
 

 

 

 

 

 12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. KRİTİK ADIM 

BY.2* İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş 
gözlüğü) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.9* Gazbeton/bims ve blok tuğla uygulama yapılacak yüzeye hazırladığı örgü harcını serer. KRİTİK ADIM 

BY.11* Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker. KRİTİK ADIM 

BY.18* Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve 
sürekli olmasına dikkat eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.19* Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar. KRİTİK ADIM 

BY.20* Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer. KRİTİK ADIM 

BY.24* Kapı veya pencere boşluklarına uygun hazır lentoyu yerleştirir. KRİTİK ADIM 

 

                                                              (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 12UY0048-3/B2 Pres Tuğla Yapımı 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. KRİTİK ADIM 

BY.2* İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş 
gözlüğü) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.8* Tuğlaların konacağı yüzeye ve tuğlanın yapıştırma yüzeyine normal kıvamlı örgü harcı koyarak 
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.11* Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker. KRİTİK ADIM 

BY.13* Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar. KRİTİK ADIM 

BY.14* Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer. KRİTİK ADIM 
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BY.15* Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli 
olmasına dikkat eder. 

KRİTİK ADIM 

 
                                                             (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 12UY0048-3/B3 Taş Duvar Yapımı 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. KRİTİK ADIM 

BY.2* İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş 
gözlüğü) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.6* Ahşap şablonlar arasına uygun gerginlikte ip çeker. KRİTİK ADIM 

BY.15* Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını geçmeli olacak şekilde yapar. KRİTİK ADIM 

BY.16* Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer. KRİTİK ADIM 

 

                                                              (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 12UY0048–3/B4 Şömine/Barbekü Yapımı 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.2* İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş 
gözlüğü) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.4* Ateşe dayanıklı örgü harcını (şamot harcı) hazırlar. KRİTİK ADIM 

BY.9* Düşey ve yatay derzler içindeki boşlukları harç ile doldurur. KRİTİK ADIM 

 

                                                              (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 
 

 

    

 


