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BİLGİLENDİRME METNİ 

Helal standartlarına uyum sağlanması ve helal belgelendirmesi ülkemizde gönüllülük esasına 

dayanır. Bununla beraber, helal olarak belgelendirilen bir ürün veya hizmetin güvenilir olması, 

tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı 

yanıltmayacak şekilde yapılması kamu menfaatinin bir gereğidir.  

Bu itibarla, “helallik şartlarına uygun” iddiasıyla belgelendirilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye 

yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemesi için bu belgelendirme faaliyetlerinin bağımsız ve yetkin bir 

kamu otoritesince düzenli olarak denetlenmesi elzemdir.   

Ülkemizde helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya Kanunen yetkili tek kamu organı olan 

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten 

kuruluşları OIC/SMIIC Helal Standartları Serisi uyarınca akredite etmektedir. 

04 Haziran 2022 tarihi itibariyle, HAK tarafından sunulan helal akreditasyon hizmetlerinin 

yasal durumuna ilişkin bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. 7060 sayılı Kanunda yapılan 

değişikliğe istinaden; Türkiye’de piyasaya arz edilecek ve HAK’ın akreditasyon hizmeti 

verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürün ve hizmetlere yönelik helal uygunluk 

değerlendirmesi yapacak kuruluşların, HAK tarafından helal akreditasyonu zorunlu hale 

gelmiştir. 

Yapılan düzenlemeyle ülkemizde gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk 

değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi, ancak bu faaliyetlerin helal 

akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicinin doğru bilgilendirilmesi hem 

de kamu refahına katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu suretle hiçbir denetimden geçmeyen 

belgelendirme kuruluşlarının helal belgelendirme yapamaması ve piyasadaki güvenilir olmayan 

helal belgelerinin dolaşımı engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Düzenlemenin detayları aşağıda maruzdur. 
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7060 SAYILI HELAL AKREDİTASYON KURUMU İLE İLGİLİ BAZI 

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN 

 

MADDE 9- 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 

“(2) Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. 

Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon 

hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal 

uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal 

Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları 

kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur. İhraç 

edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik 

düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal 

uygunluk değerlendirmeye konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla, 

bu fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.” 

 

MADDE 10- 7060 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“İdari para cezaları 

EK MADDE 1- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket 

edenlere ve ikinci fıkrasına aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme 

hizmeti veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100.000 

Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır. 

(2) Bu madde hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli 

ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna 

başvurulabilir.” 

 

MADDE 11- Bu Kanunun; 

a) 9 uncu ve 10 uncu maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,  

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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INFORMATIVE NOTE 

Halal certification and compliance with halal standards are voluntary in Türkiye. However, it 

is a requirement of the public interest that a halal certified product or service to be reliable, not 

subject to change and that marking, labelling and certification of product are carried out in a 

way that does not mislead the consumers. 

It is essential that halal certification activities are regularly assessed by an independent and 

competent public authority in order to ensure that the products and services certified for 

"compliance with halal requirements" do not provide false and misleading information to the 

consumers.  

Being the only legal entity with the public authority to provide halal accreditation services in 

the Republic of Türkiye, the Halal Accreditation Agency (HAK) has been actively accrediting 

organizations involved in halal conformity assessment activities, based upon OIC/SMIIC Halal 

Standard Series.  

There has been a recent development on the legal status of halal accreditation services provided 

by the HAK. Pursuant to an amendment to the Law No. 7060, halal accreditation by the HAK 

shall be obligatory for the bodies providing halal conformity assessment for products and 

services which will be placed on the Turkish market and are subject to conformity assessment 

in the fields for which HAK provides accreditation services.  

With the envisaged arrangements, it is aimed to maintain the voluntary basis for halal 

conformity assessment activities but to notify the consumers correctly and to contribute to the 

public welfare via taking such activities under the assurance of halal accreditation. In this 

regard, prevention of both the halal certification activities of non-assessed certification bodies 

and the circulation of unreliable halal certificates in the market are targeted. 

The details of amendment can be seen below. 
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AMENDMENTS TO THE LAW NO. 7060 CERTAIN REGULATIONS REGARDING 

HALAL ACCREDITATION AGENCY 

 

ARTICLE 1- The following paragraph has been added to Article 3 of the Law No. 7060 dated 

01.11.2017 on Certain Regulations Regarding Halal Accreditation Agency.  

“(2) Halal conformity assessment activity is voluntary in Türkiye. However, halal accreditation 

by the Halal Accreditation Agency or by the authorized institutions of other countries within 

the scope of bilateral or multilateral mutual recognition agreements of which the Halal 

Accreditation Agency is a party, is obligatory for the bodies providing halal conformity 

assessment for products and services which will be placed on the market and are subject to 

conformity assessment in the fields in which Halal Accreditation Agency provides accreditation 

services. The second sentence of this paragraph shall not be applied for the halal conformity 

assessment activities of the products and services to be exported within the scope of the 

demands of the markets of customer countries as well as the technical regulations of relevant 

countries, provided that the products and services subject to halal conformity assessment are 

not supplied to the domestic market.”  

ARTICLE 2- The following additional article is added to the Law No. 7060.  

“Administrative Fines  

ADDITIONAL ARTICLE 1- (1) An administrative fine from 100,000 Turkish liras to 

1,000,000 Turkish liras shall be imposed by the Board of Directors of the Halal Accreditation 

Agency, upon those violating the first paragraph of Article 3 of this law and upon the bodies 

violating paragraph 2 via providing halal conformity assessment services without accreditation.  

(2) Legal action can be taken in administrative courts in accordance with Law No. 2577 dated 

06.01.1982 on Administrative Jurisdiction Procedures against the administrative sanction 

decisions imposed in accordance with the provisions of this article.”  

ARTICLE 3- This Law shall enter into force one year after the date of publication. 


