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ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE-3 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
12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği
11UMS0130-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Ulusal Meslek Standardı

3.

KAPSAM
Bu program Ulusal Yeterlilik “12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye-3” 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)
12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması

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
Yazılı Sınav (T1): Bu birim kapsamında 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma
sorularını içeren yazılı sınav yapılacaktır. Soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru
cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. Adayın T1
sınavından başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
Performansa Dayalı Sınav (P1): Sınav için belirlenen sürede en az %70 başarı sağlamalıdır. Uygulama
sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile
ölçülecektir.

6.2

A2 Grubu Zorunlu Yeterlilik Birimleri
Yazılı Sınav (T1): Bu birim kapsamında 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma
sorularını içeren yazılı sınav yapılacaktır. Soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. Değerlendirmelerde doğru
cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her soru eşit puandadır. Adayın T1
sınavından başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
Performansa Dayalı Sınav (P1): Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin
tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülecektir. Sınav için belirlenen sürede sınavdan en az %80
başarı sağlamalıdır.

7.

SINAV YERİ
Sınav, Türk Loydu sınav merkezinde yapılabileceği gibi sınav yapmaya elverişli şartlar sağlandığı sürece
adayın istediği herhangi bir yerde de yapılabilir.
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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
Belge, düzenlendiği tarihten itibaren beş(5) yıl geçerlidir. Belgenin iptalini gerektirecek bir durum
oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin
şikâyet gelmemiş olması durumunda alçı levha uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını
belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına
alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı
tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
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 2 sınav hakkı daha adaylara sağlanır.
Sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanan adayların ilk girdiği sınavda başarısız olması durumunda
başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden
itibaren 1 yıl içerisinde 2 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
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az
bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

