�z, üret�c� f�rmaları akred�te etm�yoruz. Belgelend�rme
kuruluşlarını akred�te ed�yoruz. Bu 26 akred�tasyon
kararıyla şu ana kadar toplamda 800'e yakın üret�c�
f�rmanın helal belgelend�rmes� akred�tasyon kapsamına
alınmış oldu. B�z 26 olumlu karar verd�k ancak verd�ğ�m�z
kararlardan çok daha fazlasını reddett�k. Neden? Çünkü
b�z helal belgelend�rme alanında asıl sorunun güven�l�rl�k
olduğunu, helal belgeler�ne güven sorunu olduğunu
düşünerek yola çıktık. Ve b�z�m ana hedef�m�z mümkün
olduğu kadar çok kuruluşu akred�te etmek değ�l. B�z
sadece güven�l�r kuruluşları yan� helal belgeler�ne güven�l�r
kuruluşları akred�te ed�yoruz. Eks�kl�kler� olan, sıkıntıları
olan, güven�lmeyecek kuruluşların �se başvurularını
redded�yoruz.”
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Başkan Zafer Soylu, Helal Akred�tasyon Kurumu’nun
Türk�ye’de kurulmuş, Türk�ye’de yerleş�k b�r kurum
olduğunu ancak uluslararası standartlarda çalışan b�r
kurum olduğunu hatırlattı.

İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latına bağlı olan, İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü �s�ml� ve kısa adı SMIIC
olan uluslararası kuruluşun standartlarını kullandıklarına
�şaret eden Soylu, "Dolayısıyla b�z Türk�ye'de yerleş�k
olmakla b�rl�kte, Türk�ye'de olduğu kadar, dünyadak�
belgelend�rme kuruluşlarına, helal belgelend�rmes� yapan
kuruluşlara h�zmet veren b�r kurumuz. Dolayısıyla bu
konunun dünyadak� gel�ş�m�n� de yakından tak�p ed�yoruz.
Zaten �fade ett�ğ�m g�b� b�ze başvuran kuruluşların yarısı
yurt dışında. B�z�m akred�te ett�ğ�m�z kuruluşların da öneml�
b�r kısmı yurt dışında. Ancak Türk�ye'n�n almış olduğu bu
�n�s�yat�f� tak�p eden ve bu yolda �lerleyen d�ğer ülkeler de
var. K�m�s� mevcut akred�tasyon kurumları üzer�nden bu
helal belgeler�n�n, helal belgelend�rme kuruluşlarının
akred�tasyonunu yürütmekted�r. K�m�s� �se b�z�m g�b� ayrı
b�r kuruluş kurup onun üzer�nden belgelend�rme
faal�yetler�n� akred�te etme yolunu seçm�şlerd�r."
değerlend�rmes�nde bulundu.

 4 Haz�ran 2022 tar�h� �t�bar�yle 7060 sayılı kanunda öneml�
b�r değ�ş�kl�k gerçekleşt�ğ�n� anımsatan Soylu, konuşmasına
şöyle devam ett�:

Bu değ�ş�kl�kle Türk�ye'dek� helal belgelend�rme
faal�yetler�n�n �ht�yar� olduğu, yan� gönüllülük esasına dayalı
olduğu hususu kanunla tey�t ed�ld�. Yan� Türk�ye'de helal
belgelend�rmes� �ht�yar�d�r. İsteyen kuruluş helal belges�
alır, �stemeyen almaz. İsteyen helal standartlarına göre
üret�r, �steyen üretmez. Bu kuruluşların ve k�ş�ler�n
terc�h�ne bağlı. Ancak b�r belgelend�rme kuruluşu derse k�,
ben helal belges� düzenl�yorum, �şte o zaman düzenlenen
helal belgeler�n� güven�l�r olması, tüket�c�ye yanlış ve
yanıltıcı b�lg� vermemes� gerek�r. Ve Türk�ye'de helal
belges� düzenlemek �steyen kuruluşlar bundan sonra
kanunun yürürlüğe g�receğ� tar�h olan 4 Haz�ran 2023
tar�h�nden sonra mutlaka Helal Akred�tasyon Kurumundan
yetk� almak, devlet�n denet�m�nden geçmek
mecbur�yet�nde kalacaklardır. Bu çok öneml� b�r
gel�şmed�r. Bu yurt �ç�nde belgelend�rme faal�yet� yürüten
kuruluşlara yönel�k olduğu kadar Türk�ye'ye ürün
gönderen, Türk�ye'n�n �thalatında da uygulanacak olan b�r
kuraldır. Eğer b�r ürünün üzer�nde helal yazıyorsa veyahut
b�r kuruluş �nternet sayfasında veya farklı mecralarda
ürününün helal olduğu yönünde b�r �dd�ada bulunuyorsa o
zaman bu �dd�asını �spatlamakla mükelleft�r. Güven�l�r b�r
belgelend�rme kuruluşundan helal belges� alması gerek�r.
Güven�l�r olup olmadığı nereden anlaşılır? Akred�tasyonla
anlaşılır. Belgelend�ren kuruluş Helal Akred�tasyon
Kurumundan akred�te olmak mecbur�yet�nded�r."
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Çanakkale T�caret Borsası Mecl�s Başkanı Sn. Abdullah
DENİZ’le görüşerek HAK-TOBB �ş b�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�len
sem�nere verd�kler� katkı ve ev sah�pl�kler� �ç�n teşekkür
ett�k.

Çanakkale Beled�ye Başkanlığı'nı
Z�yaret Ett�k

Çanakkale Val�m�z Sn. İlham� AKTAŞ’ı z�yaret ederek
Kurumumuz faal�yetler�yle �lg�l� b�lg�lend�rmede
bulunduk. Naz�k kabuller� �ç�n teşekkür eder�z.

Çanakkale Val�s�'ne HAK'tan
Z�yaret

Çanakkale Beled�ye Başkanı Sn. Ülgür GÖKHAN’ı makamında
z�yaret ederek Kurumumuzca yürütülen çalışmalar ve helal
belgelend�rmede akred�tasyonun önem�ne �l�şk�n b�lg�
paylaşımı gerçekleşt�rd�k.

