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DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE-3 BELGELENDİRME PROGRAMI
1.

AMAÇ
Bu programın amacı kaynaklı imalatın kalitesini güvence altına alacak, kendisinin ve çalışma ortamının
iş güvenliğini sağlayacak olan kaynakçıların, ilgili yeterlilik kapsamında yer alan gerekli teorik ve
performans sınavlarıyla niteliklerinin kanıtlanmasını sağlamaktır.

2.

ULUSAL YETERLİLİK VE STANDARTLAR
11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - Seviye 3
TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler
09UMS0001-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - Seviye 3 - Ulusal Meslek Standardı

3.

KAPSAM
Bu program “11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye-3” kapsamında gerçekleştirilen
Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendirme hizmetlerinde uygulanır.
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimleri ile birlikte B grubu seçmeli yeterlilik
birimlerinin en az birinden başarılı olunması zorunludur.

3.1

Zorunlu Birimler (A Grubu)
11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları

3.2

Seçmeli Birimler (B Grubu)
11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)
11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

4.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR
Adayın 16 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
- Adayın ıslak imzasını içeren başvuru formu
- Belgelendirmeye ait ödeme dekontu

5.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
- Adayın ıslak imzasını içeren başvuru formu
- Belgelendirmeye ait ödeme dekontu

6.

SINAV TÜRÜ
Adayların sınava gelirken yanlarında, üzerinde kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya
sürücü belgesi bulundurmaları zorunludur. Yanında nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi
bulundurmayan adaylar sınava alınmaz.

6.1
6.1.1

A Grubu Zorunlu Yeterlilik Birimleri
11UY0033-3/A1 Teorik sınav (T1)
A grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için 10 soruluk
bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır.
Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olabilmek
için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınmalıdır.

6.1.2

11UY0033-3/A2 Teorik sınav (T1)
A grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için 10 soruluk
bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esastır.
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Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olabilmek
için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınmalıdır.
6.2

B Grubu Seçmeli Yeterlilik Birimleri
Aday B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinden birden fazla tercih yapabilir.

6.2.1

Teorik sınav (T1)
B grubu zorunlu yeterlilik biriminden çoktan seçmeli yazılı sınav yapılacaktır. T1 sınavı için ortalama
10 soruluk bir test ve soru başına ortalama 1,5 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı
esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı
olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınmalıdır.

6.2.2

Performansa dayalı sınav (P1)
Performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. TS EN
ISO 9606-1 standardı 5.bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde
belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan
bir süreye karşılık gelmelidir. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre
muayene edilir ve değerlendirilir.

7.

SINAV YERİ
Sınav, Türk Loydu sınav merkezinde yapılabileceği gibi sınav yapmaya elverişli şartlar sağlandığı
sürece müşteri tesisinde de yapılabilir. (Talep olduğu takdirde Sınav Yeri Kontrol Formu ile beyan
istenir.)
Sınav adayın belirlediği yerde yapılacaksa, kullanılacak test parçaları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından
her türlü önlemlerin alınması aday tarafından sağlanacaktır.
Sınav Türk Loydu sınav merkezinde yapılacaksa, kullanılacak test parçaları, İş Sağlığı ve Güvenliği
açısından her türlü önlemlerin alınması Türk Loydu sınav merkezi tarafından sağlanacaktır.

8.

SINAV HAKLARI
İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave
sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 sınav hakkı daha adaylara sağlanır.
Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması
durumunda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk
sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2 sınav hakkı daha adaylara sağlanır.

9.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3.a’ya göre yeterlilik belgelerinin geçerlilik süreleri 3 yıldır. Geçerlilik
süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren başlar. Kaynakçının 3 yıl sonunda yeterlilik sınavı belgesinin
yenilenmesi için tekrar sınava girmesi gerekmektedir.

10.

BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ
Başvuran ya da belgelendirilen adayların kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler aday tarafından
Türk Loydu’na bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek herhangi bir durumdan Türk Loydu
sorumlu tututamaz.

11.

BELGE GÖZETİM PERİYODU
Belge gözetimleri, belgeli kişinin 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız
olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması suretiyle yapılmaktadır.
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.

Elektronik kopyadır. Basılmış hali kontrolsüz kopyadır.

Yayın Tarihi: 23.10.2015

Doküman No: MYK-06

Revizyon Tarihi: 24.01.2018

Revizyon No: 3

Yürürlük Tarihi: 25.01.2018

Sayfa No: 3/3

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE-3 BELGELENDİRME PROGRAMI
12.

BELGE YENİLEME

İlgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve "Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki
Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" a uygun olarak
yapılmaktadır.
Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava
girerek belgelendirilir.
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13.

İTİRAZ VE ŞİKAYET
Sınav sonuçlarının www.tlmyk.org sitesinde yayınlanmasının ardından en geç 30 gün içerisinde;
www.turkloydu.org ve www.tlmyk.org web sitesi üzerinden yapılabilir.
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