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1. AMAÇ 

Belgelendirme talebinde bulunan aday için ilgili yeterlilik kapsamında başvuru, sınav vb. temel 

gereklilikler hakkında bilgilendirme yapmaktır. 

 

2. ULUSAL YETERLİLİK VE STANDARTLAR 

11UY0016-4 - Kaynak Operatörü 

TS EN ISO 14732 - Kaynak Personeli - Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı 

için kaynak operatörlerinin ve direnç kaynak ayarlayıcılarının yeterlilik sınavı 

 

3. KAPSAM 

Bu program Ulusal Yeterlilik “11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye-4” kapsamında gerçekleştirilen 

Personel Belgelendirme hizmetlerinde uygulanır. 

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimler ile birlikte B grubu seçmeli yeterlilik 

birimlerinin en az birinden başarılı olunması zorunludur. 

  

3.1 Zorunlu Birimler (A Grubu) 

11UY0014-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

3.2 Seçmeli Birimler (B Grubu) 

11UY0016-4/B2 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) 

11UY0016-4/B3 METAL-AKTİF ASAL GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) 

11UY0016-4/B4 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136) 

11UY0016-4/B5 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141) 

11UY0016-4/B7 TEL ELEKTRODLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (121) 

11UY0016-4/B8 BANT ELEKTRODLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (122) 

 

4. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR 

Adayın 18 yaşından gün almış olma ve okuma yazma bilme şartı aranır. 

 

5. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 

Başvurunun değerlendirilebilmesi için adayın aşağıda tanımlanan evrakların orijinallerini sınav tarihinden 

en az 10 gün önce Türk Loydu Merkez Ofisi’ne göndermesi gerekir. 

- Adayın imzasını içeren başvuru formu 

- Belgelendirmeye ait ödeme dekontu 

 

6. SINAV TÜRÜ 

6.1 A Grubu Zorunlu Yeterlilik Birimleri 

 

6.1.1 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 Performansa dayalı sınav (P1) 

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. 
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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 ortalama10 

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) 

B1 birimine yönelik performansa dayalı sınavda, direnç kaynak ayarcısına, onaylanmış bir Kaynak 

Prosedür Şartnamesine (WPS) uygun cihaz programlama uygulaması yaptırılır.  

B1 ve diğer birimler için aday, TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve 

yeterlilik aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS) göre hazırlanmış ilgili 

ulusal yeterlilikte  yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre değerlendirilir. Beceri ve 

yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, 

performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek 

koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin  

 

7. SINAV YERİ 

Sınav, Türk Loydu sınav merkezinde yapılabileceği gibi sınav yapmaya elverişli şartlar sağlandığı sürece 

müşteri tesislerinde 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. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Belge, sınav tarihinden itibaren altı yıl geçerlidir. Kaynakçı yeterliliğinin geçerliliği, sınav 

parçasının/parçalarının kaynak edildiği tarihte başlar. Bu, kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu 

olduğu personelin kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını tasdik etmesi şartıyla geçerlidir. 

Kaynakçının 6 yıl sonunda yeterlilik sınavı belgesinin yenilenmesi için tekrar sınava girmesi 

gerekmektedir. 

Sınavda başarılı olmayanlardan belge ücreti alınmaz. 

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. 

Başvuran ya da belgelendirilen adayların kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler Türk Loydu 

tarafından güncellenir ve değişiklikten itibaren 15 gün içinde Türk Loydu tarafından MYK’ya iletilir. 

Personel Belgelendirme Hizmet Teklifi’nde bulunan hususlara uyulmaması durumunda belge iptal edilir. 

9. 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 

tutulamaz. 
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10. BELGE GÖZETİM PERİYODU 

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt 

sunması suretiyle altı yıllık bir süre için geçerlidir.  

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.  

 

11. 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 yenileme başvurusu; belgeli personel tarafından belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin 

geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce yapılmalıdır. 

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine 

radyografik, ultrasonik, tahribatlı testlerden birisi uygulanır.Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata 

kabul kriterleri içinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır. 

Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek 

belgelendirilir. 

 

12. 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. 

http://www.tlmyk.org/
www.turkloydu.org
www.tlmyk.org

