
 

 

 

 

 

 16UY0266-3/B1 Elmas Tel ile Blok 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* Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirir ve muhafaza eder.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.5* Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.6* İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli 
tedbirleri alır.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.7* İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.9* Bloğun devrileceği tarafa değişik parça boyutlarından oluşan malzemeyi yığarak, 
yastıklama yapılmasını sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.10* Ana kütle ile kesilen blok arasına uzun kenar boyunca çelikten yapılmış yeterince su yastığı 
veya hava yastıklarını yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.12 Kesilen bloğu şişme miktarı kadar ana kütleden uzaklaştırır.** SİMULE 

BY.13* Yüksek itme gücüne sahip hidrolik titanoları kullanma kılavuzlarında belirtilen şekilde 
kullanarak, değişik bom uzunlukları marifeti ile kesilen bloğu uygun değerde ana kütleden 
uzaklaştırır.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.14 Bir veya daha fazla ekskavatör ve yardımcı aparatları (panter ve riper) yardımı ile bloğun, 
devrilmesi planlanan tarafta hazırlanan yastık üzerine devrilmesini temin eder.** 

SİMULE 

BY.15* İş makinesi operatörünü yönlendirerek bloğun sayalama alanına getirilmesini sağlar.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

 

 

16UY0266-3 MERMER DOĞALTAŞ OCAKÇISI 

 



 

 

BY.16 Koruma panosunu uygun şekilde yerleştirir.** SİMULE 

BY.19* Talimatlara göre sayalamayı yapacağı doğrultular boyunca teli taşın etrafından dolaştırır. KRİTİK ADIM 

BY.20* Saya makinesini sayalama yapacağı yere göre hizalar. KRİTİK ADIM 

BY.21* Teli sayalama makinesinin kasnağına geçirerek, pense veya elle sıkar. KRİTİK ADIM 

BY.22* Telin gerginliğini kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.23* Hortumu telin arkasına gelecek şekilde tutturarak suyu açar. KRİTİK ADIM 

BY.24 Sayalama makinesi kullanım kılavuz içeriğine göre makineyi çalıştırarak sayalama yapar.** SİMULE 

BY.25 Sayalama devam ederken işlemi takip ederek sayalama işleminin devamını sağlar.** SİMULE 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 

 16UY0266-3/B2 Ana Kütlede Elmas Tel ile Büyük Kesim 

 

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* Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirir ve muhafaza eder.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.5* Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.6* İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli 
tedbirleri alır.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.7* İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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



 

 

BY.10 Makine kasnağındaki kauçuk lastiğin aşınmasını kontrol eder.** SİMULE 

BY.12* Makineyi kurulan rayların üzerine yerleştirir ve sabitler. KRİTİK ADIM 

BY.13* Deliklerin boyutlarını dikkate alarak ihtiyaç duyulacak tel uzunluğunu belirler. KRİTİK ADIM 

BY.16* Hazır vidalı ek veya sıkma aleti ile hazırlanan bakır eki kullanarak kılavuz ip yardımıyla 
elmas teli deliklerden çıkartarak bağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.17* Elmas teli makinenin kasnağına takar. KRİTİK ADIM 

BY.18* Makineyi telin gerginliğini sağlayacak şekilde ileri geri oynatır. KRİTİK ADIM 

BY.21* Elmas tel kesme makinesi rayların sonuna geldiğinde makineyi durdurur, ilk kesimin 
başladığı noktaya geri yürütür. 

KRİTİK ADIM 

BY.22* Bloğun devrileceği tarafa değişik parça boyutlarından oluşan malzemeyi yığarak, 
yastıklama yapılmasını sağlar.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.25* Kesilen bloğu şişme miktarı kadar ana kütleden uzaklaştırır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.26 Yüksek itme gücüne sahip hidrolik titanoları kullanma kılavuzlarında belirtilen şekilde 
kullanarak, değişik bom uzunlukları marifeti ile kesilen bloğu uygun değerde ana kütleden 
uzaklaştırır.** 

SİMULE 

BY.27* Bir veya daha fazla ekskavatör ve yardımcı aparatları (panter ve riper) yardımı ile bloğun, 
devrilmesi planlanan tarafta hazırlanan yastık üzerine devrilmesini temin eder.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 16UY0266-3/B3 Ana Kütlede Delik Açma 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

