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ÖNSÖZ

Mermer-Doğaltaş  Özel  İmalat  Elemanı  (Sev ye  4)  Ulusal  Yeterl l ğ  5544  sayılı  Meslek

Yeterl l k Kurumu (MYK) Kanunu le anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tar hl  ve

29507  sayılı  Resm  Gazete’de  yayımlanan  Ulusal  Meslek  Standartlarının  ve  Ulusal

Yeterl l kler n  Hazırlanması  Hakkında  Yönetmel k  ve  27/11/2007  tar hl  ve  26713  sayılı

Resm  Gazete’de  yayımlanan  Meslek  Yeterl l k  Kurumu  Sektör  Kom teler n n  Kuruluş,

Görev,  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmel k  hükümler ne  göre  MYK’nın

görevlend rd ğ  Esk şeh r  T caret  Odası  tarafından  hazırlanmış,  sektördek  lg l  kurum ve

kuruluşların görüşler  alınarak değerlend r lm ş ve MYK Maden Sektör Kom tes  tarafından

ncelend kten sonra MYK Yönet m Kurulunca onaylanmıştır. 

Meslek  Yeterl l k Kurumu

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016          i



16UY0267-4 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Yayın Tar h :14/12/2016  Rev. No:00

GİRİŞ

Ulusal yeterl l ğ n hazırlanmasında, sektör kom teler nde ncelenmes nde ve MYK Yönet m

Kurulu  tarafından  onaylanarak  yürürlüğe  konulmasında  temel  ölçütler  Ulusal  Meslek

Standartlarının ve Ulusal Yeterl l kler n Hazırlanması Hakkında Yönetmel k’te bel rlenm şt r.

Ulusal yeterl l kler ç n temel ölçütler aşağıdak  şek lde tanımlanmıştır:

a) Ulusal yeterl l kler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak 

oluşturulur.

b)  Ulusal yeterl l kler katılımcı b r anlayışla hazırlanır ve lg l  tarafların görüş ve katkısı 

alınır.

c) Ulusal yeterl l kler, meslek  alana l şk n ş sağlığı ve güvenl ğ , çevre ve kal te le lg l  

hususları kapsar. 

d) Ulusal yeterl l kler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şek lde yazılır.

e) Ulusal yeterl l kler hayat boyu öğrenme lkes  çerçeves nde b rey n kend n  gel şt rmes n  

ve meslekte lerlemes n  teşv k eder. 

f) Ulusal yeterl l kler açık veya g zl  h çb r ayrımcılık unsuru çermez. 

g) Ulusal yeterl l kler, b rey n b lg , becer  ve yetk nl ğ n n kal te güvences  dâh l nde 

ölçülmes n  tem n eden unsurları çer r.
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REFERANS KODU MERMER-DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT ELEMANI ULUSAL
YETERLİLİĞİ

1  YETERLİLİĞİN ADI Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

2  REFERANS KODU 16UY0267-4

3  SEVİYE 4

4
 ULUSLARARASI 
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO  08:  7113  (Taş  ustaları  le  taş  kesme,  yarma  ve
oyma şler nde çalışanlar)

5  TÜR -

6  KREDİ DEĞERİ -

7

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

8  AMAÇ

Mermer-Doğaltaş  Özel  İmalat  Elemanı (Sev ye  4)
mesleğ n n  ver ml ,  kal tel  ve  standartlara  uygun  cra
ed lmes  ve sürdürüleb lmes  ç n;
- Adayların sah p olması gereken n tel kler ,  b lg , becer
ve yetk nl kler  tanımlamak,  
-Adayların,  geçerl  ve  güven l r  b r  belge  le  meslek
yeterl l ğ n  kanıtlamasına olanak vermek, 
-Eğ t m s stem ne, sınav ve belgelend rme kuruluşlarına
referans ve kaynak oluşturmaktır.

9  YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) – Ulusal Meslek Standardı 14UMS443-4

10  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11  YETERLİLİĞİN YAPISI

 11-a) Zorunlu B r mler 
16UY0267-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenl ğ , Çevre ve Kal te 
16UY0267-4/A2: Hazırlık, Ebatlama ve Kes m
16UY0267-4/A3: Temel Yüzey İşleme

 11-b) Seçmel  B r mler 
16UY0267-4/B1: Yüzey İşleme
16UY0267-4/B2: Oyma Kabartma
16UY0267-4/B3: Moza k İşlemler
16UY0267-4/B4: Su Jet  İşlemler
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 11-c) B r mler n Gruplandırılma Alternat fler  ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın  meslek  yeterl l k  belges  alab lmes  ç n  zorunlu  yeterl l k  b r mler n n  tamamından  başarılı
olması gerekl d r. Bunun dışında steyen k ş ler B grubu yeterl l k b r mler n  de almayı terc h edeb l rler.

12  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Mermer-Doğaltaş  Özel  İmalat  Elemanı  (Sev ye  4)  Meslek  Yeterl l k  Belges n  elde  etmek  steyen
adaylar  b r mlerde  tanımlanan  sınavlara  tab  tutulur.  Yeterl l k  b r mler ndek  teor k  ve  performansa
dayalı sınavları her b r b r m ç n ayrı ayrı yapılab leceğ  g b  b rl kte de yapılab l r. Ancak her b r m n
değerlend rmes  bağımsız yapılmalıdır.

Yeterl l k  b r mler n n  geçerl l k  süres ,  b r m n  başarıldığı  tar hten  t baren  2  yıldır.  Yeterl l k
b r mler n n  b rleşt r lerek  b r  yeterl l ğ n  elde  ed leb lmes  ç n  tüm  b r mler n  geçerl l ğ n  koruyor
olması gerekmekted r

13  BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgen n geçerl l k süres  beş (5) yıldır.

14  GÖZETİM SIKLIĞI

Belge  geçerl l k  süres  çer s nde  adaylar  gözet me tab
tutulur. Adayın performansı belge aldığı tar hten t baren
2.  yıl  le  3.  yıl  arasında  sınav  ve  belgelend rme
kuruluşunca  bel rlenen  gözet m  yöntem  le
değerlend r l r.

Gözet m  sonucu  performansı  yeterl  bulunmayan  veya
gözet m  belge  sah pler nden  kaynaklanan  nedenlerle
yapılamayan  belge  sah pler n n  belgeler  askıya  alınır.
Belges n n  askıda  olma  neden  ortadan  kalkan  belge
sah pler n n  belgeler n n  geçerl l ğ  geçerl l k  süres
sonuna kadar devam eder.

