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Ulusal Yeterlilikler 

11UY0010-3 – Çelik Kaynakçısı 

11UY0014-3 – Alüminyum Kaynakçısı 

11UY0015-4 – Direnç Kaynak Ayarcısı 

11UY0016-4 – Kaynak Operatörü 

12UY0053-3 – Otomotiv Saç Gövde Kaynakçısı 

12UY0053-4 – Otomotiv Saç Gövde Kaynak Operatörü 

Yönetmelikler 
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri MYK mevzuatlarına göre gerçekleşir. 

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar için Rehber göre gerçekleştirilir. 

Başvuru 

-Ulusal Yeterliliklerden Sertifika almak isteyen adayların Gedik Test Merkezi internet 

sitesi  www.gediktest.com  adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak e-posta 

yoluyla info@gediktest.com adresine göndermesiyle süreç başlar.   

-Sınav Planlama Sorumlusu gerekli evrakları e-posta gönderir,  

-Gerekli evrakların doldurulup gönderilmesi durumunda da ön kayıt işlemleriniz 

gerçekleştirilir. 

-Telefonla başvuru yapan adaylardan da aynı şekilde internet sitemizdeki Başvuru 

Formunu doldurup göndermeleri gerekmektedir. 

Adaydan Aranan 

Şartlar 

-18 yaşından küçük olmaması. 

-Okur yazar olduğunu gösteren bir belge veya okur yazar olduğunun kanıt. 

-Kaynak yapmaya mani olacak fiziksel engelinin olmaması. 

-Başvuru Formunu doldurup imzalamış olması. 

-Personel Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesinin karşılıklı imzalanmış 

olması. 

-Adayın Türkçe veya İngilizce biliyor olması, bilmiyor ise ilgili dil ile ilgili tercüman 

ayarlaması mecburidir. 

Sınav Yeri 

-Sınav yeri Gedik Test Merkezinde yapıldığı gibi sınav yapmaya elverişli uygun 

şartları sağladığı sürece aday/adayların istediği herhangi bir yerde de gezici sınav yeri 

olarak yapılabilir. 

-Gedik Test Merkezi en az ayda bir kendi sınav merkezinde sınav günü belirler ve 

bunu web sitesinde yayınlar. 10 kişi ve üzerindeki taleplerde istenildiği taktirde gezici 

sınav merkezlerinde (adayların veya kurumların talepleri doğrultusunda) sınav yapılır. 
-Sınav kullanılacak test parçaları adayın belirlediği yerde sınav yapılacaksa aday tarafından, 

Gedik Test Merkezinde yapılacaksa Gedik Test Merkezi tarafından temin edilecektir. 

-Adayın belirlediği yerde yapılacaksa her türlü techizat aday tarafından temin 

edilmesi gerekmektedir. 

-Sınav yerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından her türlü önlemlerin, alınması GTM 

veya Aday tarafından sağlanmalıdır. 

-Gezici veya Sözleşmeli sınav yerlerinde GEV-GTM’ye ait “Sınav Yeri Kontrol 

Formu” nun gereklilikleri yerine getirlmediği sürece sınav yapılmaz. 

-Uygun şartlar sağlanmadığı sürece sınav başlamayacaktır. 

-Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmayan herhangi bir sınav 

yerinde GEV-GTM sınav yapmaz. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21180&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=S%C4%B1nav,%20%C3%96l%C3%A7me,%20De%C4%9Ferlendirme%20ve%20Belg
https://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/Sinav_ve_Belgelendirme/Gerekli_dokumanlar/Teorik%20ve%20Performansa%20Dayal%C4%B1%20S%C4%B1navlar%20%C4%B0%C3%A7in%20Uygulama%20Rehberi%20Rev.01.pdf
http://www.gediktest.com/
mailto:info@gediktest.com
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Belgelendirme 

Süreci Hakkında 

Bilgi 

-Sınav yerinin uygunluğu (Teorik ve Pratik) Sınav Sorumlusu gözetiminde kontrol 

edilir. 

-Sınav hakkında adaya sınav öncesinde bilgi verilir. 

-Aday (T1-Yazılı Sınav) Teorik sınava tabi tutulur. 

-Teorik sınavdan çıkan aday seçmiş olduğu kaynak yöntemi, kaynatılacak malzeme 

cinsi, malzeme kalınlığı, malzeme şekli Sınav Sorumlumuz gözetiminde Pratik 

Sınava girer. (Uluslararası standarda göre) 

-Kaynatılan malzemeye standartlar dahilinde tahribatlı/tahribatsız testler uygulanıp 

sınav parçasının değerlendirilmesi yapılır. 

-A1 ve girmiş olduğu seçmeli B.. birimlerinden en az ikisinden başarılı  olan adaylara 

sertifika verilir. 

