CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI VE
KURALLARI
PROGRAMIN KODU

PB.TL05 CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİ
GENEL TALİMATI

PROGRAMIN AMACI

Kritik hizmet veren basınçlı sistemlerin civatalı bağlantı düzeneklerinde kişisel
yeteneği yeterliliği standardı çerçevesinde personel belgelendirme isteminin ilgili
standart şartlarına göre değerlendirilerek civatalı flanş bağlantı personeli
belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi.

BAŞVURU
İÇİN GEREKEN
ÖN ŞARTLAR

-Belgelendirmeye aday personel aşağıdaki yeterlilik şartlarını sağlayacaktır;
-18 yaşından gün almış olmak
-Başvuru Formunun doldurulmuş ve imzalanmış olması,
-Okur-Yazar olması ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından gerekli görülürse
eğitim aldığını gösterir belge ile bunu kanıtlaması (Örneğin, ilkokul, lise, üniversite
diploması vs.)
-işi yapmakla ilgili fiziksel bir engele sahip olmaması,
-Sahada ya da şantiye çalışmalarında kazanılan deneyimlerin teorik bilgiyle
birleştirilmesi,

BELGELENDİRME PROGRAMI
KAPSAMLARI VE REFERANS
DOKÜMANLAR

1)TS EN 1591-4
İlgili kapsamdaki standartlar ve INSPECCO Personel Belgelendirme Prosedürleri
Yukarıdaki Referans Dokümanların ilgili kurumca yayınlanmış en son Güncel
Versiyonları kullanılır.

BELGE VERİLMEYECEK
ADAYLAR

18 yaşından küçük olanlara belge verilmez.
Okur-Yazar Olmayanlara belge verilmez.
Fiziksel engeli iş yapabilmesine engel olabileceklere belge verilmez.

BELGELENDİRME İÇİN ÖN ŞART
OLAN EĞİTİM

Belge kapsamı ile ilgili bir eğitim ön şartı bulunur.
Aday; Civatalı Flanş Bağlantı işinde eğitim almış olmalı ve eğitim aldığını
belgesiyle kanıtlamalıdır veya Civatalı Flanş bağlantı işinde Çalışma deneyimine
sahip olmalı ve sahip olduğu deneyimi kanıtlamalıdır.

BELGE BAŞVURUSU İÇİN
İSTENEN EVRAKLAR

1-Kimlik fotokopisi,
2-İki adet vesikalık fotoğraf
3-Başvuru formu (dolu hali)
4-Onaylı fiyat teklifi ve ücret sözleşmesi (Dekont)
5-Daha önceden aldığı sertifikalar(varsa)
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6-Eğitim durumunu gösterir belgenin fotokopisi
YAZILI (TEORİK) SINAVIN İÇERİĞİ

TS EN 1591-4 ‘de ve diğer ilgili standartlarda belirtilen konular

YAZILI ( TEORİK) SINAVIN KAYIT
ALTINA ALINMASI

Teorik sınavlarda standardın kamera kaydı şartı olması durumunda sınav kayıt

PRATİK ( UYGULAMA ) SINAVIN
İÇERİĞİ
PRATİK ( UYGULAMA) SINAVIN
KAYIT ALTINA ALINMASI

Standardın tanımladığı ölçü ve boyutlardaki kapsama uygun numuneler

YAZILI SINAV KURALLARI

altına alınır. Sınava giren kişi ve/veya kişilerin isimleri belirtilerek arşivde saklanır.

Pratik sınavlarda standardın kamera kaydı şartı olması durumunda sınav kayıt
altına alınır. Sınava giren kişi ve/veya kişilerin isimleri belirtilerek arşivde saklanır.
Adayların sınav saatinden en az 20 dk önce sınav salonunun da bulunmaları
gerekmektedir.
Adayların bir adet fotoğraf ve kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı bulundurması
gerekmektir.
Nüfus cüzdanı yanında olmayan aday sınava alınmaz.
Sınav başlamadan önce adayların nüfus cüzdanlarını masanın üzerine koymalıdır.
Sınav için kullanılacak kalem, silgi v.s. INSPECCO tarafından karşılanacaktır.
Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak
zorundadırlar.
Matematiksel işlemler bulunan yazılı sınavlarda data bankası olmayan hesap
makinesi kullanabilir.
Yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.
Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır.
Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmalarını ve konuşmaları yasaktır.
Sadece sınav görevlilerinin dağıttığı kağıtlara/formlara cevaplarını yazabilecekler,
başka kağıt kullanmaları yasaktır.
Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs yardımcı
materyal bırakmamaları gerekmektedir.
Sınav esnasında cep telefonu, ses kayıt cihazı, flash bellek, v.b aletlerin ve
ekipmanların kullanımı yasaktır.
Sınavın ilk 10 dakikası ve son 10 dakikasında sınav yapılan yeri terk etmek
yasaktır.
Salonu terk ettikten sonra sınav görevlisinde izin almadan sınav yerinden
uzaklaşması yasaktır
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SINAVLARIN TÜRÜ VE SÜRESİ

Çoktan seçmeli 20 soruluk Modül. Her soru başına verilen süre 2 dk.
Pratik sınav süresi aynı şartlarda montajdaki süreyi aşmayacak şekilde ve yönteme
bağlı olarak değerlendirilir.

