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1 Programının adı 11 UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye-3 

2 Programının amacı 
Alüminyum kaynakçısının ulusal yeterlilik kriterlerine göre 

belgelendirilme sürecinin gerçekleştirilmesi  

3 Programı kapsamı 

Zorunlu Birimler: A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

                          Seçmeli Birimler:  

*B1: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı 

  *B2: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı 

 B3: Plazma Ark Kaynağı     

  

(*S&Q Mart’ın belgelendirme yaptığı birimler) 

        

4 Belgelendirme dokümanları 

- 11 UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye-3 

-  P-2.01-F05 Mesleki Yeterlilik Belgesi  Başvuru Formu 

-  P-2.01-F.06 Belgelendirme Sözleşmesi 

-  P-3.05-F.06 Sınav Katılımcı Listesi 

-  P-3.05-F30  Alüminyum Kaynakçısı Değerlendirme Formu-B1 

-  P-3.05-F31  Alüminyum Kaynakçısı Değerlendirme Formu-B2 

-  P-4.01-F01 Belgelendirme Karar Formu 

5 Başvuru Belgeleri 
Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Vesikalık fotoğraf, Sınav ücreti 

dekontu 

6 Program Ön şartları   Ön şart yoktur. 

7 Sınav türü 
Teorik sınav –A1, B1, B2, B3 

Pratik sınav – A1, B1, B2, B3 

8 Sınav süreleri 
Teorik sınav –A1 : 10 soru 20 dakika , B grubu: 10 soru 20 dakika 

Pratik sınav – Süre tanımlanmamıştır. 

9 Sınav yeri 
S&Q Mart’ın belirlemiş olduğu sınav yeri(Sınav duyurusu yapıldığında 

yer hakkında da bilgilendirme yapılacaktır). 

10 Sınav Ekipmanları 
 İlgili uygulama gereği iş güvenliği ekipmanları 

 

11 Yazılı Sınav Değerlendirmesi Teorik (yazılı) sınavdan %50 başarı sağlanmalıdır. 

12 Pratik Sınav Değerlendirmesi Pratik sınavdan başarı sağlanmalıdır. 
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13 Ölçme ve Değerlendirme 

Alüminyum 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. 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 bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin 
geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak 
kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 
9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki 
verilir 
 
 
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik 
birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir 
tanesinden başarılı olması zorunludur.    
 
Kaynakçı EN-ISO-15609-1’e göre hazırlanmış bir pWPS’e  (Taslak 
Kaynak Prosedür Şartnamesi) veya WPS’ye (Kaynak Prosedür 
Şartnamesi) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi 
tutulur. Sınav parçası için kaynak süresi imalat şartlarındaki çalışma 
süresine uymalıdır. 

14 Sınav sonuçlarına itiraz  

- P-2.02-F.01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu (www.sqmart.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.)  
- İtirazlar için zaman aşımı süresi 30 Gündür. 
 

15 Sınava tekrar giriş hakkı 
Sınav parçası ilgili standartların şartlarını karşılamakta başarısız 

kalıyorsa kaynakçıya yeterlilik sınavını tekrar etme şansı verilmelidir. 

 

16 Belge geçerlilik süresi 

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıldır.    
Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından 
altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak 
yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir. 

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak 
çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara 
vermeye izin verilir. 

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik 
koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır, 

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir 
neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, 
yeterlilik iptal edilmelidir. 

http://www.sqmart.com/
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17 Gözetim periyodu 

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör 
tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların 
tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için 
geçerlidir.  
 
a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli 
olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir 
süre ara vermeye izin verilir.  
 
b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği 
teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,  
 
c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak 
özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine 
uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir. 

18 Yeniden Belgelendirme  

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 
madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık 
bir ilave süre için uzatılabilir 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten 
itibaren 1 yıldır.  

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

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 
yıldır. 

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir 
davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

son verilir. 


