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1.0. AMAÇ
Bu şartname, 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan
sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
1.1. MESLEK TANIMI
13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3);
Ön Terbiye operatörü(Seviye 3); ağartma, merserizasyon, yakma vb. tekstil ön terbiye işlemlerinde kullanılan
makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.
2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 ZORUNLU BİRİMLER
13UY0139-3 /A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Çevresel Önlemler Ve Kalite Yönetim Sistemi
13UY0139-3 /A2 Üretim Hazırlık ve Sonlandırma İşlemleri
2.1.1. ( T1 ) Teorik sınav
A1,A2, yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır, soru
başına 1,5 -2 dk süre verilir. T1 sınavında MESYEB soru bankasından seçilen A1 birimi için 16-24 soru, A2
Birimi için 28-40 soru sorulur. Her soru eşit puandır. T1 sınavından başarılı olmak için, adayın 100 tam puan
üzerinden A1’ den en az % 60 başarı ve A2’den en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. A1, A2 yeterlilik
birimlerinin T1 teorik sınavlarından başarısız olan adaylar P1 ( Uygulama ) sınavına katılamazlar.
2.1.2. Performansa dayalı sınav
İşle ilgili uygulama örneği yaptırmak için ( P1 ) sınavı uygulanır. Sınavda Ön Terbiye Operatörlüğü için gerekli
olan makine ve ekipmanlar kullanılır. Performans Sınavı Değerlendirme Listesine göre puanlama yapılır. A1,
A2 yeterlilik birimlerinin P1 sınavından başarılı olmak için, adayın değerlendirme listesindeki 100 tam puan
üzerinden en az % 70 başarı sağlaması gerekmektedir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim
şartlarındaki süreye karşılık gelir.
Adayların uygulama sınavlarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı
hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamalarına girmelerine izin verilmez.
BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda; işletmenin hali
hazırdaki üretim bandında kullanılmakta olan reçete/iş emri uygulamalı performans sorusunun bir parçası
olarak kullanılır. Böyle bir durumda söz konusu reçetenin/iş emrinin içerdiği parametreler ile BTSO MESYEB
program komitesinin onayından geçmiş performans sorularındaki reçetenin/iş emrinin içerdiği
parametrelerin örtüşme şartı aranır.
2.1.3. Diğer Şartlar
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2.1.1. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.1.2. Belgelendirmeye hak kazanmak için İş Sağlığı ve Güvenliği, alanla ilgili teorik sınav ve
uygulama sınavından başarılı olma şartı aranmaktadır. Teorik sınavdan başarısız olan aday
performansa dayalı sınava katılamaz.
2.1.3. Sınavın herhangi bir bölümünden ( T1, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm /
bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.
2.1.4. Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren ( 1 ) bir yıllık bir
dönem içerisinde üst üste 3 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmek için
yeniden kayıt yaptırmaları gerekir.
2.1.5. Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme,
başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az
3 ay beklemesi gerekir.
2.1.6. Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile
konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına
çıkması yasaktır.
2.1.7. Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt
altına alınır.
2.1.8. Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi MESYEB tarafından sağlanır.

2.1.9. Uygulama sınavında kullanılan sınav malzemelerinin, adayın başvurduğu sınav
niteliğine göre MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesinde belirtilen
malzemelerin temin edilmesinden MESYEB sorumludur.
3.0. REFERANSLAR
13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda
sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı

Değerlendirme Standardı

10UMS0070 -3 Ön Terbiye Operatörlüğü Seviye - 3
Ulusal Meslek Standardı

13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü Seviye - 3
Ulusal Yeterliliği

4.0. BELGELENDİRME
T1 ve P1 sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir.
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Sonuç www.btsomesyeb.com.tr adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.1. Adayda Aranan Şartlar
Başvuran adayın 18 yaşından gün almış olması,
Adaylarda eğitim ve deneyim şartı aranmaz.
4.2. Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, PB.F.12-1 Başvuru Formundaki
adresine posta veya kargo ile gönderilir.
4.3. Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder.
Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge
düzenlenir.
4.4. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi
13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar,
geçerlilik süresi 5 (Beş) yıldır.
Belge geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez gözetim yapılır.
4.5. Yeniden Belgelendirme
Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenileme amaçlı gözetim yapılır. Adayların Ön Terbiye operatörü olarak
en az 2 yıl çalıştığını belgeleyebilmesi ve yeterlilikte değişiklik veya revizyon yapılmamış olması halinde bu
gözetimlerde performansları olumlu değerlendirilen kişilerin belgeleri sınava gerek kalmaksızın beşer yıl daha
uzatılır.
Gözetimde başarısız olan veya çalışmasını belgeleyemeyen adaylar için performans sınavı tekrarlanır.
Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra
yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli
evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel
durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.
4.6. Belgenin askıya alınması, iptali
Aşağıda belirtilen durumlar gözetimde ya da yıl içerisinde tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre
belge askıya alınır ya da iptal edilir.
 Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar
alındığında,
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Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,



Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi şartlarına uymadığı tespit edildiğinde,



Belgelendirilmiş kişinin Onur Kurulu cezası alması durumunda.

Yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak yapılan kontroller sonrasında şartların karşılanmadığı
tespit edilirse, belge belirli bir süre askıya alınabilir. Bu süre uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ile 6 ay
arasında değişebilmektedir. Belgenin askıya alınması ile ilgili karar, karar verici tarafından verilir.
Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur ve
belgeyi, PB.F.11-7 Belge Kullanım Sözleşmesinde taahhütte bulunduğu gibi en geç on beş iş günü içerisinde
MESYEB’ e iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni
işlem başlatılır. Belgelendirmiş kişi belgesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe
ile MESYEB’ e bildirmesi istenir.
Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, Karar Verici kararı ile belge,
belgelendirilmiş kişiye iade edilir.
5.0. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer
kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet
sahibi MESYEB veya www.btsomesyeb.com.tr Web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve
imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) MESYEB’ e teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası veya numuneleriyle ilgili itiraz sınav
tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. MESYEB’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde
sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

