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1. GİRİŞ
Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; ülkemiz sa-
nayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiş-

tirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip 
ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda 
eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE 
MERKEZİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME 
HİZMETLERİMİZ
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Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet or-
tamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak ve malzeme 
teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin iz-
lenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla 
kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için ‘’Kay-
nak Eğitim ve Muayene Merkezi’’ kurulmuştur.

Kaynak ve Malzeme teknolojisi Makina Mühendisliği 
meslek disiplini çerçevesinde Odamızın önemli çalışma-
lar yürüttüğü ve deneyim sahibi olduğu alanlardan biri 
olup Odamız, bu alanda eğitimlerinin düzenlenmesi ve 
iş güvenliği açısından muayenelerin uluslararası düzey-
de yapılması için özel bir çalışma yapmıştır. Uluslararası 
standartlar gözetilerek hem teorik hem de pratik açıdan 
hazırlanan eğitimlerimiz, sanayinin ihtiyaçlarına ve tek-
nolojiye ışık tutacak şekilde devam etmektedir.

2. EĞİTİMLERİMİZ 
Kaynaklı imalat yapan işletmelerde hem çalışan beyaz ya-
kanın teorik ve teknik bilgisini arttırmak, hem de kaynakçı 
olarak çalışanların/çalıştırılacakların, kullandıkları kaynak 
metotlarına uygun olarak teorik-uygulamalı eğitim veril-
mesi Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin amaçla-
rındandır. Eğitimlerle ilgili tüm program, EN/ISO ve ASME 
standartlarına göre MMO tarafından yürütülmektedir. 

Eğitimler, Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde bu-

 
 Şekil 2. ISO 14731'e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimiz

lunan laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde gerçekleş-
tirilmektedir. Kaynaklı İmalat ile ilgili eğitimlerimiz aşağı-
daki gibidir.

• Uygulamalı Çelik, Alüminyum, Plastik Kaynakçı Eğitimi

• ISO 14731’e Göre Kaynak Koordinasyon Personeli Eği-
timi

• Mühendislere Yönelik Uygulamalı Temel Kaynak Eğiti-
mi

• Kaynak ve Malzeme Teknolojisi Eğitimleri

• ISO 15614-1’e Göre Kaynak Prosedür Onayı ve Kaynak 
Prosedürünün Hazırlanması Eğitimi

• ISO 9606-1'e Göre Kaynakçı Belgelendirme Eğitimi

• Kaynaklı İmalatta ISO 5817 Kullanımı ve Uygulamaları 
Eğitimi

Kaynaklı imalat konusunda eğitimlerimiz teorik bilgiler 
verildikten sonra bu bilgiler doğrultusunda yapılan pratik 
uygulamaları kapsamaktadır. Uygulamalar kişisel olarak 
her katılımcının seviyesine uygun bir şekilde gerçekleş-
tirilmektedir. Teorik anlatımlar uzun yıllar saha tecrübesi 
olan ve akademik çalışmaları bulunan ‘’Kaynak Mühen-
dislerimiz’’ tarafından verilmekte olup, pratik uygula-
malar ise hem ‘’Kaynak Mühendislerimiz’’ hem de uzun 
yıllar sahada kaynaklı imalatta görev almış eğiticilerimiz 
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tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimler, Kaynak Eği-
tim ve Muayene Merkezimizde gerçekleştirilebildiği gibi, 
Kaynaklı İmalat Eğitimine uygun teorik ve pratik eğitim 
salonlarının bulunması durumunda firmalarda da yapıla-
bilmektedir.

Eğitimlerimiz ile ilgili diğer önemli konu ise yapılan ima-
latların kontrolü ve denetlenmesi için personel yetiştirme 
programlarıdır. Yine bu eğitimler teorik çalışma ve pratik 
uygulamalar şeklinde ilerlemektedir. Eğitimler, ‘’Muayene 
Personeli’’ yetiştirmek için uygun olan sınıflarımızda ve la-
boratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir. 

Eğitimlerimiz kaynak ve malzeme alanında tahribatlı ve 
tahribatsız muayeneleri kapsamaktadır. Bu kapsamda 
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizde aşağıdaki eği-
timler verilmektedir.

