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KAYNAKÇI EĞİTİMLERİ
VE
KAYNAKÇI VASIFLANDIRMA SINAVLARI

A) SUNUġ
Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün
yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok
alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir.
Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak teknolojileri
alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı
eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için uygulamalı eğitim merkezi oluşturulmuştur.
Kaynak teknolojisi Makina Mühendisliği meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalışmalar yürüttüğü
ve deneyim sahibi olduğu alanlardan biri olduğundan Odamız, kaynakçı ve kaynak operatörleri eğitimlerinin
düzenlenmesi konusunda özel bir çalışma yapmıştır. Uluslararası standartlar gözetilerek hem teorik hem de
pratik açıdan hazırlanan eğitimlerimiz, sanayinin ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam
etmektedir.
Diğer bir konu ise kaynakçıların vasıflandırılması ile ilgilidir. Ülkemizde de kabul edilen 97/23 AT Basınçlı
Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında imalat yapılan ekipmanların kaynağında çalıştırılacak kaynakçıların belgeli
olması zorunludur. Ayrıca ISO 3834 (Kaynaklı imalat yapan işletmeler için kalite şartları) gibi uluslarası
uygulama standartlarına göre kaynakçıların eğitimli ve sertifikalı olması gereklidir.
Bu kapsamda Odamız kaynakçıların vasıflandırılmasını gerçekleştirmektedir. Vasıflandırma uluslararası
normlara uygun olup, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan katılımcılara, uluslararası geçerlilikte belge
verilmektedir.
Kaynak teknolojisi gelişmeye açık olan ve sanayinin birçok alanında kullanılan bir teknolojidir. Dolayısı ile
Odamız kaynak teknolojisinin doğru bir şekilde uygulanması ve gelişmesi için çalışmalarına ara vermeden
devam edecektir.
B) AMAÇ VE KAPSAM
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde kaynakçı olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak
metodlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim verilmesi ve uluslararası geçerlilikte belgelendirilmesi
amaçlanmaktadır. Eğitimler ve belgelendirme aşağıda belirtilen 5 kaynak yönteminde yapılmaktadır;


Elektrik Ark Kaynağı



Gazaltı MIG/MAG Kaynağı



TIG(Argon) Kaynağı



Oksi-Asetilen Kaynağı



Polietilen Kaynağı

Kaynakçı eğitimleri bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik, teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı ve birbirlerini
takip eden eğitim basamakları olarak sınıflandırılmışlardır. Bu eğitimleri takip eden ve EN 287-1 veya EN ISO
9606-2'ye göre yapılan kaynakçı sınavları sayesinde çok çeşitli vasıflandırma basamaklarına erişilebilmektedir.
Tercih edilen eğitim sonrasında veya isteğe göre yapılacak sınavla birlikte kaynakçıların EN 287-1, EN ISO
9606-2 veya EN 13067 standartlarına göre akredite belgelendirilmesi yapılacaktır.
Eğitimle ilgili tüm program EN standartlarına göre MMO tarafından yürütülmektedir. Eğitimler ve uluslararası
geçerlilikte belgelendirme TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi‟nde bulunan
‘Kaynak Merkezi Atölyesi’nde gerçekleştirilmektedir.

C) EĞĠTĠMLER
Kaynakçıların eğitimleri, EN 287-1 (Metalik malzemelerin ergitme kaynağı - Çelik), EN ISO 9606-2 (Metalik
malzemelerin ergitme kaynağı – Alüminyum) ve EN 13067 (Kaynakçı nitelik sınavları-Plastik kaynağı yapan
personel-Kaynaklı termoplastik birleştirmeler) standartlarına yönelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası
eğitmenleri tarafından yapılacaktır.
Eğitimler belirlenen gün ve tarihlerde en az 10 katılımcı olması durumunda açılmaktadır. Tüm eğitim tarihleri
MMO web sayfasında duyurulmaktadır.

