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Ilgi : Helal Akreditasyoıı Kurı:ınu'ndan alınan a2.06.2021 tarihli ve 6435808l sayl1ı yazl' <l

llgi'de kayıtlı ve
tarihlerinde helal
çevrimiçi eğitim

Yazıda devamla,
belirtilmektedir.

eğitim kontenjan ıııın 20 k işiyl e s ıırırl anc1ırı ldığ ı ]<atılım iicretinin 1.000 Tllkişi o1duğu

Bilgilerini ve oda/Borsanız üvesi

Saygılarınrla,

e-ü*1a,

Mustafa SARAÇöZ
Genel Sekreter

ilgili firnialara drıyıırulmasInI rica e<jerin-ı.

EK:Helal Akreditasyon Kurunıu'ndan alıııan yazı (3 sayfa)

ekte bir örneği sunulan yazıda,l'{elal Akreditasyon Kuruınu taraflndan 2l-24Haziran2021uygunluk değerlendirme kuruluşlarıncla çailşan/çalışacak kişilere yöııelik teknik mahiyetteveri leceği bildirilınektedir.
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T.C,
HELAL axRrnİr'nsYoN KURLJMU

'.'-' U.l,uslararısı iıİşkiıer f}airesİ Başkaıılığı

Sayı : b.3705'1160_770-0006435808l
Konu : Hclal Tekııik Eğiıinıi

DAĞITıM YERLpRİNE

Bitindiği üzcrc, Hc.lal Akrcdıtasyon -Kııruııııılun (tIAK) görevleri arasında lıelal uyguııluk
cleğerlcndirme kıırııluşlarını akredite etmenin yafil slra lielal belgetendirme özelindc sektör puyjr!ıur,ru
ve profesyonellere yöııelik eğitiıı'ıler düzeıılenrck de yer alııraktatlır-

Bu kapsamda, helal uyguıluk rieğerleııdirınc kıırıılıışlarlırda (belgeleııdirme iıuruluş}aij
çalışan/çalışacak kişilcrc }önclik olarak 21-24 Haziı'an 202I tarihleri aıasında teknik ınahiyette eğıtını
verilıııes i plaıılaıııı'ıaktadı r.

Söz koııusıı cğitim; islam işbiı'liği Teşkilııti'nın (Iİ't') itgili kurulıışu olan islanı ülkeleri Standartlar ye
Metı'oloji Enstitüsii (SMllC) larafınc1an ynyıııilanan "(JlC7SI\4IIC l: 20[9 IIelal Gıcta içiıı GencI
Cereklilikter'' ve "oIC]lSMlIC 2'.2(\l9 Uygunluk Değcılcııciirııcsi _ Hclal Bclgclcn<linncsı Yapan
Kıırulıış}ar için (iercklilikicr'' stanclartlırı ile söz kolııısiı bclgclcrde-atıİta bıllunulan sMIiC standajları
ile IS0 Staııclanlarıııın itgiIi nradclclcri başta olıııak iizere diğer'tekııil< ı:ıetiıı1erin yanı sıra Helal
Akrcdiıasyori Kı.ıruınıınuıi ;i}çı-eılitas1,ı-ııı siireçlerini içernıektedır.

Başvı"ıru lbnıu itişikte yer alan ı'e 4 giin (toptanı l6 saat) süre j]e MICRoSoF'l"rİiAMS'e uygrılaııası
iızeriırdeı canlı çevrinı içi {oııline) katılını şeklin<le ıasarlarıaıı cğitim prögralnlntn kontcııjanı zÖ ıışı oıup
katılıııl iiçreti I .000'I'L/kişi'dir.

B i lgilcrini ve paydaşl ara d rıyuılılırias ı husrısrında gcreğini ar ıJ riça ederiıır.

Z*fer SOYLU
Yönetirn Kurulu Başkanı

Ekı Baswnı Forını-ı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Ktiçük ve oı'ta ÖlçckIi İşlctıııeIeı'i Celiştiırı'ıil vç Dcsıç:kjuırıc İçjı:'esi I}aşkanlığı (KoSCEts)
Tiirkiyc odalar ve |]orsalar Biıiığin* (l'CL}ts)
Türkiyc ihracatçılar Mcclısi Başkanliğlna ('riM)
Uygunluk l)eğerlendirmcsi l)cnıeğiııe (U DDER)
'l'ünı Gıda Dış Ticarcı Denıeğiııe (TüGıDEIi)

l}ıı l'ıclgc giiv*ılli clckıı tıııii; ıııızı ilc iııızlıllıııı'lıiştıı

Belge Doğrıı}ama Korltı ; D l 05 l 2 54_94 l B-4749-B3CC-756i9DBr'2 i 5 E htl ps:#ıv*,ıv, ı uık iye. gov.ır/ıi carcı-bakan}igi.cbys
Adrcs: Mıısıaliı Kcnııl Mahı]lesi ? l20. Cıdtje nto:]2 ü65]0
Çankaya/ANKARA
Tcie foıı No: 03]2 939l}83.1 Faks iı-o: 0]l2 ]l9 55 31
c_l'osıa: caııstı. ılpdogan1iı]hıık' gov.tr
[ııtcnıcl Adrcsı: \v\\'w'liüarCl.g(rv.tr
KEP Adresi : ıc lıel ılnkrcdi tas.-voıı(iı}hs0 ) . k cp. ı r

iiiıt lııir]l. iC7C sı1.ılı I]i,:ıiı<ı,ı,l lıııı,ı ii,ıııııılıııı;l (jr]l. :iı,V. ' l, i.li Liıı.,l,ıt ]l'rl.ı ]I 1,,jl ili,ll|ıilı

