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PROGRAMIN AMACI
Kaynakçıların ve Kaynak Operatörlerinin Pratik becerilerinin “AWS D1.5” e uygun olarak yapılacak bir sınav ile
belirlemek ve belgelendirmektir.
BAŞURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR
a) 16 yaşından gün almış olmak.
b) Okur-Yazar olmak.
c) İlgili kaynak yönteminde kaynak yapabilir olmak.
d) Kaynak yapmaya engel bir fiziksel engeli ya da sağlık sorunu olmamak.
e) Sınav yapacak HRA personeli ile iletişim kurabilecek yeterli lisan bilgisine sahip olmak.
Bilgi: Sınavlar Türkçe ya da İngilizce olarak gerçekleştirilebilmektedir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Kimlik fotokopisi,
b) Personel belgelendirme başvuru formu(doldurulmuş, imzalı olarak),
c) Belgeli Personel Taahhütnamesi(imzalı olarak)
d) Teklif/Sözleşmenin imzalı hali
e) Ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu (Bireysel başvurular için)
f) Daha önce aldığı eğitim, sertifika vb. fotokopisi (varsa)
SINAV YERİ
Sınavlar için kullanılacak sınav salonu, atölye vb. mekânların özellikleri ve kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede
belirtilir. Genel olarak;
a) Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, AWS D1.5 ve HRA Kalite Prosedürlerine uygun olarak
hazırlanacaktır.
b) Kişisel Koruyucu ekipmanlar, yapılan sınav gereklerine uygun özellikte olacak ve uygun şekilde kullanılacaktır.
c) Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletlerin iyi durumda ve bakımlı olmaları
gerekmektedir.
d) Sınav esnasında AWS D1.5, HRA Kalite prosedürlerine ve iş sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uygunluğun
sağlanması için HRA Kalite personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.
Her durumda; Sınav sırasında iş emniyeti sağlanmış, adayların birbirini etkilemediği, kontrollü ve güvenli bir sınav
ortamı sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.
SINAV TÜRÜ
Uygulamalı Sınav: Zorunludur.
SINAV SÜRESİ
Uygulamalı Sınav: Aynı şartlarda, imalattaki süreyi aşmayacak şekilde ve yönteme bağlı olarak değerlendirilir.
SINAV BAŞARI KRİTERİ
Uygulamalı sınav: AWS D1.5 Kısım 5 Bölüm B de belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılır.
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PARÇALARA UYGULANACAK TESTLER
Uygulamalı sınav sonrasında, AWS D1.5 standardına uygun olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için gerekli
olan tahribatsız testler ile gerekirse tahribatlı testler başvuru sahibi tarafından yaptırılacaktır. Testler;
Akredite kuruluşlar tarafından, HRA Kalite nezareti gerektirmeksizin
Akredite olmayan kuruluşlarda yapılması durumunda HRA Kalite nezaretinde yapılır.
HRA Kalite’ nin nezaretinin gerekmediği durumlarda, test raporlarında “HRA Kalite soğuk damgası görülmüştür”
ibaresi aranır.
SINAVA TEKRAR GİRİŞ HAKKI
Uygulamalı sınavda başarısız olan aday, teorik ve pratik eğitim alıp kaldığı sınava tekrar girebilir.
Eğer aday eğitim almadan tekrar sınava girmek ister ise; Başarısız olduğu test ile aynı şartlarda 2 test parçası daha
kaynatır. Her iki parçanın da başarılı olması gerekir.
İTİRAZ ve ŞİKÂYETLER
Başvuru sahibi, belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına belgelendirme veya sürecinde verilmiş bir
karara, sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 15 takvim günü içerisinde itirazda bulunulabilir. İtiraz ve şikâyetler
yazılı olarak beyan edilmelidir. İtiraz/Şikâyet başvurusu mutlaka konu, gerekçe ve var ise kanıtları içermelidir.
Süreç HRA.PR.109.İtiraz Şikayet Prosedürü gereklerine uygun şekilde işletilecektir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belgelendirme şartlarına ve gözetim periyoduna uyulması şartı ile belge 2 yıl geçerlidir.
Son geçerlilik tarihi belge üzerinde belirtilir.
GÖZETİM PERİYODU
Belgeli kaynakçının ya da kaynak operatörünün, belgelendirme tarihinden itibaren her 6 ayda bir işveren ya da
işveren Kaynak koordinatörüne belgesini imzalatması ve HRA Kaliteye yazılı olarak bilgi vermesi gereklidir. Aksi
takdirde belgesi iptal edilir.
BELGE UZATMA
Belge uzatımı yapılmaz.
YENİDEN BELGELENDİRME
Yeniden belgelendirme başvurularında belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI/ İPTALİ
Belge sahibinin, HRA.FR.204 Belgeli Personel Sözleşmesi’nde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgesini web
sayfamızda yayınlanan HRA.TL.106 Marka ve Logo Kullanım Talimatı’ na uygun kullanmadığının tespit edilmesi
durumunda HRA.PR.202 Personel Belgelendirme Prosedürü’ nde tanımlanan kurallara istinaden belge askıya alınır
veya iptal edilir. Belge sahibi en geç 15 gün içerisinde belge ve eklerini HRA Kalite’ ye iade etmesi için uyarılır. Uyarı
dikkate alınmadığı takdirde kanuni işlem başlatılır.
Belge sahibi, belgesini ve eklerini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile HRA Kalite’ ye
bildirmelidir.
Belge sahibi, askıya alınan belgesi için gerekli düzenlemeleri yapmaz ise HRA Kalite tarafından belgesi iptal edilir.
Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru uygulaması yapılır. Ayrıca aynı ya da farklı kapsamda
yeni başvuru yapabilmesi için 1 yıl süre geçmesi gereklidir.
Belgenin geçerliliği www.hrakalite.com web sayfasından sorgulanabilir.
ÜCRET
Talebin HRA Kalite’ ye ulaşması ve değerlendirilmesi ardından ücretler, başvuru sahibine bildirilecektir.
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