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KAYNAKÇI BELGELENDİRME GENEL ŞARTLARI 

FİRMA BAŞVURU BİLGİLERİ (Firma tarafından sınav öncesi doldurulacaktır.) 

TALEP KAPSAMI  

BELGELENDİRME 
STANDARDI  

FİRMA YETKİLİSİ  
AD SOYAD 
(TARİH/İMZA/KAŞE) 

 

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (Türk Loydu personeli tarafından doldurulacaktır.) EVET HAYIR 

Türk Loydu talep edilen sertifikayı verebilir mi?   

Türk Loydu, başvuru sahiplerinin makul sınırlar içinde özel ihtiyaçlarını karşılayabilir mi?   

Başvuru sahibi belgelendirme programında yer alan şartları sağlamakta mıdır?   

BAŞVURUYU GÖZDEN GEÇİREN 
AD-SOYAD 

TARİH/ İMZA 

 
 
 

 BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ (Başvuru sahipleri tarafından sınav öncesi doldurulacaktır.) 
Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Belge almaya hak kazanmış olsam bile bir şüphe durumunda yeterliliğimin ve 
belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip gerekirse belgemin iptal edilebileceğini onayladığımı, TÜRK LOYDU’na ait belgelendirme şartlarına (EK-
1) uyacağımı, sınav materyallerini paylaşmayacağımı, hileli sınav uygulamalarına katılmayacağımı, sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi 
sağlayacağımı, belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda TÜRK LOYDU’na iade edeceğimi, başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk 
ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

SIRA AD-SOYAD T.C. KİMLİK NO 
DOĞUM 
TARİHİ/ 

YERİ 

TAHSİL 
DURUMU 

(ÖRN. LİSE) 

ALDIĞI 
EĞİTİM 
(SÜRE) 

TECRÜBE 
(YIL) 

*SAĞLIK PROBLEMİ 
VE/VEYA ÖZEL 

İHTİYACINIZ VAR 
MI? 

İMZA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

*Sağlık probleminiz ve/veya özel ihtiyacınız (Tercüman vb.) olması durumunda ihtiyacınızı ve sağlık probleminizi ilgili alanda belirtiniz. 
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KAYNAKÇI BELGELENDİRME GENEL ŞARTLARI 

EK-1 

1. BELGELENDİRME ŞARTLARI 
- Kaynakçıların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standartları 
ve Türk Loydu prosedürleri uygulanacaktır. 
- İstenilen kaynakçı belgesinin kapsamı başvuru sahibi tarafından açık 
olarak ifade edilecektir. 
- Kaynakçıların belgelendirilmesinde değerlendirme için gerekli tüm 
bilgiler sağlanacaktır. Gerektiğinde ilgili nitelikleri kanıtlayıcı ve 
destekleyici dokümanlar sağlanacaktır. 
- Başvuru sahibi ve belgelendirmeye aday personele ait genel bilgiler 
(ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, adres, 
telefon numarası, vb.) Türk Loydu’na sağlanacaktır. 
- Kaynakçı sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. 
- Aday kaynakçı Kaynakçı Belgelendirme Genel Şartları’nı 
imzalayacaktır. 
- Kaynakçı sınavının yapılacağı yer başvuru sahibi tarafından 
sağlanacaktır. 
- Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara uygun 
olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır. 
- Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer 
aletler (elektrot, tel, pense, toz, gaz, kaynakçı maskesi, vb.) başvuru 
sahibi tarafından sağlanacak ve kalibreli olmaları garanti edilecektir. 
- Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti için gerekli önlemlerin alınması 
ve güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından 
sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava 
başlanmayacaktır. 
- Kaynakçı sınavı esnasında ilgili belgelendirme standardının 
gereklerine uygunluğun sağlanması için Türk Loydu personeli 
tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.  
- Belgelendirmeye aday personel, yalnızca kendi adına kaynakçı 
sınavına girecektir.  
- Kaynakçı sınavı sonrasında, ilgili belgelendirme standardına uygun 
olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için gerekli olan tahribatsız 
testler ile gerekirse tahribatlı testler başvuru sahibi tarafından 
yaptırılacaktır. Testler;  
• Türk Loydu Onaylı Servis Sağlayıcı Kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilebilir. (Örnek: Radyografi)  
• Akredite Laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilebilir. (Örnek: Eğme 
testi) 
• İnspektör nezaretinde olabilir. Test ekipmanı gerektirmeyen testlerde 
(kırma testi gibi) sadece inspektörün teste nezareti yeterlidir. Test 
ekipmanı gerektiren testlerde ise Türk Loydu tarafından onaylanmış 
laboratuvarlarda testlerin inspektör nezaretinde yapılması gereklidir.  
- Başvuru sahibi tarafından sınav yapılacak yerin, sınav sırasında 
kullanılacak test parçalarının, kaynak ekipmanları ve aletlerin 
sağlanamaması durumunda Türk Loydu tarafından bildirilecek 
anlaşmalı kuruluşlarda sınav gerçekleştirilir. 

