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1. TANIM
İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde iş organizasyonu yaparak, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı
cihaz servisi işlerinde genel mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip kişidir.
2. AMAÇ
Bu program, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli adaylarının; MYK-11UY0031-3
Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli ulusal yeterliliği çerçevesinde bilgi ve becerilerin
ölçülmesi, belgelendirilmesi ve gözetimine ilişkin süreci hakkında ilgili tarafları bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
3. PROGRAMIN YAPISI
11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu
11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve
Tamiri
11UY0032-4/B3 Merkezi Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Büyük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve
Tamiri
11UY0032-4/B4 Brülör Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
4. BİLGİ VE BECERİLERİN ÖLÇÜLMESİ
Sınavlara katılmak için ön şart bulunmamaktadır.
4.1- 11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu Yeterlilik Biriminin
Ölçülmesi
4.1.1 Yazılı sınav (T1): Sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en
az 15 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapılmaz, adaylara her soru için1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60
puan alan aday başarılı sayılır.
4.1.2 Uygulamalı Sınav (P1): Yapılmamaktadır.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 İş organizasyonun nasıl yapıldığını bilmek,
 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerinin nasıl alındığını bilmek,
 İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini bilmek.

4.2 11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri Onarımı
Biriminin Ölçülmesi
4.2.1 Yazılı Sınav (T1): Sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde en
az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapılmaz, adaylara her soru için1-2 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 60
puan alan aday başarılı sayılır.
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4.2.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı
göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık
gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir.








ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve
uygulamak

4.3 11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım
ve Tamiri
4.3.1 Yazılı Sınav (T1): B2 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her
biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan
sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda
sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.
4.3.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı
göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık
gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir.








ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve
uygulamak
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4.4- 11UY0032-4/B3 Merkezi Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Büyük) Montaj, Devreye Alma, Bakım
ve Tamiri Yeterlilik Biriminin Ölçülmesi
4.4.1 Yazılı Sınav (T1): B3 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her
biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan
sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda
sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.
4.4.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı
göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık
gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir.








ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve
uygulamak

4.5- 11UY0032-4/B4 Brülör Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Biriminin Ölçülmesi
4.5.1 Yazılı Sınav (T1): B3 birimine yönelik yazılı sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her
biri eşit puan değerinde en az 20 soruluk yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan
sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için 1-2 dakika zaman verilir. Sınavda
sorulardan en az % 60 puan alan aday başarılı sayılır.
4.5.2 Uygulamalı Sınav (P1): Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı
göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık
gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında gerçekleştirilir.








ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yakıcı cihazların montajını yapabilmek,
Yakıcı cihazları devreye alabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını yapabilmek,
Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapabilmek,
Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirebilmek,
İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine bilmek ve
uygulamak
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5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin
elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik
birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin
can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
6.BELGELENDİRME VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tüm sınavlardan başarılı olan adaylara Mesleki yeterlilik belgesi verilir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.
7.GÖZETİM
Belge geçerlilik süresi içerisinde belge sahibi gözetime tabi tutulur. Belge sahibinin performansı, belge
aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında başarım raporuna 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.
8.BELGE YENİLEME
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan
yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;



5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl
çalıştığına dair resmi (SGK ve benzeri) kayıt sunulması,
Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavın
(P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
9.BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
 Bu programda bulunan şartlara, logo kullanım talimatına uyulmadığı takdirde,
 ASİL BELGE’ye gerek başvuruda gerek gözetimde her türlü bilgi sunumda yanlış/yanıltıcı bilgi
verilmesi,
 Gözetim faaliyetlerine katılmayan,
Kişilerin belgeleri askıya alınır. 1 ay içinde iyileştirici faaliyet gösttermeyen kişilerin belgeleri iptal
edilir.

