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ˆkpˆZ 

lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi ESeviye OF rlusal veterliliği RR44 sayılı jesleâi veterliliâ 

hurumu EjvhF hanunu ile anılan hanun uyarınca çıâarılan “jesleâi veterliliâI pınav ve BelÖelenÇirme 

vĞnetmeliği” Üüâümlerine ÖĞre ÜazırlanmıştırK 

veterliliâ taslağıI MNKMPKOMNM tariÜinÇe imzalan işbirliği prçtçâçlü ile ÖĞrevlenÇirilen hültür ve Turizm 

Baâanlığı tarafınÇan ÜazırlanmıştırK eazırlanan taslaâ ÜaââınÇa seâtĞrÇeâi ilÖili âurum ve âuruluşların 

ÖĞrüşleri alınmış ve ÖĞrüşler ÇeğerlenÇirilereâ taslaâ üzerinÇe Öereâli Çüzenlemeler yapılmıştırK kiÜai taslaâ 

jvh TurizmI hçnaâlamaI viyeceâ ve İçeceâ eizmetleri peâtĞr hçmitesi tarafınÇan incelenip 

ÇeğerlenÇirilÇiâten ve hçmitenin uyÖun ÖĞrüşü alınÇıâtan sçnraI jvh vĞnetim hurulunun KKLKKLKK tariÜ ve 

……KK sayılı âararı ile çnaylanaraâ rlusal veterliliâ Çerçevesine ErvÇF yerleştirilmesine âarar verilmiştirK  

veterliliğin ÜazırlanmasıI ÖĞrüş bilÇirilmesiI incelenmesi ve ÇçğrulanmasınÇa âatâı sağlayan âişiI âurum ve 

âuruluşlara ÖĞrüş ve âatâıları için teşeââür eÇerI yararlanabileceâ tüm tarafların bilÖisine sunarızK 

 
                                                                                                      jesleâi veterliliâ hurumu 
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GİRİŞ 

 

rlusal yeterliliğin ÜazırlanmasınÇaI seâtĞr âçmitelerinÇe incelenmesinÇe ve jvh vĞnetim hurulu 

tarafınÇan çnaylanaraâ yürürlüğe âçnulmasınÇa temel Ğlçütler jesleâi veterliliâI pınav ve BelÖelenÇirme 

vĞnetmeliğinÇe belirlenmiştirK 

 

rlusal yeterliliâ aşağıÇaâi unsurlarla tanımlanır; 

            aFveterliliğin aÇı ve seviyesiI  

  bFveterliliğin amacı ve ÖereâçesiI 

 cFveterliliğin ilÖili çlÇuğu seâtĞrI 

 çFveterliliâ için Öereâli çlan; şeâliI içeriğiI süresi Öibi Ğzelliâleri belirtilen eğitim ve Çeneyim şartlarıI 

 ÇFveterliliğe âaynaâ teşâil eÇen mesleâ stanÇarÇıI mesleâ stanÇarÇı birimleriLÖĞrevleri veya 

yeterliliâ birimleriI 

 eFveterliliğin âazanılması için saÜip çlunması Öereâen Ğğrenme çıâtılarıI 

 fFveterliliğin âazanılmasınÇa uyÖulanacaâ ÇeğerlenÇirme usul ve esaslarıI ÇeğerlenÇirmeÇe iÜtiyaç 

Çuyulan asÖari sınav materyali ile ÇeğerlenÇirici ĞlçütleriI 

 ÖFveterliliâ belÖesinin Öeçerliliâ süresiI yenilenme şartlarıI Öereâli ÖĞrülmesi ÜalinÇe belÖe saÜibinin 

ÖĞzetimine ilişâin şartlarK 

rlusal yeterliliâler ulusal mesleâ stanÇarÇının bulunÇuğu alanlarÇa sĞz âçnusu ulusal mesleâ stanÇarÇı esas 

alınaraâI bulunmaÇığı alanlarÇa ise uluslararası mesleâ stanÇarÇı esas alınaraâ çluşturulurK 

rlusal yeterliliâler;  

§ ˆrÖün ve yayÖın eğitim ve Ğğretim âurumlarıI  

§ vetâilenÇirilmiş belÖelenÇirme âuruluşlarıI 

§ huruma yetâilenÇirme Ğn başvurusunÇa bulunmuş âuruluşlarI  

§ rlusal mesleâ stanÇarÇı Üazırlamış âuruluşlarI  

§ jesleâ âuruluşları ile bunların müştereâ çalışmasıyla çluşturulurK 
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rirpAi vbTboiİLİh 

NF vbTboiİLİĞİk Aaf: 

 
laA TbjİZibjb sb a¸Zbkibjb 
dˆobsiİSİ 
 

OF obcboAkp hlar: NMrvMMMKK-O 

PF pbsİvbpİ: O 

4F T¸o¸: J 

RF hobaİ abĞboİ: J 

SF 
AF vAvfk TAoİHİ: 
BF obsİZvlk kl: 
CF obsİZvlk TAoİHİ: 

…KL…KL…KK 
MM 
- 

TF rirpiAoAoApf pfkfciAjAaAhİ vboİ fpCl MU: VNN 

UF AjACf ve dbobhÇbpİ 

 
¸lâemizÇe âçnaâlama seâtĞrünün ÖelişmesiI 
temizleme ve Çüzenleme işlemlerinin Çe Üijyen ve 
sanitasyçn âurallarına uyÖun çlaraâ yapılması 
iÜtiyacını ÇçğurmuşturK Bu yeterliliâI lÇa 
Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisinin 
niteliâlerini belirleyereâ belÖelenÇirmeâ ve aynı 
ÇçğrultuÇa eğitim çıâtılarına âaynaâ 
çluşturabilmeâI yĞn verebilmeâ amacıyla 
ÜazırlanmıştırK  
 

VF İidİLİ liarĞr pbhTˆo 

 
TroİZjI hlkAhiAjAI vİvbCbh-İÇbCbh 
HİZjbTiboİ pbhTˆo¸ 
 

NMF vbTboiİLİĞb hAvkAh TbŞKİi babk jbpibh pTAkaAoTEiAoFf 
 
lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Epeviye OF rlusal jesleâ ptanÇarÇı- MVrjpMMO4-O 
 

NNF vbTboiİLİĞb hAvkAh TbŞKİi babk vbTboiİLİh BİRİjEiboFİ  

J 

NOF vbTboiİLİĞİ lirŞTroAk vbTboiİLİh BİRİjiboİ 
 

fK  İş pağlığı ve düvenliği EİpdF ve Çevre hçruma vĞntemleri  

ffK  İş lrÖanizasyçnu ve jesleâi delişim caaliyetleri 

fffK lÇa Temizleme ve aüzenleme 

fsK vabancı ail EİnÖilizceF  
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NPF BİRİjiboİk dormiAkafojA AiTbokATİciboİ  
 
veterliliâ belÖesi alınabilmesi için; yeterliliâ birimlerinin tamamınÇan başarılı çlunması ÖereâmeâteÇirK 
 