1.1 Kaynakçı Belgelendirmeye Aday Personelin Yeterlilik 
Şartları 
- İlgili kaynak yönteminde kaynak yapabilmek, 
- Kaynak yapmasını etkileyecek fiziksel bir engelinin olmaması, 
- Yukarıda belirtilen sınav dillerinden birinde sınavı yapacak personel 
ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması, 
- Okuryazar olmak, 
- Sualtı kaynakçıları için “profesyonel sualtı adamı yeterlilik 
belge”sine sahip olmak, 
- Plastik kaynakçıların ilgili belgelendirme standardına uygun olarak 
eğitim veya tecrübeyi kanıtlayan aşağıdaki belgelerden birine sahip 
olması gerekir. 
• Plastik işçisi olarak çıraklığını tamamlaması,  
• Plastik kaynakçısı olarak en az iki yıl deneyime (şirket sertifikasına) 

sahip olmak,  
• Plastik kaynakçılar için düzenlenmiş teknik ve uygulamalı eğitim 
kursunu tamamlaması gerekir. 
- Plastik kaynakçı adayı için sınav şartları aşağıda tanımlanmıştır.  
• Pratik sınav öncesi 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli teorik sınav 
yapılacaktır. Aday, bu sınav materyallerini 3. şahıslara vermeyeceğini 
veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını peşinen kabul ve 
taahhüt eder. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavı geçme seviyesi % 80 
başarı oranıdır. 
• Plastik kaynakçı testinde teorik sınavdan başarılı olamayan aday 
başarısız sayılır ve pratik sınava alınmaz.  
• Plastik kaynakçıların teorik sınavdan kalmaları durumunda yeni bir 
sınava girmeden önce ilave eğitim ve öğretim almaları gerekir. 
• Adayın teorik sınavdan geçmesi, pratik sınavdan başarısız olması 
durumunda; teorik sınav tarihinden sonra üç ay içerisinde teorik sınava 
girmeden pratik sınava girebilir. Ancak süre üç ayı geçerse teorik 
sınava tekrar katılmak zorundadır.  

2. BELGELENDİRME SONRASI ŞARTLAR 
- Türk Loydu, yalnızca başvurusu yapılan kaynakçı belgelendirmesi 
kapsamında belge düzenleyecektir. 
- Belgelendirme sonrası kaynakçı belgesinin geçerliliğinin 
sürdürülebilmesi için 6 ayda bir Türk Loydu’na yazılı bildirimde 
bulunulacaktır. Bu şartın sağlanamaması durumunda belge 
geçerliliğini yitirir. 
- İlgili belgelendirme standardının izin verdiği ve gereken şartlar 
sağlandığında kaynakçı belgeleri Türk Loydu tarafından 
yenilenebilecektir. 
- 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. 
- Türk Loydu tarafından düzenlenen kaynakçı belgesi amacı dışında 
kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir. 
- Türk Loydu kaynakçı belgesinin uygun olmayan şekilde 
kullanıldığının ispatı durumunda Türk Loydu’nun yasal yollara 
başvuru hakkına sahip olduğunu, belgelendirilen kaynakçı peşinen 
kabul ve taahhüt eder. 
- Türk Loydu tarafından düzenlenen belgeler yayınlarda, kataloglarda 
ve benzeri dokümanlarda yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır. Türk 
Loydu tarafından düzenlenen kaynakçı belgelerinin tanıtıcı vb. 
materyallerde kullanılması durumunda Türk Loydu logosu okunaklı, 
orijinal veya siyah beyaz renkte olacaktır, başka renklerde 
kullanılamaz. 
- Belgelendirilmiş kaynakçılar ve bu kaynakçıları çalıştıran kuruluşlar 
Türk Loydu ve Akreditasyon Kurumu logolarını hiçbir şekilde 
kullanmayacaktır.  
- Türk Loydu’na sağlanan bilgilerin doğru olmaması durumunda, belge 
Türk Loydu tarafından askıya alınabilecek veya iptal edilebilecektir. 
- Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Türk 
Loydu’na atıf içeren bütün belgelerin kullanımına son verilecek ve 
verilen bütün belgeler Türk Loydu’na iade edilecektir. 
- Kaynakçı sınavı veya kaynakçı belgelendirilmesi sonunda, başvuru 
sahibi Türk Loydu’na belgelendirme ile ilgili her türlü itiraz hakkına 
sahiptir. 
Kaynakçı belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olması 
(belge kapsamının değişmesi vb.) durumunda, ilgili taraflar Türk 
Loydu web sayfası (www.turkloydu.org) aracılığı ile 
bilgilendirilecektir.      
  

http://www.turkloydu.org/