15
BELGE YENİLEMEDE 
UYGULANACAK ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

5  yıllık  geçerl l k  süres n n  sonunda  belge  sah b n n
performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az b r
kullanılarak değerlend rmeye tab  tutulur;
a)  5  yıl  belge  geçerl l k  süres  ç nde  yeterl l k  belges
kapsamında en az toplamda 2 yıl  çalıştığına da r  resm
kayıt,
b) Yeterl l k kapsamında yer alan yeterl l k b r mler  ç n
tanımlanan  performansa  dayalı  sınavların  yapılması.
Değerlend rme  sonucu  olumlu  olan  adayların  belge
geçerl l k süreler  5 yıl daha uzatılır.

16
YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN 
KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

17
YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN 
SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Maden Sektör Kom tes

18
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86
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16UY0267-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenl ğ , Çevre ve Kal te 

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/A1

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenl ğ  önlemler n  açıklar.

Başarım Ölçütler :
1.1: Üret m sürec nde alınması gereken ş sağlığı ve güvenl ğ  önlemler n  açıklar. 
1.2: İş ve mak neye göre alması gereken güvenl k önlemler n  açıklar.
1.3: Ac l durum ve kazalarda yapması gerekenler  sıralar.

Öğrenme Çıktısı 2: Çevre koruma le lg l  önlemler  açıklar.

Başarım Ölçütler :
2.1: Çevre koruma gerekl l kler n  açıklar.
2.2: Kaynak tasarrufu ve ver ml  çalışmaya l şk n hususları açıklar.

Öğrenme Çıktısı 3: Kal te gerekl l kler n  açıklar.

Başarım Ölçütler :
3.1: İşe a t kal te gerekl l kler n  ve tekn k prosedürler  açıklar.
3.2: Kal te konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.
 

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: A1 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek A1-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek A1-2) ölçmel d r.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

Bu b r me yönel k becer  ve yetk nl k fadeler  d ğer b r mler n becer  ve yetk nl k kontrol l steler nde
tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu becer  ve yetk nl k fadeler n n ölçme ve değerlend rmes
yapılacaktır.
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 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

Adayın söz konusu b r mden başarılı  sayılması  ç n T1 sınavından  başarılı  olması  gerek r.  Yeterl l k
b r m n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.  

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016  – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İş Sağlığı ve Güvenl ğ
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamında güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ  

2. Mermer Doğaltaş Özel İmalat İşlemler nde Çevre Koruma
2.1. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde atıkların kaynakta ayrılması ve ger  dönüşüm 
2.2. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler

3. Mermer Doğaltaş Özel İmalat İşlemler nde Kal te
3.1. Kal te gerekl l kler  
3.2. Raporlama

EK A1- 2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1

Çalışmalar  esnasında,  ş  sağlığı  ve  güvenl ğ  ç n
gerekl  olan  ş  elb seler  ve  k ş sel  koruyucu
donanımlarını  ve  nasıl  kullanılması  gerekt ğ n
açıklar. 

A.1.1
A.1.4

1.1 T1

BG.2 İş sağlığı ve güvenl ğ  le lg l  mevzuat ve tal matları
açıklar.

A.1.1 1.1 T1

BG.3 Arıza uyarı şaretler  ve levhalarını açıklar. A.1.1 1.2 T1

BG.4 R sk  ve  tehl kel  durumların  neler  olduğunu  ve
alınması gerekl  önlemler  açıklar.

A.1.2 1.2 T1

BG.5 R sk faktörler n n azaltılmasına yönel k gerekl l kler
açıklar.

A.1.2 1.2 T1

BG.6 Ac l durumları yapması gerekenler  sıralar. A.1.5 1.3 T1

BG.7 Kaza durumunda yapması gerekenler  sıralar. A.1.3 1.3 T1
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No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.8 İş süreçler n n, şlemler n çevresel etk ler , r skler  ve
alınması gerekl  tedb rler  açıklar.

A.2.1 2.1 T1

BG.9
Kullanılan  c haz,  donanım  ve  araçların  çevresel
açıdan  olumsuz  etk  yaratab lecek  fonks yonlarının
güvenl  ve sağlıklı çalışma tedb rler n  açıklar.

A.2.1 2.1 T1

BG.10
Çalıştığı alanda (enerj , sarf malzemeler  ve benzer )
kaynakların  tasarruflu  b r  şek lde  kullanılmasına
l şk n alınab lecek tedb rler  açıklar.

A.2.2 2.2 T1

BG.11 Ver ml  çalışma kavramını ayırt eder. A.2.2 2.2 T1

BG.12 İş süreçler nde uyması gereken kal te gerekl l kler n
açıklar.

A.3.1 3.1 T1

BG.13 Mak ne,  alet,  donanım  ya  da  s stemler n  kal te
gerekl l kler n  açıklar.

A.3.1
A.3.2

3.1 T1

BG.14 Kal te  konusunda  yapması  gereken  raporlamayı
açıklar.

A.3.1
A.3.5

3.2 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

- 
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16UY0267-4/A2 HAZIRLIK, EBATLAMA VE KESİM YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Hazırlık, Ebatlama ve Kes m

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/A2

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler n  uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: İş önces  hazırlık şlemler n  gerçekleşt r r.

Başarım Ölçütler :
2.1: Ölçü alarak ç z m yapar.
2.2: S par şe uygun mermer-doğaltaş tem n eder.
2.3: Gerekl  mak ne, malzeme ve ek pmanı tem n eder.

Öğrenme Çıktısı 3: Kes m ve ebatlama şlemler n  yürütür.

Başarım Ölçütler :
3.1: Tekl  baş kesme mak nes  le kes m yapar.
3.2: Yan kesme mak nes  le kes m yapar.
3.3: Sp ral kullanarak kes m yapar.

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: A2 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek A2-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek A2-2) ölçmel d r.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) A2 b r m ne yönel k performansa dayalı  sınav Ek A2- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r.
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
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Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler

2. Hazırlık İşlemler
2.1. Mermer ve doğaltaş çeş tler
2.2. Mermer ve doğaltaşların özell kler
2.3. Temel ç z m ve şablon çıkartma
2.4. Temel ölçü b r mler

3. Ebatlama ve Kes m İşlemler
3.1. Mermer-doğaltaş malat tes sler n n genel şley ş
3.2. Mermer-doğaltaş kesme araçları

EK A2-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1
Ölçü  alırken  d kkat  ed lmes  gereken  hususları
açıklar.

