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1.0. AMAÇ 

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması 
amaçlanmıştır.  
 

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1  BİRİMLER 

 

2.1.1 (T1) Teorik Sınav 
A1 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.  
A2 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.  
Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik 
birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme 
kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 
doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz 
işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla 
işaretleme olan sorular yanlış sayılır. 
 

 
BİRİMLER 

 

 
Sınav Şekli 

 

 
Başarım Notu 

(en az) 
 

 
Soru Sayısı 

(en az) 
 

 
Sınav Süresi 

(Soru başına) 
 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve 
Çevre 

T1 60 
 

5 
 

1.5 dk 

A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin 
Yapılması 

T2 60 
 

5 
 

1.5 dk 

 
 

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

12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması  
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2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav 
 
A1 biriminde 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.  
A2 biriminde 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.  
Her birimdeki sınav şekli , başarım notu ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 

 
2.2 Seçmeli Birimler 
 
Bu yeterlilikte seçmeli birim bulunmamaktadır. 

2.3 Ölçme ve Değerlendirme 
 
Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve 
değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya 
çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı 
alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.  
Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma 

sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı 

toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.  

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir 

bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl 

içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin 

herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız 

olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.  

 

 

 

 

 
BİRİMLER 

 

 
Sınav Şekli 

 

 
Başarım Notu (en az) 

 

 
Sınav Süresi 

 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite 
ve Çevre 

P1 70 
270 dk 

 A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin 
Yapılması 

P2 80 



 

12UY0054-3/00                       
ALÇI LEVHA UYGULAYICISI  

SEVİYE 3  
BELGELENDİRME PROGRAMI 

Kod No FR.128 

Yayın Tarihi 05.12.2017 

Revizyon No 03 

Revizyon Tarihi 10.02.2020 

Sayfa 3/5 

 

Hazırlayan Onaylayan 

Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Müdür 

 

 

2.4 Diğer Şartlar 

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların ( Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı 
geçersiz sayılır. 
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, 
yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. 
2.4.3 Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı) hazır bulundurmalıdırlar. 
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır. 
 
3.0. REFERANSLAR 
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır; 

                                                         İlgili Yeterlilik 

TS EN ISO 9606-1 standardı 5.bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6. 
bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır 

. 
4.0 BELGELENDİRME 
Sınav sonuçlarına göre, Onaytürk Belgelendirme kararını alır. Sonuç web sitesinden yayınlanır ve 
ilgiliye bildirilir. 
 
4.1 Adayda Aranan Şartlar 
Herhangi bir ön şart aranmamaktadır. 
 
4.2 Belgelerin Teslimi 
Belgeler, belgelendirilmiş kişiye imza karşılığı ONAYTÜRK’ e gelerek teslim alır. 
Veya ev ve iş yeri adresine kargo ücreti ödemesi durumunda kargo ile gönderilerek teslimatı sağlanır. 
Teslim formunun imzalı gönderilmesini, formun imzalı resminin gönderilmesi, iletilmesi, kargo takip 
fişi ile teslim alındığını kabul edilir. 
 
4.3 Belgenin Kaybedilmesi, Bilgilerin Güncellenmesi, Yırtılması 
 
Belgelendirilmiş kişi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybetmesi, belge üzerindeki bilgilerin 
güncellenmesini istemesi, yırtılması halinde, dilekçe ile ilgili durumu belirterek yeni belgesini talep 
eder. Bu talep uygun bulunur ise MYK Tarafından belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedelinin 
yanında, ilave ücret olarak hizmet bedeli alınarak ilgili belge bilgilerini içerir yeni bir belge 
düzenlenmesi için MYK’ya bildirilir. 
 
