
SERTİFİKALI FİRMA VİZE İŞLEMLERİ

2.1.7.LST.006 (1) 1

VİZE İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Firmanın yetki aldığı tarihten itibaren 1 yıl süre geçtiğinde, Yönetmelik gereğince 
sertifika ile ilgili vize işleminin yaptırabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgeleri getirmesi 
gerekmektedir. 

1) Üzerinde firma kaşesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunan, 
örneği Kurumun internet sayfasında yayımlanan vize başvuru dilekçesi, 2.1.7.FR.0008 (1)
2) İç tesisat ve servis hatları sertifikasına ilişkin Makina Mühendisinin diploma ve yetkili 
mühendis belgesinin, tesisatçı, kaynakçı ve mesleki yeterlilik  belgesinin aslı ya da dağıtım 
şirketince onaylı suretleri ile belgeleri sunulan personel için üzerinde sigortalının isim ve 
imzası, sosyal güvenlik numarası  ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan, 
2.1.7.FR.0004
3) Vize bedelinin yatırıldığına dair dekont, (bedel cari hesabınızdan fatura edilecektir.)
4) Ekleriyle birlikte sertifikanın aslı.

Not: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde 
yapmış olduğu değişiklik 03.04.2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Buna istinaden vize döneminizde aşağıda belirtilen belgelerinde getirilmesi gerekmektedir.

“l) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, 
çelik/polietilen boru kaynakçısı kadrolarında, MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 
(Seviye 3) ve Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3 veya Seviye 4) mesleki 
yeterlilik belgelerine veya akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş belgelere sahip personel 
çalıştırmak zorundadır.”

 “İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine 
yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Aynı şekilde, ayrılmış olan 
mesleki yeterlilik belgesi sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine  yeni personel istihdam 
edinceye kadar ayrılan personele ilişkin alanda faaliyette bulunamaz. Yeni personel istihdam 
edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni 
istihdam edilen personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve üzerinde sigortalının 
isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası  ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan  beyan 
ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.”