Çanakkale T�caret Borsası Mecl�s
Başkanını Z�yaret Ett�k
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“Gıda Güvenl�ğ� Bağlamında Helal
Belgelend�rme ve Helal Akred�tasyonun
Önem�” Sem�ner� Düzenlend�

Sakarya Ün�vers�tes� İlah�yat Fakültes� Öğret�m Üyes�
ve Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Üyes�
Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY’ın katılımı �le Lokman
Hek�m Ün�vers�tes�'nde “Gıda Güvenl�ğ� Bağlamında
Helal Belgelend�rme ve Helal Akred�tasyonun Önem�”
başlıklı sem�ner düzenlend�.
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Kurumumuz ve TOBB �ş b�rl�ğ�nde �llerde düzenlenen b�lg�lend�rme
sem�nerler�n�n üçüncüsü, Balıkes�r T�caret Odası ev sah�pl�ğ�nde
gerçekleşt�r�ld�

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Türk�ye Odalar ve
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �ş b�rl�ğ�nde �llerdek� paydaşların
helal belgel� t�caret alanındak� güncel gel�şmeler �le
ülkem�zde yakın zamanda get�r�len helal akred�tasyon
zorunluluğu düzenlemes�ne �l�şk�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla
düzenlenmeye başlanan "T�carette Helal Belgelend�rmen�n
Önem� ve Güncel Gel�şmeler" konulu sem�nerlere,
Çanakkale’n�n ardından Balıkes�r’de düzenlenen programla
devam ed�ld�.

Balıkes�r T�caret Odası ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�len
etk�nl�kte konuşan HAK Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer
Soylu, güven�l�r b�r helal belgelend�rmen�n esas olarak
tüket�c�ler ve d�ğer paydaşlar arasında b�r güven unsuru
olduğunu, bunun yanında üret�c�lere uluslararası pazarlara
er�ş�m fırsatları ve yerel pazarlarda rekabet avantajı
sağladığını, ürün çeş�tl�l�ğ�n� artırmalarına katkı sunduğunu,
ortaya koydukları ürün ve h�zmetlere değer kattığını bel�rtt�.

“Bütüncül B�r Küresel Helal Belgelend�rme Yaklaşımı
Mümkün”

Dünya genel�ndek� farklı helal belgelend�rme s�stemler� ve
yüzlerce farklı helal belgelend�rme kuruluşunun,
b�rb�rler�yle uyumsuz, ortak temellerden uzak yaklaşımlar
özel�nde faal�yet gösterd�ğ�ne şah�t olunduğundan
bahseden Soylu, mevcut yapının tüket�c�ler nezd�nde
güvens�zl�ğe ve t�carette engellere sebep olduğunu ve
bunun çözümü �ç�n tüket�c�ler�n, üret�c�ler�n, h�zmet
sağlayıcıların ve devletler�n tüm �ht�yaçlarını karşılayan
bütüncül b�r küresel helal belgelend�rme yaklaşımına
�ht�yaç bulunduğunu bel�rtt�.

HAK’ın da faal�yetler�nde esas aldığı standartların İslam
İşb�rl�ğ� Teşk�latının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) tarafından
yayımlanan ve Uluslararası İslam Fıkıh Akadem�s�
tarafından ver�len fetvaları esas alan standartlar olduğunu
bel�rten Soylu, söz konusu standartların, mevcut sorunların
çözümü noktasında öne çıktığını vurguladı.

“Yalnızca Gerçekten Güven�l�r Olan Kuruluşlar Akred�te
Ed�l�yor”

Bugüne kadar HAK olarak aldıkları 80’e yakın akred�tasyon
başvurusuna yönel�k verd�kler� 26 akred�tasyon kararı
vasıtasıyla 800’e yakın helal belges�n� akred�tasyon
güvences�ne kavuşturduklarını bel�rten Soylu, yalnızca
gerçekten güven�l�r bulunan helal belgelend�rme
kuruluşlarına akred�tasyon statüsü ver�ld�ğ�n�n ve bu
kapsamda 30’un üzer�nde kuruluşun akred�tasyon taleb�n�n
redded�ld�ğ�n�n altını ç�zd�.

Yakın zamanda gerçekleşt�r�len kanun değ�ş�kl�ğ�ne de
değ�nen Soylu, 4 Haz�ran 2023 tar�h� sonrasında HAK’tan
akred�te olmadan helal belges� düzenlemek �steyen
kuruluşların 1 m�lyon TL’ye kadar cezaya maruz
kalacaklarını, tüket�c�n�n yanıltılmaması noktasında üret�c�
ve �thalatçı f�rmaların da mutlaka akred�te kuruluşların
helal belgeler�n� terc�h etmeler� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.
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30  Eylül   2022



HAK'tan Haberler
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Helal belgel� ürün ve h�zmetlerde güven�n
önem�ne �l�şk�n sunum gerçekleşt�rd�k

Endonezya T�caret Koord�nasyon Bakanlığı Bölgesel
Rekabet� Gel�şt�rme Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen kapas�te gel�şt�rme programına katılım
sağlayarak helal belgel� ürün ve h�zmetlerde güven�n
önem�ne �l�şk�n b�lg�lend�rme sunumu gerçekleşt�rd�k.

20  Ek�m  2022

Gıda katkı maddeler�nde �thalatın
azaltılması ve yerl�leşme çabalarının
desteklenmes� konusunu ele aldık

Kamu kurumları �le özel sektörün tems�lc�ler�n�n
katılımlarıyla “gıda katkı maddeler�nde �thalatın azaltılması
ve yerl�leşme çabalarının desteklenmes�” konularını
gündeme alan b�r çevr�m �ç� toplantı gerçekleşt�rerek
atılacak adımları değerlend�rd�k.

25  Ek�m  2022

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğüne akred�tasyon belges�
tesl�m ed�ld�

OIC/SMIIC 35:2020 standardı uyarınca akred�te
ed�len Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğüne helal akred�tasyon statüsünü gösteren
belge tesl�m ed�lm�şt�r.

