3D-INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK
GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ.
PERSONEL BELGELENDİRME İÇİN BAŞVURU FORMU
ADAYIN KİMLİK BİLGİLERİ
Adı, Soyadı
Doğum Yeri/Tarihi
T.C Kimlik Numarası
Adres:
Sponsor Adı(varsa)
Sınavın yapılacağı
adres:
Tel:

Faks:

BELGELENDİRME KAPSAMI
İlk Belgelendirme

E-mail:

Belge Süresi Uzatma

KAYNAKÇI:
EN 9606-1

EN 9606-2

ASME SEC. IX

API 1104

AWS D1.1

AWS D.1.5

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

KAYNAK OPERATÖRÜ:
ASME SEC IX
EN 14732

SERT LEHİMCİ:

AWS D1.1

AWS D1.5

EN 13585

API 1104

ASME SEC. IX

a) EN ISO 15614 ‘ün uygun bölümüne göre pqr testi ile,

b) EN ISO 15613 ‘e göre pqr testi ile,

c)EN ISO 9606 uygun bölümüne uygun test parçası ile,

d) İmalat veya imalat test parçası ile.

a) Tekrar teste alınması 3 yılda bir
yenileme

b) Her 2 yılda bir yenileme

c) 6 aylık periyodlarla sorumlusu olan
kaynak koordinatörü ya da 3. Taraf
gözetim firması tarafından onaylanması
durumunda süresiz

Ödeme kim tarafından yapılacak?
Aday
Sponsor
(lütfen firmanın ismini yukarıda belirtiniz)
Belgelendirme sürecinde standartların istediği tahribatlı veya tahribatsız muayene maliyetleri aday veya sponsor firması
tarafından karşılanacaktır.
Birleştirme
Yöntemi

Malzeme
Grubu /
Tanımı

Malzeme
Kalınlığı

Sarf
Malzemeleri

Parça Tipi

Belgelendirme
Standardı /
Uygulama
Standardı

Birleşim Tipi

1

Boru

Plaka

Alın

Köşe

2

Boru

Plaka

Alın

Köşe

3

Boru

Plaka

Alın

Köşe

4

Boru

Plaka

Alın

Köşe
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3D-INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK
GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ.

BAŞVURU İLE BİRLİKTE 3D-INCERTA’YA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
1.
2.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri)
(Varsa) Sınavda kullanılacak WPS fotokopileri (Sert lehimci belgelendirmede BPS (Brazing Procedure Specification) olmaksızın
personel belgelendirilemez.)
3. (Başvuru belge süresi uzatımı için ise) 6 ay aralıklarla personelden sorumlu amiri tarafından gerekli uzatmaları yapılmış orjinal
sertifika ve belge geçerlilik tarihinin son altı ayı içerisinde , personelin kalifiye olduğu aralıkta (kalınlık veya çap haricinde)
yaptığı birleştirmelerden en az birine ait hacimsel özellikte (akredite NDT kuruluşlarından gelen radyografik veya ultrasonik
muayene raporları) veya akredite tahribatlı test laboratuvarlarından alınmış test raporları
4. Sualtı Kaynakçıları için Profesyonel Sualtı Adamı Yeterlilik Belgesi (Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlıklarınca
verilmektedir.)
5. Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)
6. Eğitim durumunu gösterir belgenin fotokopisi(varsa)
Kaynak Yapmaya Fiziksel Bir Engelim:
Yok
Var
ise açıklayınız:
3D INCERTA, gerekli görürse başvuru sahibinden sağlık raporu ister.
 3D INCERTA, ilgili belgelendirme kapsamında başvuran kişiye danışmanlık hizmeti vermez.
 Başvuru formu taraflarca (3D INCERTA ve başvuru sahibi) imzalandığı andan itibaren sözleşme hükmündedir.
 Başvuran Kişi, Sınav ve Belgelendirmeye ait bilgileri 3D INCERTA BELGELENDİRME KURALLARI Kaynak ve Sert Lehim Yapan
Personel dokümanlarına www.incerta.com.tr web sitesinden veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşarak öğrenebilir.