B.1.1
B.1.2

2.1 T1

BG.2 Mermer ve doğaltaşların kr stal yapılarını ayırt eder. B.2.2 2.2 T1

BG.3
Mermer  doğaltaş  malatında  kullanılan  mak ne,
araç, gereç, malzeme ve ek pmanları açıklar.

B.3.1 2.3 T1
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No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.4
Tekl  baş kesme mak nes n n çalışma prens pler n
ve kullanımında d kkat ed lmes  gereken hususları
açıklar.

C.1.1
C.1.2
C.1.3

3.1 T1

BG.5
Yan  kesme  mak nes n n  çalışma  prens pler n  ve
kullanımında  d kkat  ed lmes  gereken  hususları
açıklar

C.2.1
C.2.2
C.2.3

3.2 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1 İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4 Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5 Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7 İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8 Çalışmayla  lg l  k ş lere  kal te  konusunda  rapor
ver r.

A.5.4 1.3 P1

*BY.9
İmalat montaj ve yüzey bozuklarını da göz önünde
bulundurarak ölçü alır.

B.1.2 2.1 P1

BY.10 Ölçü farklarını krok  üzer nde bel rt r.**
B.1.4
B.1.5

2.1 P1

BY.11
Pah  kırılması  yapılması  gereken  yüzeyler  res m
üzer nde göster r veya yazıyla bel rt r.**

B.1.6 2.1 P1

*BY.12 Krok , perspekt f ve yapım res mler n  ç zer. B.1.8 2.1 P1

*BY.13

Taş üzer ne uygulanacak şlemlere göre mermer ve
doğaltaşların  kr stal  yapısını  göz  önünde
bulundurarak,  ölçüler  doğrultusunda  gereken
mermer-doğaltaş  ebatlarını  ve  gerçekleşt r lecek
yüzey şlemler n  bel rler.**

B.2.2
B.2.3
B.2.4

2.2 P1

BY.14 Bel rlenen  yüzey  şlem  ve  ölçüler  karşılayacak
seç lm ş mermer ve doğaltaşları tem n eder.

B.2.5 2.2 P1
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No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.15

Üret m  b ç m ne  göre  ht yaç  duyulan  oyma-
kabartma-delme,  kesme-kırma-s lme-parlatma,
moza k  yapma  mak ne,  araç,  gereç  ve
malzemeler n  bel rler.**

B.3.1 2.3 P1

BY.16 Durdurucu  le  testere  arasında  kalan  mesafey
üret mde sten len boya göre ayarlar.

C.1.1 3.1 P1

*BY.17
Tekl  baş kesme yapılacak plakayı testere yuvasının
bulunduğu kenara yapışacak b ç mde yerleşt rerek,
durdurucuya değ nceye kadar ler ye sürer.

C.1.2 3.1 P1

*BY.18 Su  püskürtme  vanasını  açarak,  kes me  su
püskürtülmes n  sağlar.

C.1.3 3.1 P1

*BY.19 Mak ne vasıtası le kes m  yapar. C.1.4 3.1 P1

BY.20
Str p  durdurucuya  değ nceye  kadar  tekrar  ler ye
terek, şer t b t nceye kadar kes me devam eder.

C.1.6 3.1 P1

*BY.21
Yan  kesme  mak nes  le  kes lecek  parçayı,  uzun
kenarı  yan  kesme  mak nes n n  mastar  kenarına
yapışacak şek lde yerleşt r r.

C.2.1 3.2 P1

BY.22
Testere  kes m payını  hesaplayarak,  testerey  str p
levhayı  uzun  kenar  boyunca  ebatlama  yapacak
şek lde ayarlar.

C.2.2 3.2 P1

*BY.23
Su  püskürtme  vanasını  açar,  kes me  su
püskürtülmes n  sağlar.

C.2.3 3.2 P1

*BY.24
Mak nen n başlat/b t r  düğmes  vasıtası  le  kes m
yapar.

C.2.4 3.2 P1

*BY.25
Sp ral  kesme  taşını,  el  aparatına  koyup  mandalı
sıkarak yerleşt r r.

C.4.1 3.3 P1

BY.26 Kes lecek yüzeye, kesme ç zg s n  ç zer. C.4.2 3.3 P1

*BY.27
Sp ral el aparatı vasıtası le kesme taşını bu ç zg n n
üzer nde bastırarak ve ler ye doğru hareket vererek
kes m şlem n  gerçekleşt r r.

C.4.3 3.3 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kr t k adımlar.                                                          
(**)Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar le bu adımı 
s mule edeb l r. 
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16UY0267-4/A3 TEMEL YÜZEY İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Temel Yüzey İşleme

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/A3

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler n  uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: Parlatma şlem n  yapar.

Başarım Ölçütler :
2.1: Parlatma yapmak ç n malzemey , mak ne ve ek pmanı hazırlar.
2.2: Mermer-doğaltaş yüzey n  parlatır.

Öğrenme Çıktısı 3: Mermer-doğaltaş yüzey n  çek çler.

Başarım Ölçütler :
3.1: İşlem yapılacak malzemen n çek çleme mak nes ne get r lmes n  sağlar.
3.2: Mak ney  kontrol ederek şlem ayarlarını yapar.
3.3: Kırılma yüzey ne su gönder r.
3.4: Çek çleme şlem n  gerçekleşt r r.

Öğrenme Çıktısı 4: Mermer-doğaltaş yüzey n  honlar.

Başarım Ölçütler :
4.1: Honlama mak nes n n hazırlığını yapar.
4.2: Malzemey  banta yerleşt r r.
4.3: Honlama şlem n  gerçekleşt r r.

Öğrenme Çıktısı 5: Mermer-doğaltaş yüzey n  fırça le şler.

Başarım Ölçütler :
5.1: İşlem yapılacak malzemen n fırçalama mak nes ne get r lmes n  sağlar
5.2: Mak nen n ayarlarını yapar.
5.3: Fırçalama şlem n  gerçekleşt r r.
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8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: A3 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek A3-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek A3-2) ölçmel d r.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) A3 b r m ne yönel k performansa dayalı  sınav Ek A3- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. 
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ  
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler

2. Parlatma İşlem
2.1. Parlatma mak neler  ve hazırlık
2.2. Yüzey partlatma şlemler

3. Çek çleme şlem
3.1. Çek çleme mak neler  ve hazırlık
3.2. Yüzey çek çleme şlemler
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4. Honlama İşlem
4.1. Honlama mak neler  ve hazırlık
4.2. Yüzey honlama şlemler

5. Yüzey  Fırçalayarak İşleme
5.1. Fırçalama mak neler  ve hazırlık
5.2. Yüzey fırçalama şlemler

EK A3-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1 Parlatma şlem nde kullanılab lecek metotları sıralar.
D.1
D.2
D.3

2.1 T1

BG.2
Çek çleme önces  kontrol ed lmes  gereken hususları
sıralar.

