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PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU/
PERSONNEL CERTIFICATION APPLICATION FORM
SERTLEHİM / BRAZING
BAŞVURU NO/APPLICATION NO: …….…….………….…
TALEP KAPSAMI/REQUEST SCOPE

(DEKRA Tarafından Doldurulacaktır/To be Filled byDEKRA)

Sertlehimci Belgelendirme /Brazer Certification

BELGELENDİRME STANDARDI/KODU CERTIFICATION STANDARD/CODE
 TS EN ISO 13585

 Diğer/Other

BELGELENDİRİLECEK PERSONEL SAYISI/NUMBER OF PEOPLE:
BELGELENDİRME TÜRÜ:

 İlk Başvuru/First Application

BAŞVURU TÜRÜ /TYPE OF APPLICATION

SINAV DİLİ /EXAM LANGUAGE:

 Yeniden Belgelendirme/Re-Certification

 Türkçe/Turkish

 İngilizce/English

 Diğer/Other:…………………………………………………

 Firma Adına

 Bireysel

Başvuru Bireysel ise sınav yeri aday tarafından sağlanmalıdır.

/Company

/Personal

If the appication is personal, exam place should provided by applicant

Başvuru Firma Adına Yapıldı ise / If the applicant is a company
FİRMA ADI/COMPANY NAME

:

FİRMA YETKİLİSİNİN ADI-SOYADI
/NAME-SURNAME OF COMPANY CONTACT PERSON

:

FİRMA İLETİŞİM ADRESİ
/COMPANY ADDRESS

:

TELEFON NO/PHONE NUMBER

:

E-POSTA/E-MAIL

:

•
•
•
•
•

GÖREVİ
/POSITION

:

FAX/FAX

:

DEKRA Başvuran kişi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı bir sözleşme yapar.
DEKRA belge almaya hak kazanılması durumunda Belgeli kişinin Ad-Soyad, Belge türü, ve Belge Numarasını internet ortamı ve DEKRA’ nın diğer yayın organlarında belgenin geçerlilik
süresi boyunca sertifikaların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla yayınlar.
Başvuru sahibi, Sınav ve belgelendirme ye ait bilgileri içeren “DKR.F.1006.Kaynakçı-Sertlehimci Belgelendirme Prosesi” dökümanına www.dekra.com.tr adresinden ulaşabilir.
DEKRA makes a written contract with the applicant that specifies the rights and obligations of the parties.
In order to ensure the tracebility of the certificate, DEKRA publish information about Certificate holder on website and other media during validty period of the certificate. Published
information are Name, Certificate type and number.
The applicant, can access recent version of the “DKR.F.1006 Welder/Brazer Certification process” document describing testing and certification on our website www.dekra.com.tr

FİRMA KAŞESİ- İMZA-TARİH/
COMPANY SEAL & SIGNATURE & DATE

:

BAŞVURU ONAYI

APPROVAL OF APPLICATION

Bu onay DEKRA tarafından yapılacaktır.

:
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PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU/
PERSONNEL CERTIFICATION APPLICATION FORM
SERTLEHİM / BRAZING
Talep Edilen Testler/Requested Tests

Vasıflandırma kapsamı TS EN ISO 13585 gereği olarak en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde taraflarca belirlenmiş ve ekli doküman ile kayıt altına alınmıştır.
Information and Qualification requirements agreed and documented with attached document(s). Documents shall contain at least below listed information as required by EN ISO 13585.
Vasıflandırma kapsamını ve ilgili testleri tanımlayan dökümanlar / Qualification related documents

•

Uygulama standardı ve varsa ek gereklilikler. / The application standards to be used, if any, together with any supplementary requirements

•

İlgili Sert Lehim yöntemi ve parametrelerini içeren EN 13134 e göre hazırlanmış BPS (Sert Lehim Yöntem Şartnamesi) / The BPS, including the brazing process and the brazing
variables..

•

Test parçalarının birleşim detayları, toleransları ve gerekli test parçası adedi / The joint design for the test pieces together with relevant tolerances and

•

the number of test pieces required.

•

Birleştirilecek ana malzeme standardı/spesifikasyonu / The specifications of the parent materials

•

Sert Lehim dolgu ve sarf malzemeleri / The specifications of the brazing consumables

•

Test parçalarının hazırlık metodu, birleşim detayı, her parçadan alınacak numune sayısı(eğer uygulanabilirse) / The design and method of preparation of the test specimens and, where
appropriate, the number to be taken from any test piece

•

Kabul/Red kriterleri / The acceptance/non-acceptance criteria, including (where appropriate) the level of confidence

•

Test tekrarı yapılabilecek durumlar ve test tekrarı öncesi beklenilmesi gereken minimum süre / The principle of and procedure for retesting of a series of test pieces, including any
additional requirements with regard to the number of test pieces/test specimens and any retraining and time delay conditions prior to reassessment.

•

Görsel muayene kapsamı ve ek tahribatı testler gerekliyse bu testlerin tanımı ve adedi / The extent of visual testing and additional testing requirements for the nondestructive and/or
destructive tests.

•

Onay kapsam aralığı / The range of approval, where this is possible

•

Kayıtlar ve dokümantasyon / Records and Documentation

* Yukarıdaki değişkenlerin tanımlanması sırasında rehber doküman olarak EN 14324 standardı kullanılabilir.

