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Teorik Sınavlara İlişkin Kurallar 

 Adaylar sınav ortamını bozacak davranışlarda bulunmaz. 

 Sınav materyalleri hiçbir şekilde dışarı çıkarılmaz. 

 Adaylar değerlendiriciler tarafından yapılacak ikazlara uymak zorundadır. 

 Sınav sırasında adayların haberleşme araçlarını (kayıt cihazları, cep telefonu vb.) açık bulundurması yasaktır. 

 Sınav sırasında adayların kesici, delici alet ve ateşli silah bulundurması yasaktır. 

 Masalar üzerinde sınav materyalleri dışında nesneler bulundurulamaz.  

 Adayların zorunlu haller dışında sınav alanından ayrılmaları yasaktır. Aksi takdirde, aday sınavdan başarısız sayılır.    

 Adaylar sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.   

 Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması gerekmektedir. 

 Sınav soru kâğıdında ad-soyad-kimlik numarası-imza kısımlarını sınava başlamadan doldurunuz.   

 Teorik sınav optik cevap kâğıdındaki kişisel bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgiler doğru ise imzalayınız. Herhangi bir 

yanlışlık varsa değerlendiriciye bildiriniz. Sorunun doğru cevabını optik cevap kâğıdındaki seçenekler kısmına, daire içi 

taşmadan, tam olarak koyu bir şekilde kurşun kalemle işaretleyiniz.  

 Kopya çeken aday sınavdan başarısız sayılır. Değerlendiriciler bu konuda adayları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk 

adaylara aittir. 

 Adaylar acil durumlarda acil çıkış levhalarını takip ederek alanı terk etmelidir. 

 

Performansa Dayalı Sınavlara İlişkin Kurallar 

 Adaylar sınav ortamını bozacak davranışlarda bulunamaz. 

 Sınav materyalleri hiçbir şekilde dışarı çıkarılmaz. 

 Adaylar değerlendiriciler tarafından yapılacak ikazlara uymak zorundadır. 

 Sınav sırasında adayların haberleşme araçlarını (kayıt cihazları, cep telefonu vb.) açık bulundurması yasaktır. 

 Sınav sırasında adayların kesici, delici alet ve ateşli silah bulundurması yasaktır. 

 Performans sınavı aynı anda en fazla 3 adayla gerçekleştirilir. Sınava girmeyen diğer adaylar emniyet şeridi dışında 

uygun bir uzaklıkta bekler.  

 Adayın sınava girebilmesi için gerekli kişisel koruyucu donanıma (KKD’ye) sahip olması gerekir. 

 Sınav sırasında oluşabilecek muhtemel tehlikelere karşı değerlendiriciler sınavı durdurma yetkisine sahiptir.  

 İSG kurallarına uymayan ve tehlike oluşturacak davranışlarda bulunan adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar 

sınavdan başarısız sayılır.  

 Sınavda kritik ve kritik olmayan adımlar bulunmaktadır ve söz konusu kritik ve kritik olmayan adımlara ilişkin 

dokümanlar başvuru esnasında size iletilmiştir. Kritik adımlarda başarısız olan aday sınavdan da başarısız sayılacaktır. 

Adaylar acil durumlarda acil çıkış levhalarını takip ederek alanı terk etmelidir. 
 

Başarı Tablosu  

Ulusal Yeterlilik Seviye Değerlendirme Kriterleri 

  
A1 İSG 

A2 
Çevre 

Koruma 

A3 Kalite 
Yönetim 
Sistemi 

A/B 
Yeterlilik 

Birimi 
Teorik 

Yeterlilik Birimi Beceri 

11UY0010-3  
TS EN ISO 9606-1 

Çelik Kaynakçısı 3 %60 - - %50 
Genel %80 Kritik adımlar 

%100 

12UY0083-3 Metal Kesimci 3 %70 %70 %70 %60 

%100 

12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü 4 %70 %70 %70 %60 

12UY0086-3 
Metal Levha İşleme 
Tezgâh İşçisi 

3 %70 %70 %70 %60 

12UY0087-4 
Metal Levha İşleme 
Tezgâh Operatörü 

4 %70 %70 %70 %60 
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Ulusal Yeterlilik Seviye 

Değerlendirme Kriterleri 

A1 -A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 
Yeterlilik 

Birimi Beceri  

12UY0075 
Elektrik Pano 
Montajcısı 

3 
%60 %70 - - - - - - - - - - 

Genel %80 
Kritik 

adımlar 
%100 

A3 (T1) yazılı sınavından başarısız olan aday A3 (P1) uygulama sınavına katılamaz. 