F.1.2
F.1.3

3.2 T1

BG.3
Yüzeye  su  gönderme  sırasında  d kkat  ed lmes
gereken hususları açıklar.

D.1.7
F.1.6
F.2.4
F.4.7

3.3 T1

BG.4
Malzemen n  mak neye  yerleşt r lmes nde  d kkat
ed lecek hususları açıklar

D.1
D.2
D.3

F.1.1
F.4.1
F.4.2
F.4.4
F.7.2

2.1
3.1
4.2
5.1

T1

BG.5
Honlama  sürec n n  kontrol  ed lmes nde  d kkat
ed lecek hususları sıralar.

F.4.2
F.4.3
F.4.4
F.4.5

4.3 T1

BG.6 Fırça le şleme süreçler n  sıralar. F.7
5.1
5.2
5.3

T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1
İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1
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No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4
Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5
Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7
İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8
Çalışmayla lg l  k ş lere kal te konusunda rapor 
ver r.

A.5.4 1.3 P1

*BY.9
Malzemey  uygun  yere  taşıyarak,  mak ney
çalışmaya hazır hale get r r.**

D.1
D.2
D.3

F.1.1
F.4.1
F.4.2
F.4.4
F.7.2

2.1
3.1
4.1
5.1

P1

BY.10 Malzemey  banda yerleşt r r.

D.1
D.2
D.3

F.1.1
F.4.1
F.4.2
F.4.4
F.7.2

2.1
3.1
4.2
5.1

P1

BY.11
İşlem  yapacağı  yüzeye  ve  yapılacak  şleme
(parlatma,  çek çleme,  honlama,  fırçalama)  uygun
mak ney  seçerek başlığı takar.

D.1
D.2
D.3

F.1.2
F.2.2

2.2
3.2
4.1
5.1

P1

BY.12
Yapılacak  şleme  göre  mak nen n  ayarlarını
tamamlar.**

D.1.3
D.1.5
F.1.4
F.4.6
F.4.8
F.7.3

2.1
3.2
4.1
5.2

P1
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No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

BY.13
Tal mata uygun şek lde yüzeye püskürtme şekl nde
su gönder r.**

D.1.7
F.1.6
F.2.4
F.4.7

3.3 P1

*BY.14
Mak ney  çalıştırarak,  bel rt len  şlem
gerçekleşt r r.

D.1.8
F.1.7
F.2.5
F.4.10

2.2
3.4
4.3
5.3

P1

*BY.15
El  alet ne  yapacağı  şleme  göre  (parlatma,
çek çleme, honlama, fırçalama) uygun başlığı takar.

D.3.1

2.2
3.2
4.1
5.1

P1

*BY.16 İş planında bel rt len şlem  gerçekleşt r r.**

D.1
D.2
D.3

F.1.2

2.2 P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kr t k adımlar.                                                        
(**)Performans sınavının uygulaması sırasında, önceden yapılandırılmış senaryolar le bu adımı 
s mule edeb l r.
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16UY0267-4/B1 YÜZEY İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Yüzey İşleme 

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/B1

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı  – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler n  uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: Mermer-doğaltaş yüzey n  as tle şler.

Başarım Ölçütler :
2.1: Malzemey  ve mak ney  şleme hazır hale get r r.
2.2: As t  uygun değere gelecek şek lde seyrelterek fırça le yüzeye uygular.
2.3: Yüzey  bol su le yıkar.

Öğrenme Çıktısı 3: Mermer-doğaltaş yüzey n  esk t r.

Başarım Ölçütler :
3.1: Malzemey  ve mak ney  şleme hazır hale get r r.
3.2: Mak ney  çalıştırarak yüzey  esk t r.

Öğrenme Çıktısı 4: Mermer-doğaltaş yüzey n  ateşle yakar.

Başarım Ölçütler :
4.1: Malzemey  ve mak ney  şleme hazır hale get r r.
4.2: Mak ney  çalıştırarak malzemey  yakar.

Öğrenme Çıktısı 5: Mermer-doğaltaş yüzey n  patlatır.

Başarım Ölçütler :
5.1: Malzemey  ve mak ney  şleme hazır hale get r r.
5.2: Mak ney  çalıştırarak taşı patlatır.
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Öğrenme Çıktısı 6: Mermer-doğaltaş yüzey ne pah yapar.

Başarım Ölçütler :
6.1: Malzemey  ve mak ney  şleme hazır hale get r r.
6.2: Mak ney  çalıştırarak taşı pahlar.

Öğrenme Çıktısı 7: Mermer-doğaltaş yüzey n  kumlar.

Başarım Ölçütler :
7.1: İşlem yapılacak malzemen n kumlama mak nes ne get r lmes n  sağlar.
7.2: Mak ney  çalışmaya uygun hale get r r.
7.3: Malzemey  banta yerleşt r r.
7.4: Kumlama şlem n  gerçekleşt r r.

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: B1 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek B1-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek B1-2) ölçmel d r.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) B1 b r m ne yönel k performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r.
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016     15



16UY0267-4/B1 Yüzey İşleme Yayın Tar h :14/12/2016  Rev. No:00

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler  

2. As tle Yüzey İşlem
2.1. As t hazırlanması
2.2. As tle yüzey şleme

3. Esk tme İşlem
3.1. Esk tme mak neler  ve hazırlık
3.2. Yüzey esk tme şlemler

4. Yakma İşlem
4.1. Yakma mak neler  ve hazırlık
4.2. Yüzey yakma şlemler

5. Patlatma İşlem
5.1. Patlatma mak neler  ve hazırlık
5.2. Yüzey patlatma şlemler

6. Pah Yapma İşlem
6.1. Pah mak neler  ve hazırlık
6.2. Yüzey pahlama şlemler

7. Kumlama İşlem
7.1. Kumlama mak neler  ve hazırlık
7.2. Yüzey kumlama şlemler

EK B1-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1
As tle  yüzey şleme uygulamasında  d kkat  ed lmes
gereken hususları açıklar.

