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1 Programının adı AWS D1.5:2020 Kaynak Personeli Belgelendirilmesi  

2 Programının amacı 
Kaynak Personelinin ilgili standart maddelerine uygun test sürecinin hazırlanıp, 

belgelendirilme sürecinin yapılması  

3 Programı kapsamı AWS D1.5:2020 kapsamında Kaynakçı Belgelendirilmesi 

4 Belgelendirme dokümanları 

-  AWS D1.5:2020 

-  P-2.01-F.01 Kaynak Personeli Başvuru Formu 

-  P-2.01-T.01 Personel Belgelendirme Sözleşme ve Taahhüt 

-  P-3.02-F.10 Ortam Değerlendirme Formu 

-  P-3.02-F.15 Sınav Katılımcı Listesi 

-  P-3.02-F.01 Görsel Muayene ve Çalışma Formu 

-  P-3.02-F.13 AWS D1.5 Sertifika Formatı 

-  P-4.01-F.01 Değerlendirme ve Belgelendirme Formu 

5 Başvuru Belgeleri  Kimlik Bilgileri ve Resim 

6 Program Ön şartları 

- Okuma yazma bilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak 
- Sınava girilecek konuda kaynak becerisine ve bilgisine sahip olmak 
- Kaynak yapmaya mani olacak fiziksel-zihinsel engeli bulunmamaktır. 

7 Sınav türü Pratik/ Uygulama sınavı 

8 Sınav süreleri Pratik sınav değerlendirmesi sınav gözetmeni tarafından sınav şartlarına göre belirlenir. 

9 Sınav yeri Müşteri veya aday tarafından belirlenen ve kaynak yapmaya uygun atölyeler 

10 Sınav Ekipmanları 
- İlgili uygulama gereği, iş güvenliği ekipmanları 

- Kaynaklanacak malzeme ve kaynak sarf malzemeleri, yöntem kaynak makinası 

11 Yazılı Sınav Değerlendirmesi Uygulanmaz 

12 Pratik Sınav Değerlendirmesi AWS D1.5:2020 Madde 7.27 

13 Tahribatsız ve tahribatlı testler AWS D1.5:2020  Madde 7.23 Madde 7.25, Madde 7.26,  Madde 7.27 

14 
Test sonuçlarına itiraz & test 

parçalarının saklanması 

- P-2.02-F.01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu (www.sqmart.com adresinden ulaşabilirsiniz.)  
- İtirazlar için zaman aşımı süresi 30 Gündür. 

- Aksi belirtilmedikçe Test numuneleri Mekanik ve NDT muayeneler sonunda 
saklanmaz. 

15 Sınava tekrar giriş hakkı 

Kaynakçı ve Kaynak Personeli için; 
Hemen Tekrar Sınavı: Kaynak personelinin, sınavda kaldığı kaynak tipi ve kaynak pozisyonundan 
2’şer test parçası kaynatılarak yapılır. Tüm tekrar parçalarının gereksinimleri karşılaması şartı aranır.  
Pratik Uygulama veya Eğitim sonrası Tekrar Sınavı: Kaynak personeli, gerekli eğitimi aldıktan veya 
pratik uygulama yaptıktan sonra, AWS’nin öngördüğü tüm test yeniden uygulanır. Tekrar sınavından 
kalan kaynakçı, belirli bir süre pratik uygulama yapmadan veya eğitim görmeden yeniden teste 
alınmaz. 
Punta Kaynakçısı için 
Hemen Tekrar Sınavı: Punta kaynakçısı sınavda kalması durumunda, herhangi bir eğitim almadan bir 
kez tekrar sınavına alınır.  
Pratik Uygulama veya Eğitim sonrası Tekrar Sınavı: Punta kaynakçısı, gerekli eğitimi aldıktan veya 
pratik uygulama yaptıktan sonra, AWS’nin öngördüğü tüm test yeniden uygulanır. 
Başvuru sahibi başarısız olduğu takdirde gerekli eğitimden sonra en az üç ay arayla 4 kez sınava 
girebilmektedir. 

16 Belge geçerlilik süresi 

Aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda Belgelendirme kararı süresiz geçerli kalır:   

•Kaynak Personeli ve Punta Kaynakçısı, söz konusu yeterlilik kapsamında, belirli bir süreklilik içerecek 
şekilde görevlendirilmesi. Operatör, 6 (altı) ayı aşmamak kaydıyla işine ara verebilir. 
•Kaynak Personeli ve Punta Kaynakçısının bilgi ve becerisi konusunda herhangi bir şüphenin 
oluşmaması. 

17 Gözetim periyodu 

Sertifikalar, sertifika geçerliliğini devam etmesi için ilki düzenlendikleri tarihten 6 ay sonra başlamak 

koşuluyla,  her 6 ayda bir sertifikaların ilgili kısımlarını çalıştıkları kuruluşa onaylatarak S&Q MART 

A.Ş’ye iletmeleri gerekmektedir. 

18 Yeniden Belgelendirme  Yeniden belgelendirme faaliyetleri sürecin tekrarı şeklindedir. 

http://www.sqmart.com/