SINAVLARDA BAŞARI NOTU

100 Puan üzerinden yapılan değerlendirmede 60 ve üzeri puan alan aday başarılı

(100 ÜZERİNDEN)

sayılır.
Belgelendirme sorumlusu uygun gördüğü ve sınava giren personelin sınav
konularına hakim olduğuna karar verdiği takdirde başarı notunu arttırabilir veya
azaltabilir.

SINAV YERİ

Personel sınavının yapılacağı yer, INSPECCO veya Başvuru Sahibi tarafından
sağlanacaktır.
Sınav sırasında kullanılacak malzeme, ekipman ve diğer aletler, INSPECCO veya
Başvuru Sahibi tarafından sağlanacaktır.
Sınav sırasında iş emniyeti ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamı,
İNSPECCO veya Başvuru Sahibi tarafından sağlanacaktır.
Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

SINAVLARA KAÇ KEZ
GİREBİLECEĞİ

Teorik Sınav:
• Teorik sınavın uygulanması durumunda başarılı olamayan aday başarısız sayılır
ve pratik sınava alınmaz.
• Adayın teorik sınavdan geçmesi, uygulamalı sınavdan başarısız olması
durumunda; teorik sınav tarihinden sonra üç ay içerisinde teorik sınava girmeden
uygulamalı sınava girebilir. Ancak süre üç ayı geçerse teorik sınava tekrar katılmak
zorundadır.
• Her iki sınavdan kalmaları durumunda yeni bir sınava girmeden önce ilave eğitim
ve öğretimden geçmesi gerekir.

ITIRAZ

Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin
herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek
zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır.

SINAVI YAPACAK PERSONELİN
NİTELİKLERİ
PARÇALARA UYGULANACAK
TESTLER
BELGELİ KİŞİNİN GÖZETİM
SIKLIĞI

PB.GT05 SINAV YAPICI GÖREV TANIMI

BELGELİ KİŞİNİN BELGE
UZATILMASI / YENİDEN

Belge yenileme Civatalı Flanş Bağlantı Personeli için TS EN ISO 1591-4

Pratik sınav bitiminde INSPECCO nezaretinde yapılır.
Personel belgesinin yeterlilik süresi boyunca belgesi 6 ayda bir çalıştığı kurum
yetkilisi tarafından imzalanarak INSPECCO’ya bilgi vermelidir.
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BELGELENDİRME

standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır.
-Civatalı Flanş Bağlantı Personeli için sınav tarihi temel alınarak bağlantı civatalı
flanş bağlantı işine herhangi bir sebepten dolayı 6 ay ara vermemek şartıyla 5 yıl
geçerlidir.
- Belge sahibi 6 aylık periyotlarla civatalı flanş bağlantı işine devam ettiğini
kanıtlamalıdır.
- Referans standartlarda herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe belge
geçerliliğini korur.
- Ancak direktif / mevzuat / yönetmelik yada standartlarda revizyonların olması
halinde revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre yeniden sınav düzenlenir veya
revizyon ile ilgili bilgi www.inspecco.com web sitesinde bildirilir.
- Kapsam değişikliği taleplerinde ilgili kapsama göre belge yeniden düzenlenir. Sertifika geçerlilik süresi sonunda tekrar değerlendirmeye alınan Civatalama
teknisyeni ve Sorumlu Mühendisin Teorik ve Pratik sınavdan başarılı olması
koşuluyla yeniden sertifikalandırılır.
- Civatalama teknisyeni veya Sorumlu mühendis eğer değerlendirmede başarısız
olursa yeniden tam bir eğitim alması gerekir.

BELGENIN ASKIYA ALINMASI

INSPECCO’dan belgeli Lehimci veya lehim operatörleri , belgelendirme
programının şartlarına uymadığı takdirde; Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı
takdirde ; Belgeli personel ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki
becerilerini artık sergileyemiyorsa belgesi askıya alınır.

BELGENIN İPTALI VE LISANS

Lehimci veya lehim operatörler belgeleri yapılan sözleşmedeki durumlarda

VEYA DIĞER SÖZLEŞMELERIN

belirtildiği üzere iptal edilir ve Lehimci veya lehim operatörü ile yapılan sözleşme

FESHI

feshedilir.
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