RAYTEST PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU
RAYTEST Personel Belgelendirme Kılavuzunda yer alan kurallar ve şartlar RAYTEST tarafından belirlenir
ve değiştirilir. Yazılan kural ve şartlar RAYTEST tarafından, başvuruda bulunan adaylara ve belgelendirilmiş
kişilere bir yazılı veya sözlü görüşme ile, veya RAYTEST web sayfasında duyuru şeklinde aktarımla herhangi
bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerli olur. Değişiklik yapılması durumunda
ise konuyla ilgili değişiklik yapma/duyurma yetkisi sadece RAYTEST Müdürü’ ne aittir. Bu kılavuz adayları
bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, Belgelendirme Sınavına başvurup, Başvuru Formunu dolduran
adayların bu kılavuzda yer alanları okudukları ve kabul ettikleri anlaşılır. Adaylar, RAYTEST ’in web
sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür.
RAYTEST kendisine sunulan tüm evrak ve belgelerin doğru olduğunu varsayar.
1.0. BAŞVURULARIN ALINMASI
SINAVLARA BAŞVURU
Sınavlara başvurmak isteyen adaylar BAŞVURU FORMUNU eksiksiz bir biçimde doldurur ve ıslak imzalı
olacak şekilde RAYTEST’ e posta/kargo/şahsen veya elden teslim ederler. İlgili form ve ekinde istenen
evraklar RAYTEST tarafından kontrol edilir. Form ve eklerin uygun olması durumunda adaylar sınav
takvimine göre sınava alınırlar. Sınava girecek adayların alanları, isimleri, yazılı ve uygulamalı sınav
yerleri, sınav tarihleri ve sınav saatleri web sayfasında, RAYTEST merkezinde veya elektronik ortamda
ilan edilir. Sınava başvuran aday sayısı, tasarımlanan sınav için öngörülen aday sayısından fazla olursa
başvuru sırasına göre adaylar sınava alınırlar.
Sınav takvimi ve sınav programı yapılacak sınavdan en geç iki hafta önce web sayfası aracılığı ile yada
RAYTEST merkezinden bildirilmektedir.
Tren Makinisti (Seviye 4) Belgelendirme Sınavı’ na başvuracak adayların aşağıda yer alan şartları
sağlamaları gerekir.
1.Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını tamamlamış olmak,
2.En az mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,
Bu yeterlilikte tanımlanmış olan Tren Makinisti Yeterlilik Birimlerini kazandırmak amacıyla geliştirilmiş
Tren Makinisti Seviye 4 veya eşdeğeri teorik ve uygulamalı eğitimini örgün veya yaygın eğitim
kurumlarında başarıyla tamamlamış olmak. (Yeterlilik sınavına katılacaklardan, en az bir ana hat
lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000
km sürüş yapmış olanlardan, belirtilen eğitim şartı aranmaz.)
Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için;
En az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti
olarak en az 60 000 km sürüş yapmış olmak.
4.Beden yetenekleri ve psikoteknik yeterliliklere sahip olmak,
5.Sağlık Bakanlığı’ nın İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘İlkyardımcı Sertifikası’ na sahip olmak.
Diğer Belgelendirme Sınavı’na başvuracak adaylardan istenen herhangi bir ön şart yoktur.
Sınava
başvurmak
isteyen
adaylar,
RAYTEST
Personel
Belgelendirme
Kılavuzuna
(F-007) web sayfasından veya RAYTEST merkezinden ulaşırlar. Başvuruda bulunan adayın bu kılavuzu
okuyup, kabul ettiği anlaşılır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Belgelendirme Sınavları için Başvuru Formuna RAYTEST web
sayfasından(www.raytest.com.tr) veya merkezinden ulaşırlar. Aday tarafından Başvuru Formu doldurulur,
ıslak imza atılır. Formun ıslak imzalı olmaması halinde adayların başvuruları geçersiz sayılır. Doldurulan
bu form ve ilgili evraklar RAYTEST’e şahsen, elden veya posta/kargo yolu teslim edilir. Posta ve kargo ile
gelen evrakların RAYTEST’e ulaştığı tarih esas alınır ve yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu
değildir.
F-007, REV.0, (10.11.2017)