A;'rıntıh biig[ için
Caıısıı ALPDoÖAN

V'H'K.ı
'lblcfoıı No: 0] ı2 93çü8]4
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2l-24 Haziran 2021
nĞirİvı

tarihIeri arasında düzenienecek
BAşwRtI F0RIVIU

ADAYIN

---= C y',k*t. L.*"t Fotoğraf
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f] l}aşlang,ıç

I Başlangıç

Çalışı1,oı {o ! ı k ısıı ı cİ c> lclıı rıın ıı:)

şycri Adresi:

ılışmı Süı'csi:

İ q]alış,nıyor* (I}u kısnıı seÇlİyscİı,: 4!ı kısııı okıqııııu:'}

İ [.lcrctsiz başvıını şarılaıını kaışıiadığıınıİan boşuurrffi,
ıda değcrle ndirilmcsini ıulep cdiytırunı

İ}1ıoslı ıdrcsi;illobil Tcl Xq:bit Tel ,[s:

(ONUSU":

ıRİHİ":

&4şV tJRı.' YA PIL,;\ N tr(; i'rı M İN

ü ırııs i":

Ödgndi 1 Dekont J{ı:
DğMı]
URUi\'ı tJ'-' Ljçreısiz- bısr,ııru,,. \

BU I}^ŞVURU F0RMUNIJ cI.lırÇEĞli
UYG UN 0LARA K IX}LDU LrDUpı

'I'arih ye İnıza: Adı ve So1'adı:

J'arih yc iınıı:

II(LAMAI,AR:

tl-.:ıpıu::tıı ı,ıı]ıına ( X ) ko).ınılk su lcı j yl g bcl i rı i l cue k t i r.

J- Sorularııı bir !'eya birkıçünı ceYipİ1Lııİıüklııulı!ııeü'i ciikkatc aJınıııayacaktır

'_-9:ıığ-ı[ı'ı. bcyıııda bıı]ııIıduğu tcsril cdilcılier cğiıinıc^alınınayacıklıırciır

FöIıMU İı\CELIiYltN'"

noĞt,ıİ 1'^RıHl

uĞlriıı oı]R(]ülU
Ir'fzuN OLLJNı\N
üNİvıııSl'ı'ı,; (IiAktllte
vc l|tiliinı, ilIczıınlyet

ijııı,ıxıı N{€sLuĞi

}'A8ANC! Dıı. Blı-Cİ

dıyın Yızışnıo
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tarİlı lcri a rasında *lüzen lenecck
RAŞVURU F'oRMti

* Ücrctsiz Eğiiin'ı Başvuru, Şartları;

Üniversiıclcrin ön lisans ve lisans [ıölünr]crindcn: \/ctcrincr. Ziıaaı' ilahiyat. lslanıi lljınlcı L-aküllelerin<Jcn, lkıisaıJi vc l<laıi I]ilimlcr
I;aküllçlerinin iktisaı, işlcımc''U|,u'slararası iıışki]cr. l}luslararası Ticaıcl ı'b. bölünıleriıııIcn. Mü1ıcnr}i.s]ik irakülıclcrinin (iıda, Kimyı
Mühcndisliği vb. Böltinılcri ilc i''cıı, l:en |rrdcbi1'ıı vcya Doğa ve Yaşam Bilimlcri lıkülıclcrinin Iliyoloji vc Kimya i{e Molckülsr Biyoloji vc
Genelik vb. bğlüıılerinıJcn s<ın 31'ıl içcriiinde lne7-tın Ve işbu eğitinı başvuru tarihi itibtıriylc l'ıcıhangi biryerdt istihdatıı eclilmrinişolınnk

Ünivcrsitclcrin yukarır|a sa1'ılan fakülıei'e/ve1'u iıölümlerindcn mcz.tın, J5 yış al11nda ve son l yıl içdFlrinde heriıng,i bir işycrin<lc istihdam
cdilmcmiş olmak. I

** Kıırum laıallndan doldurulacıktır

önıııı yıpııı cıx ıı osı H.ıı iı,i Şx İ N niıçjııın
Banka: T.C. Ziraat l]aıikası Aııkara Mıısıa{'a Keıı'ıal Mahallcsi
Şube Kodu: 2486
Banka llesap J\!: 86403438-5002
ıBAN İbl'I'R 86 000l 0024 8686 40]4 3850 02

NoT: Öelenıclerdc dekonttın açıklamı lrısmına "AD S0Yn D * T'CKN, }LA,K _ (Eğiıİnı ıriı} Eği(inı
ifadesi yazııacaktır.


