Q Techna, Institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti d.o.o.
Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana
Q Techna, Institute of Quality Assurance and Quality Control Ltd
Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU (EN ISO 9712)
Application for certification (SIST EN ISO 9712)
1. Aday Bilgileri / Applicant information:
Ad Soyad:
Name and surname:

Doğum tarihi ve yeri:
Date and place of birth:

Eğitim durumu/Meslek:
Education/profession:

Telefon No.:

E-posta:

Telephone No.:

E-mail:

2. İşveren Bilgileri / Purchaser/employer information:
Ünvan:
Title:

Adres:
Address:

Telefon No.:
Telephone No.:

İrtibat Yetkilisi:

Telefon no:

Contact person:

Tel. No. of contact person:

E-posta adresi:
E-mail of contact person:

3. Sertifikasyon Bilgileri / Certification information:
Sertifikasyon Tipi / Type of certification:
İlk Sertifikasyon

Yenileme (5 yıl)

First certification

Yeniden Belgelendirme (10 yıl)

Renewal of validity (5 years)

Recertification (10 years)

Kayıp Sertifika

Uzatma
Extension

Duplicate

Sertifikasyon Metodu:
VT

PT

MT

LT/B

UT

RTFI (radyografik film değer.)

RT

RS (radyoskopi)

Sertifikasyon Seviyesi / Certification method:
Seviye 1 / Level 1

Seviye 2 / Level 2

Seviye 3 / Level 3

Endüstriyel Sektör / Industrial sector:
b (w, c, f, t, wp)

a (c, f, t, wp)

(imalatı içeren öncesi ve hizmet esnasındaki deney / pre- and in-service testing which includes manufacturing

(imalat / manufacturing)

Sektör (sertifikasyon sadece bir ürün sektörü icin geçerli olduğunda işaretleyiniz) / Sector:
w (kaynak)
welds

c (döküm)
castings

f (dövme)

t (tüp & boru)

forgings

wp (Biçimlendirilebilen mamuller)

tubes/pipes

wrought products

Endüstriyel NDT Tecrübesi / Industrial NDT experience:
VT, PT, MT

1 ay (Seviye 1 için)

3 ay (Seviye 2 için)

1 month (for Level 1)

3 months (for Level 2)

LT, RT, UT

3 ay (Seviye 1 için)

9 ay (Seviye 2 için)

3 month (for Level 1)

9 months (for Level 2)

12 ay (Seviye 3 için)
12 months (for Level 3)

18 ay (Seviye 3 için)
18 months (for Level 3)

Sınav Tarihi (enter) / Date of examination (enter):_________________________
Sınav Dili / Examination language:
TR (Türkçe)
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SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU (EN ISO 9712)

Application for certification (SIST EN ISO 9712)
4. Sınava girecek adayın taahhütleri / Declaration of applicant:
Aşağıda yazılanları taahhüt ederim / I hereby confirm that:
− Yukarda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu / all information given in the application is true
− Yukarda verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ALCE / Q Techna’yı bilgilendireceğimi / I will inform Q Techna, if any of the
−
−
−
−
−
−

information given above changes

Sertifikasyon prosedürü hakkında bilgi sahibi olduğumu ve kabul ettiğimi / I am familiar and I agree with the certification procedure
Sertifikasyon için gerekli tüm bilgileri Q Techna’ya ulaştıracağımı / I will notify certification body Q Techna about all necessary information needed
for certification

Sertifika sahibi olarak gerçekleştireceğim tüm aktivitelerden doğabilecek sonuçlardan Q Techa’nın herhangi bir
sorumluluğu olmadığını / I release certification body (Q Techna) of all claims, which could arise from my activities as the certified person
Sertifikamin tehiri veya iptali durumunda, sertifikamı referans gösterek yaptığım tüm iş ve tanıtımlardan çekilip, sertifikalı
olduğuma dair herhangi bir belirti göstermekten kaçınacağıma / in case of suspension or withdrawal of my certification, I shall refrain immediately
from advertising with reference to my certification and refrain from giving any indication of being in certified status