1

RAYTEST PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU
Başvuru Formunu eksiksiz bir biçimde doldurmaları, imza atmaları gerekmektedir. Kurumsal başvurularda
başvurular toplu olarak yapılabilir. Bu durumda her bir aday için Başvuru Formunun doldurulması ve
imzalanması gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında resmi kimlik belgesi bulundurmak
zorundadır.
NO
MESLEKİ YETERLİLİK BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1 Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu
3 Sağlık Bakanlığı’ nın İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘İlkyardımcı Sertifikası’ fotokopisi
4
5

Diploma fotokopisi
Başvuruda bulunan kurum veya kuruluşunda sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve
kullandığı cer aracını gösteren belge

6

Beden yetenekleri ve psikoteknik yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belgenin fotokopisi

7

Eğitime katıldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve
kullandığı cer aracını gösteren belge veya En az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti
yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yaptığını
gösteren belgenin fotokopisi

8

Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

9

Tek nokta Başvuru Formu
NOT: Yukarıdaki istenecek olan belgelerin numaraları aşağıdaki mesleki yeterliliklerde
belirtilmiştir.Lütfen dikkatlice okuyunuz.
11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4) BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR
BİREYSEL BAŞVURULAR
KURUMSAL BAŞVURULAR
1--2--3--4--6--7--8

1--2--3--4--5--6--7—8---9

DİĞER BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR
BİREYSEL BAŞVURULAR
KURUMSAL BAŞVURULAR
1--2--8

1--2--8

11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4) Sınav Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar
Aday, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını istiyorsa Tren
Makinisti Belgelendirme Sınavı Başvuru Formu (F-006)nda ilgili yerleri işaretlemeli ve doldurmalıdır.
Tren Makinistliği belgelendirme sınavına Kurumsal Başvuruların yapılmasında ise kurumlar kendi
personeli için ( en az on kişilik taleplerde ) “Tek Nokta Başvurusunda” bulunabilirler. RAYTEST
tarafından kurumlara “Tek Nokta Başvurusu ve Formu” hakkında bilgi verilir. Kurum tarafından toplu
yapılan sınav başvurularında, işyeri amiri söz konusu ödemenin hangi adaya/adaylara ait olduğunu “ Tek
Nokta Başvuru Formu” ile RAYTEST’ e bildirir. Sınavda başarılı olan adayların ücret iadesi toplu
olarak kuruma yapılır.
Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, adayların 26.09.2017
tarihinden sonra sınav(lar)a girmiş, söz konusu sınav(lar) için sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti
tutarınca teminat gösterilmiş olması gerekir. Söz konusu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak
kazanmış kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanır.
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RAYTEST, her bir adayın başvuru formu ve eklerini ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen sınav giriş
şartlarına göre değerlendirir. Başvurusu uygun olan ve uygun olmayan adayları belirler, başvuru
evraklarından herhangi birisinin eksik olması veya gerçek durumu yansıtmadığının belirlenmesi
durumunda adayın başvurusu kabul edilmez ve aday bilgilendirilir. Adayların eksik evraklarını 7 (yedi)
iş günü içinde tamamlayarak RAYTEST’ e sunmaları gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde
eksikliklerini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
Başvurusu uygun olanlar adayların sınavları gerçekleştirilir.
Referans Doküman: Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi Pr (PR-001)
2.0. ÜCRETLER
Sınava katılmak isteyen ve bireysel başvuruda bulunan adaylar, Tren Makinisti (Seviye 4) Belgelendirme
Sınavı ücretini RAYTEST tarafından belirlenen banka hesap numaralarına online, EFT, havale yolu ile
yatırabilirler. Kurumsal başvurularda , RAYTEST ile kurum arasında yapılacak ödeme planına göre
gerçekleştirilir.
1.Ücretlere KDV Dahildir.
2. Ücretlere MYK Belge ücreti dahil değildir.
3. Belge Masraf Karşılığı: 100 TL. Sadece tüm sınav oturumlarından başarılı olup belge almaya hak kazanan
adaylardan alınır.
4. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı
belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti 120 TL alınacaktır.
5. Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.
6. Girilen sınav oturumlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olan adaylar, 1 yıl içinde bir defaya
mahsus olmak üzere sadece başarısız olduğu bölümlerden ücretsiz olarak sınava girme hakkına sahiptir.
7. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu
yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır.
8. Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin 2019 yılının sonuna
kadar sınav ve belge ücretinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
9. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde RAYTEST
tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına
sahiptir. Bu durumda RAYTEST adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte RAYTEST
tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.
10. Her iki teorik sınavdan başarısız olan adayların uygulamalı sınav ücretleri iade edilmektedir.
11. Yukarıda belirtilen durum haricinde, herhangi bir nedenden dolayı sınava giremeyen adaylara ücret iadesi
hiçbir durumda söz konusu değildir.
Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu
yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanmaktadır. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek
imkânı, sınavdan önce Kuruluş tarafından adaylara bildirilmek zorundadır.
Sınav ve belgelendirme ücretinin “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı”ndan karşılanması
halinde,Sınava başvurup başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ücretleri 300 Avro’ ya
kadar karşılanmaktadır.
Adaylar aynı sınav için farklı destek ve hibeden faydalanamazlar.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde RAYTEST tarafından
sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve RAYTEST bu
talebi yerine getirmek zorundadır.
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Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını RAYTEST hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan
belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce MYK hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının
yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte MYK’ ya iletilir.
Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz. Belge masraf karşılığı sınavdan hariç
tutulmaktadır.

