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1 Programının adı 12 UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı 

2 Programının amacı 
Direnç Kaynak Ayarcısının ulusal yeterlilik kriterlerine göre 

belgelendirilme sürecinin gerçekleştirilmesi  

3 Programı kapsamı 

Zorunlu Birimler: A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

                          Seçmeli Birimler:  

*B1: Direnç Nokta Kaynağı 

 B2: Dikiş Direnç Kaynağı 

 B3: Projeksiyon Kabartmalı Kaynak  

*B4: Yakma Alın Kaynağı 

 B5: Basınç Alın Kaynağı 

*B6: Yüksek Frekans Direnç Kaynağı 

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

        

4 Belgelendirme dokümanları 

- 12 UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye-4 

-  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-F32 Direnç Kaynak Ayarcısı Değerlendirme Formu-B1 

-  P-3.05-F33 Direnç Kaynak Ayarcısı Değerlendirme Formu-B4 

-  P-3.05-F34 Direnç Kaynak Ayarcısı Değerlendirme Formu-B6 

-  P-4.01-F.01 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, B4, B5, B6 

Pratik sınav – A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6 

8 Sınav süreleri 
Teorik sınav –A1 : 10 soru 10 dakika , B grubu: 10 soru 10 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 
A1: Teorik (yazılı) sınavdan %60 başarı sağlanmalıdır. 
B Grubu: Teorik (yazılı) sınavdan %50 başarı sağlanmalıdır. 

12 Pratik Sınav Değerlendirmesi Pratik sınavdan %80 başarı sağlanmalıdır. 
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13 Ölçme ve Değerlendirme 

Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) 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 14732’ye uygun olarak 

hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir. 

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. 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve 
performansa dayalı sınavların her ikisinden başarılı olması gerekir. 

Adayın mesleki  yeterlilik belgesi alabilmesi için A Grubu yeterlilik 

birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik biriminden en az  bir 

tanesinden başarılı olması gerekir. 

 

 

 

 

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 
-- 

http://www.sqmart.com/
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16 Belge geçerlilik süresi 

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin 
geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir. 

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. 

 

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 
ISO14732’ye uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir. 

 

 

17 Gözetim periyodu 

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın 

yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’de belirtilen yönteme göre her 6 

ayda bir gözetimem tabi tutulur. 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya 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.  

18 Yeniden Belgelendirme  

Belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5’te bulunan ve 
aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi 
tutulur; 

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda 
belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir. 

b) Belge geçerlilik süresi 3 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 3 yıl daha uzatılır. 

 


