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İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE-2 BELGELENDİRME PROGRAMI
1.

AMAÇ
Belgelendirme talebinde bulunan aday için ilgili yeterlilik kapsamında başvuru, sınav vb. temel gereklilikler
hakkında bilgilendirme yapmaktır.

2.

ULUSAL YETERLİLİK VE STANDARTLAR
16UY02531-2 İnşaat İşçisi Ulusal Yeterliliği
15UMS0463-2 İnşaat İşçisi Ulusal Meslek Standardı

3.

KAPSAM
Bu program Ulusal Yeterlilik “16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye-2” kapsamında gerçekleştirilen Personel
Belgelendirme hizmetlerinde uygulanır.
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A1 ve A2 grubu zorunlu birimlerden başarılı olunması zorunludur.

3.1

Zorunlu Birimler (A Grubu)
16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri

4.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR
Adayın 18 yaşından gün almış olma şartı aranır.

5.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
Başvurunun değerlendirilebilmesi için adayın aşağıda tanımlanan evrakların orijinallerini sınav tarihinden en
az 10 gün önce Türk Loydu Merkez Ofisi’ne göndermesi gerekir.
Adayın imzasını içeren başvuru formu
Belgelendirmeye ait ödeme dekontu

6.
6.1

SINAV TÜRÜ
A1 Grubu Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Sözlü Sınav (T1): A1 birimine yönelik sözlü sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az
10 soru sorulmalıdır. Sınavda; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her
soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için,
ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta
belirtilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday
başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A12) ölçmelidir.
Performansa Dayalı Sınav (P1): Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2 biriminin beceri ve
yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme
ve değerlendirmesi yapılacaktır.

6.2

A2 Grubu Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Yazılı Sınav (T1): Bu birimden teorik sınav yapılmayacaktır.
Performansa Dayalı Sınav (P1): (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan
“Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday
tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için
kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı
göstermesi gerekir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile
ölçülmelidir.
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Performansa dayalı sınavın süresi, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa
dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı
sınavda değerlendirici adaya, işleri gerçekleştirmesine yönelik gerekli talimatları vererek, ölçme ve
değerlendirme sürecini işletir.
7.

SINAV YERİ
Sınav, Türk Loydu sınav merkezinde yapılabileceği gibi sınav yapmaya elverişli şartlar sağlandığı sürece
adayın istediği herhangi bir yerde de yapılabilir.
Sınav adayın belirlediği yerde yapılacaksa, kullanılacak test parçaları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından her
türlü önlemlerin alınması aday tarafından sağlanacaktır.
Sınav Türk Loydu sınav merkezinde yapılacaksa, aynı anda 4 adayın teorik ve uygulama sınavı yapılabilir.
Ayrıca kullanılacak test parçaları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından her türlü önlemlerin alınması Türk
Loydu sınav merkezi tarafından sağlanacaktır.

8.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
İnşaat İşçisi (Seviye 2) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
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 içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi
kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1)
yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Sınavda başarılı olmayanlardan belge ücreti alınmaz.
İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave
sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 sınav hakkı daha adaylara sağlanır.
Başvuran ya da belgelendirilen adayların kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler Türk Loydu tarafından
güncellenir ve değişiklikten itibaren 15 gün içinde Türk Loydu tarafından MYK’ya iletilir. Personel
Belgelendirme Hizmet Teklifi’nde bulunan hususlara uyulmaması durumunda belge iptal edilir.

9.

BELGE GÖZETİM PERİYODU
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten
itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
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