Sertifikalandırma 

Süreci 

-Kaynakçı sertifikaları GEV-GTM’nin sonuç bildirimlerini yapması sonucunda MYK 

tarafından başarılı olan adayların belgeleri hazırlanır ve kurumuz tarafından 

onaylanarak adaylara gönderilir. 

-Adaylara Ulusal Yeterlilik zorunlu koşmadıkça ek belge verilmez. 

Belgelendirme İçin 

Eğitim Ön Şartı 
-Belgelendirme için Eğitim ön şartı yoktur. 

Birim Birleştirme 

"Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, yeterlilik 

birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları 

belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek 

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Birim birleştirerek belge almak 

için adaylar kurumumuza yetki kapsamımız dahilinde başvuruda bulunmak için. 

- Dilekçe  

- Nüfus cüzdanı fotokopisi  

- Diğer yetkilendirme kuruluşundan/kuruluşlarından alınmış yeterlilik birimi başarı 

durumu belgesi  

ile başvuru yapabilirsiniz. 

Pratik Sınavda 

Kullanılan Test 

Parçaları 

İlgili standartlarda istenilen ölçü/boyutlar kullanılmalıdır. Sınav Adayın istediği bir 

yerde gerçekleşecekse, sınav günü sınav parçalarını aday istenilen ölçülerde hazır 

bulundurmak zorundadır. 

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı için; EN ISO 9606-1 

11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı için; EN ISO 9606-2 

11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı için; EN ISO 14732 

11UY0016-4 Kaynak Operatörlüğü için; EN ISO 14732 

12UY0053-3 Otomotiv Saç Gövde Kaynakçısı için; EN ISO 9606-1 

12UY0053-4 Otomotiv Saç Kaynak Operatörü için; EN ISO 14732 

Uluslararası standartların belirlediği parça boyutları referans alınır. 

Parçalara 

Uygulanacak 

Testler 

-GEV-GTM Yapmış olduğunu sınavlarda adaylar herhangi bir test laboratuarını 

belirtmedikçe tahribatlı ve tahribatsız bütün testleri kendi bünyesinde gerçekleştirir. 

-Testler Onaylanmış Akredite kuruluşa yapılacaksa GTM gözetimi gerekmeksizin 

yapılabilir.Testler Onaylanmamış Akredite olmayan kuruluşlara yapılacaksa GTM 

gözetiminde yapılmak zorundadır. 
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Sınav Sonuçlarının 

Açıklanması 

GEV-GTM sınavları bitmiş adayların sonuç bildirimini adayların istekleri 

doğrultusunda e-posta veya telefon yoluyla kendilerine birim bazında 

“Başarılı/Başarısız” şeklinde bildirir. 

Ya da adaylar www.gediktest.com adresinden “MYK Kaynakçı Sıanv Sonuçları” 

sekmesinden kontrol edebilirler. 

Belge Teslim 

İşlemleri 

Belgeler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından basılmaktadır ve GEV-GTM’ye gelen 

belgeler Personel Belgelendirme Bölüm Başkanı tarafından onaylanıp, hologram 

basma işlemi gerçekleşip adayın tarafımıza belirtmiş olduğu adrese kargo ile 

gönderilir. 

Hatalı, Kayıp 

Belgenin Yeniden 

Basımı 

GEV-GTM Tarafından daha önce adaya teslim edilen belgeler hatalı ise tekrar basım 

işlemi için işlemler başlatılır. Belge aday tarafından kaybolmuş veya kullanılmaz hale 

getirilmiş ise bunun için bir dilekçe ile tarafımıza yeniden belge almak için başvuru 

yapabilir. Kayıp belge yenileme ücreti 200 TL’dir. 

Belge Gözetim 

Sıklığı 

-Belge almış personel sertifikayı 6 aylık periyotlarla çalıştığı kurumun Kaynak 

Yetkilisi tarafından imzalatarak kurumumuza iletmek zorundadır. 

-İmzalı belge veya çalıştığına dair yazı gelmediği taktirde, belge ASKIYA alınır. 

Belge geçerliliği süresince aday vize işlemini yaptığı taktirde GEÇERLİ statüsüne 

geçer. 

Yeniden 

Belgelendirme ve 

Geçerlilik Süreleri 

-Adı geçen Ulusal Yeterlilik Sertifikaları kaynakçının altı ayda bir çalıştığı kuruma 

onaylanmak şartıyla; 

*11UY0010-3 için 2 veya 3 yıl ( EN ISO 9606-1 Madde 9.3’e göre) 

*11UY0014-3 için 2 yıl 

*11UY0015-4 için 3 yıl veya 6 yıl ( 14732 Madde 5.1’e göre) 

*11UY0016-4 için 3 yıl veya 6 yıl ( 14732 Madde 5.1’e göre) 

*12UY0053-3 için 2 yıl veya 3 yıl ( EN ISO 9606-1 Madde 9.3’e göre) 

*12UY0053-4 için 3 yıl veya 6 yıl ( 14732 Madde 5.1’e göre) 

Belge İptali 

Gerektirecek 

Hususlar ve  

-Belgeli kişi Marka ve Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edilirse 

-Belgeli kişi yapılan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili standarda 

göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit 

edilirse belgesi İPTAL edilir.  