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)
3.0. BELGELENDİRME PROGRAMI
NO

Ulusal Yeterlilik

11UY0035-4 Tren Makinisti
(Seviye 4)

1

Yeterlilik Birimleri
A1

Temel ve Mesleki İş Sağlığı ve Güvenliği

A2

Manevra ve Sürüş Uygulamaları

A3

Demiryolu Trafiği ve Tren İşletme

A4

Meslek Kültürü, Çevre Koruma ve Olağan Dışı
Durumlara Müdahale
Türkçe Dil ve Anlatım

A5
2

15UY0231-3 Alüminotermit
Ray Kaynakçısı (Seviye3)

A1

İSG ve Çevre Koruma

A2

Alüminotermit Ray Kaynağı

Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)
4.0. TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAV
4.1. SINAV GENEL KURALLARI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sınavınız kamera ile kayıt altına alınacaktır.
Sınav salonuna sınav konularıyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler ile girmeniz yasaktır.
Sınav esnasında cep telefonu kullanmanız ve cep telefonunuzu açık bırakmanız yasaktır.
Sınava herhangibir kayıt cihazı ile girmeniz yasaktır. Kayıt yapıldığı tespit edilirse; sınavınıza son
verilecek ve hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır.
Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır. Sınav
yoklama listesinde kaydı olmayan veya geçerli kimlik belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava
kabul edilmeyecektir.
Sınav değerlendiricileri tarafından dağıtılan Sınav Yoklama Listesini (RT-PB-LS-004) sınav
başlamadan önce imzalamak zorundasınız.
Belgelendirme Sınavı soru kitapçıkları ve yanıt kağıdında yer alan kendiniz ile ilgili yerleri
doldurmalı ve imzalamalısınız. Aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Her soruya sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu
sorunuz yanlış kabul edilecektir.
Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir.
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10. Yanıt Kağıdında cevaplarınızı siyah kurşun kalem ile doğru seçeneğin içi doldurularak(l)
işaretleme yapmanız gerekmektedir. Kitapçıklar üzerine yapmış olduğunuz işaretlemeler dikkate
alınmayacak olup, sadece yanıt kağıtlarında yaptığınız işaretlemeler dikkate alınacaktır.
11. Sınav sırasında sınav yapan personelin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız.
12. Sınav sırasında kendi aranızda ve sınav değerlendiricileri ile yardımlaşmanız, konuşmanız yasaktır.
13. Sınav disiplinini bozmanız, kopya işlemlerinin tespit edilmesi halinde; ilgili durum, sınav
değerlendiricileri tarafından Sınav Tutanaklarında kayıt altına alınacak ve sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
14. Sınav sonrası kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda bireysel veya toplu kopya çekilmesinin
tespit edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Yanıt kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı kameraya gösterip, sınav yapanlara teslim ederek salonu terk
edebilirsiniz.
16. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
Yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen sonucu alma açısından
değerlendirileceksiniz. Kendi can güvenliğiniz, treni ya da trafiği tehlikeye sokacak bir davranış
göstermeniz halinde sınavınıza son verilecek ve başarısız sayılacaksınız.
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava
son verilir.
Yukarda yer alan kurallara adayların uyması zorunludur.
Adaylar öncelikle teorik sınava alınırlar. Teorik sınavda başarılı olamayan aday performansa dayalı sınava
alınmaz.
Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)
4.2. TEORİK SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Adaylara, çoktan seçmeli en az 4 seçenekli test olacak biçimde aşağıda verilen yeterlilik birimlerinden
sorular sorulur.
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YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI
TEORİK SINAV
Soru
Sayısı