BAŞVURU SAHİBİ PERSONELİN TAAHHÜDÜ




















KYEK-E22-D.001 Belgelendirme Kuralları - Kaynak ve Sert Lehim Yapan Personel ‘ i okudum, anladım.
3D-INCERTA’ya sunduğum tüm evrak, döküman ve bilgilerinin doğru olduğunu taahhüt ederim.
Bu formda yer alan kişisel ve firma bilgileri doğru ve belgelendirme için kullanıma açıktır.
Belgemde yer alan bilgilerin değişmesi, belgemin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama gibi
durumlarda 3D-INCERTA‘yı yazılı olarak bilgilendireceğim.
3D-INCERTA belgelendirme programının şartlarına uyacağım, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi
sağlayacağım.
3D INCERTA’nın web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin yayınladığı tüm duyuru ve uyarıları dikkate alacağım.
Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde faaliyette bulunacağım, belgelendirme kuruluşu ve
akreditasyon kurumunun logo ve belgesini ilgili yayınlarda, kataloglarda v.b. yanıltıcı biçimde kullanmayacağım.
3D-INCERTA tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgemin askıya
alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekteyim.
Belgemin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda belge veya 3D-INCERTA‘ya herhangi bir atıf içeren bütün
belgelerin kullanımına son vereceğim ve 3D-INCERTA tarafından iptal edilen bütün belgeleri iade edeceğim.
3D-INCERTA'nın belgemin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebilir.
Belgemin geçerliliğini koruması için 6 aylık periyodlarda belgelendirildiğim kapsamda çalışmaya ara vermediğimi 3DINCERTA’ya, ya da bağlı bulunduğum amirime onaylatacağım.
Belgemin geçerlilik süresi sona erdiğinde, belge kullanımına devam etmek için 3D-INCERTA tarafından belirtilen
yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getireceğim.
Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranacağım.
Gerekli görülürse , önceden bilgi verilmek kaydı ile, sınav esnasında 3D-INCERTA'nın sesli veya görüntülü kayıtlar
tutmasına izin vereceğim.
Sınav sırasında ve sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve
mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmayacağım.
Belgemi iş yaptığım alan dışında veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmayacağım.
Belgemin kaybolması durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile 3D-INCERTA' ya bildireceğim.
Bu kuralları ihlal etmem durumunda, 3D-INCERTA belgemi iptal etme ve yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

Yukarıdaki şartları kabul ettiğimi beyan ederim. (İsim, Tarih, İmza)
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3D-INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK
GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ.
3D INCERTA ‘NIN BELGELENDİRİLECEK PERSONELE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 3D INCERTA başvuru prosesi ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında web sitesi veya mail yolu ile












duyurmak,
Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında 3D
INCERTA web sayfası ve mail yolu ile bilgilendirmek,
Belgelendirme şartlarını sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmek,
Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm koşullar hakkında adayları bilgilendirmek,
Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak,
Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden
belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları 3D INCERTA’nın web sayfasında ve email ile bildirmek,
Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara
uymaları konusunda, 3D INCERTA‘nın web sayfasında veya mail yolu ike bilgilendirmek,
Belgelendirme prosesleriyle ilgili itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde değerlendirmek,
Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak,
Başvuru sahibine, makul olmak kaydıyla, özel ihtiyaçlarını yerine getirilmesini talep etmesi halinde değerlendirme almak,

3D INCERTA logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde 3D INCERTA’nın web sayfasında duyurmakla
yükümlüdür
Belgelendirmeye ilişkin şartlar, değerlendirme ve belgelendirme kararı sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili
hususlarla sınırlıdır. Değerlendirme sonucunda adaya verilecek belge 3D INCERTA’nın mülkiyetinde olup, aday belge üzerinde
belirtilen geçerlilik süresi boyunca belgeyi kullanma hakkını alır. Yukarıda belirtilen şartların ihlali durumunda 3D INCERTA belgeyi
iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
Adayın başvurusu:

Kabul edilmiştir.

Reddedilmiştir.

Belgelendirme Müdürü (İsim & İmza & Tarih ) :
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