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 Belgelendirme 
Programının Adı 

 
 Betoncu Belgelendirme Programı 

Belgelendirme 
Programının Amacı 

  Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla 
hazırlanmıştır.  
Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre gerekli önlemleri alarak taze 
betonun yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine 
uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına ilişkin betoncunun sahip 
olması gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik 
hazırlanmıştır.  

 

  
Referans Standart   Betoncu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0186 -3  

 

 
Belgelendirme 
Kapsamı 

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik biriminden başarılı 
olunması gereklidir. 

   A) Zorunlu Birimler 
    12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği  

 12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri  

Başvuru İçin 
Gerekli 
Olan Ön Şartlar 

 

  Alçı Sıva Uygulayıcısı adayında 18 yaşını bitirmiş olma şartı aranır. 

Eğitimin İçeriği - - - - - - - -  
Eğitim Süresi - - - - - - - - 
Başvuru Sırasında 
İstenilen Belgeler 

• Kimlik belgesi 

• Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (Varsa) 

Sınav Türü   12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Teorik Sınav  
 Performansa Dayalı Sınav  

   12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri 
 Teorik Sınav 
 Performansa Dayalı Sınav  

 
Sınav Soru Sayısı    12UY0055–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Teorik Sınav: En az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade 
soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı  
 12UY0055–3/A2 Alçı Sıva Uygulaması 
 Teorik Sınav: Birim kapsamında en az 25 soruluk çoktan seçmeli test, 
doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı 
sınav uygulanmakta. 
A1-A2 Performansa Dayalı Sınav : 1 Uygulama sorusu sorulmaktadır. 
 
  
 
 

Sınav Sorularının 
Konulara Göre 
Dağılımı 

   A1-Teorik Sınav: Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm 
öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.  
  A1- Performansa Dayalı Sınav: Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen 
başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçütlerini 
ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.  
  A2- Teorik Sınav: Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm 

öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.  
  A2- Performansa Dayalı Sınav: Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen 
başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçütlerini 
ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
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Sınav Süresi A1-Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir.  
A1- Performansa Dayalı Sınav: Sınav süresi yapılacak uygulamaya göre 20-30 
dakika aralığında belirlenir.  

  A2- Teorik Sınav: Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir.  
 A2- Performansa Dayalı Sınav: Sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 210-
240 dakika aralığında belirlenir.  
 

Sınav Esnasında 
Kullanılabilecek 
Materyaller 

  Dona karşı koruyucular,  El arabası, Fırça, Güvenlik şerit bandı, Hortumlu su 
terazisi, Islak çuval, İletişim araçları (telsiz, telefon vb.), İlk yardım çantası, İp, 
Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, baret, gaz maskesi, 
toz maskesi, koruyucu gözlük, emniyet kemeri, halat vb.), Kür malzemeleri (tüp, 
ocak, ısıtıcılar vb.), Kürek, Mala çeşitleri, Mastar çeşitleri, Metre, Naylon, Su 
hortumu, Su kovası , Su terazisi, Tarak, Vibratör , Vinç kovası, Yalıtım 

malzemeleri  
 

  
Başarı Notu A1-Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.  

A1- Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.  
A2- Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.  

  A2- Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.  
  

  Belge Geçerlilik 
Süresi 

 Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.  
  

 Gözetim Periyodu  Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik 
süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim 
tarihinden 15 gün önce belge sahibine telefon, fax, mail yoluyla ulaşılarak 
bildirilir.Belge tarihine kadar göndermesi beklenir.Belge sahibi istenen evrakları 
göndermemesi durumunda bir hafta içerisinde belgesi askıya alınır.Tekrar kendisine 

bilgi verilir, yine göndermemesi durumunda belgenin iptal edilmesi için işlemler 
başlatılır. 
 

 
Sınav Ücreti Ayrıntılı bilgi http://www.universalbelgelendirme.com web sayfasında ve UTL.01 

Personel Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı nda verilmektedir. 
 Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız 
olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl 
içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava 
birden girmesi gerekmektedir.  

 Belge Yenilemede 
Uygulanacak 
Ölçme 
Değerlendirme 
Yöntemi 

   Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi 
boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet 
gelmemiş olması durumunda Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını 
belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.  
Fiilen 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.  

İtiraz ve Şikâyetler İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. 
http://www.universalbelgelendirme.com Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan 
teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren 30 
gün içinde yapılmalıdır. 

http://www.universal/
http://www.universal/
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Genel ve Özel 
Şartlar/Notlar 

UNIVERSAL, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterliliklere göre 
Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir. UNIVERSAL de sınava girerek başarılı olan 
kişilere TÜRKAK onaylı akredite yeterlilik belgesi ile birlikte Mesleki Yeterlilik Belgeleri 
de verilmektedir. 
Mesleki yeterlilik belgesine sahip personel çalıştıran özel sektör işvereni 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan 10 numaralı Geçici Madde ile sigorta 
primi desteği avantajından da faydalanabilecektir. 

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

00 ----- İlk Yayın 

01 07.03.2016 Genel olarak gözden geçirilerek revize edildi. 

02 14.04.2016 Genel olarak gözden geçirilerek revize edildi. 

03 15.06.2016 Unvan ve logo değişiklikleri revize edildi. 

04 04.07.2016 Gözetim bölümü revize edildi.  

 

HAZIRLAYAN ONAY 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR 

 