Süre
(Dk)

Geçme
Notu

11UY0035-4/A1

10

10

70

11UY0035-4/A2

50

50

70

11UY0035-4/A3

50

50

70

11UY0035-4/A4

10

10

70

11UY0035-4/A5

10

10

70

11UY0035-4 Tren
Makinisti(Seviye 4)

Yeterlilik Birimi

15UY0231-3 Alüminotermit
Ray Kaynakçısiı(Seviye 3)

TOPLAM

130

130

Yeterlilik Birimi

Soru
Sayısı

Süre
(Dk)

Geçme
Notu

15UY0231-3 /A1

20

40

70

25

50

70

45

90

15UY0231-3 /A2

TOPLAM

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan
Form

Değerlendirme sonucu başarısız olanlar, iki kereyi
geçmemek ve başvuracakları sınav tarihinden
geriye dönük olarak bir sene içerisinde girdikleri
sınavlardan başarılı oldukları yeterlilik birimi veya
birimlerinden aldıkları başarı puanları saklı
kalmak şartları ile açılacak sınavlara
başvurabilirler

Belgelendirme
Sınavı Yanıt
Kağıdı
(F-025)

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan
Form

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır

Belgelendirme
Sınavı Yanıt
Kağıdı
(F-034)

Sınavın değerlendirilmesinde her soru eşit puan değerindedir. Değerlendirme, yanlış cevaplar dikkate
alınmayarak doğru cevaplar üzerinden her yeterlilik birimi için ayrı ayrı yapılır.
Teorik sınav değerlendirilmesi sonucu başarısız olan adaylar, performansa dayalı sınava giremezler.
Performansa dayalı sınav tarihi ve sınava girecek adaylar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya
elektronik ilan edilir.

YETERLİLİK BİRİMLERİ GEÇME NOTLARI
PERFORMANSA DAYALI SINAV
Sınav

Geçme
Notu

11UY0035-4/A1

*

70

11UY0035-4/A2

*

70

11UY0035-4/A3

*

70

*

70

Sınav

Geçme
Notu

15UY0231-3
Alüminotermit
Ray Kaynakçısiı(Seviye 3)

11UY0035-4 Tren
Makinisti(Seviye 4)

Yeterlilik Birimi

11UY0035-4/A4
11UY0035-4/A5

Yeterlilik Birimi
15UY0231-3 /A1
15UY0231-3 /A2

*

80

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan
Form

Değerlendirme sonucu başarısız olanlar, iki kereyi geçmemek
ve başvuracakları sınav tarihinden geriye dönük olarak bir
sene içerisinde girdikleri sınavlardan başarılı oldukları
yeterlilik birimi veya birimlerinden aldıkları başarı puanları
saklı kalmak şartları ile açılacak sınavlara başvurabilirler. A4
biriminden sınavda soru sorulmaz.

Aday Gözlem
Formu
(F-011)
(F-023)

Yeterlilik Birimi Geçerlilik Süresi

Kullanılan
Form

Diğer yeterlilik birimlerinin sınavında gözlemlenir
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın
başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi
için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı
geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin
başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer
kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış
göstermesi halinde sınava son verilir.

Aday Gözlem
Formu
(F-035)

4.3. PERFORMANSA DAYALI SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Adaylar sınavda kontrol listesine göre ve yapılan uygulama işlemi ile ilgili olarak hatasız çalışma ve beklenen
sonucu alma açısından değerlendirilir. Adayın, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, treni ya da trafiği
tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.
Sınav değerlendiricisinin verdiği puanlar form üzerinde kayıt altına alınır ve adayların başarı durumu yazılır.
Her iki sınav sonunda başarılı olup belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasından veya RAYTEST
merkezinde ilan edilirler.
Referans Doküman: Sınav Talimatı (TL-001)
5.0. SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ
Performansa dayalı sınav sonuçlarının belirlenmesinin ardından 10 gün içinde Belge Almaya Hak
Kazananların Listesi oluşturulur. Belge almaya hak kazananlar RAYTEST web sayfasında, merkezinden veya
elektronik ortamda duyurulur. Belge sahipleri belgelerini RAYTEST’ ten Belge Teslim Formu ile alırlar.
Belgelerin çalıştıkları kuruluş tarafından toplu halde RAYTEST’ ten alınması halinde ise her bir adayın adına
düzenlenmiş olan Belge Teslim Formunun doldurulması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişi ile
RAYTEST’ in yükümlülükleri RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesinde (F-016) belirlenmiştir. Belge
almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini(F-016) imzalar.
RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan
sözleşmenin bir nüshası adaya verilir, diğer nüshası RAYTEST’ de kalır.
Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlan. Pr(PR-002)
6.0. GÖZETİM
RAYTEST tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür.

