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8 

 
AMAÇ 

Bu yeterlilik Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte 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 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

9 
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN 
MESLEK STANDARTLARI 

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı -10UMS0081-3 

 
10 

 
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI - 

 
11-A 

 
ZORUNLU BİRİMLER 

11UY0011–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma  
11UY0011–3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 

11-B SEÇMELİ BİRİMLER X 

 
11-C 

BİRİMLERİN GRUPLANDIRMA 

ALTERNATİFLERİ VE İLAVE ÖĞRENME 
ÇIKTILARI 

 
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir. 

 

 

12 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara 
tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı 
olmaları şartı vardır.   

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi 
birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.  
  

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin 

birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 

13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. 
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14 GÖZETİM SIKLIĞI 

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten 

itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında yetkilendirilmiş 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. 

15 
BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

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 18 ay çalıştığına dair 

resmi kayıt sunulması,   
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) 

yapılması.  

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır 

16-A 
 
A1) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre 
Koruma Yeterlilik Birimi- TEORİK SINAV 

 

(T1) Yapılandırılmış sözlü sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine 
göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, 
en az beş (5) 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 A1-2) ölçmelidir. 

 
 

16-B 

 
A1) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre 
Koruma Yeterlilik Birimi- PERFORMANS 
SINAVI 

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde 

tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

16-C 

A1) İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre 

Koruma Yeterlilik Birimi- ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN 
DİĞER KOŞULLAR 

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

17-A 

A2) Ahşap Kalıp İşlerinde Genel 
Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 
Yeterlilik Birimi 
-TEORİK SINAV 

(T1) 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. 
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17-B 

A2Ahşap Kalıp İşlerinde Genel 
Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 

Yeterlilik Birimi 
-PERFORMANS SINAVI 

(P1) Performans Sınavı: 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.  
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A2) Ahşap Kalıp İşlerinde Genel 

Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 
Yeterlilik Birimi 
-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN 

DİĞER KOŞULLAR 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.  
  

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.  
  
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın 
sınavına son verilir. 

18 
MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME 
YOLLARI X 

19 DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ 

Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: 

✓ Mühendislik, teknik eğitim, teknoloji fakülteleri ile meslek yüksekokullarının Ahşap Kalıpçı mesleği ile 
ilgili bölümlerinden mezun olup, bu alanda en az 3 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak,   

✓   

✓ Ahşap Kalıpçı mesleğini kapsayan işlerde en az 3 yıl mühendis, mimar, tekniker veya teknik öğretmen 
olarak çalışmış olmak,    

✓ Meslek lisesi mezunu olup Ahşap Kalıpçı mesleğini kapsayan işlerde en az 10 yıl süreyle çalışmış 
olmak,   

✓ Mühendislik, mimarlık, teknik eğitim, teknoloji fakülteleri ile meslek yüksekokullarının Ahşap Kalıpçı 
mesleği ile ilgili bölümlerinden mezun olup, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında en az 2 yıl 

boyunca çalışmış ve ilgili yeterliliğin en az 20 adet performansa dayalı sınavının ölçme ve 
değerlendirmesinde sınav yapıcının yanında görev almış olmak.  

✓ Değerlendirici ölçütlerinin 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü maddeleri tanımlanan deneyim süresinin bir 
bölümünü sağlayamayan kişilerin eksik kalan süreyi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda görev 
alarak tamamlaması ve Ahşap Kalıpçı Ulusal Yeterliliğinin en az 20 adet performansa dayalı sınavının 

ölçme ve değerlendirmesinde sınav yapıcının yanında görev alması.   
 
Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere ilgili alanda 
sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal 
yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(ları), ölçme değerlendirme ve ölçme – değerlendirmede kalite 
güvencesi, İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. 

 


