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KAYNAKÇI BELGELENDİRME ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ 

 

- Kaynakçıların belgelendirilmesinde, ilgili  belgelendirme standartları ve Belgelendirme 

Kuruluşu Prosedürleri uygulanacaktır. 

- İstenilen kaynakçı belgesinin kapsamı başvuru sahibi tarafından açık olarak ifade edilecektir 

- Kaynakçıların belgelendirilmesinde değerlendirme için gerekli tüm bilgiler belgelendirme 

kuruluşu tarafından sağlanacaktır.  

- Gerektiğinde ilgili nitelikleri kanıtlayıcı ve destekleyici dokümanlar başvuru sahibi 

tarafından sağlanacaktır. 

- Başvuru sahibi ve belgelendirmeye aday personele ait genel bilgiler (adı, soyadı, TC Kimlik 

numarası, doğum yeri, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, E-mail adresi vb.) belgelendirme 

kuruluşuna sağlanacaktır. 

- Kaynakçı sınavı dili Türkçe olacaktır. 

- Kaynakçı belgelendirmeye başvuran aday personel aşağıdaki yeterlilik şartlarını 

sağlamalıdır: 
 

- İlgili kaynak yöntemi ile kaynak yapabilme yeteneğinin olması, 

- Kaynak yapmaya fiziksel bir engele sahip olmaması, 

-Yukarıda belirtilen sınav dillerinden birinde sınavı yapacak personel ile iletişim 

kurabilecek lisana sahip olması, 

- Okuryazar olmak, 

- Plastik kaynakçıların ilgili belgelendirme standardına uygun olarak eğitim veya 

tecrübeyi kanıtlayan aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak. 

• Plastik işçisi olarak çıraklığını tamamlanması, 

• Plastik kaynakçısı olarak en az iki yıl deneyime (şirket sertifikası)   sahip 

olmak, 

• Plastik Kaynakçıları için düzenlenmiş teknik ve uygulamalı eğitim kursunu 

tamamlanması. Ayrıca pratik sınav öncesi 20 sorudan olan çoktan seçmeli 

teorik sınav yapılacaktır. (Sınav süresi 60 dk'dır. Sınavı geçmek üzere % 70 

başarı oranı aranır.) 

• Plastik Kaynakçı testinde teorik sınavdan başarılı olamayan aday başarısız 

sayılır ve pratik sınava alınmaz. 

• Adayın yazılı sınavdan geçmesi, uygulamalı sınavdan başarısız olması 

durumunda; yazılı sınav tarihinden sonra üç ay içerisinde yazılı sınava 

girmeden uygulamalı sınava girebilir. Ancak süre üç ayı geçerse yazılı sınava 

tekrar katılmak zorundadır. 

• Plastik kaynakçıları her iki sınavdan kalmaları durumunda yeni bir sınava 

girmeden önce ilave eğitim ve öğretimden geçmelidir. 
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- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, i lgil i  standartlara uygun olarak başvuru sahibi 

tarafından hazırlanabilir eğer yoksa belgelendirme kuruluşu tarafından temin edilecektir.  

- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler belgelendirme 

kuruluşu tarafından sağlanır ve kalibreli olmaları garanti edilmelidir. Eğer yoksa başvuru 

sahibi tarafından temin edilebilir. 

- Belgelendirme kuruluşunun organize ettiği sınavlarda iş emniyeti ile i lgil i  gerekli  

önlemler alınacaktı r.   

- Eğer sınav başvuru sahibinin tesislerinde gerçekleştiri lecekse güvenli bir 

sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar 

sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır. Kaynakçı sınavı esnasında ilgili  belgelendirme 

standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için belgelendirme kuruluşu personeli 

tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır. 
 

- Kaynakçı sınavı sonrasında, ilgili belgelendirme standardına uygun olarak test parçalarının 

değerlendirilmeleri için gerekli olan tahribatsız testler ile gerekirse tahribattı testler 

belgelendirme kuruluşu tarafından yaptırılabilir. Testler belgelendirme kuruluşunun taşeron 

kuruluşlarında gerçekleştirilir (örnek: tahribatlı ve tahribatsız testler ).  

BELGELENDİRME SONRASI: 

- Düzenlenen kaynakçı belgesi herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olacak biçimde yanıltıcı 

ifadeler içerecek şekilde kullanılmayacaktır.  

- Belgelendirme sonrası kaynakçı belgesinin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için faaliyette 

aktif olarak devam etmekte olduğuna dair 6 ayda bir belgelendirme kuruluşuna yazılı 

bildirimde bulunulacak ve belgenin geçerlik süresi dolduğunda 15 gün içinde belgelendirme 

kuruluşuna iade edilecektir. Bu şartların sağlanamaması durumunda belge geçerliliğini yitirir. 

- Belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen kaynakçı belgesi amacı dışında 

kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir. 

- Belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenen belgeler; yayınlarda, kataloglarda ve 

benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır. Belgelendirme kuruluşu 

tarafından düzenlenen kaynakçı belgelerinin tanıtıcı vb. materyallerinde kullanılması 

durumunda belgelendirme kuruluşu logosu okunacak şekilde orijinal veya siyah beyaz renkte 

olacaktır, başka renklerde kullanılamaz. 

- Belgelendirilmiş kaynakçılar ve bu kaynakçıları çalıştıran kuruluşlar, Belgelendirme 

Kuruluşu ve Akreditasyon Kurumu logoları hiç bir şekilde kullanmazlar. 

- Belgelendirme kuruluşuna sağlanan bilgilerin doğru olmaması durumunda, belge 

belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecektir. 

- Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme kuruluşuna atıf 

içeren bütün belgelerin kullanımına son verilecek ve verilen bütün belgeler belgelendirme 

kuruluşuna iade edilecektir. 
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- Belgelendirme kuruluşuna yalnızca düzenlenen kaynakçı belgesi kapsamı dahilinde talepte 

bulunulacaktır. 

- Kaynakçı belgelendirme sürecinde, başvuru sahibi belgelendirme kuruluşuna belgelendirme 

ile ilgili her türlü itiraz hakkına sahiptir. 

- İlgili belgelendirme standardının izin verdiği ve gereken şartlar sağlandığında kaynakçı 

belgeleri belgelendirme kuruluşu tarafından yenilenebilecektir. 

- Kaynakçı belgelendirme şartlarında herhangi bir  değişiklik olması (belge kapsamının 

değişmesi vb) durumunda, ilgili taraflar belgelendirme kuruluşu tarafından 

bilgilendirilecektir. 

- Kaynakçı belgelerinin geçerlilik süresi dolduğunda kaynakçının yeniden belgelendirilmesi 

için uygulanacak yöntem eğer belgelendirme standardında belirtilmemiş ise ilk defa 

belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer belgelendirme standardında bu konu yer 

alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa yeniden belgelendirme 

yapılacaktır. 

- Kaynakçı belgesinin uygun olmayan şekilde kullanıldığının tespiti durumunda 

Belgelendirme kuruluşu yasal yollara başvura hakkına sahiptir. 

 

 

BELGELENDİRME KURULUŞU                                   BELGELENDİRME ADAYI 

 


