TÜLOMSAŞ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

KAYNAK PERSONELİ TAAHHÜTNAMESİ

1.

Kaynakçı belgelendirme süreci uluslararası standartlar ve TÜLOMSAŞ süreçlerine uygun olarak gerçekleşecektir.

2.

Kaynakçı belgelendirme süreci başvuru formu ile başvuru sahibi tarafından belirlenen kapsama uygun olarak yapılacaktır.

3.
4.

Kaynakçı personel kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.
Sınav dili Türkçedir.
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5.
Kaynakçı sınavının yapılacağı yer TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezidir. Başvuru sahibi kendi tesislerinde sınav yapılmasını talep edebilir. Bu durumda tesis
TÜLOMSAŞ tarafından değerlendirilir. Bu tesisi kabul edip etmemek TÜLOMSAŞ yetkisindedir.
6.

Başvuru sahibi yerinde test yapılacaksa sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

7.
Başvuru sahibi yerinde test yapılacaksa sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve kalibreli olmaları garanti
edilecektir.
8.
Başvuru sahibi yerinde test yapılacaksa kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır.
Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.
9. Kaynakçı sınavı esnasında ilgili belgelendirme standardına uygunluğun sağlanması için TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi personeli tarafından istenebilecek ilave
gereksinimler karşılanacaktır.
10.

Başvuru sahibi sadece kendi adına kaynakçı sınavına girecektir.

11. Kaynakçı sınavı sonrasında, ilgili belgelendirme standardına uygun olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için gerekli olan tahribatsız testler ile gerekirse tahribatlı testler
TÜLOMSAŞ tarafından yapılacaktır. Dış laboratuar kullanılması gerektiğinde sadece TÜLOMSAŞ onaylı ya da TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uygun laboratuarlar kullanılabilir.
12.

Pratik sınav öncesi teorik sınav yapılması durumunda, sınav süresi 10 dk'dır. sınavı geçmek üzere % 70 başarı oranı aranır.

13.

Düzenlenen kaynakçı belgesi amacı dışında kullanılmayacaktır.

14. Kaynakçı sınavı sonunda, uyuşmazlık durumunda başvuru sahibi TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi’ne şikayet ve itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etme süresi sınav
sonucunun bildirilmesinden sonra en fazla 15 iş günüdür.
15.

Kaynakçı sınavında aday , KTM SP 02 001 Kaynak Emniyet Talimatına uyacaktır.

Başvuru yapan kaynak personeli adayı yukarıdaki şartları kabul etmiştir.
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