N4F vbTboiİLİh İÇİk dbobhiİ bĞİTİj ŞAoTfkfk  

AF Şbhiİ 

bn az ilâçâulLilâĞğretimN mezunu çlmanın yanı sıra aşağıÇaâi âçşullarÇan birini 
sağlaması ÖereâmeâteÇir: 
 

iF lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Epeviye OF teçriâ ve uyÖulamalı 
eğitimini tamamlamış çlmaâI 

iiF NRKmaÇÇeÇe belirtilen Çeneyim şartını sağlamaâK 
 

BF İÇboİĞİ 

  
lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Epeviye OF teçriâ ve uyÖulamalı 
eğitiminin içeriği: 
· Araç-Öereç ve Ççnanım bilÖisiI 
· Banyç temizlemeI  
· Cam ve çerçeve temizlemeI 
· Çevre Çüzenleme ve âçrumaI 
· auvarI tavan ve ayÇınlatma ünitesi temizlemeI   
· denel turizm bilÖisiI 
· İletişim bilÖi ve becerisiI 
· İş aâışınÇa rastlanabileceâ aâsaâlıâlarla ilÖilenebilmeI  
· İş sağlığı ve Öüvenliği EİpdF bilÖisiI 
· hat eizmetleri bĞlümünün işletmeÇeâi yeri ve ĞnemiI  
· hat eizmetleri bĞlümünün Çiğer bĞlümlerle çlan ilişâileriI 
· hişisel temizliâ ve baâımI  
· iejyçnella ile ilÖili alınacaâ ĞnlemlerI 
· ieâe çıâarmaI  
· jesleâi terim bilÖisiI 
· lrÖanizasyçn bilÖisiI 
· oapçrlama bilÖisiI 
· Temizliâ Ğncesi işlemlerI  
· Tçz almaI 
· vataâ yapmaI  
· vataâ açma ÜizmetiI  
· vüzey EÜalıI perÇeI âumaş âaplı mçbilyaI mermerI aÜşap vbKFbilÖisiI 
· vüzey temizlemeI 
· vüzeyleri elle cilalamaI  

CF p¸obpİ 
lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Epeviye OF eğitimi PM saat teçriâI SM saat 
pratiâ çlmaâ üzere tçplam VM saattirK 
 

                                                             
1 NSLMULNVVT tariÜli ve 4PMS sayılı hanunun yürürlüğe ÖirÇiği tariÜten Ğnce mezun çlanlar için en az ilâçâul mezunu çlma şartı aranırK 
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NRF vbTboiİLİh İÇİk dbobhiİ abkbvİj ŞAoTfkfk  

AF NİTbiİĞİ 

lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Epeviye OF eğitimi şartını sağlamayanlar 
içinI lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi çlaraâ işletmelerÇe çalışmış çlma 
şartı aranırK 
 

BF p¸obpİ bn az üç ay lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi çlaraâ çalışmış çlmaâK 
 
NSF 
 

pAeİm lirkjApf dbobhbk ˆĞobkjb ÇfhTfiAof  

Bİidİibo BbCboİibo vbTKİkiİKibo 
· Ağır eşya taşıma âurallarını 

bilmeâI 
· Araç-Öereç ve Ççnanımlar 

ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 
· İş yerine ait izleâler EArızalarI 

âayıp ve Üasar ÖĞrmüş 
ÇemirbaşlarI âirli ve temiz 
çamaşırlarI âçnuğa ait âayıp ve 
bulunmuş eşyalarI âçnuâ 
tarafınÇan verilen ÜeÇiyeI çamaşır 
ÜizmetiI pas anaÜtarı âullanma vs 
ile ilÖili F ÜaââınÇa bilÖi saÜibi 
çlmaâ  

· Atıâlarla ilÖili işlemleri sıralamaâI 
· Cam ve çerçeve temizleme 

yĞntemlerini bilmeâI 
· blle cilalama yĞntemlerini 

bilmeâI 
· Çevre Çüzenleme ve âçruma 

ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 
· Ççâ ˆnemli hçnuâ EsfmF 

ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 
· açğal afet EselI Çeprem vbKF ve 

yanÖın Öibi ÇurumlarÇa alınacaâ 
Öüvenliâ Ğnlemlerini bilmeâI 

· açğal âaynaâları verimli ve 
tasarruflu âullanma yçllarını 
bilmeâI 

· aĞnüştürülebilen malzemeler 
ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 

· denel turizm bilÖisine saÜip 
çlmaâI 

· İş sağlığı ve Öüvenliği âçruma ve 
müÇaÜale araçlarını bilmeâI  

·  İş sağlığı ve Öüvenliğini 
etâileyeceâ risâleri bilmeâI  

· vaptığı işle ilÖili seviyesine 

· Ağır eşyaları âurallarına uyÖun 
taşıyabilmeâI 

· Araç-Öereç ve Ççnanımları 
âullanabilmeâI 

· İş yerine ait izleâleri EArızalarI 
âayıp ve Üasar ÖĞrmüş 
ÇemirbaşlarI âirli ve temiz 
çamaşırlarI âçnuğa ait âayıp ve 
bulunmuş eşyalarI âçnuâ 
tarafınÇan verilen ÜeÇiyeI 
çamaşır ÜizmetiI pas anaÜtarı 
âullanma vs ile ilÖili F 
uyÖulayabilmeâI 

· Araç-Öereç ve Ççnanımlar ile     
   ilÖili âullanım sçnrası işlemleri        
   ÖerçeâleştirebilmeâI 
· Atıâlar ile ilÖili işlemleri 

yapabilmeâI 
· Banyç temizliği yapabilmeâ 
· Cam ve çerçeve temizliği 

yapabilmeâI 
· Çevre Çüzenlemesi yapabilmeâ 
· Çevre âçruma yĞntemlerini 

uyÖulayabilmeâI 
· Ççâ ˆnemli hçnuâlarla 

ilÖilenebilmeâI 
· açğal afet EselI Çeprem vbKFve 

yanÖın Öibi ÇurumlarÇa 
Öüvenliâ Ğnlemlerini alabilmeâI 

· açğal âaynaâları verimli ve 
tasarruflu âullanabilmeâI 

· aĞnüştürülebilen malzemeleri 
ayırabilmeâI 

· auvarI tavan ve ayÇınlatma 
ünitesi temizliği yapabilmeâI 

· blle cilalama işlemi yapabilmeâ 
· vaptığı işle ilÖili seviyesine 

· jesleâi etiâ âurallarına uyma 
bilincine saÜip çlmaâI 

· düvenli çalışma çrtamları 
yaratabilmeâI 

· İletişim becerilerini âullanaraâ 
eâip içinÇe uyumlu 
çalışabilmeâ ve âçnuâ 
memnuniyetini sağlayabilmeâI 

·  İş aâışınÇa tespit eÇilen 
aâsaâlıâlara uyÖun çĞzümler 
üretebilmeâI 

· İşletme pçlitiâasını ve âurum 
âültürünü işine yansıtabilmeâI 

· henÇini Ççğru ve açıâ çlaraâ 
ifaÇe eÇebilmeâI  

· hçnuâtan Öelen yazılı ve sĞzlü 
mesajları anlayıp Ççğru 
çĞzümler üretebilmeâI 

· hçruma ve müÇaÜale 
araçlarının çalışır ÜalÇe 
bulunmasını sağlayabilmeâI 

· Öğrenmeye açıâ çlup bilÖi ve 
Çeneyimlerini birliâte çalıştığı 
âişilere aâtarabilmeâI  

· oapçrlama Öereâtiren 
Çurumları tespit eÇip uyÖun 
rapçru ÜazırlayabilmeâI  

· oisâ taşıyan ÇurumlarÇa 
sçğuââanlı Çavranaraâ 
Çavranışlarını yeni Çuruma 
uyarlayabilmeâI 

· pçrumluluâ bilinciyle Üareâet 
eÇip sçrumluluâ alanları ve 
işlemleri ile ilÖili inisiyatif 
âullanabilmeâI 

· TeÜliâeli Çurumları bireysel 
veya eâip çlaraâ 
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uyÖun iş sağlığı ve Öüvenliği 
âçnusunÇaâi mevzuatı ve işyeri 
âurallarını bilmeâI 

· jesleâi etiâ âurallarını bilmeâI 
· hat çfislerinin temizliâ ve Çüzeni 

ile ilÖili işlemleri bilmeâI 
· hat Üizmetleri bĞlümünün 

işletmeÇeâi yeri ve Ğnemini 
bilmeâI 

· hat Üizmetleri bĞlümünün Çiğer 
bĞlümlerle çlan ilişâilerini 
bilmeâI 

· hişisel temizliâI Üijyen ve baâım 
âurallarını bilmeâI 

· hişisel âçruyucu Ççnanımlar 
ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 

