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ODALARIMIZA ( 2021/102 ) SAYILI GENELGE;
İLGİ; Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ile MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.
Şti arasında imzalanan 27.04.2021 tarihli İşbirliği Protokolü.

İlgi protokol ile Birliğimize bağlı oda üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıp ve mesleğin genel
menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini sağlamak amacıyla MD Belgelendirme kuruluşu ile işbirliğine gidilmesi
uygun bulunmuştur. İmzalanan protokol ile MD Belgelendirme kuruluşunun yetkili olduğu 34 alanda isteyen oda
üyelerimizin belgelendirme iş ve işlemleri yürütülecektir.

Adı geçen protokol çerçevesinde, bağlı odalarımız üyelerinden mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olup, teşvik
kapsamında bulunan ve MD kuruluşunun ekte belirtilen (Ek-1) yetkili olduğu alan ve mesleklerde Birliğimiz
aracılığı ile 31.Aralık.2021 tarihine kadar sınavlara alınacak adaylardan hiçbir şekilde sınav ücreti talep
edilmeyecek ve sınava gireceklerin tek nokta başvuruları Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Bu doğrultuda;
1. Belgelendirme yetkili alanlar listesinin (Ek-1) titizlikle incelenmesini,

2. İlgili alanlarla iştigal eden oda üyelerimizden mesleki yeterlilik belgesi sınavına girmek isteyenlerin ekte
sunulan başvuru formunu (Ek-2) doldurmasını,
3. Üyelerinizin doldurmuş oldukları başvuru formlarının her ayın ikinci ve dördüncü pazartesi günlerinde
birliğimize elden teslim edilmesini,

4. Sınavlara başvuruda bulunup, mazeretsiz olarak sınavlara katılmayan odalarımız üyesi adayların sınav hakkını
kullanmış sayılacakları dikkate alınarak, başvuruların bu doğrultuda planlanmasını,

5. Sınav ve belge ücreti teşvikinin 31.Aralık.2021 tarihinde sona ereceği ve yaşanan pandemi sürecinin devam
ettiği de gözönüne alınarak, konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi için;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla…

Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Hüseyin AR
Başkan Vekili

EKİ:
Ek-1 Belgelendirme Yetkili Alanlar Listesi.( 1 Adet, 2 Sayfa )
Ek-2 Başvuru Formu.( 1 Adet, 1 Sayfa )

AÇIKLAMA: Konu ile ilgili her türlü sorunuz için Eğitim, Proje ve AR-GE Birimi, Proje Asistanı Sinem ASLAN
DOĞANOĞLU’nu arayabilirsiniz.


