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1- ADAY BİLGİLERİ (CANDIDATE INFORMATION) 

Adı Soyadı 
(Name Surname)   

Geçerli Kimlik No (T.C 
vb.) (Valid Identity 
Number (T.C etc.))   

Telefon 
(Phone)  E-Posta  (kişisel)  

Doğum Yeri 
(Place of birth)   Cinsiyet (Gender) Erkek(Man)          Kadın(Woman)  

Doğum Tarihi  
(Date of birth)   

Mezuniyet Durumu 
(Graduation Status ) 

Çalışma Bilgisi 
(Working 
Information) 

Çalışıyor 
(Working)  

 Çalışmıyor 
(Not working) 

Lise 
(High) 

 

Ön lisans 
(associate 

degree) 
  

Üniversite 
(University) 

  

Yüksek 
Lisans 

(Degree) 
   

 

Sınavlarda Özel desteğe ihtiyaç duymanıza neden olacak Özel Durumunuz veya Fiziksel Bir Engeliniz Var Mı ?(Do you have a 

Special Situation or a Physical Disability that will cause you to need Special support in Exams?) 
 
  

 
      Evet ise Lütfen Açıklayınız:                                                    Hayır (No)   
             (if yes Please explain) 
 

Meslek  (Job) 
 

İletişim Adresi 
(Contact info) 

 
 

Çalıştığı Firma 
(Working 
Company) 

 

Firma Adresi 
(Company 
address) 

 
 
 
 

2- FATURA BİLGİLERİ (INVOICE INFORMATION) 

 FATURA ÜNVANI (FİRMA ÜNVANI / ŞAHIS ADI) 

(INVOICE TITLE (COMPANY TITLE / PERSONAL NAME) 
 

FATURA ADRESİ 
(BILLING ADDRESS) 

 
 

VERGİ DAİRESİ 
(TAX ADMINISTRATION) 

 

VERGİ NO (TAX NUMBER)                                                              

ŞAHIS ADINA FATURA DÜZENLENECEKSE T.C 
KİMLİK NO YAZINIZ 
(IF AN INVOICE IS TO BE ISSUED ON BEHALF OF THE 
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PERSON, WRITE THE TR ID NO) 

3- SINAVA KATILIM ŞARTLARI (EXAM PARTICIPATION CONDITIONS) 

   Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayanlar sınava katılabilirler. 
(Those who meet at least one of the following conditions can take the exam.) 

- 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve  kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili fen veya fen-edebiyat fakültelerinin 
veya mühendislik fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya  
(To have attended 64 hours of training and to be graduated from undergraduate departments of science or science-literature 
faculties or engineering faculties related to chemistry, biology or environmental sciences, or) 

- 64 saatlik eğitime katılmış olmak ve kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak, veya  
(Participating in 64 hours of training and doing a master's or doctorate in chemistry, or) 

-  64 saatlik eğitime katılmış olmak ve üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, 
laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 
(To have attended 64-hour training and to have graduated from other undergraduate departments of the university and to have 

worked in the field of chemical production, laboratory, quality control or chemicals management for at least 5 years.) 

4-  BAŞVURU KAPSAMI (SCOPE OF APPLICATION) 

   Aday Başvuru tarihi (Candidate Application date):                                                      

   NCR  Başvuru Onay Tarihi (Application Approval Date): 
 

   İlk Başvuru  (First Application)             Yeniden Belgelendirme (Recertification)        

Program kodu 

(Program code) 
04   

Program adı 
(program name) 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI 

(CHEMICAL EVALUATION SPECIALIST) 
  

Başvurulan  
Sınav Tarihi  
ve Yeri 
(referenced 
Exam date 
and Place) 

 

Sınav Dili Türkçedir. Başka bir dilde sınava katılmak 

istiyorsanız belirtiniz. 

(Exam Language is Turkish. Please indicate if you want to take the 

exam in another language.) 

   

   Başvuru sahibi olarak www.ncrcert.com/BAŞVURU FORMU/ adresinde yayınlanmış olan (03 F65) Taahhütnameyi kabul 

ediyorum. 

(As the applicant, I accept the Undertaking (03 F65) published at www.ncrcert.com/APPLICATION FORM/.) 