· hçnuâlarla ilÖili Ğzel Çurum 
işlemlerini bilmeâI 

·   hçnuâ için ÜazırI satılmamış     
  çÇalar ÜaââınÇa bilÖi saÜibi 
çlmaâI 

· hullanım sçnrası araç-Öereç ve  
  Ççnanımlar ile ilÖili işlemleri         

     bilmeâI 
·  iejyçnella ile ilÖili alınacaâ 

Ğnlemleri bilmeâI  
·  ieâe çıâarma yĞntemlerini 

bilmeâI 
·  jesleği ile ilÖili yeniliâleri 

  taâip etmenin ve eğitimlere  
    âatılmanın Ğnemini bilmeâI 
·  jesleâi terim bilÖisine saÜip    

çlmaâI 
·  lÇa ve yataâ tiplerini bilmeâI 
·  lÇa âartlarının EakaI Çevre 

hçruma hartıI Çamaşır 
Temizleme hartıI Arıza BilÇirim 
hartıI vataâ Açma pervisi BilÖi 
hartı ÖibiF anlam ve Ğnemini 
bilmeâI 

· lÇa temizliği ile ilÖili çalışmaI 
ÖüvenliâI sanitasyçn ve Üijyen 
âurallarını bilmeâI 

· Temel ÇüzeyÇe İnÖilizce bilmeâI  
· sarÇiyalar arası iletişim Çefterinin 

anlam ve Ğnemini bilmeâI 
· vataâ açma Üizmetinin Ğnemini 

bilmeâI 
· vüzey türlerini  EÜalıI perÇeI 

âumaş âaplı mçbilyaI mermerI 

uyÖun iş sağlığı ve Öüvenliği 
âçnusunÇaâi mevzuatı ve işyeri 
âurallarını uyÖulayabilmeâI 
· İş sağlığı ve Öüvenliği âçruma 

ve müÇaÜale araçlarını 
âullanabilmeâI 

·  İş sağlığı ve Öüvenliği ile ilÖili 
risâ faâtĞrlerine âarşı Ğnlemler 
alabilmeâI  

· hat arabasını ÜazırlayabilmeâI  
· hat arabasını âullanabilmeâI 
· hat çfislerinin temizliğini ve 

Çüzenini sağlayabilmeâI 
· hişisel âçruyucu Ççnanımları 

âullanabilmeâI 
· hişisel temizliâI Üijyen ve 

baâım âurallarını 
uyÖulayabilmeâI    

· hçnuâ isteâ ve şiââyetleri ile 
ilÖilenebilmeâI 

· iejyçnella baâımını yapabilmeâ 
· ieâeleri tespit eÇebilmeâI  
· ieâe çıâarabilmeâI  
· lÇa temizliği ile ilÖili çalışmaI 

ÖüvenliâI sanitasyçn ve Üijyen 
âurallarını uyÖulayabilmeâI 

· oapçr ÜazırlayabilmeâI 
· TeÜliâeli ve zararlı atıâları 

tespit eÇip Öereâli Ğnlemleri 
alabilmeâI 

· Tçz alabilmeâI 
· vataâ açma Üizmeti verebilmeâI 
· vataâ yapabilmeâI 
· vüzeyleri EÜalıI perÇeI âumaş    

âaplı mçbilyaI mermerI aÜşap 
vbKF çeşitlerine ve mçÇellerine  
ÖĞre 
temizleyebilmeâLtemizletilmesi
ni sağlayabilmeâI 

· PxP metçÇunu uyÖulayabilmeâK 
· Temel âalıplarıI yavaş ve net 

âçnuşulÇuğunÇa anlayabilmeâI 
· hatalçÖI Çuyuru ya Ça afiş Öibi 

yazılı metinlerÇeâi bilÇiâ aÇlarıI 
sĞzcüâleri ve ççâ basit 
tümceleri anlayabilmeâI 

· Anlıâ Öereâsinime ya Ça ççâ 
bilÇiâ âçnulara ilişâin alanlarÇa 
basit sçrular sçrabilmeâ ve 
cevaplayabilmeâ 

çĞzümleyebilmeâI 
·   Teâniâ baâım ya Ça  
    Çezenfeâsiyçn Öereâtiren 
    Çurumları belirleyip çĞzümler  
    üretebilmeâI  
·   Temizliâ araç-Öereç ve 
    Ççnanımlarının eâsiâsiz ve  
    çalışır ÇurumÇa çlmasını  
     sağlayabilmeâI 
·  Temizleneceâ veya baâımı      
     yapılacaâ malzeme ve          
     yüzeylere uyÖun ürünleri  
     verimli âullanabilmeâI 
· sarÇiyalar arası iletişim   

Çefterini iş aâışını 
âçlaylaştıracaâ şeâilÇe 
âullanabilmeâI 

· vaptığı çalışmaları Çenetleye 
     bilmeâK 
· İş aâışınÇa rastlanılan 

aâsaâlıâlar ile ilÖilenebilmeâK 
· hçnuâlarÇan Öelen sĞzlüLyazılı 

şiââyet ve Ğnerileri anlayıp 
Ççğru yerlere iletmeâK 
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aÜşap vbKF ve Üer bir yüzey için 
temizleme yĞntemini bilmeâI 

· pçmut Öereâsinimlerini 
âarşılayabilmeâ aÇına bilinenI 
Öünlüâ ifaÇeleri ve ççâ temel 
Çeyimleri âullanabileceâ ÇüzeyÇe 
İnÖilizce bilÖisine  saÜibi çlmaâ, 

· PxP metçÇunu bilmeâK 

kısa ve basit tümcelerle âenÇini 
ve başâalarının tanıtabilmeâK 

NTF ÇAifŞjA loTAjf sb hlŞriiAof 
 
lÇa Temizleme ve aüzenleme dĞrevlisi Ğzel ya Ça âamuya ait âçnaâlama işletmelerinin âçnuâ çÇalarıI 
âçriÇçrlar ve âat çfislerinÇe ÖĞrev yaparK aiğer bĞlümlerle iletişim ve işbirliği içinÇe çalışmalıdırK ZeÜirlenmeI 
eleâtriâ çarpmasıI ÇüşmeI âayma Öibi ÖĞrünmeyen âazalara ve bel fıtığıI varisI ÜepatitI cilt Üastalıâları Öibi 
Üastalıâlara âarşı Öereâli Ğnlemler alınmalıdırK Çalışma çrtamı yçğun ve stresliÇirK Tatil ÖünlerinÇe çalışmaI 
varÇiya usulü ve fazla çalışma sĞz âçnusu çlabilirK Bu mesleâte çalışacaâ âişilerin temizliâ malzemelerineI Üalı 
vbK tüyüneI tçz vbKye alerjilerine âarşı Öereâli Ğnlemleri alması ÖereâmeâteÇirK 
 

NUF vbTboiİLİh İÇİk rvdriAkACAh pfkAs sb abĞboibkaİojbvb İLİŞKİk 
Bİidİibo 

AF SIkAs sb abĞboibkaİoMb AoAÇiAoIkA İLİŞKİk Bİidİibo 

 aeğerlenÇirme 
Araçları 

aeğerlenÇirme 
jateryalleri muanlama Başarı ˆlçütü dereâli dĞrülen 

aiğer Şartlar  

Teçriâ Ğlçme 
araçları 

ETNF Ççâtan 
seçmeli 4 
seçeneâli 
sçrularEf-ff-fff 
içinF 

veterliliâ 
birimlerini 
içeren OM aÇet 
sçru  

eer sçru eşit 
ÇeğerÇe  

bn az BRM 
başarı 

pçru başına NKR-O 
Çaâiâa aralığınÇa 
süre verileceâtirK 
vanlış cevaplar 
Çiââate alınmayıp 
ÇeğerlenÇirme 
Ççğru cevaplar 
üzerinÇen 
yapılacaâtırK 