27  Ek�m  2022



HAK'tan Haberler
 

Türk�ye �le Katar Arasında Helal Kal�te Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı
İmzalandı

Türk�ye Cumhur�yet� �le Katar Devlet� arasında helal kal�te
altyapısı alanında �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k mutabakat
zaptı; 14 Ek�m 2022 tar�h�nde Katar Em�r� Sn. Tem�m b�n
Hamed es-San�’n�n ülkem�z� z�yaret� kapsamında
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayy�p ERDOĞAN’ın ev
sah�pl�ğ�nde düzenlenen törende �mzalandı.

Türk�ye adına T�caret Bakanı Sn. Dr. Mehmet MUŞ ve Katar
adına Halk Sağlığı Bakanı Sn. Dr. Hanan Mohamed Al
KUWARI tarafından �mzalanan mutabakat zaptı �le; Helal
Akred�tasyon Kurumu (HAK) ve Katar Halk Sağlığı
Bakanlığı Gıda Güvenl�ğ� ve Çevre Sağlığı Başkanlığı
arasında eğ�t�m �le b�lg� değ�ş�m� alanları başta olmak üzere
yürütülecek ortak faal�yetler vasıtasıyla �ş b�rl�ğ�n�n
gel�şt�r�lmes�, ayrıca HAK tarafından akred�te ed�len helal
belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgeler�n�n
Katar Devlet� tarafından doğrudan tanınmasına �l�şk�n ortak
çalışmalar yürütülmes� amaçlanmaktadır.
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15 Ek�m   2022

T�carettek� tekn�k engeller�n üstes�nden gel�neb�lmes�, helal
belgel� ürün ve h�zmet t�caret�n�n potans�yel�n�n
güçlend�r�leb�lmes� ve küresel sev�yede �şleyen güven�l�r b�r
helal belgelend�rme s�stem�n�n oluşturulab�lmes� adına HAK
tarafından bugüne kadar Kazak�stan, Pak�stan,
Azerbaycan, Özbek�stan, Cezay�r, Sudan ve Kırgız
Cumhur�yet�’nde �lg�l� kurumlarla mutabakat zabıtları
�mzalanmıştı.

Bu çerçevede, İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj�
Enst�tüsü (SMIIC) üyes� olan Katar �le �mzalanan bu
mutabakat zaptı da bu alanda ülkeler�m�z arasında hem
�k�l� �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�ne hem de uluslararası düzeyde
�ş b�rl�ğ�n�n artırılmasına katkı sağlayacaktır.



HAK'tan Haberler
 

Kazak�stan Ulusal Akred�tasyon Merkez� Heyet�n� HAK'ta Konuk Ett�k
Kazak�stan Ulusal Akred�tasyon Merkez�nden (NCA) gelen tekn�k ek�be OIC/SMIIC Standartlarına göre akred�tasyon programı
hazırlama kr�terler� ve saha uygulamaları hakkındak� tecrübeler�m�z� aktardık.
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25  Ek�m  2022

Helal belgel� ürün ve h�zmetlerde güven�n
önem�ne �l�şk�n sunum gerçekleşt�rd�k

SMIIC Akred�tasyon Konsey� Görev Gücü
Grubu Toplantısına Katıldık

Amasya T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı
Sn. Murat Kırlangıç'a b�r z�yaret gerçekleşt�rerek gıda
f�rmalarımızın helal belgeler�n� akred�te kuruluşlardan
almalarının önem�n� aktardık.

31   Ek�m  2022

27  Ek�m  2022

Helal belgeler�n�n OIC/SMIIC standartları temel�nde küresel
ölçekte karşılıklı tanınmasına �mkan sağlayacak yapının
kurulmasına yönel�k mevzuat altyapısının ele alındığı SMIIC
Akred�tasyon Konsey� Görev Gücü Grubu Toplantısı
Kurumumuz başkanlığında başlattık.



HAK'tan Haberler
 

26. Uluslararası İş Forumu Konferansı'nda
Sunum Yaptık
MÜSİAD tarafından düzenlenen 26. Uluslararası İş Forumu
Konferansının açılış tören�nde b�r konuşma
gerçekleşt�rerek Kurumumuz faal�yetler�ne ve helal
belgelend�rmede akred�tasyon mekan�zmasının önem�ne
yönel�k b�lg�lend�rmede bulunduk.
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03 Kasım   2022

8. Dünya Helal Z�rves� �le 9. İİT Helal Fuarı’na yönel�k toplantı gerçekleşt�rd�k

Suud� Helal Fuarı'nda Kurumumuz
Hakkında B�lg�lend�rmelerde Bulunduk

24-27 Kasım 2022 tar�hler�nde İstanbul’da
düzenlenecek 8. Dünya Helal Z�rves� �le 9. İİT Helal
Fuarı’na yönel�k 2. Kurumlararası Koord�nasyon
Toplantısı Kurumumuz ev sah�pl�ğ�nde ve SMIIC
Genel Sekreter� Sn. İhsan ÖVÜT’ün de katılımlarıyla
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

12 Kasım  2022

Suud� Arab�stan’ın R�yad şehr�nde gerçekleşt�r�len
Uluslararası Suud� Helal Fuarı 2022 etk�nl�ğ�nde yer alan
Kurumumuz standında dünyanın dört b�r yanından gelen
m�saf�rler�m�z� ağırlayarak Kurumumuz faal�yetler�
hakkında b�lg�lend�rmede bulunduk.

09  Kasım   2022



HAK'tan Haberler
 

S�gmacert Uluslararası Belgelend�rme
Eğ�t�m ve Test H�zmetler�'n�n Akred�tasyon
Alanı Gen�şlet�ld�
HAK tarafından akred�te ed�len "S�gmacert Uluslararası
Belgelend�rme Eğ�t�m ve Test H�zmetler�" �s�ml� kuruluşun
helal akred�tasyonu, yen� belgelend�rme alanlarına yönel�k
olarak gen�şlet�lm�şt�r.
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14  Kasım   2022

DTÖ T�carette Tekn�k Engeller Kom�tes�
Toplantısına Katıldık

S�ngapur Ulema Mecl�s� Tems�lc�ler� �le İş
B�rl�ğ� İmkanlarını Değerlend�rd�k

DTÖ T�carette Tekn�k Engeller Kom�tes� Toplantısı
marjında düzenlenen, SMIIC ve faal�yetler�n�n tanıtıldığı
etk�nl�kte OIC/SMIIC standartları eksen�nde akred�tasyon
mekan�zması hakkında Kurumumuzun tecrübeler�n�
paylaştık.

