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1.AMAÇ 

Talep edilen belgelendirme ile ilgili başvuru şartlarının belirlenmesi, buna göre başvuruların alınması, 
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başvuru sahibine bildirilmesini amaç edinmektedir. 

2.KAPSAM 

Akreditasyon Kapsamında yapılan tüm personel belgelendirme faaliyetlerindeki talepleri kapsar. 

3.SORUMLULAR 

İşlem Koordinatörü 

• Başvuruların alınması ve değerlendirme için Kaynak Koordinatörüne veya Yapı İşleri 

Koordinatörüne sunulması. 

Kaynak Koordinatörü: 

• Başvurusu alınmış aday adayının aday olabilmek için ön yeterlilik sağlayıp sağlamadığının kontrolü ve 

konu ile alakalı olarak karşı taraf ile iletişimi sağlamak. 

4.TANIMLAR 

Aday adayı: Belgelendirme programı için başvuru yapan kişi.  

Aday: Belgelendirme başvurusu kabul edilmiş kişi. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANTASYON 

UFR-536 Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Taahhütname 

UFR-537 Personel Belgelendirme Başvuru Listesi Formu 

6.UYGULAMA 

6.1.Başvuru Yapılması 

Belgelendirme için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır. Başvuru sahibi 

adına başvuruda bulunan bir tüzel kişilikte olabilir. 

6.1.1.Ön Yeterlilik Koşulları 

6.1.1.1.Kaynakçı 

• Kaynakçının sanayi uygulamasına sahip olduğu kabul edilerek sınav yapılır. 

• Kaynakçıların yeterlilik sınavındaki şartları tayin etmek için prEN ISO 15609-1 göre hazırlanan pWPS veya EN 

ISO 15609-2’ye göre hazırlanan WPS bulunmalıdır. Kaynakçı bir firma yoluyla sertifika alacaksa firmada ki WPS 
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‘e göre, bireysel sertifikasyon talebinde bulundu ise Belgelendirme Kuruluşu sınav sorumlusu tarafından hazırlanan 

prEN ISO 15609-2’ye göre hazırlanan pWPS’e göre sertifikasyon yapılır. 

 

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilirler. 

Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday UFR- 536 Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve Taahhütname doldurması 

suretiyle ve orada istenilene belgelerin alınmasıyla başvurusu alınmış olunur. 

Personel Belgelendirme Başvuru Formunda; 

• İstenilen belgenin kapsamını 

• Başvuru sahibi hakkında gerekli açık bilgilerin niteliğini 

• İlgili niteliklerin ayrıntıları ve kanıtlarını 

• BK şartlarının kabul ettiğini ve değerlendirme için her türlü bilgiyi sağlayacağına dair beyanı kayıt altına 

almaktadır. 

Tüzel kişilik başvurusunda, UFR-536 Personel Belgelendirme Başvuru Formları adayların girecek oldukları ilgili sınav 

öncesinde adaylar tarafından doldurulur. İlgili başvuru formu alınmamış aday sınava tabi tutulmaz. 

Tüzel kişiliklerin başvurularında Belgelendirme hizmeti alacak şahısların gerekli başvuru koşullarını sağlaması ve ilgili 
kayıtlarını Belgelendirme Kuruluşlarına ulaştırmalarından Belgelendirme Kuruluşu ile anlaşmaya varan tüzel kişilikler 
sorumludur, Belgelendirme Kuruluşu anlaşmasını tüzel kişilik ile yapmış olsa da belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri 

belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir. 

Belgelendirme Kuruluşu tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve UFR-536 Personel Belgelendirme 

Başvuru Formu tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması Belgelendirme Kuruluşu için 

başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır. Başvuruda bulunmak isteyen şahıs aday adayları 

www.universalcert.com adresindeki personel belgelendirme başvuru formunu doldurmak suretiyle de başvuruda 

bulunabilirler. 

 

6.2 Başvuruların Kayıt Altına Alınması 

Belgelendirme için başvuran adaylar, UFR-537 Personel Belgelendirme Başvuru Listesi Formunda kayıt altına alınır.  

 

6.2.1. Başvuru Numarası 

 

Başvurusu alınan belge adayına aşağıdaki şekilde numara verilir ve UFR-537 Personel Belgelendirme Başvuru Kayıt 

Formu’ na işlenir. 

 

YYYY-XXXX 

 

YYYY:Başvuru yılını. 

 

XXXX:Başvuru sırası. 

 

Örnek:  2014-0001 

 

http://www.universalcert.com/
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Başvuru 2014 yılında yapılmış olup, 1 numaralı başvurudur. 

6.3 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi 

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte 

Personel Belgelendirme Başvuru Formunu Belgelendirme Kuruluşuna iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi yapılır 

ve başvuru sahibine geri dönüşümü yapılabilecek (tercihen yazılı) iletişim araçları(faks, e mail, telefon, yüz yüze) ile sonuç 

bildirilir. 
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