F.6.4 2.2 T1

BG.2
As t  uygulanan  yüzey n  tem zlenmes nde
kullanılacak malzemey  ayırt eder.

F.6.6 2.3 T1

BG.3
Malzemelere  yapılacak  esk tme  şlem  süres n
tanımlar.

F.11.4 3.1 T1

BG.4
Ateşle yüzey yakma uygulamasında d kkat ed lmes
gereken hususları açıklar.

F.5.7 4.2 T1

BG.5
Patlatma  şlem nde  kullanılab lecek  malzeme
ebatlarını açıklar.

F.8.1 5.1 T1

BG.6
Kumlama  yapılacak  malzemen n  kumlama
mak nes n n  besleme  bandına  get r lmes nde  d kkat
ed lecek hususları açıklar.

F.3.1 7.1 T1
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No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.7
Malzemen n  mak neye  yerleşt r lmes nde  d kkat
ed lecek hususları açıklar.

F.2.3
F.3.1
F.3.5
F.5.4
F.8.2
F.11.2

2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.3

T1

BG.8
Kumlama şlem n n tak b  sırasında  d kkat  ed lecek
hususları açıklar.

F.3.6
F.3.7
F.3.8
F.3.9

7.4 T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Becer  ve Yetk nl k İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1
İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4
Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5
Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7
İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8
Çalışmayla  lg l  k ş lere  kal te  konusunda  rapor
ver r.

A.5.4 1.3 P1

*BY.9
Yüzey n as de maruz kalmasını stemed ğ  kısımları
as tten etk lenmeyen b r madde le kaplar.

F.6.2 2.1 P1

*BY.10
As d n yüzeye etk  etme ş ddet n  h droklor k as d
%50 veya %70 arası b r değerde seyrelterek ayarlar.

F.6.3 2.1 P1

*BY.11
Seyrelt lm ş  as d  b r  fırça  vasıtası  le  şlenecek
alana sürerek, uygular.

F.6.4 2.2 P1

BY.12
Köpürme had ses  sona erd ğ nde yüzey  bol su le
yıkayarak tem zler.**

F.6.6 2.3 P1

BY.13
V bratör veya  tamburun hazne  kapas teler ne göre
şer t veya ebatlı levhaları yerleşt r r.

F.11.2 3.1 P1

*BY.14 Aşındırma taşlarının hazneye koyar. F.11.3 3.1 P1
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No Becer  ve Yetk nl k İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

BY.15
Esk t lecek  malzemen n  sertl ğ ne  göre  esk tme
süres n  ayarlar.**

F.11.4 3.1 P1

*BY.16 V bratör veya tamburu çalıştırır. F.11.5 3.2 P1
BY.17 Esk tme süres  b tt ğ nde hazneler  boşaltır. F.11.6 3.2 P1
BY.18 Levhayı yakma mak nes n n ağzına yerleşt r r. F.5.2 4.1 P1

*BY.19
Ateş  çıkış  s bobunu,  ateş n  kalınlığını,  üfleme
ş ddet n  taşa olan mesafes n  ayarlar.

F.5.3 4.1 P1

BY.20
Mak ney  çalıştırır,  taşı  lerleme  bantı  üzer ne
yerleşt r r.

F.5.4 4.2 P1

BY.21
Banta ler  hareket vererek, yakılacak yüzey n ateşle
temasını tem n eder.

F.5.5 4.2 P1

*BY.22
Taşın lerleme hızına, ateş n taşın üzer nde sağa ve
sola gez nme hızını ayarlar.

F.5.6 4.2 P1

*BY.23 Yüzey yakma şlem n  gerçekleşt r r.** F.5.7 4.2 P1

*BY.24
Yüzey  patlatılacak taşın gen ş yüzey n  mak nen n
mastar kenarına yapışacak şek lde yerleşt r r.

F.8.2 5.1 P1

BY.25
Taşı kırıcı uca doğru mastara yapışmış olarak, ler
doğru ter.

F.8.3 5.2 P1

*BY.26
Bu  şlem  taş  yüzey n n  tamamı  kırıcı  tarafından
kırılıncaya kadar devam eder.

F.8.4 5.2 P1

*BY.27
Levhalara  uygulanacak  pah  şekl ne  göre  lg l
aparatı mak neye takar.

F.2.2 6.1 P1

BY.28 Levhaları bant üzer ne yerleşt r r. F.2.3 6.1 P1
*BY.29 Bantın üzer ne su püskürtme vanasını açar. F.2.4 6.2 P1

*BY.30
Banta  ler  doğru  hareket  vererek  pah  şlem n
başlatır.

F.2.5 6.2 P1

BY.31
Kumlama  yüzey  şlem  yapılacak  plaka,  şer t  ve
ebatlı  levhaları  kumlama  mak nes n n  besleme
ağzına get r lmes n  sağlar.

F.3.1 7.1 P1

BY.32 Kumlama mak nes n n hava basıncını ayarlar.** F.3.2 7.2 P1

BY.33
Kumun  boyutunu  ayarlayarak,  kum  haznes n
doldurur.

F.3.3 7.2 P1

BY.34
Yüzeye  şlenecek  mot fe  göre  püskürtme  zaman,
aralık ve bant hızını ayarlar.**

F.3.4 7.2 P1

*BY.35 Kumlanacak malzemey  bantın üzer ne yerleşt r r. F.3.5 7.3 P1

*BY.36
Mak ney  çalıştırıp,  banta  hareket  vererek
kumlamayı gerçekleşt r r.

F.3.6 7.4 P1

(*)  Performans  sınavında  başarılması  zorunlu  kr t k  adımlar.
(**)  Performans  sınavının  uygulaması  sırasında,  önceden  yapılandırılmış  senaryolar  le  bu  adımı
s mule edeb l r.
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16UY0267-4/B2 OYMA-KABARTMA YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Oyma-Kabartma 

2  REFERANS KODU ……….. / B2

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ -

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı  – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler n  uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: Uygulanacak desen  hazırlar.

Başarım Ölçütler :
2.1: Talebe ve yapılacak şleme uygun taşı seçer.
2.2: Seç len taşa ve taşın kullanılacağı ortama göre desen  uygular.

Öğrenme Çıktısı 3: Mermer-doğaltaş yüzey nde oyma kabartma yapar.

Başarım Ölçütler :
3.1: Hazırlanan desen  karbon kağıdı le yüzeye aktarır.
3.2: İşleme uygun aracı kullanarak şlem  gerçekleşt r r.