• Gözle Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçeriğine 
Uygun Olarak)

• Penetrant Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçe-
riğine Uygun Olarak)

• Manyetik Parçacık Muayenesi Seviye I+II Eğitimi (ISO 
9712 İçeriğine Uygun Olarak)

 
 Şekil 3. Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi

 
 Şekil 4. Kaynaklı İmalatta Uygulama Eğitimi

 
 Şekil 5. Tahribatsız Muayene Laboratuvarımız

 
 Şekil 6. Ultrasonik Muayene Uygulama Eğitimi
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• Ultrasonik Muayene Seviye I+II Eğitimi (ISO 9712 İçeri-
ğine Uygun Olarak)

• Tahribatsız Muayene (NDT) Bilgilendirme Eğitimi

• Tahribatsız Muayene (NDT) Yöntemleri ve Uygulamala-
rı Eğitimi

• Kaynakların Gözle Muayenesi ve Muayene Sonuçları-
nın Değerlendirilmesi Eğitimi

• ASNT’ye Göre Tahribatsız Muayene Eğitimleri

 3. BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimizin çalışma yaptığı 

diğer bir konu ise ‘’Belgelendirme Hizmetleri’’ alanında-
dır. Özellikle uluslararası düzeyde, belirli bir kalite sistemi 
çerçevesinde çalışan firmalar, eğitim almış ve bu eğitim 
doğrultusunda yetkinliğini kanıtlamış personele ihtiyaç 
duymaktadır. 

Bunun için özellikle akreditasyon kurumu tarafından 
denetlenmiş ve akredite olan belgelere yönelim vardır. 
Örneğin ISO 3834 (kaynaklı imalat yapan işletmeler için 
kalite şartları) gibi uluslararası uygulama standartlarına 
göre kaynakçıların eğitimli ve sertifikalı olması gereklidir. 
Bununla birlikte ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli işler 
sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan 
mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunludur.

 
 Şekil 7. Tahribatsız Muayene Belgelendirme Sınavı

 
Şekil 8. Uygulamalı Kaynakçı Sınavı
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Bu kapsamda Odamız yapmış olduğu çalışmaların ardın-
dan kaynakçıların ve muayene personellerinin sınavlarını 
ve belgelendirmelerini gerçekleştirmektedir. Sınavlar ve 
belgelendirmeler uluslararası normlara uygun olup, yapı-
lan sınavlar sonucunda başarılı olan katılımcılara ulusla-
rarası geçerlilikte ‘’Akredite’’ belge verilmektedir. Kaynak 
Eğitim ve Muayene Merkezimiz ”Personel Belgelendirme 
Kuruluşu”muz kapsamında aşağıdaki belgelendirme hiz-
metlerini gerçekleştirmektedir.

• TS EN ISO 9606-1 Çelik Kaynakçı Sınavları ve Belgelen-
dirmesi

• TS EN ISO 9606-2 Alüminyum Kaynakçı Sınavları ve 
Belgelendirmesi

• TS EN 13067 Plastik Kaynakçısı Sınavları ve Belgelen-
dirmesi

• ISO 9712’ye Göre Tahribatsız Muayene Personeli Sınav-
ları ve Belgelendirmesi

• Kaynak Alanında MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sı-
navlar ve Belgelendirmeler

 o 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Sevi-
ye 3)

 o 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı 
(Seviye 3)

 o 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3)

 o 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)

 o 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

 o 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)

 o 11UY0015-3 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 3) 

 o 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 
(Seviye 3)

4. SONUÇ
Mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer alan “Kay-
nak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek 
mühendis, gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafın-
dan verilen/yapılan eğitim, sınav, belgelendirme işleriyle, 
yapılan/yapılacak test ve muayenelerin; merkezi olarak 
yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, 
bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin 
gerçekleştirilmesi ve Kaynak Mühendisi vasıflandırılma-
sı ve belgelendirmesi için; ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezi-KEMM” kurulmuştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nin hizmet alanı; Kay-
nak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında, eğitim, 
sınav, belgelendirme ile test ve muayenelerini kapsamak-
tadır. Eğitim, sınav, belgelendirme, test ve muayeneler, 
KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendir-
melerle, ülke düzeyinde gerçekleştirilir. 

Tüm bu hizmetlerin yanında Kaynak Eğitim ve Muayene 
Merkezimiz, özellikle Kaynaklı İmalat ve Malzeme Tekno-
lojisi içerisinde yer alan sektörlerde ortaya çıkan sorunla-
ra işaret etmek, gelişen teknolojiler ile ilgili katılımcılara 
bilgi vermek ve sektörel olarak ortak çalışma alanları ya-
ratmak için, ücretsiz etkinlikler düzenlemektedir.

Özellikle Eğitim ve Belgelendirme, kurulan eğitim ve bel-
gelendirme sistemi ile uluslararası normlara göre sürdü-
rülmekte, yapılan denetlemeler ile üyelerimize ve katılım-
cılarımıza daha iyi hizmet verme yönünde ilerlemektedir. 
KEMM, üyelerimizin ve katılımcılarımızın talepleri doğrul-
tusunda yeni eğitim çalışmaları yapmakta ve üyelerimize, 
katılımcılarımıza ve ülkemize katkı koymak için tecrübeli 
kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 
 

Şekil 9. 2019 yılı NDT Günleri Etkinliği


