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1. Belgelendirme Rehberi Amacı 

Bu  rehber;  kişisel  vasıflarını  belgelendirmek  ve  mesleki  yeterlilik  belgesi  alabilmek  amacıyla  

HÜBTUAM PBB’ye başvuran kişiler için, TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartları ve belgelendirmeye esas 

doküman olan ulusal yeterlilikte yer alan; 

a) Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar, 

b) Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, 

c) Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme ve değerlendirme ölçütleri, 

d) Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin 

şartlar, 

İle  HÜBTUAM PBB  belgelendirme  faaliyetlerindeki  usul  ve  esasları  kamuya  açık  olarak  yayınlamak  

amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Kapsam 

HÜBTUAM PBB’nin “11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı - Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Rev.02”de yapacağı sınavları 

kapsar. 

3. Uygulama 

3.1. Yeterlilik Birimleri 

a) Zorunlu Birimler 

• 11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 

• 11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 

b) Seçmeli Birimler 

• Yeterliliğin seçmeli birimi bulunmamaktadır. 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri 

• Adayın mesleki yeterlilik belgesi alınabilmesi için ön görülen zorunlu yeterlilik birimlerinin 

tamamından başarılı olması gerekir. 

3.2. Belgelendirme Başvurusu İçin Gereken Ön Şartlar: 

• Yeterlilik sınavına giriş için ön şart bulunmamaktadır. 

3.3. Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar: 

HÜBTUAM PBB, başvururları iki şekilde kabul eder: 

a. HÜBTUAM PBB web adresi üzerinde bulunan aday portalından ‘’Online Başvuru’’ şeklinde yapılır. 

Online başvuru için T.C.Kimlik Numarası ve e-devlet şifersi ile web sayfasında bulanan başvuru bölümüne 

giriş yapılır. Kişisel bilgiler kimlik doğrulama sistemi üzerinden otomatik olarak gelir. Aday; İban, Ev 

Telefonu, İş Telefonu, İş Adresi, Tebligat adresi, Engellilik Durumu, İş Durumu, Eğitim Durumu bilgilerini 

girer. Sağ üst köşede bulunan aday ismine tıklanarak güncel resim ve kişisel bilgiler eklenir. Sınav başığı 

altında bulunan Sınavlar/Duyurular kısmına girilerek aktif sınavlar alanından girmek istediği sınava ait 

böülüme tıklanarak Bireysel Başvuru ekranına geçilir. Sınav İl Merkezi ve sınava girilecek birimler seçilir 

“Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait ve doğru olduğunu onaylıyorum” alanı seçilerek başvuru onaylanır. 

Aday Sözleşmesi, Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi okunularak “Okudum, Anladım, Kabul 

ediyorum” alanı seçilir. “Onayla ve Öde” butonu tıklanılarak online ödeme alanına geçilir. Ödeme 

yapılarak sınav başvurusu tamamlanır. 
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b. Online sistemin uzun süre çalışmadığı durumlarda web sayfasından başvurunun elden yapıldığı ve 

ayrıntıları duyurulur. Başvuru formuna web sayfasından ulaşılabilir. 

3.4. Belge Geçerlilik Süresi: 

• Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren  5 yıldır.  

3.5. Belgenin Gözetim Sıklığı: 

• - 

3.6. Yeniden Belgelendirme: 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az 

biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

Belgenin geçerlilik süresi olan 5 yılın bitmesine, 3 ay öncesinde belge yenileme başvurusu yapılması 

gerekmektedir. 

• 5 yıl belgegeçerlilik 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 

• Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. 

3.7. Ölçme ve Değerlendirme 

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) belgelendirme sınavları HÜBTUAM PBB tarafından belirli kriterlere göre önceden 

belirlenmiş, HÜBTUAM PBB'nin kendisine ait veya sözleşme ile temin ettiği sınav alanlarında teorik ve 

uygulamalı sınav şeklinde yapılır. 

Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de 

mümkündür. 

Teorik Sınav (Yapılandırılmış sözlü sınav): 

Teorik sınav soruları; 11UY0011 – 3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen öğrenme çıktısı, 

başarım ölçütleri veya kontrol listelerinde belirtilen bilgi ve beceri ifadeleri ile eşleştirilmiş şekildedir. 

 

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi: Yapılandırılmış sözlü sınav: 

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik 

sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve en az on üç (13) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmalıdır. 

Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap 

ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman 

verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. 

Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. Geçme 

notu 100 puan üzerinden 60 puan olarak belirlenmiştir. 

3.8. Performansa Dayalı Sınav: 

YETERLİLİK BİRİMİ 
EN AZ 
SORU 

SAYISI

SÜRE 
(dk) 

GEÇME
NOTU 

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 10 15 %60 

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama 
Becerisi 

20 30 %60 

TOPLAM 30 45  
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11UY0011 – 3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinin ilgili yeterlilik birimlerinde başarım ölçütü veya 

kontrol listesinde tanımlanan beceri ve yetkinlikleri ölçecek şekilde tasarlanmıştır. A2 birimine yönelik 

performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceriler 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. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek 

uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak 

düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa 

dayalı sınav ile  ölçülmelidir. Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo 

örneği Ek’te sunulmuştur. Söz konusu proje/senaryo asgari/minimum ölçüleri içermekte olup, yetkilendirilmiş 

 belgelendirme kuruluşları tarafından performans sınav senaryoları hazırlanırken kullanılmalıdır. 

3.9.  Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar 

• 11UY0011–3/A1 Iş Sağlığı ve Güvenliği, iş Organizasyonunun Yapılması 

Aday; bu yeterlilik birimi kapsamında, ölçme ve değerlendirme amacıyla iki sınava girmek zorundadır. Bu 

sınavlar : 

1) Teorik Sınav; Yapılandırılmış sözlü sınav (T1) 

2) Performansa Dayalı Sınav (P1) 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik (T1) ve performansa dayalı (P1) sınavlarının her 

ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday 

başarısız olduğu bölümden / bölümlerden  1  ( bir)  yıl   içerisinde  tekrar  sınava  girebilir.  Bir yıl içerisinde  bu   

hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın  

bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste 2 (iki) kez başarısız olması durumunda En az 8 saatlik mesleki 

eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir. 

11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi 

Aday; bu yeterlilik birimi kapsamında, ölçme ve değerlendirme amacıyla iki sınava girmek zorundadır. Bu 

sınavlar : 

a. Teorik Sınav (Sözlü Sınav-T1) 

b. Performansa Dayalı Sınav 

Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik (T1,) ve performansa dayalı (P1) sınavlarının 

hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday 

başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 (bir) yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını 

kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.  Adayın bir yıl 

içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste 2 (iki) kez başarısız olması durumunda en az 64 saatlik mesleki eğitim 

programlarına devam etmesi tavsiye edilir. 

 

3.10. Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları 

YETERLİLİK BİRİMİ GEÇME 
NOTU 

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması %80 
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi %80 
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Ahşap Kalıpçı Seviye 3 mesleğinde herhangi bir yatay ve dikey ilerleme yolu bulunmamaktadır. 

4. Referanslar 

 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı - Seviye 3 Ulusal Yeterliliği Rev.03 Tadil 01 

 10UMS0081-3 Ahşap Kalıpçı Meslek Standardı Rev.00 

 