Öğrenme Çıktısı 4: Torna mak nes  le mermer-doğaltaş şler.

Başarım Ölçütler :
4.1: Torna mak nes  le del k deler.
4.2: Torna mak nes  le eğr sel yüzey şler.

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: B2 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek B2-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek B2-2) ölçmel d r.
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 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) B2 b r m ne yönel k performansa dayalı sınav Ek B2- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r.
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B2-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler

2. Desen Hazırlama
2.1. Mermer ve doğaltaş çeş tler
2.2. Mermer ve doğaltaşların özell kler
2.3. Desen ç z m tekn kler
2.4. Desen uygulamaları

3. Oyma Kabartma
3.1. Desen n mermer ve doğaltaş yüzey ne aktarımı
3.2. Mermer doğaltaş oyma kabarma aletler
3.3. Oyma ve kabartma şlemler

4. Torna Mak nes  İle Mermer Doğaltaş İşleme
4.1. Torna mak nes  le del k açma
4.2. Torna mak nes  le eğr sel yüzey şleme
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EK B2-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1
Mermer-doğaltaş  türler n n  kullanılab lecekler
ortamları sıralar.

G.1.1 2.1 T1

BG.2
Desen  hazırlama  sırasında  d kkat  ed lmes  gereken
hususları açıklar.

G.1.1
G.1.2
G.1.3

2.1 T1

BG.3
Desen n  yüzeye  aktarılması  ç n  yapılması  gereken
şlemler  sıralar.

G.2.1 3.1 T1

BG.4
Oyma kabartma şlemler nde kullanılan alet, araç ve
gereçler  ve bunların çalışma prens pler n  tanımlar.

G.2.3
G.2.4

3.2 T1

BG.5
Tornada  mermer-doğaltaş  şleme  sırasında  d kkat
ed lmes  gereken hususları açıklar.

E
4.1
4.2

T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No
Becer  ve Yetk nl k İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1 İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4 Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5
Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7 İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8
Çalışmayla  lg l  k ş lere  kal te  konusunda  rapor
ver r.

A.5.4 1.3 P1

BY.9 Müşter n n taleb  ve yapılacak şlem doğrultusunda
uygun taşı seçer.

E.1.1
E.1.2

2.1 P1

BY.10
Seç len  taşa  ve  taşın  kullanılacağı  ortama  göre
desen  uygular.

E.1.1
E.1.2

2.2 P1

BY.11 Mermer üzer ne desen n doğru aktarıldığını kontrol
eder.**

G.2.2 3.1 P1
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No
Becer  ve Yetk nl k İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

BY.12
Taş  c ns ,  desen n  detayları  ve  ş n  büyüklüğüne
göre  kullanacağı  alet,  araç  ve  gereçler  seçerek,
hazırlar.

G.2.3 3.2 P1

*BY.13
Kesk , kalem, murc g b  el aletler , sp raller, gravür
mak nes ,  pantograf,  pnömat k  hava  tabansı,  as t
kullanarak ş  gerekt ğ  şek lde gerçekleşt r r.**

G.2.4 3.2 P1

*BY.14 Mermer-doğaltaş  ş  parçasının  resm n  veya
model n  ç zer, ölçüler  ş parçası üzer ne şler.

E.2.1
E.3.1

4.1 P1

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

E.2.2
E.3.2

4.1 P1

*BY.16 Bağlantı  c vatalarını  kontrol  ederek,  c vataları
sıkılar.**

E.2.3
E.3.3

4.1 P1

BY.17
Kaba  ölçüler ne  göre  pr zmat k  olarak  kes lm ş
parçayı dört ayaklı aynaya ağaç takozlar yardımıyla
bağlar.

E.2.4
E.3.4

4.1 P1

*BY.18 Tornada del k delme dev r sayısı ve kesme hızına
göre lerleme m ktarını bel rler.

E.3.5 4.1 P1

BY.19 Matkabın punta eksen nde olup olmadığını kontrol
ederek, bağlar.

E.3.7 4.1 P1

BY.20 Hava üfleme veya soğutma suyunu devreye alarak
del k delme şlem ne başlar.

E.3.8 4.1 P1

*BY.21
Del k delmeye en küçük çaplı matkapla başlar, çap
büyüterek  del k  sten len  ebata  gel nceye  kadar
şleme devam eder.

E.3.9 4.1 P1

*BY.22 Prof l kalemler n  seçerek, b leyler. E.2.5 4.2 P1

*BY.23 Prof l  kalemler n  punto  eksen nde olacak  şek lde
bağlama c vatalarını sıkarak, bağlar.**

E.2.6 4.2 P1

BY.24 Tornada dev r sayısı ve kesme hızına göre lerleme
m ktarını bel rler.**

E.2.8 4.2 P1

BY.25 Prof l çaplarına d kkat ederek şleme sırasında çap
ölçü ve uzunluklarını kumpasla ölçer.

E.2.10 4.2 P1

*BY.26 Kaleme  hem  yatay  hem  d key  lerleme  vererek,
eğ ml  yüzeyler n oluşmasını sağlar.

E.2.12 4.2 P1

(*)  Performans  sınavında  başarılması  zorunlu  kr t k  adımlar.
(**)  Performans  sınavının  uygulaması  sırasında,  önceden  yapılandırılmış  senaryolar  le  bu  adımı
s mule edeb l r.
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16UY0267-4/B3 MOZAİK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Moza k İşlemler

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/B3

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler ne uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: Moza k yapımında kullanılacak taşları hazırlar.

Başarım Ölçütler :
2.1: Moza k yapılacak alanın ç z m n  yapar.
2.2: Moza k üret m nde kullanılacak plakaları tem n ederek str p şekl nde keser.
2.3: Str pler  uygun şek lde keser.
2.4: Kes len parçalardan uygun olanları seçerek kurutur.

Öğrenme Çıktısı 3: Derzs z moza k yapar.
Başarım Ölçütler :
3.1: Uygulama büyüklüğüne göre platformu ve uygulama resm n  hazırlar.
3.2: Taşları renk ve desenlere göre yapıştırarak moza k üret r.

Öğrenme Çıktısı 4: Derzl  veya kalıp le moza k yapar.

Başarım Ölçütler :
4.1: Yapılacak kalıplara göre taş büyüklükler n  seçer.
4.2: Taşları d zerek üret m  gerçekleşt r r.