6.1. 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4)
RAYTEST tarafından 11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4)’ e göre;
Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belge geçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 30.-33.(otuzuncuotuz üçüncü) aylar arasında olmak üzere; tren makinistinin çalıştığı süreler ve performansı izlenir.
RAYTEST tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür.
Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belgegeçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 30.-33.(otuzuncuotuz üçüncü) aylar arasında olmak üzere; çalıştığı süre, çalıştığı hat kesimi, çalıştığı süre ve çalıştığı hat
kesiminde çalışma performansına ilişkin amirinin görüşlerini içeren Gözetim Takip Formunu (F-015), otuz
üçüncü ayı takip eden 20 iş günü içerisinde, işyeri amirinin ve kendisinin ıslak imzasını içeren biçimde
RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır.
6.2. 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)
TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilir. Yıl içinde
işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır. Kaynakçıların çalışma
performansına ilişkin amirinin görüşlerini içeren Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları, belge vize
tarihlerini takip eden 20 iş günü içerisinde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır.

F-007, REV.0, (10.11.2017)

7

RAYTEST PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU

7.0. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İtiraz ve şikayetlerin tümü İtiraz ve Şikayet Formu ile kayıt altına alınır. İtiraz ve şikayetler yapıcı bir biçimde
ve zamanında ele alınır. Sınav sürecine yapılan itirazlar sınav bitiminde sınav yapıcılara/değerlendircilerine
yapılabilir, o anda çözüme kavuşturulmaya çalışılır.
İtiraza bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar bağımsız ve yansız bir biçimde yerine getirilir.
Yapılacak çalışmalarda itiraz/ şikayete neden olan kimselerin bu faaliyetlerde yer almaması sağlanır. Eğer bir
çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm
uygulanarak, itiraz kaydı kapatılır. Yapılan işlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında itiraz sahibi (15)
işgünü içinde yazılı olarak kalite yöneticisi tarafından bilgilendirilir.
Referans Doküman: İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü(PR-003)
8.0. BELGELERİN YENİLENMESİ/ASKIYA ALINMASI/İPTAL EDİLMESİ
8.1. 11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4)
CER Grubu PBPS, ilgili ulusal yeterliliğe göre belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik
süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal
edilmesine karar verir:
Belgenin askıya alınma nedenleri:
1. Gözetim süresini doldurduğu halde kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu teslim etmemesi,
2. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,
Belgenin iptal nedenleri:
1. Belgelendirilmiş personelin gözetim süresince işyeri amiri tarafından yetersiz olduğunun tespit edilerek
Gözetim Takip Formu (F-015) nda belirtilmesi,
2. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
3. 5 yıllık dönem içerisinde fiilen makinistliğe toplam 18 aydan fazla veya kesintisiz 14 aydan fazla ara
verilmesi,
4. Tren makinistliğinin yapılmasına engel oluşturabilecek ani bilinç kaybı, dikkat veya konsantrasyon
azalması, ani güçsüzlük, denge veya koordinasyon kaybı, hareketin önemli ölçüde kaybına sebep olabilecek
herhangi ilaç, madde, alkol ve uyuşturucunun geçici veya sürekli kullanımı konusunda RAYTEST’ i
bilgilendirmemesi halinde,
5. Makinistlerin; 45 yaşına kadar 4 yılda bir, 45-55 yaş arasında 3 yılda bir, 55 yaşından sonra ise her yıl,
sağlık ve psikoteknik muayenelerinden geçirilmeleri gerekmektedir. Belge sahiplerinin, sağlık ve psikoteknik
muayene sonuçlarının olumsuz olması durumunda işyeri tarafından RAYTEST’ in yazılı olarak
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki belge sahibinin çalıştırılması ve oluşacak olumsuzluklardan
işyeri sorumludur.
6. MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin
oluşması,
7. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,
8.2. 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI
ATRK PBPS, ilgili ulusal yeterliliğe göre belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi
boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine
karar verir:
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TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilecektir. Yıl içinde
işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır.
Belgenin askıya alınma nedenleri:
1. Gözetim süresini doldurduğu halde kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu teslim etmemesi,
2. Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,
3. Yıl içinde en az bir kaynak yaptığını gösterir kaydı RAYTEST’ e yollamaması,
4. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,
5. Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.
Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam
eder.
Belgenin iptal nedenleri:
1. Belgelendirilmiş personelin gözetim süresince işyeri amiri tarafından yetersiz olduğunun tespit edilerek