-Belgeli kişi, vize tarihine kadar gereken kayıtları göndermemesi durumunda belgesi 

askıya alınır. 

Sınav Sorumlusu 

Nitelikleri 

Kaynakçı Sınavını Yapacak Personel;  

- TS EN 9606-1, TS EN 9606-2, TS EN 5817, TS EN 10042 TS EN 14732 

standartları hakkında bilgi sahibi olması, 

- Sınav yöntemleri ve sınav dokümanları hakkında bilgi sahibi olması, 

- Ayrıca; 

a) Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) kurallarına göre kaynak mühendisi (IWE) 

olmak ve 1 yıl iş deneyimine sahip olmak,  

b) Kaynak teknikeri (IWT), kaynak uzmanı (IWS), kaynak inspektörü (IWI), metal 

teknik öğretmeni, metal teknolojileri ile ilgili öğretim elemanı ve metalürji ve 

malzeme mühendisi, olması kaydıyla kaynak uygulamaları alanında 3 yıl iş 

http://www.gediktest.com/
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deneyimine sahip olmak ve/veya eğitim vermek,  

c) Meslek yüksekokullarının metal teknolojileri, kaynak, alanlarıyla ilgili 

bölümlerden mezun olup kaynak uygulamaları alanında en az 5 yıl deneyime sahip 

olmak.  

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde 

görev alacak değerlendiricilere; sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki 

yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal 

meslek standart (lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite 

güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. 

Yazılı Sınav 

Kuralları 

-Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav yerinde bulunmaları 

gerekmektedir.  

-Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi 

birinin bulundurması gerekmektir.  

-Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi yanında olmayan aday sınava alınmaz.  

-Sınav başlamadan önce adaylar Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini sınav 

yetkilisine göstermelidir.  

-Yazılı Sınav için kullanılacak sarf malzemeler ve donanım GTM tarafından 

karşılanacaktır.  

-Adaylar sınav görevlisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak 

zorundadırlar.  

-Yabancı adayların katıldığı sınavlarda tercüman kullanılmasına izin verilir.  

-Adaylar sınava sınav ortamının uygun bulunması halinde grup halinde de alınabilir. 

-Sınav esnasında cep telefonu, ses kayıt cihazı, v.b aletlerin ve ekipmanların 

kullanımı yasaktır.  

-Sınavdan çıkan aday tekrar sınava alınmaz. 

Yazılı Sınav Süresi Yazılı sınavın süresi her soru için ortalama 2 dakikadır. 

Yazılı Sınav İçeriği 

-Yazılı sınavda en az eşit puanlı 10 soru(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, eşit puanlı 10 

veya 12 soru seçmeli (B…) birimleriyle ilgili kaynak yöntemiyle alakalı olmak üzere 

toplam 20 soru sorulur. 

-Aday farklı yöntemlerden aynı anda yazılı sınavına girebilir. 

Yazılı Sınavı 

Başarı Ölçütü 

(A1) İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden en az 100 puan üzerinden 60 ve Seçmeli 

(B...) birimlerinden ise 100 Puan üzerinden yapılan değerlendirmede 50 ve üzeri puan 

alan aday başarılı sayılır. 

Teorik ve Pratik 

Sınav Başarım 

Ölçütü 

Adayın belge alabilmesi için Teorik ve Pratik sınavların her ikisinden de başarılı 

olması gerekir. Teorik sınavdan başarılı olamayan aday pratik sınava alınmaz. 

Aday sadece girmiş olduğu ve başarılı olduğu birimden belge almak isterse 

belgelendirme kuruluşu tarafından belge verilir. 
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Marka, Logo 

Kullanımı 

Adaylara başvuru esnasında imzalatılan “Personel Belgelendirme ve Belge Kullanım 

Sözleşmesi” içersindeki Marka ve Logo kullanım esasları geçerlidir. 

Şikayet/İtiraz 

-Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. 

Bunun için yazılı bir şekilde veya www.gediktest.com adresinde bulunan Şikayet ve 

İtiraz forumu doldurup e-posta yoluyla bize ulaştırmak zorundadır.  

-İtiraz sürecini internet sitesinden detaylarıyla öğrenilebilir. 

 

http://www.gediktest.com/