18 Kasım  2022

S�ngapur Ulema Mecl�s� (MUIS) tems�lc�ler� �le çevr�m �ç�
toplantıda b�r araya gelerek �k� ülke arasında helal belgel�
t�caret alanında muhtemel �ş b�rl�ğ� �mkanlarını
değerlend�rd�k.

16  Kasım   2022

18  Kasım   2022

Helal 20 Z�rves�nde B�r Sunum
Gerçekleşt�rd�k

Endonezya/Semarang’da gerçekleşt�r�len Helal 20
Z�rves�nde b�r sunum gerçekleşt�rerek akred�te helal
belgeler�n�n küresel karşılıklı tanınmasına �l�şk�n ülkem�z
yaklaşımı ve uygulamaları üzer�ne b�lg�lend�rmede
bulunduk.



HAK'tan Haberler
 

Türk�ye �le Endonezya Arasında Helal Kal�te Altyapısı Alanında Mutabakat
Zaptı İmzalandı

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) �le Endonezya
Cumhur�yet� D�yanet İşler� Bakanlığı Helal Ürün Güvences�
Düzenleme Kurumu (BPJPH) arasında helal kal�te altyapısı
alanında �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k mutabakat zaptı 17
Kasım 2022 tar�h�nde Endonezya/Semarang’da düzenlenen
Helal 20 (H20) Z�rves� kapsamında �mzalandı.
 
HAK Yönet�m Kurulu Başkanı Sn. Zafer Soylu ve BPJPH
Başkanı Sn. M. Aq�l Irham tarafından �mzalanan mutabakat
zaptı �le �k� kurum arasında eğ�t�m ve b�lg� değ�ş�m� alanları
başta olmak üzere yürütülecek ortak faal�yetler vasıtasıyla
�ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�, ayrıca HAK tarafından akred�te
ed�len helal belgelend�rme kuruluşları tarafından
düzenlenen helal belgeler�n�n Endonezya’da doğrudan
tanınmasına �l�şk�n ortak çalışmalar yürütülmes�
amaçlanmaktadır.
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19 Kasım   2022

T�carettek� tekn�k engeller�n azaltılması, helal belgel� ürün
ve h�zmet t�caret�n�n potans�yel�n�n güçlend�r�leb�lmes� ve
küresel sev�yede �şleyen güven�l�r b�r helal belgelend�rme
s�stem�n�n oluşturulab�lmes� adına HAK tarafından bugüne
kadar Kazak�stan, Pak�stan, Azerbaycan, Özbek�stan,
Cezay�r, Sudan, Kırgız Cumhur�yet� ve Katar’dak� �lg�l�
kurumlarla mutabakat zabıtları �mzalanmıştı.
 
Bu çerçevede, İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj�
Enst�tüsü (SMIIC) üyes� olan Endonezya �le �mzalanan bu
mutabakat zaptı da bu alanda ülkeler�m�z arasında hem
�k�l� �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�ne hem de uluslararası düzeyde
�ş b�rl�ğ�n�n artırılmasına katkı sağlayacaktır.



HAK'tan Haberler
 

Azerbaycan Standart Enst�tüsü �le İş B�rl�ğ� İmkanlarını Görüştük
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DSM ve JAKIM �le İş B�rl�ğ� İmkanlarımızı
Değerlend�rd�k

Malezya helal kal�te altyapısından sorumlu DSM ve JAKIM
tems�lc�ler� �le görüşerek �k� ülke arasında helal belgel�
t�caret alanında muhtemel �ş b�rl�ğ� �mkanlarını
değerlend�rd�k.

23  Kasım  2022

24. SMIIC Yönet�m Kurulu toplantısı kapsamında, Azerbaycan Standart Enst�tüsü (AZStand) �le b�r araya gelerek
kurumlararası �ş b�rl�ğ�n� güçlend�rmek �ç�n atılacak adımları değerlend�rd�k.

22  Kasım   2022

23  Kasım   2022

Endonezya Ulusal Standart Kurumu �le İş
B�rl�ğ� İmkanlarımızı Değerlend�rd�k

Endonezya Ulusal Standart Kurumu (BSN) heyet� �le b�r
araya gelerek helal kal�te altyapısının gel�şt�r�lmes�ne
yönel�k �k�l� �ş b�rl�ğ� �mkanlarını değerlend�rd�k.



HAK'tan Haberler
 

Türk�ye �le Rusya Federasyonu Arasında Helal Kal�te Altyapısı Alanında
Mutabakat Zaptı İmzalandı

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) �le Rusya Federasyonu
Federal Akred�tasyon H�zmet� (RusAccred�tat�on) arasında
helal kal�te altyapısı alanında �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k
mutabakat zaptı, 8. Dünya Helal Z�rves� �le 9. İİT Helal Expo
çerçeves�nde 24 Kasım 2022 tar�h�nde İstanbul’da
�mzalandı.
 
Mutabakat zaptı �le ülkem�z ve İslam Ülkeler� Standartlar ve
Metroloj� Enst�tüsünün (SMIIC) gözlemc� üyes� Rusya
Federasyonu arasında helal akred�tasyon ve helal ürünler�n
uygunluk değerlend�rmes� �le d�ğer �lg�l� süreçler dah�l
olmak üzere helal kal�te altyapısı alanında �ş b�rl�ğ�n�n
güçlend�r�lmes� ve bu alanda tecrübe, �y� uygulama
örnekler� ve b�lg� değ�ş�m�ne �mkan sağlanması
hedeflenmekted�r.
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25 Kasım   2022

Küresel sev�yede �şleyen güven�l�r b�r helal belgelend�rme
s�stem�n�n oluşturulab�lmes�, t�carette tekn�k engeller�n
kaldırılması ve helal belgel� ürün ve h�zmet t�caret�n�n
potans�yel�n�n güçlend�r�leb�lmes� amacıyla daha önce
Kurumumuz �le Kazak�stan (Kazak�stan Ulusal Akred�tasyon
Merkez�-NCA, Kazak�stan Standard�zasyon ve Metroloj�
Enst�tüsü- KazStandard), Pak�stan, Azerbaycan
(Azerbaycan Cumhur�yet� Ekonom� Bakanlığı Ant�tekel ve
Tüket�c� P�yasası Kontrolü Devlet H�zmet�, Azerbaycan Gıda
Güvenl�ğ� Enst�tüsü) Özbek�stan, Cezay�r, Sudan, Kırgız
Cumhur�yet�, Katar ve Endonezya’dak� �lg�l� kurumlarla da
mutabakat zabıtları �mzalanmıştı.



