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BAŞVURU SAHİBİNE AİT BİLGİLER (Özel Kişiler için) 

Adı Soyadı  

Doğum Yeri ve Tarihi  

T.C. Kimlik No  

İrtibat Adresi  

İrtibat Telefonu  

E-mail Adresi   

BAŞVURU SAHİBİNE AİT BİLGİLER (Tüzel Kişiler için) 

Şirket Adı, Ünvanı  
Şirket Adresi  
Belgelendirilecek Personele Ait Bilgiler 
Adı Soyadı     
Doğum Yeri ve Tarihi     
T.C. Kimlik No     
İrtibat Telefonu     
E-mail Adresi      
İmza 
(Teste girecek her bir personele 
imzalatılacaktır.) 

    

TALEP EDİLEN BELGELENDİRME KAPSAMI 

 İlk Belgelendirme                                          Yeniden Belgelendirme                    Kapsam Genişletme 

 Kaynakçı                        TS EN ISO 9606-1            TS EN ISO 9606-2         

  Kaynak Operatörü      TS EN ISO 14732       

  Sert Lehimci                 TS EN 13585             
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PERSONEL BELGELENDİRME İÇİN GEREKLİ İLAVE BİLGİLER 

Talep Edilen Kaynak Pozisyonları  

 

 

 

 
   

 

  PA   PB   PC   PD   PE   PF 

      

NOT: Talep edilen kaynak 
pozisyonunu  işaretleyiniz 

  PG   HL045   JLO45   PH   PJ   PK 

 

Kaynak Detayları 

ss - Tek Taraflı Kaynak 
 

 bs - Çift Taraflı Kaynak  ml - Çok Katlı  sl - Tek Kat  

gb - Kökte Gaz Koruması  mb – Altlıklı Kaynak  nb - Altlıksız Kaynak  
 

fb - Toz Altlık 
 

ci - Metal Takviye İlaveli  rw - Sağa Kaynak  lw  - Sola Kaynak   

Birleştirme Tipi 

BW - Alın Birleştirme  FW - Köşe Birleştirme  

 
Malzeme ve Sarf Malzeme Bilgileri 

Malzeme Sınıfı (Cinsi)         Malzeme kalınlığı            

Sarf Malzeme Cinsi  Sarf Malzeme Standardı  

 

Herhangi bir sağlık sorunu ve/veya fiziksel bir engeliniz var mı?    

Teorik veya performans sınavı esnasında, sınav görevlilerinin desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel 
durumunuz veya sağlık sorununuz var mı? (Cevabınız evet ise lütfen sağlık sorununuzu ve/veya fiziksel engelinizi açıklayınız. 
Gerekli görüldüğü takdirde sağlık raporu istenir. 
Hayır 
 Evet  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Belge Teslim Şekli  Elden                 Posta / Kargo           Diğer 

BAŞVURU İLE BİRLİKTE QA AKADEMİ‘ ye TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR  
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi(leri) 
2. (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  
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4. Sualtı Kaynakçıları için Profesyonel Sualtı Adamı Yeterlilik Belgesi (Denizcilik Müsteşarlığı Liman Başkanlıklarınca 
verilmektedir.) 

5. Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)  
BAŞVURU VE SINAVLARA İLIŞKIN KURALLAR: 

Belirlenen sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar 
sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav 
tarihi verilmez. 

Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava 
girebilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir. 

Sınavlara ilişkin şartlar ve QA Akademi  gizlilik ve güvenlik ile ilgili bilgileri web sitesinde güncel olarak tanımlanmıştır. 
Adayların sınav öncesi kuralları okuyarak anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir.  

Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. 
Adayların başarısız oldukları birimden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakları vardır.  

Sınav sonuçları en geç bir (1) ay içerisinde web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra internet 
sitesinden öğrenileceği gibi Personel Belgelendirme Müdürlüğü İdari Sorumlusuna başvurularak da öğrenilebilir.  

TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında, Belgelendirme 
sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, QA Akademi dışındaki hiçbir kişi ile paylaşılmaz.  

KABUL VE ONAY 
 
QA AKADEMİ personel belgelendirme sürecine ilişkin tüm kurallarına, sınav kurallarına, isg kurallarına ve Mesleki Yeterlilik 
mevzuatına uyacağımı kabul ettiğimi, QA Akademi web sitesinde yer alan sınav ve belgelendirme süreçlerinde usulsüzlük ve 
sahtecilik yaptığı tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemleri okuduğumu ve kabul ettiğimi,  verdiğim tüm bilgilerin doğru 
olduğunu, Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 5 fiili gün içerisinde QA AKADEMİ’ 
ye bildireceğimi, aşağıdaki tabloda belirttiğim başvuru alanlarını içeren başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk 
ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dâhil, her ne sebeple olursa olsun, QA 
AKADEMİ’ den geri talep etmeyeceğimi, kimlik bilgilerimin ve başvuru aşamasında ve sonrasında verdiğim diğer bilgilerin 
elektronik ortamda saklanmasını ve talep edildiğinde bu bilgilerin doğruluğunu gösteren evrakları sunacağımı, vermiş olduğum 
kişisel bilgilerin mesleki yeterlilik kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumuna iletileceğini onayladığımı, yapılacak olan tüm sınavlarda 
görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı,  ayrıca Başvuru formunun onaylanması ile QA Akademi’ nin web sitesinde bulunan 
gizlilik ve güvenliğe dair tüm dokümanlara uyacağımı kabul ve teyit ederim. 
Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav 
teşebbüslerine katılmayacağımı, başvurusu esnasında QA AKADEMİ’ ye verdiğim her türlü bilginin yasal düzenlemeler 
çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili QA AKADEMİ tarafından 
bilgilendirileceğimi onaylıyorum  
İşbu başvuru ile ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş..’ye vermiş olduğum kişisel bilgilerimin 
www.aqademi.com  adresinde kamuyou ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması, saklanması ve imhası politikası  ve Kişisel 
Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Genel Aydınlatma metni doğrultusunda işlem görmesine rıza gösterdiğimi beyan 
ederim. 

   
Başvuru Tarihi                           Başvuru Sahibinin 

                                            …/…/20…                                      Adı, Soyadı/İmzası 
 

                
 

BU BÖLÜM QA AKADEMİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. 
 

Başvuru Onayı                        PERSONEL BELGELENDİRME  
                                                                                              MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRÜ 

   
                                                                                                  Tarih, Ad, Soyad, İmza 

  KABUL   
                                                                                   

  RED (Açıklama)  

 


