PANEL KALIPÇI
ADAY BİLGİLENDİRME FORMU

1. BELGELENDİRME YAPILAN
ULUSAL YETERLİLİK

12UY0050–3 Panel Kalıpçı Seviye 3 Rev. 00
Zorunlu Birimler
 A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
 A2 Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması
Seçmeli Birimler
Yok
www.akermeslekiyeterlilik.com web sitemiz üzerinden ya da merkez
adresimizden başvuru yapılabilir
Başvuru, yapılacak olan ön değerlendirme sonrasında olumlu sonuçlanırsa
aday statüsü kazanılır.
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan
sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim
için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.
Aday başvuruyu sadece bir birim için de yapabilir, Örneğin A1 birimi için bir
kuruluşta sınava A2 birimi için farklı bir kuruluşta da sınava girebilir

2. YETERLİLİK BİRİMLERİ

3. BAŞVURU VE SÜREÇ

4. BELGELENDİRME
BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Ön şart bulunmamaktadır




5. BELGELENDİRME
BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ
EVRAKLAR

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Başvuru Formu (ıslak imzalı)
Kimlik fotokopisi (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. Kimlik No)
Dekont (Sınav ücreti ve belge masraf karşılığı aday tarafından Aker
Belgelendirme Kuruluşuna ait banka hesabına Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No
ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.)
 Başvuru yapılan ulusal yeterliliğin, yeterlilik sınavına giriş şartları
kısmında belirtilen belgeler.
 Belge Kullanım Sözleşmesi (İlk başvuru sırasında adaya imzalatılır fakat
adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerlilik kazanacaktır)
 Yeni Tip Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında, geçerli bir HES Kodu (HES
Kodu sorgulaması sınav görevlileri tarafından yapılacaktır, sorgulama
sonucu “Risksizdir” olan adaylar sınava alınacak olup, hastalık riski
bulunduğuna ilişkin uyarı olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecektir)
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan
sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için
birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.
Sınavlar “Teorik Sınav” ve “Performans (Uygulama) Sınavı” olmak üzere 2
aşamada yapılır.
SORU
SÜRE
YETERLİLİK BİRİMİ
GEÇME NOTU
SAYISI (Dakika)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

6.1 TEORİK SINAV
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6.2 PERFORMANS SINAVI
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A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
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A2 Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması
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Toplam
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Ö.Y-1.2

İş Sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler.

Ö.Y-1.4

Çalışma alanında bulunan atıkları uzaklaştırır.

Ö.Y-2.2

Temin edilen araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.

Ö.Y-2.3

Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin kullanabilirliğini kontrol eder.

Ö.Y-4.5

Aks doğrultularını belirlemek için karşılıklı ip çeker.

Ö.Y-6.1

Montaj platformuna projesine göre konstrüksiyon elemanlarını yerleştirir.

Ö.Y-6.3

Panelleri montaja hazır hale getirir.

Ö.Y-6.4

Panelleri konstrüksiyona yardımcı elemanlara sabitler.

Ö.Y-7.1

Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

Ö.Y-7.2

Temel kalıbın yan panellerini belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre yerleştirir.

Ö.Y-7.3

Belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre kalıbı sabitler.

Ö.Y-7.4

Panellerin projeye uygun aplikasyonunu yapar

Ö.Y-8.1

Temel kalıbın oturma yerini kalıp planı ve aks doğrultularına göre belirler.

Ö.Y-8.3

Tij çubuklarını yerleştirir.

Ö.Y-8.4

Tij çubuklaını sabitler

Ö.Y-8.5

Yerleştirilen panelleri düşey destek elemanları ile destekler.

Ö.Y-9.1

Dikmeleri kullanıma hazırlar.

Ö.Y-9.2

Dikme yerlerini belirler.

Ö.Y-9.3

Dikmeleri yerlerine yerleştirir.

Ö.Y-9.4

Dikmelerin yatay desteklerini çakar.

Ö.Y-9.5

Dikmeleri düşey pozisyona getirir.

Ö.Y-9.6

Dikme boylarını ayarlar.

Ö.Y-10.1

Kalıp planından gerekli ölçü ve kotları alır.

Ö.Y-10.2

Projeye uygun kalıp panelleri hazırlar

Ö.Y-10.3

İskelenin üzerine panel kalıp parçalarını aplike eder

Ö.Y.10.4

Ana taşıyıcıların üzerine tali ızgaraları yerleştirir.

Ö.Y.10.5

Kalıp iskelesini yatay ve eğik kuşaklarla destekler.

Ö.Y.10.6

Taban ve yan panelleri monte eder.

Ö.Y.10.8

Kalıp tabanını temizler.

Ö.Y.11.3

Kalıp içini ve/veya yüzeylerini istenmeyen atık ve artıklardan temizler.

Ö.Y.12.2

Kalıp iskelesi ile birlikte yan kalıpları söker.

Ö.Y.12.3

Temel ve düşey elemanların kalıplarını söker.

Ö.Y.12.4

İskelesi ile birlikte betonarme yatay elemanlarının kalıplarını söker.

Ö.Y.13.1

Kalıp elemanlarını temizler
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7. ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRMEYE DAİR
DİĞER BİLGİLER

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.

8. SINAV HAKKI

Devlet Teşviki kapsamındaki mesleklerde 3 sınav hakkı, teşvik kapsamında
bulunmayan mesleklerde 2 sınav hakları mevcuttur.

9. BELGE BASIMI VE TESLİMİ

10. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
VE BELGE YENİLEME

11. BELGENİN ASKIYA
ALINMASI VEYA İPTALİ

Sınavlardan başarılı olan adayların sonuçları MYK ya bildirilir. Belge MYK
tarafından basılarak tarafımıza gönderilir. Bu aşamada adaylara sms yada
telefonla bilgi verilir. Belgeler adaylara tutanak karşılığında teslim edilir.
Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.
Belgenin yenilenmesi için adayın yeniden başvuru yapması ve bu 5 yıl
içerisinde toplamda en az 2 yıl veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını
gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı, sözleşme, fatura,
portfolyo, vb.) sunması gereklidir.
Ahşap kalıpçı yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak gereklidir.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl
daha uzatılır.
Hatalı, kayıp vb. belgelerin yeniden basılması için Aker Mesleki Yeterlilik
Merkezine başvurulmalıdır
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan adaylar “Başvuru Formu” ndaki
beyanı, kendisine belirtilen kurallar, Belgelendirme Sözleşmesine
(Logo/Marka kullanımı vb.) aykırı bir davranışın tespiti halinde belgesinin bir
süreliğine askıya alınması ve iptal edilmesi söz konusu olabilmektedir.

12. İTİRAZ VE ŞİKAYET

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların
işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri
konusunda itiraz ve şikayetlerin olması halinde, itiraz/şikayet sahibi Aker
Belgelendirme Kuruluşu veya www.akermeslekiyeterlilik.com web
sitesinden İtiraz ve Şikayet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak
(şahsen müracaat yapıldı ise) Aker Belgelendirme Kuruluşu’ na teslim eder
veya faks, e-posta vb. ile gönderir

13. MARKA VE LOGO
KULLANIMI

MYK tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin
Usul Ve Esaslar” da belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır

Okudum anladım bir nüshasını teslim aldım
Aday Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No :
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