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1. AMAÇ  

Bu Talimat, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak 

olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci 

hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

1.1. Meslek Tanımı  

Çelik kaynakçısı çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize 

donanım kullanarak gerçekleştiren kişidir..  

2.1 a. Zorunlu Birimler  

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  
 

2.1.1 Teorik Sınav  

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri 

eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış 

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika 

zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

 

Seçmeli Birimlerde (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az 10 

soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan 

seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi 

yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 50’sine 

doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

 

 

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav   

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde 
tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi 

yapılacaktır.  
 

 2.2. Seçmeli Birimler  

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)  
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)  

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)  
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)  

2.3. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları 

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu 

yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki 

gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır. 

2.4. Ölçme ve Değerlendirme       

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan 

sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan 

sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.  
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Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi 

birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin 

geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek yeterliliğin 

elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan 

kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki 

Yeterlilik Belgesi Eki verilir.     

 2.5. Diğer Şartlar  

2.5.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru 

cevaplar üzerinden yapılır.  

2.5.2 Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı 

olunması gerekir. B grubu birimi seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca 

belirtilir.  

2.5.3 Belge geçerlilik süresi TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen 

metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir. 

2.5.4 Gözetim sıklığı 

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 

9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.  Gözetimi belge sahiplerinden 

kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma 

nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

2.5.5 Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi  

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan 

ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;  

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek 

belgelendirilir.  

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine 

radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen 

hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.  

c) Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava 

girebilir. Birimler için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren  6 ay yıldır. 

Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik 

birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren üç ayı geçemez.       

2.5.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, 

başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay 

beklemesi gerekir.  

2.5.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, 

yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.  

2.5.6 Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı 

sonunda aday tarafından oluşturulan ürün) görüntüleri alınarak yukarıda belirtilen itiraz süresince 

Milimetrik tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme 

Yöneticiliğine teslim edilir.  
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2.5.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Milimetrik tarafından sağlanır.  

2.5.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre Milimetrik 

tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. 

Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde Milimetrik temin eder. Bu durumda 

malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.  

2.5.9. Çelik Kaynakçısı sınav sonunda TS EN ISO 9606-1, Tablo 1’e göre dış kaynakta hangi kaynak 

testlerinin yapılması gerekliliği tanımlanmıştır. Bu testlerini analizlerini yapabilecek ve test sonuçlarının 

geçerliliği kabul edilebilecek kabiliyetteki laboratuvarla -tercihen akredite, ya da ISO 9001 belgesi olan- 

sözleşme yapılır.   

3. REFERANSLAR  

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan 

standartlar aşağıda sıralanmaktadır;  

Yeterliliğe Kaynak Teşkil eden Meslek Standartları: 

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme  Kaynağı – Bölüm 1: Çelikler 

 

Ulusal Yeterlilik Belgelendirme Değerlendirme Standardı: 

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği  

 

4. BELGELENDİRME  

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç 

www.milimetrikbelgelendirme.com adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.   

4.1 Adayda Aranan Şartlar  

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.  

4.2 Belgelerin Teslimi  

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine 

posta veya kargo ile gönderilir.  

4.3 Belgenin Kaybedilmesi 

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep 

eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir 

belge düzenlenir.  

4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı  

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği 

seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.  

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 

9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.   Gözetimi belge sahiplerinden 

kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma 

nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.   

4.5 Yeniden Belgelendirme 

http://www.milimetrikbelgelendirme.com/
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Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan 

ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;  

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek 

belgelendirilir.  

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine 

radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen 

hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.  

 

4.6 Belgenin Askıya Alınması, İptali  

Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım 

Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını 

Milimetrik’e iade etmekle yükümlüdür.  

Gözetim sürecinde, yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı tespit edilirse, belge belirli bir 

süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumuna göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilmektedir. 

Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile 

belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.  

5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER  

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer 

kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, 

itiraz/şikâyet sahibi Milimetrik veya www.milimetrikbelgelendirme.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet 

Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Milimetrik’ e teslim eder veya 

faks, e-posta vb. ile gönderir.  

Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav 

tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. 

Milimetrik’e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine 

bildirilir.  

  

 

http://www.milimetrikbelgelendirme.com/

