
 

 

 

 

 

 17UY0315-3/B1 Mini Sayalama, Monotel veya Monolama ile Kesim ve 
Blok Ebatlama ve Şekillendirme 

 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek 
muhafaza eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır. KRİTİK ADIM 

BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. KRİTİK ADIM 

BY.14* Su vanasını açarak makine kullanım talimatına göre kesimi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.19* Blok üzerinde kesilecek kalınlık değerlerini makineye girer. KRİTİK ADIM 

BY.20* Su vanasını açarak makine kullanma talimatına göre kesimi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.21* Kesim süresince su verme sisteminin çalışmasını gözetler. KRİTİK ADIM 

BY.22* Kesilen kütükler arasına tahta kamalar koyarak emniyetini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.33* Vanayı açarak lamalar üzerine kesim suyunu verir. KRİTİK ADIM 

BY.34* Lamaları düşey yönde hareket ettirerek kesilecek bloğun üzerine getirip, elmas 
soketlerin bloğa hafif temas etmelerini sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.36* Lamalar taşın üzerinde ileri geri harekete başladıktan sonra taşın sertliğine göre taşın 
içine gömülme hızını cm/saat olarak belirleyerek kumanda panosuna girer. 

KRİTİK ADIM 

BY.38* Bloğu ahşap kalaslar kullanarak bağlar. KRİTİK ADIM 

BY.39* Lamalar bloğun alt kenarına yaklaştığında makineyi durdurarak suyu keser. KRİTİK ADIM 
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BY.40* Lama kesim boşluklarına üstten uygun aralıklarla ağaç/plastik kamaları yerleştirerek 
bloktan kesilen levha-plakaların yanlara açılmasını önlemek için, zincir yardımı ile 
sıkıca bağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.54* Kesim suyunu testerelerin üzerine akıtmaya başlayarak ileri doğru hareketi verip 
kesimi başlatır. 

KRİTİK ADIM 

BY.56* Kesilen levha-plakanın devrilmemesi için yatay testere hareketini kontrol ederek, 
levha-plaka tutucuları levha-plakanın alt kenarına uygun birkaç noktadan yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

 

     (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

     (**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden  yapılandırılmış senaryolar ile bu 
işlemi simule edebilir. 

 

 

 17UY0315-3/B2 Levha-Plakadan Ebatlı Taş Üretme 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaplakalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirerek muhafaza eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır. KRİTİK ADIM 

BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. KRİTİK ADIM 

BY.10* Durdurucu ile testere arasında kalan mesafeyi üretimde istenilen boya göre ayarlar. KRİTİK ADIM 

BY.11* Su vanasını açarak su verir. KRİTİK ADIM 

BY.12* Kullanım talimatına uygun şekilde makineyi çalıştırır. KRİTİK ADIM 

 

 



 

 

 

 

 

BY.16* Durdurucu ile ilk testere arasında kalan mesafeyi üretimde istenilen boya göre 
ayarlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.17* Diğer testereleri de aynı boyda olmak üzere birinci ayarlanmış testereye göre ayarlar. KRİTİK ADIM 

BY.18* Su vanasını açarak makineyi kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırarak kesimi 
gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.21* Testere kesim payını hesaplayarak testereyi levha plakayı uzun kenar boyunca 
ebatlama yapacak şekilde ayarlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.22* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar. KRİTİK ADIM 

BY.23* Makineyi kullanım talimatına uygun şeklide çalıştırarak kesimi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.27* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar. KRİTİK ADIM 

BY.30* İki bıçak arası mesafeyi şeriti sıfır hata ile kesecek şekilde ayarlar ve sabitler. KRİTİK ADIM 

BY.32* Su vanasını yeterli su gelecek şekilde açar. KRİTİK ADIM 

BY.33* Makineyi kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırarak kesimi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.39* Uygun şekilde suyu levha- plakaya verir. KRİTİK ADIM 

BY.40* Sipariş çerçevesinde amiri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda makinede 
levha-plakayı keser. 

KRİTİK ADIM 

BY.42* Kumanda panosuna amirinin talimatı doğrultusunda boyut değerlerini girerek kesimi 
başlatır. 

KRİTİK ADIM 

 
  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

(**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar ile bu 
işlemi simule edebilir. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 17UY0315-3/B3 Yüzey İşleme 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek 
muhafaza eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.5* Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.6* İş süreçlerinde çevresel etki ve risklere karşı gerekli tedbirleri alır. KRİTİK ADIM 

BY.7* İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır. KRİTİK ADIM 

BY.8* Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir. KRİTİK ADIM 

BY.9* İşlem görecek taşın sertliğine ve yüzey özelliklerine göre cilalama işleminde kullanılacak 
abrasivleri seçerek sıralamasını kalından inceye (küçük numaradan büyüğe) doğru olacak 
şekilde makinenin kafa sayısına göre yapar. 

KRİTİK ADIM 

BY.11* Abrasivleri kontrol ederek işlev yapamayacak durumda olanları yeniler. KRİTİK ADIM 

BY.12* Su vanasını açarak, makine talimatları doğrultusunda cilalama yüzeyine su 
püskürtülmesini sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.13* Cila makinesini kullanım talimatına uygun şekilde çalıştırır. KRİTİK ADIM 

BY.15* İhtiyaç duyulan parlaklık için gerekli olan bant hızını ayarlar. KRİTİK ADIM 

BY.17* Cila makinesinin kafa kapaklarını kaldırıp abrasivleri inceleyerek tükenmiş olanları yeniler. KRİTİK ADIM 

BY.18* Cilalanacak levha-plakanın kalınlığına ve aşındırılacak kısmına göre kalibrasyon kafalarının 
ve cila kafalarının ayarlarını makineye girer. 

KRİTİK ADIM 

BY.20* Kalibrasyon ve cila kafalarının uygun basınç ile levha-plakanın üzerine inmelerini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.22* Makine kullanım talimatına göre cila işlemini başlatır. KRİTİK ADIM 

BY.28* Su besleme vanasını açarak yüzeye makine talimatları doğrultusunda su verir. KRİTİK ADIM 



 

 

 
 

 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

(**) Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar ile bu 
işlemi simule edebilir. 
 
 
 


