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Belgelendirme ProgramınınAdı 12UY0054-3 Rev 00 Alçı Levha Uygulayıcısı  

Belgelendirme ProgramınınAmacı Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve 

belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha 

uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır. 

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden 

Meslek Standardı 

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0130-3 

Belgelendirme Kapsamı Zorunlu Birimler 

12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 

12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması 
Seçmeli Birimler 

 --------- 

Başvuru İçin Ön Şartlar  --------- 

Başvuru Sırasında İstenilen 

Belgeler 

- Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak 

geçerli başka bir kimlik belgesi) 

- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (veya fotokopisi) 

Sınav Türü 12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre 

Teorik Sınav 

(T1)Yazılı sınav:Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, 

doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav 

uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı 

ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav 

kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini 

ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Performans Sınavı  

Sınav için belirlenen sürede en az %70 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı 

(P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz 

konusu sınav ile ölçülmelidir. 

12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması 

Teorik Sınav 

(T2)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, 

doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı 

sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru 

başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik 

sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım 

ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.  
Performans Sınavı  

Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. 

Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her 

bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir. 

Belge Geçerlilik Süresi Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. 

Gözetim Sıklığı ---- 

SınavÜcreti Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış ücret tarifemize 

www.kalitesert.com adresinde yayınlanmaktadır. 

http://www.kalitesert.com/
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BelgeYenilemede 

UygulanacakÖlçme Değerlendirme 

Yöntemi 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı 

aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye 

tabi tutulur; 

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı 

ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, 

referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan 

uygulama sınavlarına katılmak. 

a) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 

yıl daha uzatılır. 

İtiraz ve Şikayetler İtiraz ve şikayetler hakkında detaylı bilgiye www.kalitesert.com adresinde 

yer alan İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürümüzden 

ulaşılabilir. 

Genel ve Özel Şartlar/Notlar - Sınav ücretinin tamamı sınav öncesi ödenmiş olmalıdır. 

-Sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu birimlerin ve bölümlerin 

sınavına 1 yıl içerisinde, bir sefere mahsus, ücretsiz girme hakkı 

bulunmaktadır. Tekrar sınavında da başarısız olan adayların birim bazında 

başvurularında, sınav ücretleri, sınav türüne göre ayrı ayrı tarifede 

belirtilmiştir. 

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 

tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen 

sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların 

sınav belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik 

Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, 

Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 

Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile 2018/1 sayılı MYK Sınav ve 

Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’de 

belirlenmiştir. 

 

http://www.kalitesert.com/