1) EĞİTİMLER VE İÇERİKLERİ
Kaynak yöntemleri ile ilgili kısa bilgiler ve eğitim içerikleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır:
1.1 )Elektrik Ark Kaynağı
Elektrik ark kaynağında, ergiyen bir çubuk elektrod ile iş parçası arasında ark oluşmaktadır.
Kaynak bölgesi, havanın olumsuz etkilerinden, elektrod örtüsü veya özünün yanması ile oluşan
gazlar tarafından korunmaktadır.
Çelikler, paslanmaz çelikler, dökme demirler ve bazı demir dışı alaşımlarda kullanılmaktadır.
Elektrik ark kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
Teorik Eğitim


Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi



Kaynak makinaları ve devreye alınması



Kaynak elektrodları standartları ve seçimi



Kaynak parametreleri, seçimi ve parametrelerin kaynak dikiş formuna etkileri



Kaynak ağzı standartları



Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri



Kaynak hataları ve önlenmesi



Kaynakta iş güvenliği

Uygulama Eğitimi


Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak ağızlarının açılması



Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru)



Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol, parçanın kırılarak kontrolu



İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

1.2) Gazaltı MIG/MAG Kaynağı
MİG/MAG kaynağında, ergiyen bir tel elektrod ile iş paçası arasında ark oluşur ve oluşan ark
koruyucu gaz atmosferi (MİG‟de inert, MAG‟da aktif gaz) tarafından korunur.
MİG/MAG kaynağı, ince levhalar hariç, her kalınlıktaki demir esaslı ve demir dışı metal ve
alaşımlarının kaynağında yaygın olarak kullanılmaktadır.
MİG/MAG kaynak yönteminde, yatay karakteristikli (sabit gerilimli) kaynak makinelerinin
gelişmesi sonucu ince çaplı kaynak teli ile yüksek akım şiddeti uygulama olanağı, daha dar
ısıdan etkilenen bölge ve daha derin nüfuziyetli kaynak bağlantıları elde edilebilmektedir.
Gazaltı MIG/MAG kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
Teorik Eğitim


Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi



MIG/MAG Kaynak yöntemi



Yöntemin uygulandığı malzemeler



Yöntemde kullanılan koruyucu gaz ve tel elektrodlar (masif, özlü)



Kaynak parametreleri ve parametre ayarlarının seçimi, parametrelerin kaynak dikiş
formuna etkileri



Kaynak ağzı standartları



Kaynak sembolleri ve uygulama yerleri



Yöntemde görülen kaynak hataları ve önlenmesi



Kaynakta iş güvenliği

Uygulama Eğitimi


Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak ağızlarının açılması



Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru)



Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol, parçanın kırılarak kontrolu,



İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

1.3) TIG (Argon) Kaynağı
TIG kaynak elektrik arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü
ortaya çıkarttığı bir elektrik ark kaynak işlemidir. Kaynak işlemi sırasında elektrot, ark ve
kaynak havuzu inert koruma gazı ile atmosferik havaya karşı korunurlar. Gaz nozulu ile
koruma gazı kaynak alanına iletilir ve buradaki atmosferik havayı ortadan kaldırır.
En önemli uygulama alanları paslanmaz çelik ince malzemelerin kaynağı, alüminyum, nikel ve
nikel alaşımlarının kullanıldığı kaynaklardır.

Tig (Argon) kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
Teorik Eğitim


Kaynak teknolojisi hakkında genel bilgi



TIG yönteminin tanımı ve önemi



Yöntemde kullanılan akım üreteçleri



Tungsten elektrodlar ve standartları



Dolgu telleri ve seçimi



Kaynak parametreleri ve parametre ayarlarının seçimi, parametrelerin kaynak dikiş
formuna etkileri



Kaynak ağzı standartları



Kaynak hataları ve önlenmesi



Kaynakta iş güvenliği

Uygulama Eğitimi


Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak ağızlarının açılması



Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru)



Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol, parçanın kırılarak kontrolü



İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

1.4) Oksi – Asetilen Kaynağı
Bu yöntemin en genel kullanım şekli oksi-gaz kaynağıdır (oksi-asetilen kaynağı olarak da
bilinir). En eski ve en çok yönlü kaynak yöntemlerinden biridir, fakat son yıllarda endüstriyel
uygulamalardaki popülerliği azalmıştır. Hala yaygın olarak, boru ve kanal kaynağında ve tamir
işlerinde kullanılmaktadır.
Oksi – Asetilen kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
Teorik Eğitim


Kaynakçılıkta kullanılan yöntemlere genel bakış



Kaynak makinaları hakkında genel bilgi



Kaynak hazırlığı ve pozisyonlar



Kaynak hataları ve kontrol teknikleri



Kaynak tekniğinde iş güvenliği

Uygulama Eğitimi


Uygun test parçalarının kesilmesi ve parçalara kaynak ağızlarının açılması



Çeşitli kaynak uygulamalarının yapılması (Plaka-boru)



Kaynak edilen test parçaları üzerinde görsel kontrol, parçanın kırılarak kontrolü



İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

1.5) Polietilen Kaynağı
Doğalgaz teknolojileri sürekli olarak gelişmekte ve ülkemizde doğalgaz kullanım sahaları her
geçen gün artmaktadır. Doğalgaz kullanımında yüksek güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
Bu nedenle şebekeye müdahale en güvenli şekilde yapılmalıdır. Elbette bu güvenlik
önlemlerinin alınması için oluşturulması gerekli olan alt yapı, ancak teknik eğitimler
aracılığıyla sağlanmaktadır. Böylelikle üzücü kazaların önüne geçilebilecektir.
Polietilen kaynakçısı eğitimi ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir:
Teorik Eğitim


Doğalgazın tanımı ve teknik özellikleri



Doğalgaz dağıtım hatları ve reglaj istasyonları



Doğalgaz dağıtım hatlarında kullanılan malzemeler ve standartlar



Elektrofüzyon kaynağı



Alın kaynağı



Elektrofüzyon kaynağı aşamaları



PE borulara uygulanan elektrofüzyon ve alın ergitme kaynak yöntemlerinin
karşılaştırılması



Kaynak sonrası test ve muayene



Kaynak hataları



PE kaynağında iş güvenliği

Uygulama Eğitimi


Elektrofüzyon kaynağı



Kaynak parçaların kontrolü



İnceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

2) EĞĠTĠM SÜRELERĠ
Yukarıda sayılan kaynak yöntemleri ile ilgili kaynakçı eğitimleri ise aşağıda belirtilen sürelerde
gerçekleşecektir:


2 Günlük Eğitimler
Bu eğitimler plastik kaynakçısı eğitimi almak isteyen kaynakçılar içindir. Eğitime katılmak için
belgelendirme standartlarına uygun olarak eğitim veya tecrübeyi (en az iki yıl) kanıtlayan belge
gereklidir. 7 saat teorik ve 7 saat pratik olmak üzere toplam 14 saatlik bir eğitimdir.



3 Günlük Eğitimler
Tecrübeli çelik ve alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 3 saat teorik ve 18
saat pratik olmak üzere toplam 21 saatlik süreyi kapsamaktadır.



7 Günlük Eğitimler
Birkaç yıl kaynakçılık yapan ve tecrübesi orta düzeyde olan çelik ve alüminyum kaynakçıları için
yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 7 Saat teorik ve 42 saat pratik olmak üzere toplam 49 saatlik süreyi
kapsamaktadır.



20 Günlük Eğitimler
Kaynak konusunda çok fazla çalışmamış ve kaynak ile ilgili çok az tecrübesi olan çelik ve
alüminyum kaynakçıları için yapılan eğitimlerdir. Eğitimler 14 saat teorik ve 126 saat pratik olmak
üzere toplam 140 saatlik süreyi kapsamaktadır.

3) EĞĠTĠM EKĠPMANLARI
Eğitim, eğitim isteminde bulunan işletmelerin atölyelerinde veya MMO Uygulamalı Eğitim Merkezinde
yapılabilir. Eğitim için gerekli altyapı, donanım ve malzeme aşağıda verilmiştir:


Derslik



Kaynakçı kabinleri ve kaynakçı masaları



Kişisel koruyucular (Maske, eldiven, kolluk vs.)



Havalandırma (hava emme) ünitesi



Kaynak Makinaları (Gazaltı(MIG/MAG,TIG), Elektrik Ark, PE Kaynağı)



Gaz kaynağı düzeneği



Kaynak teli, elektrot



Zımpara, avuç taşlama



Numaratör



Genel atölye ekipmanı



Hidrolik pres (yaklaşık 30 ton kapasiteli) ve kırma/eğme testleri için gerekli balta ve matrisler



Metal şerit testere ve oksijen kesme



Yazı tahtası



Hurda kapları

**Eğitimden sonra sınav olmak isteyen (uluslararası sertifika isteyen) katılımcılara EN 287-1, EN ISO
9606-2 veya EN 13067 standartlarına göre sınav yapılacak olup, sınav sonunda baĢarılı olan katılımcılara
uluslararası geçerlilikte olan ‘Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası’ verilecektir. Sınava girmek istemeyen
katılımcılara ise eğitime katıldığını bildiren ‘’ Kaynakçı Eğitimi Katılım Belgesi’’ verilecektir.
D) SINAV VE SERTĠFĠKA
Belgelendirme için yapılan başvurular ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kaynakçılara uluslararası
geçerlilikte olan ve TURKAK onaylı “Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası‟‟ verilmektedir. Bu sınavlar;
1) Çelik kaynakçıları için EN 287-1 ve EN ISO 9606-1 standardına göre,
2) Alüminyum kaynakçıları için EN ISO 9606-2(TURKLOYDU işbirliği) standardına göre,
3) Polietilen kaynakçıları içinse EN 13067 standardına göre yapılmaktadır.
Sınav adımları ise aşağıdaki gibidir;


„‟MMO Kaynak Merkezi Eğitimi ve Sınavı BaĢvuru Formu‟‟ nun doldurulması ve alınmak istenen
sertifika ile ilgili bilgilerin formda belirtilmesi (Malzeme adı, malzeme kalınlığı, kaynak yöntemi,
kaynak pozisyonu vs.).



