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ODTÜ PSM 

ODTÜ - Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi 
Kaynakçı Sınavı Başvuru Formu 

 

EN ISO 9606-1 / EN ISO 9606-2’ye göre Kaynakçı Sınavı 
 

 
Adayın Adı, Soyadı: 
 
T.C. Kimlik No: 
 
Firma: 
 
İrtibat Adresi: 
 
 
İrtibat Telefon No: 
 

 
Doğum Tarihi: 
 
Doğum Yeri: 
 
 
 
E-posta: 
 
 
Cep Tel No: 
 

Standart No  ....................................... : 

Kaynak Yöntemi  ............................... : 

Plaka (P) veya Boru (T) .................... : 

Dikiş Çeşidi (Alın, BW / Köşe, FW) . : 

Dikiş Çeşidi FW ise, Tek Paso (sl) / Çok Paso (ml) : 

Malzeme Grubu ................................. : 

Dolgu Malzemesi / Örtü Çeşidi  ....... : 

Koruyucu Gaz .................................... : 

Sınav Parçasının Kalınlığı (mm) ...... : 

Borunu Dış Çapı (mm) ...................... : 

Kaynak Pozisyonu ............................. : 

Oluk Açma ......................................... : 

Yöntem 311 için; Sağa Doğru (rw) / Sola Doğru (lw): 

Tek Taraflı (ss) / Çift Taraflı (bs) .... : 

Altlıklı (mb) / Altlıksız (nb) .............. : 

 
Notlar 

 
 

           
Ekler: Adayın nüfus cüzdanının fotokopisi (  ) – WPS fotokopisi (  ) 

 
Kaynakçı sınavımın yukarıda belirttiğim bilgiler çerçevesinde yapılmasını arz ederim. 
 
Başvuru Tarihi:  Ad, Soyad, İmza:  
 

Başvuru Değerlendirilmesi ve Kabul Onayı        (Bu bölüm ODTÜ PSM tarafından doldurulacaktır) 
 

Başvuru evrakları tamamdır. Aday, sınava giriş koşullarını sağlamaktadır (  ). 
 

Kontrol eden:  Tarih, İmza: 
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A. Kaynakçı sınavına girecek adayın taahhütleri: 
Sınava girecek aday, 

1. Beyan ettiği kişisel ve/veya firma bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin elektronik ortamda 
saklanabileceğini, sınav belgelerinde ve sertifikalandırmada kullanılabileceğini, 

2. Beyan ettiği bilgilerde değişiklik olduğunda veya sertifikanın geçerli olması için gereken koşulları 
sağlayamaması durumunda ODTÜ-PSM ’ni yazılı olarak bilgilendireceğini, 

3. Sınavın ve yapıldığı yerin şartlarına uyacağını, sınav ile ilgili doküman ve bilgilerin gizliliğine 
uyacağını, 

4. Sertifika üzerinde, ilgili kapsam dışında herhangi bir talepte bulunmayacağını, 
5. Sınavı yapan kurum ve akreditasyon kurumunun belgelerini haksız ve yanıltıcı biçimde 

kullanmayacağını, 
6. Logo ve sertifika kullanım şartlarına ve etik kurallara uyacağını, 
7. Sertifikanın askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, sertifika kullanımını tüm hakları ve 

talepleriyle birlikte durduracağını ve tüm belgeleri iade edeceğini, 
8. Sertifika ve kullanımıyla ilgili tüm kontrol, denetim ve bilgilendirme hakkının ODTÜ-PSM ’nde 

olduğunu; sertifikasının geçerliliğini kontrolü için ODTÜ-PSM ‘den gelen talepleri zamanında 
karşılayacağını, 

9. Sertifikasını her 6 ayda bir onaylatmadığı veya sertifika geçerlilik koşullarını yerine getirmediği veya 
kuralları ihlal ettiği durumlarda, ODTÜ-PSM tarafından sertifikasının geçerliliğinin iptal edileceği 
bilgisini aldığını, 

10. Sertifika kullanılarak yapılan tüm çalışmalar ile ilgili sorumluluğun şahsına ait olduğunu, sertifika 
iptali ve gerekli yasal işlemin başlatılması hakkının ODTÜ-PSM ’de olduğunu 

kabul ve taahhüt eder. 
 

B. ODTÜ PSM’nin taahhütleri: 
ODTÜ-PSM 

1. Sınava giren tüm adaylar için sınav koşullarında, değerlendirmede ve hak edilen belgenin 
hazırlanmasında adil, tarafsız ve dürüst davranacağını, 

2. Yapılacak itiraz ve şikayetlerin ilgili prosedürlere göre değerlendirileceğini, 
3. Belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline dair 

işlemlerin ilgili standart, kural ve prosedürlere göre yapılacağını, 
4. Sınava giren adayla ilgili tüm kişisel ve firma bilgilerinin gizli tutulacağını ve izinsiz olarak üçüncü 

taraflara iletilmeyeceğini 
taahhüt eder. 
 

Toplam 14 maddeden ibaret olan bu sözleşme 2 nüsha halinde tanzim edilir ve bir nüshası sınava 
girecek adaya teslim edilir. 
 
 
 

ODTÜ-PSM Yetkilisinin 
 
Adı ve Soyadı: 
 
Tarih: 
 
İmza: 
 

 

Adayın  
 
Adı ve Soyadı:  
 
Tarih: 
 
İmza: 
 

 

 

 
 

ODTÜ PSM 

ODTÜ - Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi 
Kaynakçı Sınavı ve Sertifika Kullanımı Sözleşmesi 


