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BELGELENDİRME 

PROGRAMI ADI 

11UY0021-4 

OTOMOTİV MEKANİKCİSİ (SEVİYE 4)_REV04 
 

 

Belgelendirme Programı Amacı: Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve 

nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda 

kalitenin artırılması için; 

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak, 

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

İlgili UMS: 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) 

 

Belgelendirme Kapsamı ve Yapısı: Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu 

yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması 

zorunludur.  

A Grubu Zorunlu Birim 
 11UY0021-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite  

B Grubu Seçmeli Birimler 
 11UY0021-4/B1: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri 

 11UY0021-4/B5: Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler 

 11UY0021-4/B6: Yol Testi 
 

Adayın Belge alabilmesi için A1+B1, A1+B1+B5, A1+B1+B6 veya A1+B1+B5+B6 dört alternatife 

uygun başarım göstermesi gerekir. 

 

Aday Başvuru İçin Gerekli Ön Şartlar (Eğitim Şartı, Deneyim Şartı vs): Herhangi bir ön şart 

yoktur fakat B6 Yol testine başvuracak adayların sürücü belgesine sahip olması şartı aranmaktadır. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Kimlik Fotokopisi, (B6 Yol Testi için): Sürücü Belgesi 

 

Ölçme ve Değerlendirme (Teorik Sınav Soru Sayıları, Süresi ve Başarı Durumu) 

 

A1 Birimi B1 Birimi B5 Birimi B6 Birimi 
Sayı 

(Adet) 

Süre 

(dakika) 

Başarı 

(Puan) 

Sayı 

(Adet) 

Süre 

(dakika) 

Başarı 

(Puan) 

Sayı 

(Adet) 

Süre 

(dakika) 

Başarı 

(Puan) 

Sayı 

(Adet) 

Süre 

(dakika) 

Başarı 

(Puan) 

25 37,5 60 40 60 60 10 15 60 10 15 60 

 

Soruların Konulara Göre Dağılımı: Teorik Sınav Konuları; Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) her 

biriminin ölçme çıktıları ve başarım ölçütlerini referans alarak hazırlanan yeterlilik eki EK A1-2, 

EK B1-2, EK B2-2, EK B5-2 ve Ek B6-2 Eğitim İçeriği konularını kapsar. 

 

Sınav Esnasında Kullanılabilecek Materyaller: Araç, hava tabancası, araç koruyucu örtüler, iş 

tezgahı ve taşıma arabası, tel fırça, çeşitli anahtar takımları, torkmetre, kumpas, mikrometre, gerekli 

sarf ve bakım malzemeleri, yağ boşaltma haznesi, kompresör, gerekli özel takım ve dökümanlar 

yağdanlık, levye, lift veya kanal, KKD ekipmanları, buji anahtarı. 
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OTOMOTİV MEKANİKCİSİ (SEVİYE 4)_REV04 
 

 

Belge Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.  

 

Gözetim Sıklığı: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın 

performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun 

belirleyeceği gözetim yöntemi ile 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.  

 

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi: 5 yıllık geçerlilik süresinin 

sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak 

değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına 

dair resmi kayıt sunmak.  

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) 

Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.  

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

 

Belge Ücreti: Ayrıntılı bilgi www.brisaakademi.com web sayfasında ve LS-01 Sınav Ücret Listesi 

verilmektedir. Bir sınavda başarısız olan adayın, ücretli ve işsizlik fonundan 3, AB hibe fonundan 2 

ücretsiz sınav hakkı bulunmaktadır. 

 

İtiraz ve Şikayetler: İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında verilmektedir. Online 

www.brisaakademi.com sitesinden online, elden veya e-posta yoluyla itiraz ve şikayet 

yapılabilmektedir. Yapılan sınavlara, sınavlarda kullanılan materyallere, sınav yapıcılara veya sınav 

sonuç ve değerlendirmesine ilişkin itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren  7 (yedi) gün içinde 

yapılmalıdır. İtiraz ve şikayetin değerlendirme sonucu yazı/e-posta/sms/telefon ile tarafınıza 

bildirilecektir. 

 
 