HAK'tan Haberler
 

8. Dünya Helal Z�rves� ve 9. İİT Helal Expo Fuarı Gerçekleşt�r�ld�

İslam T�caret� Gel�şt�rme Merkez� (ICDT) �le İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) �ş b�rl�ğ�nde
düzenlenen 8. Dünya Helal Z�rves� ve 9. İslam İş B�rl�ğ�
Teşk�latı (İİT) Helal Expo Fuarı gerçekleşt�r�ld�.
 
Cumhurbaşkanlığı h�mayes�nde bu yıl "Sürdürüleb�l�r T�caret
İç�n: Global Helal Endüstr�s�n�n Gel�ş�m�n� Tüm Yönler� �le
Keşfed�n" mottosuyla İstanbul Fuar Merkez�'nde
gerçekleşt�r�len etk�nl�k kapsamında "Helal Kal�tel� Altyapı;
Standartlar ve Uygunluk Değerlend�rmes�" başlıklı panel
düzenlend�.
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25 Kasım   2022

Açılış konuşmasında Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK)
Yönet�m Kurulu Başkanı Zafer Soylu tüket�c�ler�n güven�l�r
şek�lde helal sert�f�kalı ürünlere ve h�zmete er�ş�m�n�n
sağlanması gerekt�ğ�ne �şaret ederek, bu ürünler�n ve
h�zmetler�n uluslararası t�carete dolaşımının sağlanması
gerekt�ğ�ne d�kkat çekt�. Soylu, helal sert�f�kasyonu �ç�n
küresel b�r yaklaşıma �ht�yaç olduğuna �şaret ederek,
tüket�c�ler�n, üret�c�ler�n ve h�zmet sağlayıcıların ve
hükümetler�n �ht�yaçları göz önünde tutularak
oluşturulacak altyapının uluslararası kabul ed�leb�l�r,
anlaşılab�l�r, net ve kapsamlı standartlarla
uygulanab�leceğ�n� ve bu standartların da tekn�k
gerekl�l�kler� de kapsamak zorunda olduğunu kaydett�.
 
Gelecek yıllarda helal t�caret�n ülkeler arasında daha �y� b�r
�ş b�rl�ğ�ne dayalı hale geleceğ�n� �fade eden Soylu, "Küresel
çapta kabul ed�lm�ş b�r akred�tasyon mekan�zması aslında
güven�l�r, �nanılır helal sert�f�ka s�stem�n�n oluşmasına
katkıda bulunacaktır." değerlend�rmes�nde bulundu.



HAK'tan Haberler
 

- "Helal t�caret helal belgeler �le güvence altına
alınab�l�r"
 
Panel�n “Helal Kal�te Altyapısı: Standartlar ve Uygunluk
Değerlend�rme” konulu oturumunda “Helal Kal�te
Altyapısının B�r Unsuru Olarak Helal Akred�tasyonun Önem�”
başlıklı b�r sunum gerçekleşt�ren Helal Akred�tasyon
Kurumu (HAK) Uluslararası İl�şk�ler Da�res� Başkanı Yas�n
Kocabıyık, konuşmasında farklı ülkelerde uygulanan farklı
standartlar neden�yle tüket�c�n�n kafa karışıklığı ve güven
sorunu; üret�c�n�n de ek mal�yet ve zaman kaybı
sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını �fade ett�. Bu
problemler�n çözümü �ç�n uluslararası helal standartların
gerekl�l�ğ�ne d�kkat çeken Kocabıyık “Helal Akred�tasyon
Kurumu olarak b�ze son 3 yılda 80'�n üzer�nde başvuru
yapıldı, 28’�n� olumlu sonuçlandırdık, 31 tanes�ne �se
uluslararası standartları karşılamadıkları gerekçes�yle ret
verd�k. Bu değerlend�rme yöntem�yle hedef�m�z güven�l�r
belgeler�n dolaşımını sağlamak” ded�.
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26 Kasım   2022

SIIL HALAL'e Akred�tasyon Belges� Tesl�m
Ed�ld�

OIC/SMIIC 2:2019 standardı uyarınca akred�te ed�len SIIL
Halal adlı Brez�lyalı belgelend�rme kuruluşuna helal
akred�tasyon statüsünü gösteren belge tesl�m ed�lm�şt�r.

TBB Genel Sekreter� Dr. Hayr� BARAÇLI'nın
HAK'a Z�yaret�

Kurumumuzda ağırladığımız Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ�
Genel Sekreter� Sn. Dr. Hayr� BARAÇLI �le kurumlar arası �ş
b�rl�ğ� �mkanlarını değerlend�ren ver�ml� b�r görüşme
gerçekleşt�rd�k.

01 Aralık   2022



HAK'tan Haberler
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08 Aralık   2022

SETBİR Kurumumuzu Z�yaret Ett�

Türk�ye Süt, Et, Gıda Sanay�c�ler� ve Üret�c�ler� B�rl�ğ�
(SETBİR) Yönet�m Kurulu Başkanı Sn. İsa Coşkun ve Genel
Sekreter� Sn. El�f Yücel'� Kurumumuzda ağırlayarak
Kurumumuz çalışmaları �le ülkem�zde 4 Haz�ran 2023
tar�h�nde uygulanmaya başlanacak helal akred�tasyon
zorunluluğu hakkında b�lg� paylaşımında bulunduk.