12UY0075 
Elektrik Pano 
Montajcısı  

4 
%70 %70 %70 - - - - - - - - - 

A3 (T1) ve A4 (T1) yazılı sınavından başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik biriminin 
uygulama (P1) sınavına katılamaz. 

12UY0075 
Elektrik Pano 
Montajcısı  

5 
%70 %70 %70 %70 - - - - - - - - 

Aday, yazılı (T1) sınavlardan başarısız olsa da uygulama (P1) sınavlarına girebilir. 

12UY0076 
Otomasyon 
Sistemleri 
Montajcısı  

4 
%70 %70 %70 - - - - - - - - - 

A3 (T1) ve A4 (T1) yazılı sınavından başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik biriminin 
uygulama (P1) sınavına katılamaz. 

12UY0077 
Otomasyon 
Sistemleri 
Programcısı  

5 

%70 %70 %70 %70 %70 - - - - - - - 

A3 (T1), A4 (T1) A5 (T1) ve A6 (T1) yazılı sınavlarından başarısız olan aday, başarısız olduğu 
yeterlilik biriminin uygulama (P1) sınavına katılamaz. 

12UY0089 

Yüksek Gerilim 
Kablo 
Aksesuarları 
Montajcısı  

4 

%70 %70 %70 %70 %70 %70 %70 %70 %70 - - - 

A3 (T1), A4 (T1), A5 (T1), A6 (T1), A7 (T1), A8 (T1), B1 (T1), ve B2 (T1) yazılı sınavlarından 
başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik biriminin uygulama (P1) sınavına katılamaz. 

12UY0090 
Yüksek Gerilim 
Teçhizatı Test 
Elemanı  

4 
%70 %70 %70 %70 %70 %70 - - - - - - 

A3 (T1), A4 (T1), A5 (T1), A6 (T1) ve A7 (T1) yazılı sınavlarından başarısız olan aday, başarısız 
olduğu yeterlilik biriminin uygulama (P1) sınavına katılamaz. 

12UY0090 
Yüksek Gerilim 
Teçhizatı Test 
Elemanı  

5 

%70 %70 %70 %70 %70 %70 - %70 %70 %70 %70 %70 

A3 (T1), A4 (T1), A5 (T1), A6 (T1), A7 (T1), B1 (T1), B2 (T1), B3 (T1), B4 (T1) ve B5 (T1) yazılı 
sınavlarından başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik biriminin uygulama (P1) sınavına 

katılamaz. 

 

 

Ulusal Yeterlilik Seviye 

Değerlendirme Kriterleri 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 BECERİ SINAVLARI 

12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI 4 %70 %70 %70 %70 %70 -- %100 

12UY0082-5 CNC PROGRAMCISI 5 %70 %70 %70 %70 %70 %70 %100 

14UY0202-3 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ 3 %70 %70 %70 -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar %100 

14UY0202-4 NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ 4 %70 %70 %70 -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar %100 

15UY0227-3 TORNACI 3 %60 %60 %60 -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar %100 

15UY0227-4 TORNACI 4 %60 %60 %60 -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar %100 

12UY0081-3 FREZECİ 3 %70 %60 %70 %70 %70  %100 

12UY0081-4 FREZECİ 4 %70 %60 %70 %70 %70 %60 %100 

14UY0200-3 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ 3 %70 %70 -- -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar %100 

14UY0200-4 TAŞLAMA TEZGÂH İŞÇİSİ 4 %70 %70 -- -- -- -- Genel %80 Kritik adımlar  %100 

 