ETOFÇçâtan 
seçmeli 4 
seçeneâli sçrular 
Efs içinF 

vabancı Çil 
(İnÖilizceF ile 
ilÖili NM aÇet 
sçru 
 

eer sçru eşit 
ÇeğerÇe 

bn az BRM 
başarı 

pçru başına NKR-O 
Çaâiâa aralığınÇa 
süre verileceâtirK 
vanlış cevaplar 
Çiââate alınmayıp 
ÇeğerlenÇirme 
Ççğru cevaplar 
üzerinÇen 
yapılacaâtırK 

merfçrmansa 
Çayalı Ğlçme 
araçları 

EmNFlÇa 
temizleme ve 
Çüzenleme ile 
ilÖili en az 4 
uyÖulama 
yaptırılırK 

ryÖulama 
Ğrneâleri rçle-
play ve Ğrneâ 
çlay yĞntemleri 
âullanılaraâ 
yaptırılırK 
ryÖulamalarla 
ilÖili sçrular 
yĞneltilirK  

ryÖulama 
yaparâen 
aÇayın 
perfçrmansı 
izlenirK 
dĞsterilen 
perfçrmansI 
ÇeğerlenÇirme 
listesine ÖĞre 

AÇay yapılan 
uyÖulama 
işlemi ile ilÖili 
çlaraâ Üatasız 
çalışma ve 
beâlenen 
sçnucu alma 
açısınÇan 
ÇeğerlenÇirilirK 

AÇayÇan çÇa 
temizleme ve 
Çüzenleme ile 
ilÖili uyÖulamaÇa 
sınav 
materyallerinÇe 
belirtilen azami 
süre içinÇe sçnuç 
alınması beâlenirK  
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ÇeğerlenÇirilirK   bn az BTR 
başarı  

Sınav ve 
aeğerlenÇirme 
Araçlarıyla 
İlÖili aiğer 
hçşullar  

Teçriâ sınavI yabancı Çil sınavı ve perfçrmansa Çayalı sınavÇan başarılı çlma şartı aranırK 
Sınavın teçriâI yabancı Çil veya perfçrmansa Çayalı bĞlümlerinin ÜerÜanÖi birinÇen başarısız 
çlanlar N yıl içinÇe açılacaâ sınavlara başvuruÇa bulunÇuâları taâÇirÇe yalnızca başarısız 
çlÇuâları bĞlümün sınavına ÖirerlerK 

BF abĞboibkaİRİCİ ÖiÇ¸Tiboİ 
aeğerlenÇiricininI ulusalLuluslararası en az Ğn lisans seviyesinÇe bir eğitim prçÖramını tamamlamış ve âat 
Üizmetleri bĞlümünÇe en az O yıl çalışmış çlmasının yanı sıra aşağıÇaâi şartlarÇan birini sağlıyçr çlması 
ÖereâmeâteÇirK 
 

aF PKseviye hat pçrumlusu yeterliliâ belÖesine saÜip çlmaâI 
bF hat Üizmetleri bĞlümünÇe en az N yıl eğiticiliâ yapmış çlÇuğunu belÖelemeâ    
       

NVF vbTboiİLİh BbidbpİNİk 
dbÇboiİLİh p¸obpİ 

 
veterliliâ belÖesinin Öeçerliliâ süresi belÖenin ÇüzenlenÇiği tariÜten 
itibaren R yılÇırK 
 

OMF 

Bbidb pAeİBİNİk 
dˆZbTİMİkab 
rvdriAkACAh 
mboclojAkp İZibjb 
jbTlaiAof sb Bbidb 
pAeİBİNİk dˆZbTİj 
pfhifĞf 

merfçrmans ÇeğerlenÇirme rapçru R yıl içinÇe en az O Çefa EO yıl 
araylaF çalıştığı işletme tarafınÇan ÇçlÇurularaâ pınav ve 
BelÖelenÇirme birimine teslim eÇilirK Bu rapçrların en az üçte 
iâisinÇen çlumlu nçt alınması belÖenin R yıl ÇaÜa uzatılması için bir 
Ğn âçşulÇurK  

ONF 

dbÇboiİLİh p¸obpİ 
aliAk Bbidbiboİk 
vbkİibkjbpİkab 
rvdriAkACAh 
abĞboibkaİojb 
vˆkTbjiboİ 

R yıl içinÇe en az O4 ay mesleğine Çevam ettiğini belÖeleyen ve 
yuâarıÇaâi Ğn şartı sağlayan âişinin belÖesi bir Çefaya maÜsus R yıl 
ÇaÜa uzatılırK rzatma süresinin sçnunÇa belÖeyi yenileyebilmeâ için 
sınava Öirmeâ zçrunluÇurK 

OOF 
vbTboiİLİĞİ 
dbiİŞTİobk 
hrorirŞEiAoF 

h¸iT¸o sb TroİZj BAhAkifĞf  

 

OPF 
vbTboiİLİĞİ 
alĞoriAvAk pbhTˆo 
hljİTbpİ 

 

TroİZjI hlkAhiAjAI vİvbCbh sb İÇbCbh eİZjbTiboİ 
pbhTˆo hljİTbpİ 

O4F jvh vˆkbTİj hrorir 
lkAv TAoİHİ sb pAvfpf 
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bKNW TerimlerI SimÖeler ve Kısaltmalar 

AmAoT laALlTbi EAmAoT ollMLelTbiFW lÇalarınÇa mutfağı bulunan çÇa veLveya çteliI 
AoAÇW Bir işi yapmaâta veya sçnuçlanÇırmaâta ÖücünÇen yararlanılan nesneyiI  

AoIZAiILKriiAkIM aIŞI ElrT lc loaboJlllFW ArızaI baâımI temizliâI çnarım Öibi neÇenlerle 
âullanım Çışına alınmış alanlarıI 

BİabW TaÜaretlenme âüvetiniI 

BlŞ laA EsACAkTJsACFW BçşI temizI âçnuğun âullanımına Üazır çÇayıI 

BreAoiAMAW BuÜar verilereâ Öerçeâleştirilen bir çeşit âuru temizleme sisteminiI 

BrKibT MAiZbMbW İşletmeye ait Çemirbaş malzemelerin ÇışınÇa âçnuâ âullanımına sunulan 
malzemeleri EsabunI şampuanI Çiş fırçasıI âalem ÖibiF 

ÇAMAŞIo sb Kror TbMİZibMb iİSTbSİW hçnuğun temizlenmesini arzu ettiği çamaşırları için 
Üazırlanmış listeyiI 

Çbsob KAoTIW Çevre âçruma ve Ççğal âaynaâları verimli âullanmaya yĞneliâ Ğnlemler için âullanılan 
âartıI 

ÇlK ÖkbMiİ KİŞİ Esbov IMmloTAkT mboSlkJsIm FW delen âçnuâların âçnumI statü ve unvan 
Öibi Çurumlarına ÖĞre işletmenin belirleÇiği âişileriI  

abMlW  Tanıtım amaçlı ÖĞsterileriI 

abZbkcbKSİvlkW İnsan için Üastalıâ çluşturabileceâ miârççrÖanizmaların çrtaÇan âalÇırılma işleminiI 