Uluslararası geçerlilikte olan „Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası‟ isteyen katılımcılara formda
belirtilen kaynak yöntemi için ilgili standarda göre (EN 287-1 ve EN ISO 9606-1(metalik
malzemelerin ergitme kaynağı - Çelik), EN ISO 9606-2 (metalik malzemelerin ergitme kaynağı –
Alüminyum) ve EN 13067 (Kaynakçı nitelik sınavları-Plastik kaynağı yapan personel-Kaynaklı
termoplastik birleştirmeler) sınavın yapılması ve yine ilgili standarda göre sınavın değerlendirilmesi.



Sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerlilikte olan „‟Kaynakçı Vasıflandırma
Sertifikası‟‟düzenlenmesi.

Sınavlar MMO Kaynak Merkezinde veya sınav yeterliliklerinin sağlanması durumunda toplu başvuruda bulunan
firmaların atölyelerinde başvuru yeter sayılarına ulaşıldığında yapılacaktır.
Çelik kaynakçısı ve alüminyum kaynakçısı için sınavlar uygulamalı olacaktır. Uygulamalı sınavların ardından
her bir kaynakçının parçası EN 287-1, EN ISO 9606-1ve EN 9606-2 standartlarında belirtildiği üzere çeşitli
tahribatsız ve tahribatlı testlere tabii tutulacaktır. Bu testlerden başarı ile çıkan kaynaklı parçaları uygulamalı
sınavda gerçekleştiren kaynakçılar uluslararası geçerlilikte olan „‟Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası‟‟nı
almaya hak kazanacaktır.
Polietilen kaynakçısı içinse EN 13067‟ye uygun olarak teorik ve pratik bilgisini sınamaya yönelik sınavlar
gerçekleştirilecektir. Sınavlar sonunda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerlilikte olan „‟Kaynakçı
Vasıflandırma Sertifikası‟‟nı almaya hak kazanacaktır.
Sınava katılmayan, sadece eğitime katılan katılımcılara “Kaynakçı Eğitimi Katılım Belgesi‟‟ verilecektir.

E) BAġVURU ESASLARI
1) Kimler Katılabilir
T.C. kimlik numarası olan ve okuma – yazma bilen kişiler katılabilir.
2) Ġstenen Evraklar


2 Adet Fotoğraf



Nüfus Cüzdanı Sureti



Kurs Ödenti Makbuzu (Dekontu)



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynakçı Eğitimi ve/veya Kaynakçı Sınavı Başvuru formu



Plastik kaynakçıları için ilgili belgelendirme standartlarına uygun olarak eğitim veya tecrübeyi (en az
iki yıl) kanıtlayan belge

3) BaĢvuru Yerleri
Başvurular, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubelerinden alınacak başvuru formu doldurulup ilgili
şubeye teslim edilerek veya www.mmo.org.tr adresindeki Kaynak Eğitim Merkezi başlığı altında bulunan
başvuru formunu doldurarak gerçekleştirilebilir. Başvuru adresleri aşağıdaki gibidir:

1) ADANA ŞUBE
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Bul.
No:37/A 01170 Çukurova-ADANA
Tel : (0 322) 232 64 20

6) DİYARBAKIR ŞUBE
Aliemiri 1. Sok. Yılmaz 2004 Apt.
Kat:2
No:7-8
YenişehirDİYARBAKIR
Tel : (0 412) 224 64 47

2) ANKARA ŞUBE
Meşrutiyet Cad. No:19 Kat:4-5 06650
Kızılay-ANKARA
Tel : (0 312) 425 21 41

7) EDİRNE ŞUBE
İstasyon Mah. Dr. Bahattin Öğretmen
Cad. 87. Sok. No:12 EDİRNE
Tel : (0 284) 236 08 00

3) ANTALYA ŞUBE
Şirinyalı Mah. Sinanoğlu Cad. No:74
ANTALYA
Tel : (0 242) 317 11 84