İmza/Signature: 

5-  DİĞER BİLGİLER (OTHER INFORMATIONS) 

mailto:info@ncrcert.com
http://www.ncrcert.com/BAŞVURU%20FORMU/


 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI SINAV BAŞVURU FORMU  

NCR CHEMICAL EVALUATION SPECIALIST 

EXAM APPLICATION FORM 

 

Kardelen   Mah. 2051. Cad. Renklievler  Sitesi 1/62 Yenimahalle / ANKARA 

F01/Rev03/22.09.2022                                          info@ncrcert.com  -  www.ncrcert.com                                                                   Sayfa 3 

-Kesin kaydın oluşturulabilmesi için aşağıda yer alan banka hesabına ücretinin en az bir hafta önceden  ödenmesi ve ödeme 

dekontu ile birlikte Başvuru Forumu’nun aylin@ncrcert.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

(In order to create a final registration, the fee must be paid to the bank account below at least one week in advance and the payment receipt 

must be sent to the Application Forum's e-mail address aylin.tarak@ncrcert.com.) 

-Fatura ile ilgili özel durumlarınız varsa lütfen belirtiniz. (Sipariş formu, KDV tevkifatı vb.) 

(If you have special circumstances regarding the invoice, please specify. (Order form, VAT withholding, etc.)) 

-Katılımcı tarafından sınavdan 5 gün önce yapılan sınav iptallerinde sınav ücretinin %50’si tahsil edilecektir. 

(If the participant cancels the exam 5 days before the exam, 50% of the exam fee will be charged.) 

-Katılımcı tarafından sınavdan 4 gün veya 3 gün önce yapılan sınav iptallerinde sınav ücretinin %100’ü tahsil edilecektir. 

(For exam cancellations made 4 days or 3 days before the exam by the participant, 100% of the exam fee will be charged.) 

HESAP ADI (ACCOUNT NAME)      :NCR UYGUN.DEĞERL. EĞT. LTD. ŞTİ.    
BANKA ADI  (Bank Name)      : QNB Finansbank       
ŞUBE ADI/KODU (Branch Code/Name)  :BATIKENT ŞUBESİ              
        
IBAN                                    :    TR69 0011 1000 0000 0102 7364 28             

Aşağıda yazılı ekleri, başvuru formuna ilave ederek NCR ulaştırınız. 

(Send the following attachments to the NCR by adding them to the application form.) 

NCR TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR 

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYLANMA 
(WILL BE FILLED BY NCR 

EVALUATION AND APPROVAL OF THE APPLICATION) 

6-    EKLER (ATTACHMENTS) 

 Başvuru ücreti makbuzu/dekontu 

(Application fee receipt/receipt) 

 Belgeli personel ve belge kullanım sözleşmesi 

(Documented personnel and document usage agreement) 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi  

(Copy of identity card) 

 Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans mezunu olan 

adaylardan diploma fotokopisi  

(Copy of diploma from candidates who have undergraduate degrees from Faculties of Science / Science and Letters or Engineering 

Faculties related to chemistry, biology or environmental sciences) 

 Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora belgesi 

(Master's, doctoral certificate in chemistry) 

 Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların 

yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair çalışma belgesi 

(A working document showing that she has graduated from other undergraduate departments of the university and has worked 

in the field of chemical production, laboratory, quality control or chemicals management for at least 5 years) 

 Bakanlık onaylı eğitim kuruluşundan  64 saatlik KDU konulu eğitim aldı ise, aldığını  gösteren Sertifika örneği ,  

(If he has received 64 hours of KDU training from a Ministry-approved training institution, a copy of the Certificate showing that 

he has received it) 

mailto:info@ncrcert.com
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7-SINAV BAŞVURU ONAYI  (EXAM APPLICATION APPROVAL)           Kabul edilmiştir (The ayes have it)                     Reddedilmiştir (Denied)  

                                                                                           Başvuruyu Onaylayan Yetkili Personel/ İmza 

                                                                               (Authorized Personnel Approving the Application/ Signature) 

                                                                                                      Sınav Organizasyon Sorumlusu 

                                                                                                           (Exam Organization Officer) 
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