EŞvA ÇIKIŞ cloMrW hçnuâ tarafınÇan persçnele verilen ÜeÇiyelerin âabulü için Çüzenlenen fçrmuI 

dbCbibMb vAmIiMAaAk KriiAkIM EaAv rSbJaLrF W lÇanın Öün içinÇe belirli zaman 
ÇilimlerinÇe Öeceleme yapılmaÇan âullanılmasınıI 

dbkbi AiAkiAo EmrBiIC AobASFW ltelÇe âçnaâlayan ve âçnaâlamayan tüm âçnuâların çrtaâ 
âullanım alanlarınıI 

dbobÇ EMAiZbMbFW Belirli bir işi yapmaâ için âullanılması Öereâen maÇÇeleriI materyaliI 

HİgvbkW pağlığa zarar vereceâ çrtamlarÇan âçrunmaâ için yapılacaâ uyÖulamaları ve alınacaâ ĞnlemleriI 

ISClW rluslararası mesleâ sınıflanÇırma stanÇarÇınıI 

İSdW İş sağlığı ve ÖüvenliğiniI 

İŞibTMb arorM oAmlorW İşletmenin âçnuâ çÇalarınınI restçranlarınınI salçnlarının vbK Ççluluğunu 
ÖĞsteren rapçruI 

İZibK EmolSba¸oFW Bir amaca ulaşmaâ için tutulan yçlu ve yĞnteminiI  

KAmAKLorkkboW Bir çeşit yataâ ĞrtüsünüLyataâ şalınıI  
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KAT eİZMbTiboİ BÖi¸M¸ EelrSbKbbmIkdJeLKFW hatları ve Öenel alanları çluşturan birimlerin 
temizliâI Çüzen ve baâımınÇan sçrumlu bĞlümüI 
 
KİŞİSbi KlorvrCr alkAkIM EKKaFW ÇalışanıI yürütülen işten âaynaâlananI sağlıâ ve Öüvenliği 
etâileyen bir veya birÇen fazla risâe âarşı âçruyanI çalışan tarafınÇan ÖiyilenI taâılan veya tutulanI bu amaca 
uyÖun çlaraâ tasarımı yapılmış tüm aletI araçI Öereç ve ciÜazlarıI 
 
Kror SİSTbM eAiI TbMİZibMb MAaabSİW Çevre Ççstu bir ürün çlan bitâisel temizleme tçzunuI 
 
ibgvlkbiiA EibdIlkbiiAFW hlima ve sçğutma sistemlerinÇe üreyebilen baâteriyiI 
 
MbŞdriLalir ElCCrmIbaJlCCFW hçnuâ tarafınÇan âullanımÇa çlan çÇalarıI 
 
laA abĞİŞİMİ EollM CeAkdbJoLCFW Çeşitli neÇenlerle âçnuğun bulunÇuğu çÇaÇan başâa bir 
çÇaya taşınması işleminiI 
 
laA TbMİZibMb sb a¸ZbkibMb dÖobsiİSİ oAmlorW lÇaların âullanım Çurumlarını 
ÖĞsteren rapçruI 
 
lTbi aIŞIkaA dbCbibMb ESibbmJlrTJSLlFW hçnuğun Öeceyi çÇası ÇışınÇa ÖeçirmesiniI 
 
mAS AkAeTAoIW pçrumluluğu altınÇaâi çÇaların ve Çiğer alanların âapılarını açmaya yarayan Emetal 
veya âartF anaÜtarı Ebir çeşit maymuncuâFI  
 
oAeATSIZ bTMbvİNİZ KAoTI Eal klT aISTroBJakaFW hçnuğun çÇasına Öirilmesini 
istemeÇiğinÇe âapısına astığı âartıI 
 
TAMmlkiAMAW lvma ve sürtme işlemi ÖerçeâleştirmeÇen Üafif Ççâunuşlarla temizlemeyiI 
 
TbKSTİi MAiZbMbiboİ EiIkbkFW ealıI perÇeI ÜavluI çarşaf Öibi malzemeleriI 
 
PxP MbTlarW lÇa temizleme ve Çüzenleme ÖĞrevlisinin âçnuâ âapısına P âere vurup “ÜçuseâeepinÖ” 
Çiye seslenmesi ve bu işlemi iâi âez ÇaÜa teârarlaması metçÇunuI 
 
sAKrMiAMAW vüzeyÇeâi tçz ve âırıntıların eleâtriâ süpürÖesi ile emilmesiniI 
 
sAoaİvAiAo AoASI İibTİŞİM abcTboİW Bir Ğnceâi varÇiyaÇan âalan işlerin yazılÇığı ÇefteriI 
 
vATAK AÇMA SbosİSİ ETrok altkFW Aâşam saatlerinÇe verilenI âçnuğun çÇayı âullanımını  
âçlaylaştıracaâ ÜizmetleriI 
 
vATAK KlorvrCr EAibZFW vatağın âullanım raÜatlığını sağlayan ve Ğmrünü uzatan âçruyucu 
jalzemeyi ifaÇe eÇer
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bK OW veterliliği lluşturan veterlilik Birimlerine İlişkin Tablç 
 
 IK  IIK  IIIK  IsK  

vbTboiİLİK 
BİRİMİNİk 

AaI sb 
Klar 

İş sağlığı ve 
Öüvenliği 

(İSdFIÇevre 
Kçruma 

vĞntemleri 

 
İş lrÖanizasyçnu ve 
Mesleki delişim 
caaliyetleri 

lÇa Temizleme ve 
aüzenleme vabancı ail 

SbsİvbSİ O O O O 
Kobaİ 
abĞboİ 

J J J J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bİidİibo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Ağır eşya taşıma  
âurallarını bilmeâI  
· Atıâlarla ilÖili 
işlemleri sıralamaâI 
· Çevre 
Çüzenleme ve 
âçruma ÜaââınÇa 
bilÖi saÜibi çlmaâI 
· açğal afet EselI 
Çeprem vbKF ve 
yanÖın Öibi 
ÇurumlarÇa 
alınacaâ Öüvenliâ 
Ğnlemlerini bilmeâI 
· açğal 
âaynaâları verimli 
ve tasarruflu 
âullanma yçllarını 
bilmeâI 
· aĞnüştürülebile
n malzemeler 
ÜaââınÇa bilÖi 
saÜibi çlmaâI 
· vaptığı işle ilÖili 
seviyesine uyÖun 
iş sağlığı ve 
Öüvenliği 
âçnusunÇaâi 
mevzuatı ve işyeri 
âurallarını bilmeâI 
· İş sağlığı ve 
Öüvenliği âçruma 
ve müÇaÜale 
araçlarını bilmeâI 
·  İş sağlığı ve 
Öüvenliğini 
etâileyeceâI risâleri 

· Araç-Öereç ve 
Ççnanımlar  
ÜaââınÇa bilÖi 
saÜibi çlmaâI 

· Ççâ ˆnemli hçnuâ 
EsfmF ÜaââınÇa 
bilÖi saÜibi çlmaâI 

· denel Turizm 
bilÖisine saÜip 
çlmaâI 

· hat Üizmetleri 
bĞlümünün 
işletmeÇeâi yeri ve 
Ğnemini bilmeâI 

· hat Üizmetleri 
bĞlümünün 
işletmeÇeâi yeri ve 
Ğnemini bilmeâI 

· hat çfislerinin 
temizliâ ve Çüzeni 
ile ilÖili işlemleri 
bilmeâI 

· hişisel temizliâI 
Üijyen ve baâım 
âurallarını Çiââate 
almaâI 

· hçnuâlarla ilÖili 
Ğzel Çurum 
işlemlerini Çiââate 
almaâI 

· hullanım sçnrası 
araç-Öereç ve 
Ççnanımlar ile ilÖili 
işlemleri bilmeâI 

· jesleği ile ilÖili 
yeniliâleri taâip 
etmenin ve 

· Cam ve çerçeve 
temizleme 
yĞntemlerini bilmeâI 

· blle cilalama 
yĞntemlerini bilmeâI 

· hçnuâ için ÜazırI 
satılmamış  çÇaları 
Çenetlemeyi bilmeâI  

· iejyçnella ve 
Ğnlemlerini bilmeâI 

· ieâe çıâarma 
yĞntemlerini 
bilmeâI 

· jesleâi terim 
bilÖisine saÜip 
çlmaâI 

· lÇa temizliği ile 
ilÖili çalışmaI 
ÖüvenliâI sanitasyçn 
ve Üijyen âurallarını 
Çiââate almaâI  