8) ESKİŞEHİR ŞUBE
Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut
Pehlivan Cad. Altın Sok. No:1 Küpeli
Apt. Kat:3 26130 ESKİŞEHİR
Tel : (0 222) 230 93 60

4) BURSA ŞUBE
BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah.
Akademi Cad. No:8 A1 Blok K:2-3
16130 Nilüfer-BURSA
Tel : (0 224) 453 62 00

9) GAZİANTEP ŞUBE
Demirmiçen Mah. Gazimuhtarpaşa
Bulvarı 14 Nolu Sok. Efes İş Merkezi
Kat: 2 No: 5 Şehitkamil-GAZİANTEP
Tel : (0 342) 230 44 77

5) DENİZLİ ŞUBE
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83
DENİZLİ
Tel : (0 258) 263 36 38

10) İSTANBUL ŞUBE
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok.
No:9 34433 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel : (0 212) 252 95 00

11) İZMİR ŞUBE
MMO Tepekule Kongre Sergi ve İş
Merkezi Anadolu Cad. No: 40 Kat: M2
Bayraklı-İZMİR
Tel
: (0 232) 462 33 33

15) MERSİN ŞUBE
Limonluk Mah. 2417
Yenişehir-MERSİN
Tel : (0 324) 327 38 00

12) KAYSERİ ŞUBE
Cumhuriyet
Mah.
Kızılay
Cad.
Sultanhamam Sok. No: 10-11 MelikgaziKAYSERİ
Tel : (0 352) 222 12 12

16) SAMSUN ŞUBE
Kılıçdere Mah. Cumhuriyet Cad. No:149
İlkadım-SAMSUN
Tel : (0 362) 231 27 50

13) KOCAELİ ŞUBE
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok. No: 14
İzmit-KOCAELİ
Tel : (0 262) 324 69 34

17) TRABZON ŞUBE
Çarşı Mah. Ceviz Altı Sok. Yavuz Selim İş
Merkezi No:5 TRABZON
Tel
: (0 462) 322 14 77

14) KONYA ŞUBE
Musalla Bağları Mah. Başkılavuz Sok.
No:3 42110 Selçuklu-KONYA
Tel : (0 332) 238 52 72

18) ZONGULDAK ŞUBE
Gazipaşa Cd. İngbank İşhanı No:17 K:7
ZONGULDAK
Tel
: (0 372) 253 69 64

Sok.

No:5/A

F) AÇIKLAMALAR


Kursiyerler teorik ve uygulamalı eğitimler sırasında MMO yetkililerince yapılan tüm sözlü-yazılı
uyarılara ve belirlenen iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.



Eğitimin yapılacağı yerde konaklama yeri seçimi ve konaklama ücreti kursiyerlere aittir. Konaklama
gereksinimi olan kursiyerler için konaklama seçenekleri talep etmeleri durumunda, MMO tarafından
kursiyerlere yardımcı olmak amacıyla bildirilebilir. MMO konaklama yerlerinin hizmet kalitesinden
sorumlu değildir.



Öğle yemekleri, eğitim sırasındaki ikramlar ve ders notları eğitim ücretine dahildir.



Eğitim ve sınavlar en az 10 kişilik başvuru olması durumunda açılmaktadır.



Eğitimler isteğe bağlı olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi‟nde
bulunan kaynak merkezi atölyesinde veya toplu katılımlarda (En az 10 kişi) firmaların bünyesinde
gerçekleştirilebilmektedir.



Düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler ve alüminyum alaşımlarının sınava girenlerce temin
edilmesi gerekmektedir.



En az 10 kişilik grup katılımlarda eğitim ve sınav ücretlerinde %10 indirim uygulanmaktadır.



Sadece sınava katılacak olan ve en az 10 kişilik grup katılımlarında sınav ücretlerinde % 10 indirim
uygulanmaktadır.



Uluslararası geçerliliği olan “Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası”, kaynakçıların çalıştıkları
işyerlerinde, altı ayda bir, kaynakçılık işine devam ettiğine dair onaylatmaları durumunda, belgelerin
geçerlilik süresi iki yıldır. Bu belgelerin iki yıl sonunda tekrar yapılacak sınavla güncellemesi
yapılmaktadır.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası eğitimlerin tarihlerini değiştirme, iptal etme veya yıl içinde ilave
eğitim açma hakkına sahiptir.

MMO Kaynak Merkezi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 65. Blok, No:7-8-10 (Mobilyacılar Sitesi), NİLÜFER/BURSA
Tel
: 0224 443 66 11
Fax
: 0224 443 66 12