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

BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirir ve muhafaza eder.** 

SİMULE 

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

BY.5 Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.** SİMULE 

BY.6 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli 
tedbirleri alır.** 

SİMULE 



 

 

BY.7* İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.9 Makineyi ve aparatlarını kontrol ederek, delik açılacak yere taşır.** SİMULE 

BY.10* Kullanılacak tijleri fırçalar. KRİTİK ADIM 

BY.11* Tijleri yağlar. KRİTİK ADIM 

BY.12* Makinenin ucunu yerleştirmek için kompresör tabancası ile delik açar. KRİTİK ADIM 

BY.13* Makinenin ucunu deliğe yerleştirerek açılacak deliğin açısına göre dik durmasını sağlar.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.14* Germe zincirlerinin elverdiği uzunluğa göre zincir ucundaki kamaların içine sokulacağı, 
aralarında uygun açı bulunan, yönü delme aparatına doğru olacak şekilde, yatay ile uygun 
açı ile delikleri deler.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.15* Kamaları deliklere yerleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.16* Zincir kancalarını makineye takar. KRİTİK ADIM 

BY.17* Makinenin teraziyle yapılacak ayarlamaya göre dik ve sabit durması için zincirleri gerer.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.18* Kumanda ünitesinin makineye bağlantısını gerçekleştirir.** KRİTİK 
ADIM/SÜMİLE 

BY.19* İlk tiji makinaya takar. KRİTİK ADIM 

BY.20* Makineyi çalıştırarak delmeye başlar. KRİTİK ADIM 

BY.21* Dönme ve basınç ayarı yapar.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.22* İş planına uygun mesafeye kadar tijin kullanma kılavuzuna göre ekleme yaparak delme 
işlemine devam eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.24 Delme işlemi sonunda ilgili üstünü bilgilendirir.** SİMULE 

BY.25* Son taktığı tij yüzeye çıkıncaya kadar makineyi yukarıya çeker. KRİTİK ADIM 

BY.26* Son taktığı tiji çıkartır. KRİTİK ADIM 

BY.29 Kumanda ünitesi sökülerek makine ile birlikte taşınmaya hazır hale getirilir.** SİMULE 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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



 

 

 16UY0266-3/B4 Kollu Kesme Yöntemi ile Kesim 
 

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* Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirir ve muhafaza eder.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.5* Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.6* İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli 
tedbirleri alır.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.7* İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

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

BY.9* Makinenin kesme bölgesinde, varsa raylarda aşınma olup olmadığını kontrol eder.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.10 Kesme kolunu aracın taşınmasına uygun pozisyona alır.** SİMULE 

BY.12 Operatöre yönlendirme yaparak, taşınma sırasında makinenin zarar görmesini engeller.** SİMULE 

BY.14* Makine raylarını kesim yapılacak yere kurar. KRİTİK ADIM 

BY.15* Terazi ile ölçüm yaparak, ölçümlere uygun şekilde makinedeki pistonları kullanarak 
makineyi dengeye getirir.** 

KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.16* Kollu kesim makinesini iş talimatına uygun açıya getirerek yatay kesim yapar.** KRİTİK 
ADIM/SİMULE 

BY.17* Kesim yaptığı yerin ön kısmına ucu halkalı çelik mastarları yerleştirir veya yerleştirilmesini 
sağlar. 

KRİTİK ADIM 

 

 
       (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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



 

 

 
 16UY0266-3/B5 Metal Yaprak ve Kamalama Yöntemi ile Kesim 

 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

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

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* Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda 
yerleştirir ve muhafaza eder.** 

KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

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

BY.5* Yapılan işlemlerde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

BY.6* İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli 
tedbirleri alır.** 

KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

BY.7* İşlemlerde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.** KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

BY.9* Kesilecek alan için yeterli yaprak ve kamayı hazırlar.** KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

BY.10* Kompresöre kısa matkap ucunu yerleştirerek belirlenen aralıklarla delikler açar. KRİTİK ADIM 

BY.11* Açılacak deliğin derinliğine göre kademeli olarak matkap ucunu değiştirir.** KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

BY.12* Taşın açılması istenen yöne doğru yapraklar kama ile birlikte açılan deliğe yerleştirilir. KRİTİK ADIM 

BY.13* Balyoz veya benzeri bir araçla, kamanın yaprağa yeterli miktarda girmesini sağlayacak 
şekilde kamayı çakar.** 

KRİTİK 
ADIM/SUMİLE 

 
             (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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


