ÇİKOLATA VE KAKAOLU KREMA HAMURU ÜRETİM
OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Programın Adı
Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü
Seviyesi
Seviye 4
Programın Amacı
Bu yeterlilik Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim Operatörü (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış
ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve 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 vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
Amacıyla hazırlanmıştır.
Başvuru Ön Şartları
Herhangi bir ön şart tanımlanmamıştır.
Başvuruda İstenen Belgeler
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri
17UY00..-4/A1: Çalışma Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, İş Organizasyonu, Hijyen
ve Kalite
Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri
17UY00..-4/B1: Kakao Kitlesi (Likör) Elde Etme
17UY00..-4/B2: Kakao Kitlesi (Likör) İşleme
17UY00..-4/B3: Çikolata Hamuru ve/veya Kakaolu Krema Hamuru Üretimi
Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu A1 yeterlilik biriminden ve seçmeli B grubu
yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
Sınav Türü
• Teorik
• Performans
Sınav Süresi
Teorik sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir.
Soru Sayısı
Teorik sınavda adaylara en az yetmiş beş (75) soruluk, her biri eşit puan değerinde, 4(dört) seçenekli
çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
Başarı Kriterleri
• Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
• Performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.
Tekrar Sınava Giriş Hakkı
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Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten
sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız
olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.
Belgenin Geçerlilik Süresi
5 yıl
Belge Gözetim Sıklığı
Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı
tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yapılır.
Belge Gözetim Yöntemi
Belge sahipleri, ÖZ GIDA İŞ MESYEB tarafından belirlenen ve Belgelendirme Kılavuzunda dokümante
edilen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunan belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin geçerliliği
geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
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.
Yeniden Belgelendirme Şartları
Beş (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 2 yıl çalıştığına dair
resmi kayıt,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Performans Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
İlgili Ulusal Yeterliliklerde ilave bir değerlendirme yapılmasını gerektiren revizyonlar gerçekleştiğinde
belgelendirilmiş kişilerin değişen şartları karşılama durumu değerlendirilir. İlgili değişiklik web sayfası
üzerinden ilan edilir. Doğrulanması gereken belgelendirilmiş kişiler tespit edilerek yazılı olarak
bildirimde bulunulur. Değerlendirme, gerçekleştirilen revizyonun mahiyetine göre yeniden
belgelendirme vb. yöntemler ile gerçekleştirilir.
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