MÜHENDİSLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

Aday Adı /Soyadı :

Uyruğu/TC
No :

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi
( gg/aa/yyyy):

Adres :
Başvuru Durumu :

İlk Başvuru

Yeniden Başvuru

Belge Yenileme

E-mail :

Cep Tel
No:

Eğitim :

Çalışma
Durumu :

Uzatma

Çalıştığı Firma Adı-İrtibat
Adresi :
E-mail :

Tel No:

Ulaşılamayan durumlar
için irtibata geçilecek
kişi :

Tel No:

Başvurulan Program :
Bölüm :

Mezun Olunan
Üniversite –Yıl :

Ad-Soyad, Belge Kapsamı ve Belge Numarası bilgilerinizin CERTURK web sayfasında belgenin geçerlilik
süresi boyunca yayınlanmasını istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Yukarıda verilen iletişim bilgileriniz vizeleme - belge yenileme durumlarında , belge gözetimi veya belge kapsamında revizyon veya
değişiklik yapılması gibi durumlarda size ulaşılması ve bilgi verilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Belgeli personel düzeyine uygun olarak işi yapmanıza engel (Sağlık problemi vb.) bir probleminiz var
mı Var ise Belirtiniz:

SINAVA KATILIM İÇİN ÖN ŞART OLAN EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİMİN ADI

EĞİTİM ALDIĞI
KURULUŞ

EĞİTİMİN SÜRESİ
(SAAT)

TARİHİ
(AY/YIL)

Başvuru Evrakları : Kimlik Fotokopisi –Başvuru Formu (Islak imzalı) –Dekont – Belge Kullanım
Sözleşmesi (Islak İmzalı) – Lisans Diploması- Fotoğraf ( 1 adet)- varsa ön şart olan belgelendirme
programına ait belgenin fotokopisi

Doküman No: P07-F444 /Revizyon No:00/Tarih:29.08.2016

MÜHENDİSLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU
** Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşüm Mühendis Yetki Belgesi için başvuru yapacak kişilerin
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis yetki belgesine sahipolmaları gerekmektedir.

Özel Hususlar :
1- Yukarıdaki maddelerde belirtilen evrakların orijinalleri sınav günü sınava girecek personel
tarafından CERTURK e teslim edilecektir.
2- Başvuru yapan kişi olarak makul olan özel ihtiyaçlarınız (örneğin; tercüman, okuma yardımı ) var ise
belirtiniz.
Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Sınavlarda görüntülü
kayıt alındığını onayladığımı, CERTURK’ e ait belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına
uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı
sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi sağlayacağımı, belge geçerlilik süresi boyunca
gözetim sıklığına uygun olarak istenilen bilgileri zamanında CERTURK‘ e ulaştırmaz isem belgemin
askıya alınacağını ; başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri
ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
***Belge alan kişiler ilgili bölümün gözetim periyotlarında CERTURK’e ilgili PROGRAM koşullarını
karşılar nitelikte çalıştıklarını belgelemekle yükümlüdür. Kişi gözetim süresi dolduğunda bu belgeyi
ibraz edemez ise belgesi askıya alınacak olup www.certurk.com adresinde kamuya ilan edilecektir.
Kişi yapılacak olan habersiz denetimlerde ilgili standardın gereklerini yerine getiremediği tespit
edilirse belgesi askıya alınacaktır.
Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik
süresi sonuna kadar devam eder.
CERTURK Hesap No
TR 78 0006 4000 0011 2480 1341 81 İŞ BANKASI –Taşdelen Şubesi
Aday
Ad/Soyad-İmza -Tarih

Tarih/Başvuru No:
Başvuru

Uygundur

Uygun Değildir

*** Yukarıda bilgileri bulunan başvuru sahibi ile aramda çıkar çatışması/birliği

Bulunmaktadır

Bulunmamaktadır

CERTURK Yetkilisi
Ad /Soyad /İmza
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