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: B3 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek B3-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek B3-2) ölçmel d r.
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 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) B3 b r m ne yönel k performansa dayalı sınav Ek B3- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r.
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek B3-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B3-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l Durumlarda Çıkış ve Kaçış Prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler

2. Moza k Yapımında Kullanılacak Taşların Hazırlanması
2.1. Temel ç z m tekn kler
2.2. Plakaların str p şekl nde kes lmes
2.3. Str pler n moza k şekl nde kes lmes
2.4. Moza k parçalarının kurutulması

3. Derzs z Moza k 
3.1. Moza k uygulama platformu ve resm n hazırlanması
3.2. Taşları renk ve desenlere göre yapıştırarak moza k üret m

4. Derzl  veya Kalıp le Moza k
4.1. Yapılacak kalıba göre taş seç m
4.2. Taşları d zerek moza k üret m
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EK B3-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1
Moza k ç z m nde kullanılan ç z m ve ölçeklend rme
yöntemler n  açıklar.

H.1.1 2.1 T1

BG.2
Moza k üret m nde kullanılan str p kesme metotlarını
ve bu metotlarda kullanılan araçları ayırt eder.

H.1.4
H.1.5
H.1.6

2.3 T1

BG.3
Yapıştırıcı  kullanımında  d kkat  ed lmes  gereken
hususları sıralar.

H.2.5
H.3.3

3.2
4.2

T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1 İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4 Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5 Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7 İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8 Çalışmayla  lg l  k ş lere  kal te  konusunda  rapor
ver r.

A.5.4 1.3 P1

*BY.9
Moza ğ  yapılacak  mot f,  desen  veya  resm n
ç z m n  yaparak,  uygulanacağı  alana  göre
ölçeklend r r.**

H.1.1 2.1 P1

BY.10
Moza k  üret m nde kullanacağı  kal breden  geçm ş
honlu,  c lalı  veya  esk t lm ş  yüzey  şek ller nde
plakaları tem n eder.

H.1.2 2.2 P1

*BY.11
Plakaları  sten len  ebatlara  göre  str pler  hal nde
keser.

H.1.3 2.2 P1
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No Becer  ve Yetk nl k İfades
UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.12
Kes lm ş str pler  uygun mak ne le  ş  tal matında
bel rt len değ ş k her türlü şek lde benzer ölçülerde
keser.**

H.1.4
H.1.5
H.1.6

2.3 P1

BY.13 Uygulamada kullanılamayacak parçaları ayırır.** H.1.7 2.4 P1

BY.14 Uygulamada  kullanılacak  parçaların  kurutulmasını
sağlar.**

H.1.7 2.4 P1

*BY.15 Uygulama büyüklüğüne göre b r platform hazırlar. H.2.1 3.1 P1

*BY.16 Platformun üzer ne res m yerleşt rerek, üzer n  nce
b r naylon le kaplar.

H.2.2 3.1 P1

BY.17 Naylon üzer ne f berglas f ley  serer ve sab tler. H.2.3 3.1 P1

*BY.18 Yapılacak resme veya portreye göre taşları ebatları
ve renkler ne göre hazırlar.**

H.2.4 3.2 P1

*BY.19 Taşları  tek  tek  desen  üzer nde  renkler ne  göre
yapıştırarak üret m  gerçekleşt r r.

H.2.5 3.2 P1

BY.20 Üret len derzs z moza k n kurutulmasını sağlar. H.2.6 3.2 P1
BY.21 Yapılacak kalıplara göre taş büyüklükler n  seçer. H.3.1 4.1 P1

*BY.22 Taşları  görünecek  yüzey  kalıba  gelecek  şek lde
d zer.

H.3.2 4.2 P1

*BY.23 Kalıpların üzer ne f ley  yapıştırır. H.3.3 4.2 P1
BY.24 Üret len kalıbın kurutulmasını sağlar.** H.3.4 4.2 P1

(*)  Performans  sınavında  başarılması  zorunlu  kr t k  adımlar.
(**)  Performans  sınavının  uygulaması  sırasında,  önceden  yapılandırılmış  senaryolar  le  bu  adımı
s mule edeb l r.
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16UY0267-4/B4 SU JETİ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

1  YETERLİLİK BİRİMİ ADI Su Jet  İşlemler

2  REFERANS KODU 16UY0267-4/B4

3  SEVİYE 4

4  KREDİ DEĞERİ -

5

 A)YAYIN TARİHİ 14/12/2016

 B)REVİZYON NO 00

 C)REVİZYON TARİHİ -

6  YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Sev ye 4) Ulusal Meslek Standardı – 14UMS443-4

7  ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme Çıktısı 1: İSG, çevre ve kal te gerekl l kler n  uygular.

Başarım Ölçütler :
1.1: Gerçekleşt rd ğ  şlerde İSG kurallarını uygular.
1.2: Gerçekleşt rd ğ  şlerde çevre koruma gerekl l kler n  uygular.
1.3: Gerçekleşt rd ğ  şlerde kal te gerekl l kler n  uygular.

Öğrenme Çıktısı 2: İşlem önces  hazırlıkları yapar.

Başarım Ölçütler :
2.1: Ç z mler  mak ne şlem programına aktarır.
2.2: Ç z m parçalarının plaka üzer nde yerleş m n  sağlar.
2.3: Plakayı uygun şek lde yerleşt r r.
2.4: Su jet  alet n n kontroller n  yapar.

Öğrenme Çıktısı 3: Su jet  le mermer/doğaltaş şler.

Başarım Ölçütler :
3.1: Mak ney  çalıştırarak şlem  başlatır.
3.2: Kes len mot f parçalarını numaralandırır.

8  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 8 a) Teor k Sınav

(T1) Çoktan Seçmel  Sorularla Sınav: B4 yeterl l k b r m ne yönel k teor k sınav Ek B4-2’de yer alan
“B lg ler” kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. Teor k sınavda adaylara en az beş (5) soruluk 4 seçenekl
çoktan seçmel  ve her b r  eş t puan değer nde olan sorular sorulur. Çoktan seçmel  sorularla düzenlenm ş
sınavda  boş  bırakılan  veya  yanlış  cevaplandırılan  sorulardan  herhang  b r  puan  nd r m  yapılmaz.
Sınavda adaylara her soru ç n ortalama 1-2 dak ka süre ver l r. T1 sınavında soruların en az % 60’ına
doğru yanıt veren başarılı sayılır. Sınav soruları, bu b r mde T1 sınavı le ölçülmes  öngörülen tüm b lg
fadeler n  (Ek B4-2) ölçmel d r.

