
 

 

 

 

 
 16UY0267-4/A2 Hazırlık, Ebatlama ve 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* İmalat montaj ve yüzey bozuklarını da göz önünde bulundurarak ölçü alır. KRİTİK ADIM 

BY.10 Ölçü farklarını kroki üzerinde belirtir.** SİMULE 

BY.11 Pah kırılması yapılması gereken yüzeyleri resim üzerinde gösterir veya yazıyla 
belirtir.** 

SİMULE 

BY.12* Kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizer. KRİTİK ADIM 

BY.13* Taş üzerine uygulanacak işlemlere göre mermer ve doğaltaşların kristal yapısını göz 
önünde bulundurarak, ölçüler doğrultusunda gereken mermer-doğaltaş ebatlarını 
ve gerçekleştirilecek yüzey işlemlerini belirler.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.15* Üretim biçimine göre ihtiyaç duyulan oymakabartma-delme, kesme-kırma-silme-
parlatma, mozaik yapma makine, araç, gereç ve malzemelerini belirler.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.17* Tekli baş kesme yapılacak plakayı testere yuvasının bulunduğu kenara yapışacak 
biçimde yerleştirerek, durdurucuya değinceye kadar ileriye sürer. 

KRİTİK ADIM 

BY.18* Su püskürtme vanasını açarak, kesime su püskürtülmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.19* Makine vasıtası ile kesimi yapar. KRİTİK ADIM 

 

 

16UY0267-4 MERMER-DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT 
ELEMANI  

 



 

 

BY.21* Yan kesme makinesi ile kesilecek parçayı, uzun kenarı yan kesme makinesinin 
mastar kenarına yapışacak şekilde yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.23* Su püskürtme vanasını açar, kesime su püskürtülmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.24* Makinenin başlat/bitir düğmesi vasıtası ile kesimi yapar. KRİTİK ADIM 

BY.25* Spiral kesme taşını, el aparatına koyup mandalı sıkarak yerleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.27* Spiral el aparatı vasıtası ile kesme taşını bu çizginin üzerinde bastırarak ve ileriye 
doğru hareket vererek kesim işlemini gerçekleştirir. 

KRİTİK ADIM 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 16UY0267-4 /A3 Temel 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* 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* Malzemeyi uygun yere taşıyarak, makineyi çalışmaya hazır hale getirir.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.12 Yapılacak işleme göre makinenin ayarlarını tamamlar.** SİMULE 

BY.13 Talimata uygun şekilde yüzeye püskürtme şeklinde su gönderir.** SİMULE 

BY.14* Makineyi çalıştırarak, belirtilen işlemi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 



 

 

BY.15* El aletine yapacağı işleme göre (parlatma, çekiçleme, honlama, fırçalama) uygun 
başlığı takar. 

KRİTİK ADIM 

BY.16* İş planında belirtilen işlemi gerçekleştirir.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 16UY0267-4/B1 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* 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* Yüzeyin aside maruz kalmasını istemediği kısımları asitten etkilenmeyen bir madde 
ile kaplar. 

KRİTİK ADIM 

BY.10* Asidin yüzeye etki etme şiddetini hidroklorik asidi %50 veya %70 arası bir değerde 
seyrelterek ayarlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.11* Seyreltilmiş asidi bir fırça vasıtası ile işlenecek alana sürerek, uygular. KRİTİK ADIM 

BY.12 Köpürme hadisesi sona erdiğinde yüzeyi bol su ile yıkayarak temizler.** SİMULE 

BY.14* Aşındırma taşlarının hazneye koyar. KRİTİK ADIM 

BY.15 Eskitilecek malzemenin sertliğine göre eskitme süresini ayarlar.** SİMULE 



 

 

BY.16* Vibratör veya tamburu çalıştırır. KRİTİK ADIM 

BY.19* Ateş çıkış sibobunu, ateşin kalınlığını, üfleme şiddetini taşa olan mesafesini ayarlar. KRİTİK ADIM 

BY.22* Taşın ilerleme hızına, ateşin taşın üzerinde sağa ve sola gezinme hızını ayarlar. KRİTİK ADIM 

BY.23* Yüzey yakma işlemini gerçekleştirir.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.24* Yüzeyi patlatılacak taşın geniş yüzeyini makinenin mastar kenarına yapışacak 
şekilde yerleştirir. 