· lÇa âartlarının 
EakaI Çevre 
hçruma hartıI 
Çamaşır Temizleme 
hartıI Arıza 
BilÇirim hartıI 
vataâ Açma pervisi 
BilÖi hartı ÖibiF 
anlam ve Ğnemini 
bilmeâI 

· vataâ açma 
Üizmetinin Ğnemini 
bilmeâI 

· vüzey türlerini  
EÜalıI perÇeI âumaş 
âaplı 

· pçmut 
Öereâsinimlerini 
âarşılayabilmeâ 
aÇına bilinenI 
Öünlüâ ifaÇeleri 
ve ççâ temel 
Çeyimleri 
âullanabileceâ 
ÇüzeyÇe İnÖilizce 
bilÖisine saÜip 
çlmaâ. 
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bK OW veterliliği lluşturan veterlilik Birimlerine İlişkin Tablç 
 
 IK  IIK  IIIK  IsK  

vbTboiİLİK 
BİRİMİNİk 

AaI sb 
Klar 

İş sağlığı ve 
Öüvenliği 

(İSdFIÇevre 
Kçruma 

vĞntemleri 

 
İş lrÖanizasyçnu ve 
Mesleki delişim 
caaliyetleri 

lÇa Temizleme ve 
aüzenleme vabancı ail 

SbsİvbSİ O O O O 
Kobaİ 
abĞboİ 

J J J J 

 
 
 
 
 
 
 

Bİidİibo 
(devam) 
 

bilmeâI 
· hişisel âçruyucu 
Ççnanımlar 
ÜaââınÇa bilÖi 
saÜibi çlmaâK 
 

eğitimlere 
âatılmanın Ğnemini 
bilmeâI 

· lÇa ve yataâ 
tiplerini bilmeâI 

· oapçrlamayı 
bilmeâI 

· sarÇiyalar arası 
· iletişim Çefterinin 

anlam ve Ğnemini 
bilmeâK 

· jesleâi etiâ 
âurallarını bilmeâI 

mçbilyaImermerIaÜş
apIvbKF bilmeâI 

· vüzey temizleme 
yĞntemlerini 
bilmeâI 

· PxP metçÇunu 
bilmeâK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BbCboİibo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

· Ağır eşyaları 
âurallarına uyÖun 
taşıyabilmeâI 

· Atıâlar ile ilÖili 
işlemleri 
yapabilmeâI  

· Çevre 
Çüzenlemesi 
yapabilmeâI 

· Çevre âçruma 
yĞntemlerini 
uyÖulayabilmeâI 

· açğal afetEselI 
Çeprem vbKF ve 
yanÖın Öibi 
ÇurumlarÇa 
Öüvenliâ 
Ğnlemlerini 
alabilmeâI 

· açğal âaynaâları 
verimli ve 
tasarruflu 
âullanabilmeâI 

· aĞnüştürülebilen 
malzemeleri 
ayırabilmeâI 

· Araç-Öereç ve 
Ççnanımları 
âullanabilmeâI 

· Araç-Öereç ve 
Ççnanımlar 
ile ilÖili 
âullanım 
sçnrası 
işlemleri 
Öerçeâleştire 
bilmeâI 
· Ççâ ˆnemli 

hçnuâlarla EsfmF 
ilÖilenebilmeâI 

· hat çfislerinin 
temizliğini ve 
Çüzenini 
sağlayabilmeâI 

· hişisel temizliâI 
Üijyen ve baâım 
âurallarını 
uyÖulayabilmeâI 

· oapçr 
ÜazırlayabilmeâK 

 

· Banyç temizliği 
yapabilmeâI 

· Cam ve çerçeve 
temizliği 
yapabilmeâI  

· auvarI tavan ve 
ayÇınlatma ünitesi 
temizliği 
yapabilmeâI 

· blle cilalama işlemi 
yapabilmeâI 

· hat arabasını 
ÜazırlayabilmeâI 

· hat arabasını 
âullanabilmeâI 

· hçnuâ isteâ ve 
şiââyetleri ile 
ilÖilenebilmeâI 

· iejyçnella baâımını 
yapabilmeâI 

· ieâeleri tespit 
eÇebilmeâI 

·  ieâeleri 
çıâarabilmeâI 

· lÇa temizliği ile 
ilÖili çalışmaI 

· Temel âalıplarıI 
yavaş ve net 
âçnuşulÇuğunÇa 
anlayabilmeâI 

· hatalçÖI Çuyuru 
ya Ça afiş Öibi 
yazılı 
metinlerÇeâi 
bilÇiâ aÇlarıI 
sĞzcüâleri ve 
ççâ basit 
tümceleri 
anlayabilmeâ 

· Anlıâ 
Öereâsinime ya 
Ça ççâ bilÇiâ 
âçnulara ilişâin 
alanlarÇa basit 
sçrular 
sçrabilmeâ ve 
cevaplayabilmeâ 

· Kısa ve basit 
tümcelerle 
âenÇini ve 
başâalarının 
tanıtabilmeâK 
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bK OW veterliliği lluşturan veterlilik Birimlerine İlişkin Tablç 
 
 IK  IIK  IIIK  IsK  

vbTboiİLİK 
BİRİMİNİk 

AaI sb 
Klar 

İş sağlığı ve 
Öüvenliği 

(İSdFIÇevre 
Kçruma 

vĞntemleri 

 
İş lrÖanizasyçnu ve 
Mesleki delişim 
caaliyetleri 

lÇa Temizleme ve 
aüzenleme vabancı ail 

SbsİvbSİ O O O O 
Kobaİ 
abĞboİ 

J J J J 

 

 

 

 

 

BbCboİibo 
(devam) 

·  vaptığı işle ilÖili 
seviyesine uyÖun 
iş sağlığı ve 
Öüvenliği 
âçnusunÇaâi 
mevzuatı ve 
işyeri âurallarını 
uyÖulayabilmeâI 

· İş sağlığı ve 
Öüvenliği âçruma 
ve müÇaÜale 
araçlarını 
âullanabilmeâI 

· İş sağlığı ve 
Öüvenliği ile 
ilÖili risâ 
faâtĞrlerine âarşı 
Ğnlemleri 
alabilmeâI  

· hişisel âçruyucu 
Ççnanımları 
âullanabilmeâK 

ÖüvenliâI sanitasyçn 
ve Üijyen âurallarını 
uyÖulayabilmeâI 

· Tçz alabilmeâI 
· vataâ yapabilmeâI 
· vataâ açma Üizmeti 

verebilmeâI 
· vüzeyleri EÜalıI 

perÇeI âumaş âaplı 
mçbilyaI mermerI 
aÜşap vbF çeşitlerine 
ve mçÇellerine ÖĞre 
temizleyebilmeâ 
Ltemizlenmesini 
sağlayabilmeâI 

· PxP metçÇunu 
uyÖulayabilmeâ 

 
 
 
 
 
 
 
vbTKİkiİK
ibo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· düvenli çalışma 
çrtamları 
yaratabilmeâI 
· hçruma ve 
müÇaÜale 
araçlarının çalışır 
ÜalÇe 
bulunmasını 
sağlayabilmeâI 
· oisâ taşıyan 
ÇurumlarÇa 
sçğuââanlı 
Çavranaraâ 
Çavranışlarını 
yeni Çuruma 
uyarlayabilmeâI 
· TeÜliâeli 