Sertifikasyonla ilgili herhangi bir gereklilik karşılanmadığı takdirde sertifikasyon kuruluşunu bilgilendireceğimi: yıllık göz
muayenesi, kayda değer iş kesintisi (1 yıldan fazla), fiziksel yetersizlik / I will immediately inform certification body if the requirements for validity
of certificate are not fulfilled: annually visual acuity test, significant interruption (more than 1 year), physical incapability

Hatalı düzenlenen sertifikaların geri çağırılıp, düzeltilip, tekrar yayımlanacağını / certificates issued with mistakes will be recalled, corrected
and e-issued

−

−

−
−

−

Sertifika yenileme başvurusu durumunda – 5 yıl, sertifika yenilemesine engel olucak herhangi bir prosedürün içinde
değilim/bulunmadım / in case of application for renewal of validity of the certificate - 5 years, I am not in any kind of procedure that would prevent the renewal of validity
of certificate

Bütün kişisel bilgilerimin (ad soyad, doğum yeri ve tarihi, eğitim durumu, e-posta, telefon no.) ve Q Tecna d.o.o.,
Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana’nın aktüel bilgi programı kapsamında toplanıp eğitim sertifikaları, sertifikalar ve
tahribatsız muayene personelinin eğitimi ve sertifikasyonuyla alakalı diğer dokümanlar hazırlamak amacıyla işlendiğini
biliyor ve kabul ediyorum / I am familiar and I agree, that all my personal data (name and surname, date and place of birth, education, e-mail, phone No.) is collected
and processed in actual information program of Q Tecna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana exclusively for issuing training certificate, certificates and other documents for
trainings and certifications of NDT personnel

Fotoğraflar dahil kişisel bilgilerimin 10 yıl boyunca kaydedileceğini biliyor ve kabul ediyorum (EN ISO 9712’nin
gerekliliklerine göre) / I am familiar and agree that my personal data will be stored up to 10 years including photos (in accordance with requirements of EN ISO 9712)
Gönüllü olarak ve açıkça izin veriyorum ki ve ALCE / Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana kişisel
bilgilerimi aşağıdaki amaçlar için kullanabilir / I give voluntarily and explicitly consent that Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana can use my
personal data for:
− sertifikanın düzenlenmesi / issuing of certificate
− benimle e-posta, telefon veya posta yoluyla iletişime geçerek teklifler, etkinlikler, yenilikler, şirket hizmetleri,
geçerlilik uzatma hatırlatmaları yapmak / communication with me to inform me by e-mail, phone or letter regarding: offers, events, novelties,
company services, validity expand informing

İrtibat yetkilisinin sertifikasyon prosedürüyle alakalı tüm süreçlerle ilgili bilgilendirilmesine izin veriyorum. Bu onaylar
iptal edilinceye kadar olan süre boyunca geçerlidir / I allow that the contact person is informed about everything regarding the procedure of certification.
These consents are given for the time till cancelation .

Onayınızı herhangi bir zamanda certificiranje@qtechna.si adresine e-posta yollayarak veya web sitemizden
(http://www.qtechna.si/obrazec_odjava/odjava.php) iptal edebilirsiniz / You can cancel your consent decision at any time by e-mail
certificiranje@qtechna.si or on our website: http://www.qtechna.si/obrazec_odjava/odjava.php

Ad ve Soyad / Name and surname
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Tarih / Date

15-11-2018

İmza / Signature

Stran 2 od 3

SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU (EN ISO 9712)