KRİTİK ADIM 

BY.26* Bu işlemi taş yüzeyinin tamamı kırıcı tarafından kırılıncaya kadar devam eder. KRİTİK ADIM 

BY.27* Levhalara uygulanacak pah şekline göre ilgili aparatı makineye takar. KRİTİK ADIM 

BY.29* Bantın üzerine su püskürtme vanasını açar. KRİTİK ADIM 

BY.30* Banta ileri doğru hareket vererek pah işlemini başlatır. KRİTİK ADIM 

BY.32 Kumlama makinesinin hava basıncını ayarlar.** SİMULE 

BY.34 Yüzeye işlenecek motife göre püskürtme zaman, aralık ve bant hızını ayarlar.** SİMULE 

BY.35* Kumlanacak malzemeyi bantın üzerine yerleştirir KRİTİK ADIM 

BY.36* Makineyi çalıştırıp, banta hareket vererek kumlamayı gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

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

 

 16UY0267-4/B2 Oyma-Kabartma 
 

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.11 Mermer üzerine desenin doğru aktarıldığını kontrol eder.** SİMULE 

BY.13* Keski, kalem, murc gibi el aletleri, spiraller, gravür makinesi, pantograf, pnömatik 
hava tabansı, asit kullanarak işi gerektiği şekilde gerçekleştirir.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.14* Mermer-doğaltaş iş parçasının resmini veya modelini çizer, ölçüleri iş parçası 
üzerine işler. 

KRİTİK ADIM 

BY.15* Mermer-doğaltaş iş parçasını tezgâha bağlamadan önce ayna ayaklarına takoz 
yapıştırır. 

KRİTİK ADIM 

BY.16* Bağlantı civatalarını kontrol ederek, civataları sıkılar.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.18* Tornada delik delme devir sayısı ve kesme hızına göre ilerleme miktarını belirler. KRİTİK ADIM 

BY.21* Delik delmeye en küçük çaplı matkapla başlar, çap büyüterek delik istenilen ebata 
gelinceye kadar işleme devam eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.22* Profil kalemlerini seçerek, bileyler. KRİTİK ADIM 

BY.23* Profil kalemlerini punto ekseninde olacak şekilde bağlama civatalarını sıkarak, 
bağlar.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.24 Tornada devir sayısı ve kesme hızına göre ilerleme miktarını belirler.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.26* Kaleme hem yatay hem dikey ilerleme vererek, eğimli yüzeylerin oluşmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 16UY0267-4/B3 Mozaik İşlemleri 
 

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* Mozaiği yapılacak motif, desen veya resmin çizimini yaparak, uygulanacağı alana 
göre ölçeklendirir.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.11* Plakaları istenilen ebatlara göre stripler halinde keser.  KRİTİK ADIM 

BY.12* Kesilmiş stripleri uygun makine ile iş talimatında belirtilen değişik her türlü şekilde 
benzer ölçülerde keser.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.13 Uygulamada kullanılamayacak parçaları ayırır.** SİMULE 

BY.14 Uygulamada kullanılacak parçaların kurutulmasını sağlar.** SİMULE 

BY.15* Uygulama büyüklüğüne göre bir platform hazırlar. KRİTİK ADIM 

BY.16* Platformun üzerine resim yerleştirerek, üzerini ince bir naylon ile kaplar. KRİTİK ADIM 

BY.18* Yapılacak resme veya portreye göre taşları ebatları ve renklerine göre hazırlar.** KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.19* Taşları tek tek desen üzerinde renklerine göre yapıştırarak üretimi gerçekleştirir. KRİTİK ADIM 

BY.22* Taşları görünecek yüzeyi kalıba gelecek şekilde dizer. KRİTİK ADIM 

BY.23* Kalıpların üzerine fileyi yapıştırır. KRİTİK ADIM 



 

 

BY.24 Üretilen kalıbın kurutulmasını sağlar.** SİMULE 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 

 16UY0267-4/B4 Su Jeti İşlemleri 

 

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* İstenen motif çizimlerini makinenin işlem programına aktarır.**  KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.11 Makinenin “x” ve “y” eksenlerini gözeterek çalışma başlama yeri olarak 0 noktasını 
belirler.** 

SİMULE 

BY.14* Makinenin haznesine 80 mesh ve daha ince abrasiv kumunu doldurur/var 
olduğunu kontrol eder.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

BY.16 Vanalarını açarak istenilen karışım ve basıncın meydana geldiğini kontrol eder.** SİMULE 

BY.18* Kesim esnasında su, hava abrasiv karışımının geldiği hortumu sürekli olarak 
gözetler, bir tıkanıklık olması halinde işlemi hemen durdurarak tıkanıklığı giderir.** 

KRİTİK ADIM/SİMULE 

 

 



 

 

 
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.  

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

 