4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı 
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.  
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde 
adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 3.yılın başında 
belgelendirme kuruluşu tarafından, Belgelendirilmiş personel performans izleme formu ile gözetime 
tabi tutularak değerlendirilir. 
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4.5 Yeniden Belgelendirme 
Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili 
ONAYTÜRK’e performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda  
a)alçı levha uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl 
daha uzatılır.  
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. İki sınav hakkı verilir. 
Belge yenileme süreci içinde başvuruda bulunmayan adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi 
tutularak yeniden belgelendirilir. İki sınav hakkı verilir. 
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra)teorik ve uygulamalı sınav 
yapılır. İki sınav hakkı verilir. 
4.6 Belgenin Askıya Alınması 
 
 Gözetim süresi dolduğu halde, belgelendirmenin sürdürülmesi için gereklilikleri yerine getirmeyen 
personelin belgelendirilmesi 6 ay askıya alınır.  
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda askıya alınabilir:  
- Belgelendirilen personelin talebi sonucu,  

- Belgelendirilmiş personelin, aktif olarak çalışmaya devam etmekte olduğuna yazılı bildirimde 
bulunmaması sonucu,  

Belgelendirmesi askıya alınan personelin, askı gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair kanıtları, yazılı 
bildirimlerle birlikte sunmaması durumunda, belgelendirmesi geri çekilir. 
 
4.7 Belge Geri Çekilmesi ve İptali 
 
Belgelendirme, aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilir:  
- Belgelendirilen kişinin, gözetim yapılması için bilgi vermemesi sonucu,  
- Belgelendirilen kişinin belgeyi, kapsamda belirtilenden farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması 
sonucu,  
- Belgelendirilen kişinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu.  
- Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin belgelendirilen personel ile aynı olmaması (başkasının yerine 
sınava girme durumu),  
- Belgenin, adına düzenlenen kişi dışında kişilerce kullanılması,  
- Sınav materyalinin kasıtlı olarak değiştirildiğinin sonradan tespit edilmesi,  
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda Karar Verici’nin kararıyla iptal edilir 
-Belgelendirme, belgelendirilen kişinin talebi sonucu iptal edilebilir. 
-Belgelendirilmiş kişinin belge kullanımı sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde, 
-Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde, 
-Belgelendirilmiş kişinin belge üzerinde tahribat yapılması durumunda, 
-Belge sahibi hakkında, etik olmayan davranışlar, mesleki ahlak kurallarına riayet etmeme ve fiziksel 
olarak beceri kaybına neden olabilecek türden şikâyetler ve bunlara ait kanıt varsa,  

-Belgenin askıya alma süresi 6 aydan fazla olamaz. 6 ay sonra askıya alma sebebi ortadan 
kalkmamışsa,  
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- Geçerlilik süresinin dolmasına beş ay kalan belge sahiplerine bilgi mesajı/sms gönderilir. Uyarıyı 
değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvurmak, belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi 
halde, belge iptal olur. 
-Bu kişinin belge durumu, MYK web portalında “İptal” olarak işlenir. Bu ilan aynı zamanda  üçüncü 
kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır. Ayrıca durum, beyan ettiği adresi veya 
telefon bilgisi esas alınarak sms/kargo ile kuruluşumuzca kendisine yazılı olarak bildirilir. 
 
4.8 Belgenin Kapsam Daraltılması 
 
Bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme 
kapsamı daraltılabilir.  
Ayrıca belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş personelin, ilgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme  
Programının, belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda 
da daraltılabilir.  
Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman, belgelendirme kapsamlarının daraltılması, aşağıdaki 
bilgiler doğrultusunda ilgili Karar Verici tarafından karara bağlanır:  
- İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler,  
- Yasal mevzuat istekleri vb.  
 
5.0 İtiraz Veya Şikâyet 
 
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer 
kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz veya şikâyetlerin olması halinde, 
itiraz/şikâyet sahibi web sitesinden İtiraz veya Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen 
müracaat yapıldı ise) ONAYTÜRK’ e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. 
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. ONAYTÜRK’ e 
yapılan İtiraz veya Şikâyet değerlendirmesi en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet 
sahibine bildirilir. 
 