· henÇini Ççğru ve 
açıâ çlaraâ ifaÇe 
eÇebilmeâI 
· Öğrenmeye açıâ 
çlmaâ bilÖi ve 
Çeneyimlerini 
birliâte çalıştığı 
âişilere 
aâtarabilmeâI 
· oapçrlama 
Öereâtiren Çurumları 
tespit eÇip uyÖun 
rapçru 
ÜazırlayabilmeâI 
· Temizliâ araç-Öereç 
ve Ççnanımlarının 
eâsiâsiz ve çalışır 

· İletişim becerilerini 
âullanaraâ eâip içinÇe 
uyumlu çalışabilmeâ 
ve âçnuâ 
memnuniyetini 
sağlayabilmeâI 
· İş aâışınÇa tespit eÇilen 

aâsaâlıâlara uyÖun 
çĞzüm üretebilmeâI  
· İşletme pçlitiâasını ve 

âurum âültürünü işine 
yansıtabilmeâI 
· pçrumluluâ bilinciyle 

Üareâet eÇip 
sçrumluluâ alanları 
ve işlemleriyle ilÖili 
inisiyatif 
âullanabilmeâI  

· Teâniâ baâım ya Ça 

· hçnuâlarÇan 
Öelen 
sĞzlüLyazılı 
şiââyet ve 
Ğnerileri anlayıp 
Ççğru yerlere 
iletmeâK 
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bK OW veterliliği lluşturan veterlilik Birimlerine İlişkin Tablç 
 
 IK  IIK  IIIK  IsK  

vbTboiİLİK 
BİRİMİNİk 

AaI sb 
Klar 

İş sağlığı ve 
Öüvenliği 

(İSdFIÇevre 
Kçruma 

vĞntemleri 

 
İş lrÖanizasyçnu ve 
Mesleki delişim 
caaliyetleri 

lÇa Temizleme ve 
aüzenleme vabancı ail 

SbsİvbSİ O O O O 
Kobaİ 
abĞboİ 

J J J J 

 
 
 
 
 
vbTKİkiİK
ibo(devam) 
 

Çurumları 
bireysel veya eâip 
çlaraâ 
çĞzümleyebilmeâ
K 

ÇurumÇa çlmasını 
sağlayabilmeâI 
· sarÇiyalar arası 
iletişim Çefterini iş 
aâışını 
âçlaylaştıracaâ 
şeâilÇe 
âullanabilmeâK 
· jesleâi etiâ 

âurallarına uyma 
bilincine saÜip çlmaâ 

 

Çezenfeâsiyçn 
Öereâtiren Çurumları 
belirleyip çĞzümler 
üretebilmeâI 

· Temizleneceâ veya 
baâımı yapılacaâ 
malzeme ve yüzeylere 
uyÖun ürünleri 
verimli 
âullanabilmeâI 

· vaptığı çalışmaları 
ÇenetleyebilmeâK 

· İş aâışınÇa rastlanılan 
aâsaâlıâlar ile 
ilÖilenebilmeâI 
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bK PW EGFveterlilikte Belirtilen aeğerlenÇirme Araçları İle Ölçülen Öğrenme Çıktılarına İlişkin 
Tablç 

 
abĞboibkaİoMb AoACI ÖiÇ¸ibk ÖĞobkMb ÇIKTIiAoI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ççktan Seçmeli Sınav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Ağır eşya taşıma âurallarını bilmeâI 
· Araç-Öereç ve Ççnanımlar ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 
· İş yerine ait izleâler EArızalarI âayıp ve Üasar ÖĞrmüş 

ÇemirbaşlarI âirli ve temiz çamaşırlarI âçnuğa ait âayıp 
ve bulunmuş eşyalarI âçnuâ tarafınÇan verilen ÜeÇiyeI 
çamaşır ÜizmetiI pas anaÜtarı âullanma vs ile ilÖili F 
ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâ  

· Atıâlarla ilÖili işlemleri sıralamaâI 
· Cam ve çerçeve temizleme yĞntemlerini bilmeâI 
· blle cilalama yĞntemlerini bilmeâI 
· Çevre Çüzenleme ve âçruma ÜaââınÇa bilÖi saÜibi 

çlmaâI 
· Ççâ ˆnemli hçnuâ EsfmF ÜaââınÇa bilÖi saÜibi çlmaâI 
· açğal afet EselI Çeprem vbKF ve yanÖın Öibi ÇurumlarÇa 

alınacaâ Öüvenliâ Ğnlemlerini bilmeâI 
· açğal âaynaâları verimli ve tasarruflu âullanma 

yçllarını bilmeâI 
· aĞnüştürülebilen malzemeler ÜaââınÇa bilÖi saÜibi 

çlmaâI 
· denel turizm bilÖisine saÜip çlmaâI 
· İş sağlığı ve Öüvenliği âçruma ve müÇaÜale araçlarını 

bilmeâI  
· İş sağlığı ve Öüvenliğini etâileyeceâ risâleri bilmeâI  
· vaptığı işle ilÖili seviyesine uyÖun iş sağlığı ve 

Öüvenliği âçnusunÇaâi mevzuatı ve işyeri âurallarını 
bilmeâI 

· jesleâi etiâ âurallarını bilmeâI 
· hat çfislerinin temizliâ ve Çüzeni ile ilÖili işlemleri 

bilmeâI 
· hat Üizmetleri bĞlümünün işletmeÇeâi yeri ve Ğnemini 

bilmeâI 
· hat Üizmetleri bĞlümünün Çiğer bĞlümlerle çlan 

ilişâilerini bilmeâ 
· hişisel temizliâI Üijyen ve baâım âurallarını bilmeâ 
· hişisel âçruyucu Ççnanımlar ÜaââınÇa bilÖi saÜibi 

çlmaâI 
· hçnuâ için ÜazırI satılmamış çÇalar ÜaââınÇa bilÖi 

saÜibi çlmaâI 
· hçnuâlarla ilÖili Ğzel Çurum işlemlerini bilmeâ 
· hullanım sçnrası araç-Öereç ve Ççnanımlar ile ilÖili 

işlemleri bilmeâI 
· iejyçnella ile ilÖili alınacaâ Ğnlemleri bilmeâI  
· ieâe çıâarma yĞntemlerini bilmeâI 
· jesleği ile ilÖili yeniliâleri taâip etmenin ve eğitimlere 
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bK PW EGFveterlilikte Belirtilen aeğerlenÇirme Araçları İle Ölçülen Öğrenme Çıktılarına İlişkin 
Tablç 

 
abĞboibkaİoMb AoACI ÖiÇ¸ibk ÖĞobkMb ÇIKTIiAoI 

 
 
 
 
 

 
Ççktan Seçmeli Sınav (devam) 

âatılmanın Ğnemini bilmeâI 
· jesleâi terim bilÖisine saÜip çlmaâI 
· lÇa ve yataâ tiplerini bilmeâ 
· lÇa âartlarının EakaI Çevre hçruma hartıI Çamaşır 

Temizleme hartıI Arıza BilÇirim hartıI vataâ Açma 
pervisi BilÖi hartı ÖibiF anlam ve Ğnemini bilmeâI 

· lÇa temizliği ile ilÖili çalışmaI ÖüvenliâI sanitasyçn ve 
Üijyen âurallarını bilmeâI 

