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1. Belgelendirme Programının Amacı: 

Bu program 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı sınavına girecek adayın belgelendirilmesine yönelik olarak 
yapılacak sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

2. Belgelendirme Programının Kapsamı ve Referans Dokümanlar: 

-11UY0005-3/03 Otomotiv Boyacısı   

-09UMS0012-3 Otomotiv Boyacısı 

3. Meslek Tanımı: 

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3), motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan kısımlarının yüzey hazırlama 
ve boyama işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemin sonunda boyanan malzemenin korozyona, paslanmaya ve 
diğer dış etkenlere karşı korunma özelliği kazanması ve dı yüzeylerde belirlenmiş renk ile düzgün ve estetik 
görünümün sağlanması esastır. Yüzeyin boyanması sırasında doğru çalışma mesafesinin seçimi, çalışma açısı, 
makina, aparat, araç ve gerecin doğru kullanımı boyacının mesleki yetkinliğini gerektirir. Otomotiv Boyacısı, 
otomotiv kaportacısı ile koordineli olarak çalışır ve kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği boya işlemlerinde, 
yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş 
talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Birlikte 
çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, otomotiv boyacısının sorumlulukları arasında yer alır.  

4. Belgelendirme Dokümanları: 

Adayların belgelendirilmesinde PR.03 - Belgelendirme Prosedürü uygulanacaktır. 

5. Belgelendirme Başvurusu için Gereken Ön Şartlar: 

-Adayın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 

6. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler: 

-Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu 

-Başvuru ücreti makbuzu/dekontu nüshası 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

7. Sınav Türü: 

Teorik sınav  

Performansa dayalı sınav 

8. Yeterliliğin Yapısı: 

Zorunlu Birimler 

11UY0005-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 
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11UY0005-3/A2 İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri 

11UY0005-3/A3: Boyama İşlemleri 
 

Seçmeli Birimler 

Seçmeli birim bulunmamaktadır. 

9. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri 

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.  

10. Sınav Yerleri: 

Teorik ve performansa dayalı sınavlar Bakırcı Otomotiv sözleşme ile temin edilen sınav merkezinde 
yapılabileceği gibi sınav yapmaya elverişli şartlar sağlandığı sürece gezici sınav merkezlerinde de yapılabilir. 

Sınavların gezici sınav merkezlerinde yapılması durumunda Teorik/Performans Sınav Yeri Uygunluk Formları ve 
Hizmet Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uygunluk aranır. 

11. Sınav Süreleri: 

Teorik Sınav 

Teorik sınavlar her yeterlilik birimi ekindeki “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda 
adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde sorular sorulur. 

A1 biriminde en az 25 soru, A2 biriminde an az 10 soru, A3 biriminde en az 20 soru bulunmaktadır. 

A1, A2 ve A3 birimleri için adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az % 
60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Sorular soru bankasından seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. 

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır, yanlış cevaplandırılan sorulardan 
herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Her soru için bir tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla 
işaretleme olan sorular yanlış sayılır.  

 

Performansa Dayalı Sınav 

A2 ve A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav yeterlilik birimi ekinde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” 
kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu 
kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından 
başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. 

12. Tekrar Sınavı 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Başarısız olan aday 2 yıl 
içerisinde tekrar sınavına girme hakkına sahiptir. 
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13. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar: 

Ağaç takozlar, Amerikan bezi (örgüsüz bez), Anahtar takımı, Askılar, Astar boya malzemeleri, Balyoz, Basınç 
düşürücü ve yağ/su ayırıcı, Basınçölçer (manometre), Boya hortumları, Boya kabinleri, Boya karıştırıcısı, Boya 
katkı maddeleri, Boya kompresörleri, Boya kurutma fırınları, Boya malzemeleri, Boya maskesi, Boya süzgeçleri, 
Boya tabancası, Boya tabancası yıkama aparatı, Boya viskozite kabı, Cila makinesi, Çeşitli ölçü aletleri, 
Çeşitli tinerler, Çeşitli zımpara taşları ve kağıtları, Daldırma banyoları, Elektrostatik boyama donanımı, 
Elkometre, Film kalınlığı ölçme cihazı, Göz yıkama kabı, Hava hortumları, Hava ısıtıcısı, Havalı mastik 
tabancası, İnfrared kurutucular, Kabin ve fırın termometreleri, Kazıma gereçleri, Kişisel koruyucu donanım 
(baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, toz gözlüğü, toz maskesi, 
koruyucu elbise), Kronometre, Macun küreği, Macunlar, Manipülasyon ve bağlama aletleri, Manometre, 
Mastik, Ölçü çubukları, Parlatıcılar, Pas önleyici kimyasallar, Pasta makinası, Pasta parlatma keçesi, Pürmüz, 
Raspa, Spatula, Statik elektrik kabloları, Taşınabilen kurutma donanımları, Temel el aletleri, Temizlik 
malzemeleri, Termometre ve nem göstergesi, Vakumlu toz tutucular, Vernik, Viskozite ölçer, Yağ çözücü 
maddeler, Yağdanlık, Yalıtım tabancaları, Yangın söndürme sistemleri, Yapıştırıcı malzemeler, Yüzey 
hazırlama malzemeleri, Zımpara donanımı, Zımpara motorları, Zımpara takozları 

14. Belge Geçerlilik Süresi:  

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 

15. Yeniden Belgelendirme: 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri 
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda 
çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) 
sunmak. 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) 
başarılı olmak. 

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

16. Belgenin Kaybedilmesi: 

Belge sahibi, belge ücreti ödeyerek yeni belge düzenlenmesini talep edebilir. 

17. Ücret: 

Ücret tarifesi web sitemizde yer almaktadır. 

 