HAK ve TİKA Arasında İş B�rl�ğ� Protokolü İmzalandı

Kurumsal �ş b�rl�ğ� çalışmalarını resm� b�r zem�ne taşımak üzere Kurumumuz ve T.C. Kültür ve Tur�zm Bakanlığı
Türk İşb�rl�ğ� ve Koord�nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında helal kal�te altyapısının güçlend�r�lmes� amacına
matuf �ş b�rl�ğ� protokolü 13.12.2022 tar�h�nde TİKA ev sah�pl�ğ�nde �mzalanmıştır. 

14 Aralık   2022

İmzalanan �ş b�rl�ğ� protokolü, yurt �ç� ve yurt
dışında helal akred�tasyon ve helal belgelend�rme
alanlarında farkındalık oluşturma, helal belgel� ürün
ve h�zmetler�n yaygınlaştırılması �ç�n yetk�n �ş ve
�nsan gücüne kavuşma, kurumlar arasındak� b�lg�
ve tecrübe paylaşımını mümkün kılacak �ş b�rl�ğ�n�
güçlend�r�p daha �ler� sev�yelere taşıma g�b�
hedefler� gerçekleşt�rmey� amaçlamaktadır.
 
Geçt�ğ�m�z dönemde HAK ve TİKA �ş b�rl�ğ�nde
Özbek�stan’ın helal kal�te altyapısının
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k b�r tekn�k eğ�t�m
gerçekleşt�r�lmes�yle başlayan süreç bundan sonra
da gerek yurt �ç� gerekse de yurt dışında tekn�k
b�lg� ve tecrübe paylaşımına yönel�k �ş b�rl�ğ�
çalışmalarıyla devam edecekt�r.



HAK'tan Haberler
 

Helal Akred�tasyon Kurumu kozmet�k sektörünü de akred�tasyon
faal�yet�ne dah�l ett�

2019 yılından bu yana öncel�kl� olarak gıda ürünler�n�n helal belgelend�rmes�n� yapan kuruluşlara akred�tasyon h�zmet�
sunan Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK), bu suretle farklı ürün gruplarına yönel�k 800’ün üzer�nde helal belges�n�
akred�tasyon kapsamına almış bulunmaktadır.
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B�l�nd�ğ� g�b�, helal belgelend�rme sadece gıda ürünler� �le sınırlı olmayıp özell�kle kozmet�k sektöründe de helal
belgelend�rmeye yönel�k c�dd� b�r talep bulunmaktadır. Bu kapsamda, kozmet�k ürünler�ne yönel�k helal belgelend�rme
faal�yetler�n�n yetk�n ve tarafsız kuruluşlarca gerçekleşt�r�lmes� ve bu alandak� güven unsurunun sağlanab�lmes� �ç�n en
güçlü araç şüphes�z akred�tasyondur.

2022 yılı �çer�s�nde farklı ürün grupları ve uygulama alanları �ç�n helal akred�tasyon kapsamını gen�şleten HAK, kozmet�k
ürünler�n� helal olarak belgelend�recek kuruluşları da helal akred�tasyon kapsamına dah�l etmeye başlamıştır. Bu
doğrultuda Türk Standartları Enst�tüsü, yapılan t�t�z �ncelemeler ve yer�nde denet�mler net�ces�nde kozmet�k ürünler�ne
helal belges� düzenlemede yetk�lend�r�lm�şt�r.

Kozmet�k ürünler�n� belgelend�ren kuruluşlar �ç�n OIC/SMIIC yaklaşımına göre helal akred�tasyon h�zmet� sunan küresel
bazdak� �lk ve şu an �ç�n tek otor�te olan HAK, denet�mler�ne devam edecek, bu denet�mler net�ces�nde uluslararası standart
gerekl�l�kler�n� sağladığını tesp�t ett�ğ� yerl� ve yabancı belgelend�rme kuruluşlarını akred�te etmeye devam edecekt�r.



HAK'tan Haberler
 

"Dünyada ve Ülkem�zde Helal Belgelend�rme ve Akred�tasyon" konulu
konferans düzenlend� 

Karamanoğlu Mehmetbey Ün�vers�tes� (KMÜ) Gıda Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�
(GIDAMER) �le Gastronom� ve Aşçılık Öğrenc� Topluluğu tarafından "Dünyada ve Ülkem�zde Helal
Belgelend�rme ve Akred�tasyon" konulu konferans düzenlend�.
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Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Da�re Başkanı Erdem
Başdem�rc�, 'Dünyada ve Ülkem�zde Helal Belgelend�rme ve
Akred�tasyon Gel�şmeler�' konusunda sunum gerçekleşt�rd�.

Başdem�rc�, sunumunda tekn�k kavramlara açıklık get�rerek
şunları söyled�: "Helal, İslam� kurallar çerçeves�nde
tüket�lmes�ne �z�n ver�len ürün ve h�zmetlerd�r.
Belgelend�rme, b�r ürünün veya h�zmet�n konuyla �lg�l� tekn�k
düzenlemelere veya standardına uygunluğunun yeterl� ve
yetk�l� kılınmış b�r kuruluş tarafından değerlend�r�lmes� ve
uygun bulunanlar �ç�n b�r uygunluk belges�n�n
düzenlenmes�d�r. Akred�tasyon �se belgelend�rme
kuruluşlarının üçüncü b�r tarafça bel�rlenen tekn�k kr�terlere
göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız b�r kamu kuruluşu
tarafından onaylanması ve düzenl� aralıklarla
denetlenmes�d�r. Helal Belgelend�rme, tüket�c�ye sunulan
ürün ve h�zmetler�n İslam� kurallar ışığında hazırlanan �lg�l�
standartlara uygun olup olmadığının bel�rlenmes�
faal�yet�d�r. Belgelend�rmeye konu endüstr�ler; gıda başta
olmak üzere kozmet�k, loj�st�k h�zmetler�, hayvan yem�,
eczacılık, tur�zm h�zmetler� ve b�r�mler� �le ambalajlamadır."

Da�re Başkanı Başdem�rc� konuşmasının
devamında helal belgelend�rme tar�hçes�, çeş�tl�
ülkelerde helal belgelend�rme uygulamaları,
karşılaşılan sorunlar ve SMIIC akred�tasyon sürec�
hakkında detaylı b�lg�ler aktardı. Helal
Akred�tasyon Kurumu (HAK) hakkında da
açıklamalarda bulunan Başdem�rc�, “HAK; helal
akred�tasyon h�zmet� sunar. Helal akred�tasyon
alanında Türk�ye’y� tems�l ederek uluslararası
�l�şk�ler� yürütür. HAK akred�tasyonuna sah�p helal
belgeler�, tüket�c� �ç�n öneml� b�r güven unsurudur.
F�rmalar �ç�n �se büyük b�r prest�j kaynağıdır." ded�. 



