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TENMAK onaylı radyasyondan korunma eğitimlerimiz için başvuru yol haritamız şu şekildedir:
1. Yıllık eğitim takvimi www.ilgemuhendislik.com.tr adresinden ya da tarafımızdan sizinle
paylaşıldıktan sonra, incelenir ve arzu edilen kurs ve tarihine karar verilir.
2. Kurs kontenjanları sınırlıdır (yüz yüze eğitimlerde kontenjan 20 kişi ve uzaktan-canlı eğitimlerde
kontenjan 15 kişidir), başvuru işlemlerine başlamadan evvel muhakkak iletişime geçip, kursun
uygunluk durumu teyit edilmelidir.
3. Kurs Başvuru Formu eksiksiz doldurulur, bu form ile ilettiğiniz bilgiler TENMAK ile
paylaşılacağından, bilgilerinizin eksiksiz ve güncel olduğundan emin olunuz.
4. Aşağıdaki hesap numarasına kurs ücreti ödenir. Açıklamalara, kursa katılacak kişinin “Adı-SoyadıKurs Adı” mutlaka yazılmalıdır.
4.1. Hesap numarası:
Ziraat Bankası
Alıcı
:İlge Mühendislik Enerji
Şube Kodu
:743
Şube Adı
:743-Gölbaşı/Ankara
IBAN
:TR56 0001 0007 4381 7416 83 5001
5. Kursa kayıt işlemlerinizin başlaması için aşağıda listelenen dokümanları e-posta olarak iletmeniz
kafidir. Uzaktan eğitim katılımcılarının evrakları kargo ile iletmesine gerek yoktur.
5.1. Kurs Başvuru Formu
5.2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5.3. Diploma Fotokopisi
5.4. Banka Dekontu
5.5. İmzalı Başvuru Yol Haritası [Bu dokümanın sağ altındaki kutu içerisine el yazısı ile “Belirtilen
şartları okudum, kabul ediyorum” yazıldıktan sonra imzalanması gerekiyor]
6. Yüz yüze eğitim katılımcıları, kursun ilk günü evraklarını hazır bulundurmalı ve ilgiliye teslim
etmelidir.
7. E-posta olarak ilettiğiniz evrakların incelenmesine müteakip kursa kabul edildiğinize dair
bilgilendirme, ilettiğiniz e-posta adresiniz üzerinden yapılacaktır. Bu e-posta eğitim ile ilgili tüm
detayları içerecektir.
8. Uzaktan eğitim katılımcıları, eğitim öncesi mikrofon ve kameralarının çalışır olduğundan emin
olmalı ve internet bağlantısının verimli olacağı bir yerde eğitime katılmalıdır.
9. Uzaktan eğitimler kayıt altına alınmaktadır ve kayıtlar TENMAK ile paylaşılacaktır.
10. Yeterli başvuru olmayan kurslar ertelenmekte ya da iptal edilmektedir. Bu durumda katılımcının
isteği doğrultusunda izleyen kursa katılabilmekte ya da ücreti iade alabilmektedir.
11. Kurs başvuru işlemini tamamlayan kursiyerler kurs başlama tarihinden 10 iş günü öncesine kadar
kursa katılım gerçekleştiremeyeceklerini bildirdikleri takdirde kurs ücreti kendilerine iade edilir. Bu
süre zarfından sonra kursa katılım hakkından vazgeçilirse, ücret iadesi yapılamaz.
12. Uzaktan ve yüz yüze kursların hepsinde devam zorunluluğu %90’dır. Uzaktan eğitimlerde
katılımcıların eğitime katılım süresi otomatik takip edilecek ve eğitim sonrası devam zorunluluğunu
yerine getiremeyenlere “Katılım Belgesi” düzenlenemeyecektir. Yüz yüze eğitimler için devam şartı
fiziksel yoklama şeklinde yapılacak ve yalnızca devam şartını yetirenler için ”Katılım Belgesi”
düzenlenebilecektir.
13. “Katılım Belgesi”nin elektronik kopyası e-posta yolu ile, ıslak imzalı kopyası ise “Kurs Başvuru
Formu” ile paylaşılan adrese kargolanacaktır. Kargolandıktan sonra kargo takip numarası ve kargo
firması bilgisi e-posta ile katılımcı ile paylaşılacaktır.
14. Bu “Başvuru Yol Haritası” nda belirtilmeyen hususlar için TENMAK usul ve esasları geçerlidir.
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