Application for certification (SIST EN ISO 9712)
5. İşverenin taahhütleri / Declaration of purchaser/employer:
Aşağıda yazılanları taahhüt ederiz / We hereby confirm that:
− yukarda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu / all information given in the application is true
− göz muayenesinin yıllık olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğumuzu / we take responsibility for conducting annual visual acuity test
Aday, sertifikasının yenilendiği veya yeniden belgelendirmenin gerçekleştiği metot ve sektörde, herhangi bir kayda
değer kesinti olmadan iş yapmaya devam etti / the applicant continued his work activity without significant interruption in the method and sector for
which certificate renewal or recertification is sought

Gönüllü olarak ve açıkça izin veriyoruz ki bütün işveren/aday bilgileri ALCE ve Q Techna d.o.o. tarafından bizimle
e-posta, telefon veya posta yoluyla iletişime geçerek teklifler, etkinlikler, yenilikler, şirket hizmetleri, aday sertifikası
hakkında geçerlilik uzatma hatırlatmaları yapmak amacıyla kullanılabilir. Bu izinler iptal edilinceye kadar olan süre
boyunca geçerlidir / we give voluntary and explicit consent that all employer/applicant contact information can be used by ALCE/Q Techna d.o.o. for purpose of
communication with us and are processed for commercial use only regarding informing about offers, events, novelties and Q Techna services, and applicant's certificate
validity expiration. These consents are given for the time till cancelation.

Onayınızı herhangi bir zamanda certificiranje@qtechna.si adresine e-posta yollayarak veya web sitemizden
(http://www.qtechna.si/obrazec_odjava/odjava.php) iptal edebilirsiniz / You can cancel your consent decision at any time by e-mail
certificiranje@qtechna.si or on our website: http://www.qtechna.si/obrazec_odjava/odjava.php

2 numaralı başlık altında belirtilen irtibat yetkilisi, bütün kişisel bilgilerin Kişisel Bilgilerin Korunması Kanununa
(KVKK) ve “General Data Protection Regulations” (GDPR) uygun biçimde işlenmesinden sorumludur ve
sertifikasyon kuruluşuna kişisel bilgileri iletebilmek adına tüm imkanlar şirketi tarafından sağlanmıştır / the contact person
(applicant's representative), stated in point 2 of this application, is authorized for processing all personal data in accordance with General Data Protection Regulation
(GDPR) and has everything what is needed for forwarding personal data to certification body arranged within his organization.

Yetkili Kişi / Responsible person

Tarih-İmza-Kaşe / Date-signature-stamp

6. NDT personelinin Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine - 2014/68/EU - göre sertifikalandırılması
başvurusu: / Application for approval of NDT personnel according to European Directive for Pressure
Equipment - 2014/68/EU:
Adayın basınçlı ekipman alanında son bir yılda 60 günden fazla NDT çalışmaları yaptığını onaylıyoruz. Tecrübe süresi 5
yıldan öncesine ait değildir. Eğer başvuru birden fazla metot için yapılmışsa her bir metot için en az 15 günlük tecrübe
gerekmektedir / We hereby confirm, that the applicat has carried out more than 60 days of NDT activities in the field of pressure equipment within one year. Experience times
are not dated back more than 5 years. If the application is for several methods at least 15 days of experience is required for each method.

Firma adı

İşveren adına sorumlu yetkili

Tarih/imza

Company title

Responsible person of purchaser/employer

Date/signature

Sertifikasyon başvuru formu elektronik olarak doldurulup, imzalandıktan sonra yeterlilik sınavından önce d.o.o.,
Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana veya elektronik olarak certificiranje@qtechna.si adresine iletilmelidir / The application
for certification shall be fulfilled in electronic form, signed and then sent to address of Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana or electronic on certificiranje@qtechna.si before the
start of qualification examination.

7. Review of preconditions for certification (fulfilled by certification body):
The applicant has done visual acuity test according to EN ISO 9712, point 7.4
Attached signed Principles of professional ethics
Attached NDT training certificate
Checked validity of an existing certificate
Acquired photo in electronic format

Certification body (name and surname)
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Date
15-11-2018

Signature
Stran 3 od 3