· Temel ÇüzeyÇe İnÖilizce bilmeâI  
· sarÇiyalar arası iletişim Çefterinin anlam ve Ğnemini 

bilmeâI 
· vataâ açma Üizmetinin Ğnemini bilmeâI 
· vüzey türlerini  EÜalıI perÇeI âumaş âaplı mçbilyaI 

mermerI aÜşap vbKF ve Üer bir yüzey için temizleme 
yĞntemini bilmeâI 

· PxP metçÇunu bilmeâK 
· pçmut Öereâsinimlerini âarşılayabilmeâ aÇına bilinenI 

Öünlüâ ifaÇeleri ve ççâ temel Çeyimleri âullanabileceâ 
ÇüzeyÇe İnÖilizce bilÖisine saÜip çlmaâ, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ryÖulama Sınavı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Ağır eşyaları âurallarına uyÖun taşıyabilmeâI 
· Araç-Öereç ve Ççnanımları âullanabilmeâI 
· İş yerine ait izleâleri EArızalarI âayıp ve Üasar ÖĞrmüş 

ÇemirbaşlarI âirli ve temiz çamaşırlarI âçnuğa ait âayıp 
ve bulunmuş eşyalarI âçnuâ tarafınÇan verilen ÜeÇiyeI 
çamaşır ÜizmetiI pas anaÜtarı âullanma vs ile ilÖili F 
uyÖulayabilmeâI 

· Araç-Öereç ve Ççnanımlar ile ilÖili âullanım sçnrası 
işlemleri ÖerçeâleştirebilmeâI 

· Atıâlar ile ilÖili işlemleri yapabilmeâI 
· Banyç temizliği yapabilmeâ 
· Cam ve çerçeve temizliği yapabilmeâI 
· Çevre Çüzenlemesi yapabilmeâI 
· Çevre âçruma yĞntemlerini uyÖulayabilmeâI 
· Ççâ ˆnemli hçnuâlarla ilÖilenebilmeâI 
· açğal afet EselI Çeprem vbKFve yanÖın Öibi ÇurumlarÇa 

Öüvenliâ Ğnlemlerini alabilmeâI 
· açğal âaynaâları verimli ve tasarruflu âullanabilmeâI 
· aĞnüştürülebilen malzemeleri ayırabilmeâI 
· auvarI tavan ve ayÇınlatma ünitesi temizliği 

yapabilmeâI 
· blle cilalama işlemi yapabilmeâI 
· vaptığı işle ilÖili seviyesine uyÖun iş sağlığı ve 

Öüvenliği âçnusunÇaâi mevzuatı ve işyeri âurallarını 
uyÖulayabilmeâI 
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bK PW EGFveterlilikte Belirtilen aeğerlenÇirme Araçları İle Ölçülen Öğrenme Çıktılarına İlişkin 
Tablç 

 
abĞboibkaİoMb AoACI ÖiÇ¸ibk ÖĞobkMb ÇIKTIiAoI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ryÖulama Sınavı (devam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· İş sağlığı ve Öüvenliği âçruma ve müÇaÜale araçlarını 
âullanabilmeâI 

· İş sağlığı ve Öüvenliği ile ilÖili risâ faâtĞrlerine âarşı 
Ğnlemler alabilmeâI  

· hat arabasını ÜazırlayabilmeâI  
· hat arabasını âullanabilmeâI 
· hat çfislerinin temizliğini ve Çüzenini sağlayabilmeâI 
· hişisel âçruyucu Ççnanımları âullanabilmeâI 
· hişisel temizliâI Üijyen ve baâım âurallarını 

uyÖulayabilmeâI  
· hçnuâ isteâ ve şiââyetleri ile ilÖilenebilmeâI 
· iejyçnella baâımını yapabilmeâ 
· ieâeleri tespit eÇebilmeâI  
· ieâe çıâarabilmeâI  
· lÇa temizliği ile ilÖili çalışmaI ÖüvenliâI sanitasyçn ve 

Üijyen âurallarını uyÖulayabilmeâI 
· oapçr ÜazırlayabilmeâI 
· TeÜliâeli ve zararlı atıâları tespit eÇip Öereâli Ğnlemleri 

alabilmeâI 
· Tçz alabilmeâI 
· vataâ açma Üizmeti verebilmeâI 
· vataâ yapabilmeâI 
· vüzeyleri EÜalıI perÇeI âumaş âaplı mçbilyaI mermerI 

aÜşap vbKF çeşitlerine ve mçÇellerine ÖĞre 
temizleyebilmeâLtemizletilmesini sağlayabilmeâI 

· PxP metçÇunu uyÖulayabilmeâK  
· hçnuâlarla sĞzlü ve yazılı iletişim âurabilmeâI 
· jesleâi etiâ âurallarına uyma bilincine saÜip çlmaâI 
· düvenli çalışma çrtamları yaratabilmeâI 
· İletişim becerilerini âullanaraâ eâip içinÇe uyumlu 

çalışabilmeâ ve âçnuâ memnuniyetini sağlayabilmeâI 
· İş aâışınÇa tespit eÇilen aâsaâlıâlara uyÖun çĞzümler 

üretebilmeâI 
· İşletme pçlitiâasını ve âurum âültürünü işine 

yansıtabilmeâI 
· henÇini Ççğru ve açıâ çlaraâ ifaÇe eÇebilmeâI  
· hçnuâtan Öelen yazılı ve sĞzlü mesajları anlayıp Ççğru 

çĞzümler üretebilmeâI 
· hçruma ve müÇaÜale araçlarının çalışır ÜalÇe 

bulunmasını sağlayabilmeâI 
· Öğrenmeye açıâ çlup bilÖi ve Çeneyimlerini birliâte 

çalıştığı âişilere aâtarabilmeâI  
· oapçrlama Öereâtiren Çurumları tespit eÇip uyÖun 

rapçru ÜazırlayabilmeâI  
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bK PW EGFveterlilikte Belirtilen aeğerlenÇirme Araçları İle Ölçülen Öğrenme Çıktılarına İlişkin 
Tablç 

 
abĞboibkaİoMb AoACI ÖiÇ¸ibk ÖĞobkMb ÇIKTIiAoI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ryÖulama Sınavı (devam) 
 

· oisâ taşıyan ÇurumlarÇa sçğuââanlı Çavranaraâ 
Çavranışlarını yeni Çuruma uyarlayabilmeâI 

· pçrumluluâ bilinciyle Üareâet eÇip sçrumluluâ alanları 
ve işlemleri ile ilÖili inisiyatif âullanabilmeâI 

· TeÜliâeli Çurumları bireysel veya eâip çlaraâ 
çĞzümleyebilmeâI 

· Teâniâ baâım ya Ça Çezenfeâsiyçn Öereâtiren Çurumları 
belirleyip çĞzümler üretebilmeâI  

· Temizliâ araç-Öereç ve Ççnanımlarının eâsiâsiz ve 
çalışır ÇurumÇa çlmasını sağlayabilmeâI 

· Temizleneceâ veya baâımı yapılacaâ malzeme ve 
yüzeylere uyÖun ürünleri verimli âullanabilmeâI 

· sarÇiyalar arası iletişim Çefterini iş aâışını 
âçlaylaştıracaâ şeâilÇe âullanabilmeâI 

· vaptığı çalışmaları ÇenetleyebilmeâI 
· hçnuâtan Öelen yazılı ve sĞzlü mesajları anlayıp Ççğru 

çĞzümler üretebilmeâI 
· İş aâışınÇa rastlanılan aâsaâlıâlar ile ilÖilenebilmeâI 
· Temel âalıplarıI yavaş ve net âçnuşulÇuğunÇa 

anlayabilmeâI 
· hatalçÖI Çuyuru ya Ça afiş Öibi yazılı metinlerÇeâi bilÇiâ 

aÇlarıI sĞzcüâleri ve ççâ basit tümceleri anlayabilmeâI 
· Anlıâ Öereâsinime ya Ça ççâ bilÇiâ âçnulara ilişâin 

alanlarÇa basit sçrular sçrabilmeâ ve cevaplayabilmeâI 
· Kısa ve basit tümcelerle âenÇini ve başâalarının 

tanıtabilmeâK 
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