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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adı altında Doğal Gaz İç Tesisat Sertifikası almak için şirketinize başvuruda bulunan firmamızın 
başvurusunun uygun bulunup sertifika verilmesi halinde, aşağıda belirtilen hususlara uyacağımı, 
uymamam halinde şahsıma uygulanacak müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 
 

1. Adı geçen firmada  ……/ …. /20…. Tarihinden itibaren çalışmaktayım ve bu firmadan ayrılmam 
halinde şirketinize yazılı olarak bilgi vereceğim. 

2. Çalıştığım firma mühendisi tarafından hazırlanan projelere ait tarafımdan yapılan uygulamalar 
(kaynak, dişli bağlantı v.s.), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE), ilgili diğer kurumlar ve Şirketiniz tarafından yayımlanmış veya bundan sonra yayımlanacak 
olan yasa, yönetmelik, standart, kurul kararları ve şartname hükümlerine göre icra edilecektir.  

3. Çalışmalarım sırasında her türlü emniyet tedbirleri alınacak, tedbirsizliğim nedeniyle meydana 
gelen zarar ve ziyan tarafımdan karşılanacaktır. 

4. Çalıştığım firma mühendisinin kontrolü ve talimatı dışında çalışma yapılmayacaktır. 
5. Kayıtlı bulunduğum firma dışında hiçbir kişi veya firma ya da şahsım adına doğal gazla ilgili 

faaliyette bulunmayacağım. Bu durumun suç olduğunu ve sonuçlarını biliyorum. 
6. Aşağıdaki sertifikaları çalıştığım firma vasıtasıyla şirketinize sunmadan, belge içeriğinde belirtilen 

alanlarda çalışma yapmayacağım. 
4.1. Kaynaklı çalışma için MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki 

yeterlilik belgesi veya Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45⁰ eğimli) 
kaynakçı sertifikası, 

4.2. Dişli bağlantı için Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi veya Isıtma ve Doğal 
Gaz İç Tesisatçılığı Ustalık Belgesi (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş veya 
MYK onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi, 

4.3. PE elektrofüzyon çalışması için ise MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 
mesleki yeterlilik belgesi veya Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve  
semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi, 

7. Şahsım tarafından müşterilerimize ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir zaman; şirketinizi yetersiz 
gösteren, karalayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak, hatalı bilgi verilmeyecektir. 
 

 
 

……/….. /20…. 
Tesisatçı Personel (adı -soyadı/imza)  

  
 
 
 