HAK'tan B�lg�ler
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-Kurumumuzun 2022 yılı �çer�s�nde verd�ğ� belge sayısı ned�r?

Helal Akred�tasyon Kurumu’na (HAK) bugüne kadar 35’� yerl� ve 33’ü yabancı olmak üzere 68 uygunluk değerlend�rme
kuruluşundan kapsam gen�şletme başvurusu da dah�l olmak üzere toplam 88 akred�tasyon taleb� gelm�şt�r. Söz konusu 88
adet taleb�n tümünün, başvuran kuruluşların ulusal ve uluslararası kurallara ve standartlara göre belge ver�p
vermed�kler�ne yönel�k �ncelemeler� HAK personel� tarafından b�t�r�lm�ş, eks�kl�kler �lg�l� kuruluşlara b�ld�r�lm�şt�r. Gel�nen
noktada HAK, toplam 28 akred�tasyon kararı almıştır. Alınan akred�tasyon kararları, ürün ve h�zmetler� helal olarak
belgelend�ren yerl� ve yabancı kuruluşların yanında ve personel belgelend�rmes� yapan kuruluşlar �le laboratuvarları da
kapsamaktadır. Ayrıca toplam 88 dosya arasından 33 tanes� de başvuru sah�b� kuruluşların asgar� gerekl�l�kler�
sağlayamamalarından dolayı olumsuz olarak net�celend�r�lm�şt�r. Ger�ye kalan tüm dosyaların �se tekn�k �ncelemes�
tamamlanmış ve tesp�t ed�len eks�kl�kler kuruluşlara b�ld�r�lm�şt�r. Bu m�nvalde �lg�l� kuruluşların eks�kl�kler�n� g�dermes�n�n
ardından başvuruları tak�p eden aşamalara sevk ed�lmekted�r.

-Genel olarak hang� sektörlerde helal belges�ne sah�p olunab�l�yor?

Ülkem�zde ve dünyada ağırlıklı olarak gıda sektöründe yoğun b�r helal belgelend�rme hacm�n�n olduğunu görüyoruz. Bu
kapsamda kes�mhaneler�n, dayanıklı veya dayanıksız gıda ürünler� �mal eden f�rmaların tüket�c� terc�hler� uyarınca ürünler�
�ç�n helal belges� aldıklarına rastlamak mümkündür. Ancak son zamanlarda helal belgelend�rmen�n gıda endüstr�s� �le sınırlı
kalmadığına şah�tl�k ed�yoruz. Bu kapsamda hem yemek sunumu ve gıda ambalajları g�b� doğrudan temel gıda endüstr�s�yle
bağlantılı sektörler�n hem de kozmet�k ve tur�zm h�zmetler� g�b� farklı d�nam�klere sah�p sektörler�n de helal
belgelend�rmeye konu ed�n�lmeye başladığını görmektey�z. N�tek�m HAK da 2022 yılı �t�bar�yle sayılan tüm bu alanlarda helal
belgelend�rme faal�yet� yürüten kuruluşları asgar� gerekl�l�kler� sağlamaları hal�nde akred�te etmekted�r.

-Helal belges� almanın şartları ned�r?

Helal belges�nde en öneml� unsurun güven olduğunu, güven�l�r b�r helal belges�n�n de bağımsız b�r kamu otor�tes�nce
denetlen�p akred�te ed�lm�ş kuruluşlardan tem�n ed�lmes� gerekt�ğ�n� vurgulamakta fayda var. Bu çerçevede düşünecek
olursak, akred�te b�r helal belges� alab�lmek �ç�n, İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı üyes� ülkeler�n gen�ş katılımlarıyla hazırlanarak bu
alandak� en uygulanab�l�r standartları tems�l eden İslam Ülkeler� Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) kurallarına uygun
hareket ed�lmes� gerekecekt�r. SMIIC kuralları da gıda, kozmet�k ya da tur�zm sektöründe faal�yet gösteren b�r �şletmen�n
üret�m ve h�zmet sunum esaslarından tutun, b�lg�-belge yönet�m� ve çevresel şartlara kadar çok gen�ş yelpazede asgar�
gerekl�l�kler� ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda HAK veya HAK g�b� SMIIC yaklaşımını esas alan b�r otor�te tarafından
akred�te olmuş b�r belgelend�rme kuruluşu, sahada gerçekleşt�receğ� tetk�kler net�ces�nde tüm bu gerekl�l�kler� sağladığını
doğruladığı b�r �şletmeye helal belges� düzenleyeb�lecekt�r.



HAK'tan Haberler
 

Önem� g�derek artan helal belgelend�rme alanında beşerî
sermayen�n güçlend�r�lmes� gerekl�l�ğ�n�n farkında olarak
hareket eden Helal Akred�tasyon Kurumu, İslam Ülkeler�
Standartlar ve Metroloj� Enst�tüsü (SMIIC) �le b�r �ş b�rl�ğ�
protokolü �mzalamış ve dünya genel�nde helal kal�te altyapısı
alanında b�r "eğ�t�m üssü" hal�ne gelme hedef�yle farklı
alanlarda eğ�t�mler düzenlemeye başlamıştır.

Bu kapsamda bugüne kadar 32 eğ�t�m düzenleyerek 660’dan
fazla katılımcıya ulaşan HAK, 300’den fazla katılımcıya
uluslararası alanda kabul gören ve SMIIC tarafından da
tanınan başarı sert�f�kası düzenleyerek helal belgelend�rme
sektörüne akt�f olarak katılımlarını sağlamıştır. Özell�kle yurt
dışında Avustralya’dan H�nd�stan’a, Tunus’tan Azerbaycan’a
kadar 26 farklı ülkeden bu alanda faal�yet gösteren ya da
gösterecek olan 100’ün üzer�nde sektör profesyonel� HAK
eğ�t�mler�nden faydalanmıştır. 