Gözetim Takip Formu (F-015) nda belirtilmesi,
2. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
3. MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin
oluşması,
4. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,
Yukarıda yer alan şartların oluşması durumunda adayların belgeleri ilgili yeterliliğin PBPS tarafından alınan
karar ile askıya alınır ya da iptal edilir. Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine, belgelerinin
askıya alındığı/iptal edildiği süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması ve belgelerini
kullanamayacakları İdari Mali İşler Sorumlusu tarafından yazılı olarak bildirilir. İdari Mali İşler Sorumlusu
tarafından Belgesi askıya alınan/ iptal edilen belge sahipleri Belgesi Belge Almaya Hak Kazananların
Listesi(LS-009)’ nde kayıt altına alınır.
Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası iptal/askı tarihi yer alacak biçimde
ilgili taraflara duyurulmak üzere RAYTEST web sayfasından ve merkezinden yayımlanır. RAYTEST
tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen belge sahiplerinin kendileri ve işyeri amirleri yazılı olarak
bilgilendirilir.
Belgesi askıya alınan belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında ve merkezinde yayımlanır.
Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine
ulaşmasını takip eden 20 iş günü içinde ilgili uygunsuzluğu gidermekle yükümlüdürler. Postada yaşanan
gecikmeler adayın yükümlüğündedir.
20 iş günü içerisinde belgelendirilmiş kişi tarafından uygunsuzluğun giderilmesi halinde PBPS belgelerin
tekrar kullanılmasına yönelik kararını en geç 5 iş günü içerisinde verir. Karar ilgili taraflara RAYTEST web
sayfası aracılığı ile duyurulur, belge sahiplerine ve işyeri amirlerine yazı ile bildirilir. Uygunsuzluğun
giderilmemesi durumunda, ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerin
belgeleri iptal edilir.
Belgesi iptal edilen belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında yayımlanır. Ayrıca belge
sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine ulaşmasını takip eden
20 iş günü içinde belgelerini iade etmekle yükümlüdürler. Postada yaşanan gecikmeler adayın
yükümlüğündedir.
Belgenin askıya alınma süresi boyunca veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya RAYTEST’ e
herhangi bir atfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini ve RAYTEST’ e iade etmeleri
gerekmektedir. İade edilmediği durumlarda oluşacak sorunlardan RAYTEST sorumlu değildir.
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Uyarıya rağmen belgelerini iade etmeyen belge sahiplerine ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet
edilmemesi durumunda ilave yasal işlemlerin başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulur.
Referans Doküman: Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü(PR-006)
Belgenin Kaybedilmesi/Yırtılması:
Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması
durumunda belge sahibi RAYTEST’ e durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde durum
MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden ücret
tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir..
Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlan. Pr.( PR-002)
9.0. LOGO/ MARKA KULLANIM TALİMATI
RAYTEST marka/logosunu kullanan belgelendirilmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş
sayılır:
1. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam
ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş
raporlarında kullanılabilir.
2. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
3. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı
ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.
4. RAYTEST logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden
boyutlandırılabilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge,
belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
5. RAYTEST logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait
logo kullanılacaksa, RAYTEST logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde
kullanılmamalıdır.
6. RAYTEST logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.
7. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve
internet ortamında kullanılabilir.
8. Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek basına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı
şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
9. Belgelendirilen personelin ve çalıştıkları kuruluşların, TÜRKAK ve MYK’ nın logo-marka kullanımına
ait kurallarına da riayet etmesi gerekmektedir.
10. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine
uymakla yükümlüdür.
11. Belgeli personel, belgeyi RAYTEST ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılamaz ve
belgelendirme ile ilgili olarak RAYTEST’ i yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda
bulunmaz.
12. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi
durumlarında, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş RAYTEST
logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.
Referans Doküman: Logo/Marka Kullanım Talimatı (TL-002)
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