
 

 

 

 

 
 18UY0379-4/A2 Galeri Tesisat İşlerini Yaptırma 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 18UY0379-4/B1 Klasik Sistemde Galeri Açma İşlemini Yürütme 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 
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BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

BY.14* Çalışma alanını işyeri talimatları doğrultusunda kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.20* Uygun ekipman kullanarak kontrollü bir şekilde kavlakların düşürülmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.22* Tespit edilmiş yerlerin tahkimat yapmaya uygun hale getirilmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

   (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 18UY0379-4/B2 Mekanize Sistemde Galeri Açma İşlemine Destek Verme 
 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

BY.17* Topograf tarafından belirlenen kesit alanında kazı yapılırken galeri açma makinesi 
operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek kesit açılmasına yardımcı olur. 

KRİTİK ADIM 



 

 

BY.19* Galeri açma makinesi operatörünü el veya lamba işareti ile yönlendirerek direk diplerinin 
açılmasına yardımcı olur. 

KRİTİK ADIM 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 18UY0379-4/B3 Çelik Bağ ile Tahkimat Yaptırma 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

BY.15* Oluşan yüzey bozukluklarını tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.20* Direklerin direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.21* Direklerin uygun malzeme (pabuç, kelepçe, oynar başlık) ile birleştirilmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.22* İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atılmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.24* Bağlanan bağın etrafının uygun malzeme ile kamalanmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.25* Bağların, sıktırma takozu veya gerdirme aparatları ile sabitlenmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.27* Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukların uygun malzeme ile doldurulmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 



 

 

 

 

 18UY0379-4/B4 Ahşap Bağ ile Tahkimat Yaptırma 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

BY.15* Oluşan bozuklukları tespit etmek amacı ile önceki tahkimatları kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.20* Direklerin direk dibi çukuruna uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.21* Yan direkler ve boyunduruğa çinti açar. KRİTİK ADIM 

BY.22* Yan direkler ve boyunduruğu açılan çintiğin direklerin üzerine yerleştirilmesini sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.23* İki bağın arasındaki mesafeyi koruyarak uygun malzeme ile fırça atılmasını sağlar. KRİTİK ADIM 

BY.25* Bağ ile galeri yüzeyi arasında oluşan boşlukların uygun malzeme (köpük, domuz damı, 
ahşap ve benzeri) ile doldurulmasını sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.27* Bağlanan bağın etrafını uygun malzeme ile kamalanmasını sağlar KRİTİK ADIM 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 

 



 

 

 

 

 18UY0379-4/B5 Diğer Yöntemler ile Tahkimat Yaptırma 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.1* İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep 
telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını 
çıkarır. 

KRİTİK ADIM 

BY.2* Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu 
gözlük, toz maskesi, baret, burun koruyuculu güvenlik botu/çizmesi, oksijenli ferdi 
kurtarıcı maske, reflektif iş kıyafeti gibi) kullanır. 

KRİTİK ADIM 

BY.3* İşyerinde bulunan uyarıcı işaret ve levhalara uygun hareket eder. KRİTİK ADIM 

BY.4* Acil durumlarda acil durum prosedürlerini tam ve doğru olarak uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.6* İşlemlerin çevreye olası olumsuz etkilerine yönelik gerekli tedbirleri uygular. KRİTİK ADIM 

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

BY.10* Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler. KRİTİK ADIM 

BY.11* Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve 
ekipmanları belirler. 

KRİTİK ADIM 

BY.18* Beton mikserinin çalışma alanına getirilmesini sağlayarak püskürtme işlemini yaptırır. KRİTİK ADIM 

BY.21* Galeri yüzeyine açılan deliklere çimento veya reçine uygulanarak kaya saplamalarının 
sabitlenmesini sağlar. 

KRİTİK ADIM 

BY.23* Açılan deliklere pompa ile çimento veya kimyasal karışımı enjekte ettirir. KRİTİK ADIM 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 


