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Belgelendirme ProgramınınAdı 13UY0181-3 Rev 00 Dönerci 

Belgelendirme ProgramınınAmacı Çalışanların ve adayların Dönerci (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için 

gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte 

yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. 

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için 

referans niteliğindedir. 

Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden 

Meslek Standardı 
10UMS0109-3 Dönerci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı  

10UMS0108-3 Kebapçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 

Belgelendirme Kapsamı Zorunlu Birimler 

13UY0181-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma  

13UY0181-3/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim  

13UY0181-3/A3: Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite  

13UY0181-3/A4: Et İşleme ve Garnitür Hazırlama  

13UY0181-3/A5: Döner Hazırlama  

13UY0181-3/A6: Döner Pişirme ve Servise Sunma  
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 13UY0181-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma 

Teorik Sınav 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma yeterlilik biriminde teorik değerlendirme 

(T1), çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş 

asgari yedi (7) soruluk yazılı sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri 

zorluk dereceleri bilişsel düzeye göre belirlenir. Her soru için asgari iki (2) 

dakika süre tanınır. Yanlış cevaplardan puan indirimi yapılmaz. Aday bu 

birimin teorik sınavının değerlendirmesinden yeterli olmak için, asgari % 70 

başarı göstermelidir. 

Performans Sınavı  

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma yeterlilik biriminde adayların 

performans sınavı, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş 

ortamında, Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. 

Performans sınavı kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik 

edimler belirlenir. Adayın uygulamadaki performansı, sınav değerlendirme 

komitesi üyeleri tarafından sınav kontrol listesi kullanılarak değerlendirilir. 

Kontrol listesinde, gözlenen performansa ilişkin göstergeler ve bu göstergelerin 

gerçekleşme durumlarına ilişkin değerlendirmeler yer alır. Adayın, performans 

sınavından başarı sağlaması için kritik edimlerin tamamından başarılı olmak 

koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

13UY0181-3/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim 

Teorik Sınav 

İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim yeterlilik biriminde teorik değerlendirme; 

çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak ve ilgili başarım 

ölçütlerini (T1) kapsayacak şekilde düzenlenmiş asgari dokuz (9) soruluk yazılı 

sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri zorluk dereceleri bilişsel 

düzeye göre belirlenir. Her soru için asgari iki (2) dakika süre tanınır. Yanlış 

cevaplardan puan indirimi yapılmaz. Aday bu birimin teorik sınavının 

değerlendirmesinden yeterli olmak için, asgari % 70 başarı göstermelidir. 

Performans Sınavı  

Bu birimde performansa dayalı uygulama sınavı yapılmayacaktır. 
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Sınav Türü 13UY0181-3/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite 
Teorik Sınav 

Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite yeterlilik biriminde teorik değerlendirme; 

çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak ve ilgili başarım 

ölçütlerini (T1) kapsayacak şekilde düzenlenmiş asgari dokuz (9) soruluk yazılı 

sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri zorluk dereceleri bilişsel 

düzeye göre belirlenir. Her soru için asgari iki (2) dakika süre tanınır. Yanlış 

cevaplardan puan indirimi yapılmaz. Aday bu birimin teorik sınavının 

değerlendirmesinden yeterli olmak için, asgari % 70 başarı göstermelidir. 

Performans Sınavı  

Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite yeterlilik biriminde adayların performans 

sınavı, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortamında, Beceri ve 

Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Performans sınavı kontrol 

listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik edimler belirlenir. Adayın 

uygulamadaki performansı, sınav değerlendirme komitesi üyeleri tarafından 

sınav kontrol listesi kullanılarak değerlendirilir. Kontrol listesinde, gözlenen 

performansa ilişkin göstergeler ve bu göstergelerin gerçekleşme durumlarına 

ilişkin değerlendirmeler yer alır. Adayın, performans sınavından başarı 

sağlaması için kritik edimlerin tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın 

genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

13UY0181-3/A4 Et işleme ve Garnitür Hazırlama 

Teorik Sınav 

Et İşleme ve Garnitür Hazırlama yeterlilik biriminde teorik değerlendirme; 

çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak ve ilgili başarım 

ölçütlerini (T1) kapsayacak şekilde düzenlenmiş asgari beş (5) soruluk yazılı 

sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri zorluk dereceleri bilişsel 

düzeye göre belirlenir. Her soru için asgari iki (2) dakika süre tanınır. Yanlış 

cevaplardan puan indirimi yapılmaz. Aday bu birimin teorik sınavının 

değerlendirmesinden yeterli olmak için, asgari % 70 başarı göstermelidir.  

Performans Sınavı  

Et İşleme ve Garnitür Hazırlama yeterlilik biriminde adayların performans 

sınavı, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortamında, Beceri ve 

Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Performans sınavı kontrol 

listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik edimler belirlenir. Adayın 

uygulamadaki performansı, sınav değerlendirme komitesi üyeleri tarafından 

sınav kontrol listesi kullanılarak değerlendirilir. Kontrol listesinde, gözlenen 

performansa ilişkin göstergeler ve bu göstergelerin gerçekleşme durumlarına 

ilişkin değerlendirmeler yer alır. Adayın, performans sınavından başarı 

sağlaması için kritik edimlerin tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın 

genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

13UY0181-3/A5 Döner Hazırlama 

Teorik Sınav 

Döner Hazırlama yeterlilik biriminde teorik değerlendirme 

bulunmamaktadır.  
Performans Sınavı  

Döner Hazırlama yeterlilik biriminde adayların performans sınavı, gerçek veya 

gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortamında, Beceri ve Yetkinlik Kontrol 

Listesi dikkate alınarak yapılır. Performans sınavı kontrol listesinde aday 

tarafından başarılması zorunlu kritik edimler belirlenir. Adayın uygulamadaki 

performansı, sınav değerlendirme komitesi üyeleri tarafından sınav kontrol 

listesi kullanılarak değerlendirilir. Kontrol listesinde, gözlenen performansa 

ilişkin göstergeler ve bu göstergelerin gerçekleşme durumlarına ilişkin 

değerlendirmeler yer alır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için 

kritik edimlerin tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari 

%80 başarı göstermesi gerekmektedir. 
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Sınav Türü 13UY0181-3/A6 Döner Pişirme ve Servise Sunma Yeterlilik Birimi 

Teorik Sınav 

Döner Pişirme ve Döner Servisi Hazırlama yeterlilik biriminin teorik 

değerlendirmesi bulunmamaktadır. 

Performans Sınavı  

Döner Pişirme ve Döner Servisi Hazırlama yeterlilik biriminde adayların 

performans sınavı, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş 

ortamında, Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. 

Performans sınavı kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik 

edimler belirlenir. Adayın uygulamadaki performansı, sınav değerlendirme 

komitesi üyeleri tarafından sınav kontrol listesi kullanılarak değerlendirilir. 

Kontrol listesinde, gözlenen performansa ilişkin göstergeler ve bu göstergelerin 

gerçekleşme durumlarına ilişkin değerlendirmeler yer alır. Adayın, performans 

sınavından başarı sağlaması için kritik edimlerin tamamından başarılı olmak 

koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

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

Gözetim Sıklığı ---- 

SınavÜcreti Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış ücret tarifemize 

www.kalitesert.com adresinde yayınlanmaktadır. 

BelgeYenilemede Uygulanacak 

Ölçme Değerlendirme Yöntemi 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda 

tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik 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. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik 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. 
 

http://www.kalitesert.com/
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