Yukarıdaki test detayları ve vasıflandırma kapsam(lar)ındaki testlerin yapılması tarafımızdan onaylanmıştır./It is approved that the tests are to be

performed as described in the above test details and relevant qualification ranges.

FİRMA KAŞESİ- İMZA-TARİH/
COMPANY SEAL & SIGNATURE & DATE

:

BAŞVURU ONAYI

APPROVAL OF APPLICATION

Bu onay DEKRA tarafından yapılacaktır.

:
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PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU/
PERSONNEL CERTIFICATION APPLICATION FORM
SERTLEHİM / BRAZING
BELGELENDİRİLECEK PERSONEL LİSTESİ
Bu sayfa gerektiğinde çoğaltılabilir

Başvuru
Kabulü

No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

DEKRA
tarafından

 Evet
 Hayır

 Evet
 Hayır

 Evet
 Hayır

 Evet
 Hayır

 Evet
 Hayır

Doğum Yeri ve
Tarihi

Başvuru
Kapsamındaki
İş Tecrübeleri(Yıl)

Telefon No

Kaynak yapmaya fiziksel bir engelim.
[ ] Var [ ] Yok

Eğitim durumum
[ ]Okur-Yazar değil [ ]İlköğretim [ ]Lise [ ]Yüksekokul [ ]Üniversite

Kaynak yapmaya fiziksel bir engelim
[ ] Var [ ] Yok

Eğitim durumum
[ ]Okur-Yazar değil [ ]İlköğretim [ ]Lise [ ]Yüksekokul [ ]Üniversite

Kaynak yapmaya fiziksel bir engelim
[ ] Var [ ] Yok

Eğitim durumum
[ ]Okur-Yazar değil [ ]İlköğretim [ ]Lise [ ]Yüksekokul [ ]Üniversite

Kaynak yapmaya fiziksel bir engelim
[ ] Var [ ] Yok

Eğitim durumum
[ ]Okur-Yazar değil [ ]İlköğretim [ ]Lise [ ]Yüksekokul [ ]Üniversite

Kaynak yapmaya fiziksel bir engelim
[ ] Var [ ] Yok

Eğitim durumum
[ ]Okur-Yazar değil [ ]İlköğretim [ ]Lise [ ]Yüksekokul [ ]Üniversite

FİRMA KAŞESİ- İMZA-TARİH/
COMPANY SEAL & SIGNATURE & DATE

:

BAŞVURU ONAYI

APPROVAL OF APPLICATION

Bu onay DEKRA tarafından yapılacaktır.

e-posta

:

Adres

İmza
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PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU/
PERSONNEL CERTIFICATION APPLICATION FORM
SERTLEHİM / BRAZING

Application
accepted
by DEKRA

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No

No

Name Surname

ID No

PERSONNEL LIST TO BE CERTIFIED
This page may be reproduced as needed

Birth Place & Date

The experience on the
applicaiton scope
(years)

Phone Number

e-mail

Any Physical barrier to Welding
[ ] Yes [ ] No

Educational Status
[ ]Not Literate [ ] Elementary education [ ]High School [ ]College [ ] University

Any Physical barrier to Welding
[ ] Yes [ ] No

Educational Status
[ ]Not Literate [ ] Elementary education [ ]High School [ ]College [ ] University

Any Physical barrier to Welding
[ ] Yes [ ] No

Educational Status
[ ]Not Literate [ ] Elementary education [ ]High School [ ]College [ ] University

Any Physical barrier to Welding
[ ] Yes [ ] No

Educational Status
[ ]Not Literate [ ] Elementary education [ ]High School [ ]College [ ] University

Any Physical barrier to Welding
[ ] Yes [ ] No

Educational Status
[ ]Not Literate [ ] Elementary education [ ]High School [ ]College [ ] University

FİRMA KAŞESİ- İMZA-TARİH/
COMPANY SEAL & SIGNATURE & DATE

:

BAŞVURU ONAYI

APPROVAL OF APPLICATION

Bu onay DEKRA tarafından yapılacaktır.

:

Adress

Sign

PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU/
PERSONNEL CERTIFICATION APPLICATION FORM
SERTLEHİM / BRAZING
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Bu bölüm DEKRA tarafından doldurulacaktır.
Talep edilen hizmet, akreditasyon kapsamında mıdır?
DEKRA, talep edilen hizmeti gerçekleştirebilmek için yeterli personele sahip midir?
DEKRA, talep edilen hizmeti gerçekleştirebilmek için yeterli ekipmana sahip midir?
DEKRA, talep edilen hizmeti zamanında karşılayabilecek midir?
Teklif sunulabilmesi için potansiyel müşterinin sunmuş olduğu bilgiler yeterli midir?
DEKRA, teklif sunacak mıdır?
FİRMA KAŞESİ- İMZA-TARİH
COMPANY SEAL & SIGNATURE & DATE

:

□
□

Evet
Evet

□ Hayır
□ Hayır

□
□
□
□

Evet
Evet
Evet
Evet

□
□
□
□

BAŞVURU KABULÜ
ACCEPTANCE OF APPLICATION
:
Bu onay DEKRA tarafından yapılacaktır.

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