2022 yılında HAK, helal uygunluk değerlend�rme
kuruluşlarında çalışan/çalışacak k�ş�lere yönel�k Türkçe ve
İng�l�zce tekn�k eğ�t�m, helal testler� uygulayan
laboratuvarlarda çalışan/çalışacak k�ş�lere yönel�k eğ�t�m,
helal standartları temel eğ�t�m�, helal belgelend�rme programı
dokümantasyon ve uygulama eğ�t�m�, helal tur�zm standardı
eğ�t�m�, helal kozmet�k standardı eğ�t�m�, helalle �lg�l�
faal�yetlerde bulunan k�ş�ler�n belgelend�r�lmes� standardı
eğ�t�m� olmak üzere 7 farklı alanda toplamda 18 eğ�t�m
düzenlenm�şt�r. Bu eğ�t�mlerden b�r kısmı helal kal�te alt
yapısını tes�s etmek ve gel�şt�rmeye yönel�k �mzalanan �ş
b�rl�ğ� protokoller� kapsamında gerçekleş�rken büyük b�r
kısmı da kamuya açık düzenlenm�şt�r.

2023 yılında HAK tarafından gerçekleşt�r�lecek eğ�t�mlere
https://www.hak.gov.tr/hak-akadem� �nternet sayfasından
er�ş�m sağlanab�lmekted�r.

Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarında Çalışan/
Çalışacak K�ş�lere Yönel�k İng�l�zce Tekn�k Eğ�t�m (14-
17.02.2022, 13-16.06.2022, 10-13.10.2022)
Helal Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşlarında Çalışan/
Çalışacak K�ş�lere Yönel�k Tekn�k Eğ�t�m (14-17.03.2022,
25-28.07.2022, 14-17.11.2022)

Helal Testler� Uygulayan Laboratuvarlarda Çalışan/
Çalışacak K�ş�lere Yönel�k Eğ�t�m (30-31.03.2022, 06-
07.04.2022)

Helal Belgelend�rme Programı Dokümantasyon ve
Uygulama Eğ�t�m� (11-12.05.2022)

Helal Tur�zm Standardı Eğ�t�m�  (25-26.05.2022, 01-
02.06.2022)

Helalle İlg�l� Faal�yetlerde Bulunan K�ş�ler�n
Belgelend�r�lmes� Standardı Eğ�t�m� (10-11.08.2022)

Helal Standartları Temel Eğ�t�m� (24-25.08.2022)

Helal Kozmet�k Standardı Eğ�t�m� (19-20.09.2022)

Özbek�stan Helal Kal�te Altyapısı Tes�s�ne Yönel�k Tekn�k
Eğ�t�m (06-10.06.2022)

Azerbaycan’da Helal Kal�te Alt Yapısının Tes�s�ne Yönel�k
Tekn�k Eğ�t�m (23-25.05.2022)

Azerbaycan’da Helal Testler� Uygulayan
Laboratuvarlarda Çalışan/Çalışacak K�ş�lere Yönel�k
Eğ�t�m (27-28.09.2022)

Kazak�stan Akred�tasyon Kuruluşu Yetk�l�ler�ne Yönel�k
OIC/SMIIC Standartlarının Uygulanışına Yönel�k Eğ�t�m
(24-25.10.2022)

2022 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER 

İmzalanan Mutabakat Zaptı Kapsamında Düzenlenen
Eğ�t�mler

Helal Akred�tasyon Kurumu (HAK) Eğ�t�m Üssü Olma Hedef�nde
İlerl�yor
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Basında HAK
 



SORU-CEVAP

İslami hassasiyetleri ön planda tutan tesislerin inşa edilmesi ve bu tesislerde
hizmet verilmesi alternatif bir turizm alanı olarak hızla gelişmektedir. Helal
turizm yalnızca tesis ve işletmelerde sunulan gıda ve içecekler üzerine
oturtulabilecek bir kavram değildir. Aksine helal turizm, servis edilen
yiyecek-içecek, verilen hizmetler, eğlence ve aktiviteler, konum, hizmetlerden
sorumlu personel gibi pek çok detayı kapsamaktadır.

Unutulmamalıdır ki; herhangi bir tesise veya kuruluşa verilen helal uygunluk
belgesi, diğerlerinin helal olmadığı veya uygunsuz olduğunu göstermez. Bu
durum, helal uygunluk alan tesisin/kuruluşun hususi olarak bu pazarda
faaliyet gösterme tercihinin bir yansımasıdır: Dolayısıyla helal pazarının
gerekliliklerine uyum sağlamak ve bu yöndeki yükümlülüklerini yerine
getirmek de yine bu tesisin/kuruluşun sorumluluğu olmaktadır.

Bu açıdan, hizmet sektöründe rekabetçi olmayı hedefleyen gerek Müslim
gerekse gayri-Müslim tüm ülkeler helal turizm pazarından pay alma
yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa'da özellikle İspanya, İtalya
gibi Türkiye'ye rakip Akdeniz ülkelerinin helal pazar fırsatlarını
değerlendirmek için çaba sarf ettiği araştırmalarla aşikardır. Söz konusu
konjonktürde, nüfusunun büyük bölümünü Müslümanların oluşturduğu ve
her yıl Müslüman coğrafyasından milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye’nin de
-hizmet ticareti önceliklerini gözeterek- bu alanda atılımlar yapması artık bir
tercih değil iktisadi zorunluluk halini almıştır. 

 

GÖRÜȘ

Soru
Helal turizm nedir? Bu alanda faaliyet göstermek için alkol
satmamak ya da alkol servisi yapmamak yeterli midir?Cevap
Helal kavramı yalnızca yiyecek-içecekler ile değil, birçok farklı alandaki
tüketim tercihleri ile doğrudan ilişkilendirilebilecek bir İslami değere işaret
etmektedir. Bu bağlamda, hayatın her alanında helal ürün ve hizmetlere
erişimi öncelikli tutan tüketiciler için her sektörde farklı alternatifler
geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Turizm sektörü de ekonomik
büyüklüğü dikkate alındığında geniş bir yelpazede hizmet sunmanın elzem
olduğu önemli sektörlerdendir.
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