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 1. AMAÇ ve KAPSAM: Bu prosedür; kalite politikamızda belirttiğimiz prensipler doğrultusunda 
kuruluşumuz tarafından belgelendirilen kişilerin belgelendirme programının ilgili şartlarına 
uygunluğunu izlemek için sorumlulukları tanımlar. Bu prosedür Gözetim ve Yeniden 
Belgelendirme prosesi ile birlikte kullanılır. 

 
2. TANIMLAR: 

2.1. Gözetim: İlgili Ulusal Yeterlilik, Ulusal ve Uluslararası Standartlara göre belgelendirilmiş kişinin 
halen yürürlükte olan belgelendirme şartlarına uygunluğunun sürmekte olduğunun tespiti. 

2.2. Yeniden Belgelendirme: Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için gerekli 
şartların sağlanarak belge geçerlilik süresinin uzatılması. 
 

3. SORUMLULUKLAR 
3.1. Belgelendirme programında belirtilen dönemlerde gözetim, yeniden belgelendirme, belgenin 

askıya alınması ve iptali süreçlerinden Belgelendirme Hizmetleri sorumludur. 
3.2. Belgelendirilmiş Personele veya işletmelere gözetim ve yeniden belgelendirme ile ilgili 

bilgilendirme Sınav Hizmetleri tarafından yapılır. Belgelendirilmiş Personele ulaşılamaması 
durumunda, sorumluluk tamamen ilgili kişiye aittir. 

 
4. UYGULAMALAR 

 
4.1. Merkez aşağıdaki durumlarda, yeniden belgelendirme sürecini başlatır: 

 Belge geçerlilik süresi dolduğunda, 
 Belgelendirme programında yeniden belgelendirmeyi gerektirecek değişiklik olması 

durumunda, 
4.2. Yeniden belgelendirme sürecinde ilgili belgelendirme programında belirtilen şartlar 

uygulanır. Uygulama ve onay süreci ilk belgelendirmedeki gibidir. 
4.3. Belge almaya hak kazanmış adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili 

belgelendirme programında belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir.  
4.4. Belge Geçerlilik ve Gözetim süresinin bitiminden bir ay önce adaylara bilgilendirme 

maili/mesajı gönderilir. Belgelendirilmiş Personel, Yeniden Belgelendirme tarihinden en az 
yedi (7) gün önce gerekli belgeleri ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

4.5. Belge sahibi belgenin geçerlilik süresi içerisinde gözetim şartlarını yerine getirmek ve 
gözetim süresi dolmadan PRD.007.001 Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formunu 
çalıştığı firmaya veya işveren olması durumunda kendisi onaylayarak Merkeze teslim etmek 
zorundadır.  

4.6. Çelik Kaynakçısı Yeterlilik Belgesi; altı ayda bir tasdik edilmesi (gözetim) şartıyla iki yıllık bir 
süre için geçerlidir.  

4.7. İlgili belgelendirme programında aksi belirtilmedikçe TSE EN ISO 9606-1’e göre üç (3) yılda 
bir defa sınava girilerek belge yenileme yapılabilir. 

 Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki şartları karşılaması durumunda iki 
yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.  

 Kullanılan kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilir ve imalatta kullanılan 
pWPS/WPS’leri tanımlar. 
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  Madde 9.3 b)’de söz edilen muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç 
kaynakçının orijinal sınav koşullarını karşılamalıdır. Bir önceki altı ay içerisinde iki 
kaynak üzerindeki tahribatlı/tahribatsız muayene sonuçlarını içermelidir.  

 Kaynaklar, TSE EN ISO 9606-1 Madde 7’de belirtildiği şekilde kusurlar için yeterli kabul 
seviyelerinde olmalıdır. 

 Bu durum belgelendirilmiş personelin çalıştığı firma tarafından raporlanır. Raporun 
arşivlenmesi ve muhafazası firmaya aittir. 

4.8. Çelik Kaynakçısı dışındaki mesleklerde gözetim süresi ilgili belgelendirme programında 
belirtilmiştir.  

4.9. Belgenin üzerinde tahribat vb. olması durumunda belge ile belgenin kaybedilmesi 
halinde yayınlanmış kayıp ilanı ile birlikte Merkeze başvuruda bulunulmalıdır.  

4.10. Belge Yenileme ve Yeniden Belgelendirme sürecinde Merkez kayıtları esas alınır. 
4.11. Belge düzenleme ve belge yenileme işlemleri için ayrıca ücret alınır. 
4.12. Gözetim şartlarını yerine getirmeyenlerin belgeleri askıya alınır. Belgenin askıya 

alınmasını takiben gözetim şartlarını yerine getirilmesi halinde belge geçerliliği, belge 
geçerlilik süresine kadar devam eder. Gözetim ile ilgili prosedürlerin yerine 
getirilmesinde sorumluluk belge sahibine aittir. 

4.13. PRD.007.001 Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formu Web sitesinde de yayınlanır. 
4.14. Belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması 

durumunda; Merkez, kayıtlarında yer alan bilgileri esas alarak yeni belge düzenler. Bu 
işlem için kişiden düzenlenecek yeni belge için ücret talep edilir. 

4.15. Belgelendirme şartlarında değişiklik olması durumunda, www.metes.org.tr adresinden 
ilgili taraflara duyurulur. 

 
5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

5.1. Sınav Prosedürü PRD.011 
5.2. PRF.007.001 Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