 8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) B4 b r m ne yönel k performansa dayalı sınav Ek B4- 2’de yer alan “Becer ler  ve Yetk nl kler”
kontrol l stes ne göre gerçekleşt r l r. 
(P1)  sınavına  g recek  adaylara,  mesleğe  l şk n  altyapıya  sah p  olup  olmadığının  anlaşılması  ç n ön
değerlend rme uygulanab l r.
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Becer  ve yetk nl kler kontrol l stes nde aday tarafından başarılması zorunlu kr t k adımlar bel rlen r. 
Adayın, performans sınavından başarı  sağlaması  ç n kr t k adımların tamamından başarılı  performans
göstermek koşuluyla sınavın genel nden asgar  % 80 başarı göstermes  gerek r. Performansa dayalı sınav
gerçek veya gerçeğ ne uygun olarak düzenlenm ş çalışma ortamında gerçekleşt r l r. Becer  ve yetk nl k
fadeler n n (Ek B4-2) tamamı performansa dayalı sınav le ölçülmel d r.

 8 c) Ölçme ve Değerlend rmeye İl şk n D ğer Koşullar

B r m ç n öngörülen sınavların geçerl l k süres  sınavın başarıldığı tar hten t baren 1 yıldır. B r m n elde
ed leb lmes  ç n başarılan sınav tar hler  arasındak  süre farkı b r yılı geçemez.
Yeterl l k b r mler n n geçerl l k süres  b r m n başarıldığı tar hten t baren 2 yıldır.

9
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)

Esk şeh r T caret Odası

10
YETERLİLİK BİRİMİNİ 
DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ 

MYK Maden Sektör Kom tes

11
MYK YÖNETİM KURULU ONAY 
TARİHİ VE SAYISI

14/12/2016 – 2016/86

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B4-1: Yeterl l k B r m n n Kazandırılması ç n Tavs ye Ed len Eğ t me İl şk n B lg ler

1. İSG, Çevre Koruma ve Kal te
1.1. Ac l durumlarda çıkış ve kaçış prosedürler  
1.2. Çalışma ortamındak  güvenl k ve sağlık şaretler  
1.3. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde çevre koruma gerekl l kler  
1.4. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde ş sağlığı ve güvenl ğ
1.5. Mermer doğaltaş özel malat şlemler nde kal te gerekl l kler

2. Su Jet  Hazırlık İşlemler
2.1. Su jet  yazılımları
2.2. Su jet  mak nes n n çalışma prens pler

3. Su Jet  İle Mermer/Doğaltaş İşleme
3.1. Su jet  mak nes n n kullanımı

EK B4-2: Yeterl l k B r m n n Ölçme ve Değerlend rmes nde Kullanılacak Kontrol L stes

a) BİLGİLER

No B lg  İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m  

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
 Aracı

BG.1
Su  jet  mak nes n n  ç z m programına  mot f  ç z m
aktarmayı açıklar.

I.1.2 2.1 T1

BG.2 Su jet  mak nes nde bulunan eksenler  sıralar. I.1.4 2.2 T1

BG.3
Su jet  mak nes n n uygulaması gereken bar basıncını
tanımlar.

I.2.1 3.1 T1

BG.4
Su jet  mak nes nde  tıkanıklık  olması  hal nde  tak p
ed lmes  gereken şlemler  sıralar.

I.2.2
I.2.3

3.1 T1

BG.5
Kes len  plakalarda  kullanılan  numaralandırma
usulünü açıklar.

I.2.4 3.2 T1
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b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No Becer  ve Yetk nl k İfades

UMS
İlg l

Bölüm

Yeterl l k
B r m

Başarım
Ölçütü

Değerlend rme
Aracı

*BY.1
İş önces nde saat, kolye, yüzük g b  aksesuarlarını
çıkarır.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.2

Yapacağı  şlere  göre,  tal matlara  uygun  k ş sel
koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz
maskes ,  baret,  dem r  uçlu  bot/ç zme,  fosforlu  ş
kıyafet  g b ) kullanır.

A.1.4 1.1 P1

*BY.3
Arıza hal nde yapılan çalışmaya a t uyarı şaret ve
levhalarını  tal matlar  doğrultusunda  yerleşt r r  ve
muhafaza eder.**

A.1.1 1.1 P1

*BY.4
Ac l durumlarda prosedürler  tam ve doğru olarak
uygular.**

A.1.5 1.1 P1

*BY.5
Yapılan  şlemlerde  atık  yönet m  gerekl l kler n
d kkate alarak çalışır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.6
İş  süreçler n n,  şlemler n  çevresel  etk ler  ve
r skler n  tanımlayarak  alınması  gerekl  tedb rler
alır.**

A.2.1 1.2 P1

*BY.7
İşlemlerde  kal te  tal matlarına  uygun  olarak
çalışır.**

A.3.4 1.3 P1

*BY.8
Çalışmayla  lg l  k ş lere  kal te  konusunda  rapor
ver r.

A.5.4 1.3 P1

*BY.9
İstenen  mot f  ç z mler n  mak nen n  şlem
programına aktarır.**

I.1.1
I.1.2

2.1 P1

BY.10
Program vasıtası  le  ç z m parçalarının,  en az f re
verecek şek lde plaka üzer nde yerleş m n  planlar.

I.1.3 2.2 P1

BY.11
Mak nen n “x” ve “y” eksenler n  gözeterek çalışma
başlama yer  olarak 0 noktasını bel rler.**

I.1.4 2.2 P1

BY.12
Plana  uygun  plakayı  mak ne  sehpasına  “0”
noktasına uygun b r şek lde yerleşt r r.

I.1.5 2.3 P1

BY.13 Parçaları numaralandırır. I.1.6 2.3 P1

*BY.14
Mak nen n haznes ne 80 mesh ve daha nce abras v
kumunu doldurur/var olduğunu kontrol eder.**

I.1.7 2.4 P1

BY.15 Su, hava ve abras v hortumlarını kontrol eder. I.1.8 2.4 P1

BY.16
Vanalarını  açarak  sten len  karışım  ve  basıncın
meydana geld ğ n  kontrol eder.**

I.1.9 2.4 P1

BY.17
Başlat  düğmes  le  2.500-3.000  bar  b r  basınç  le
hava,  su,  abras v  karışımını  taşın  üzer ne
göndererek, şlem  başlatır.

I.2.1 3.1 P1

*BY.18

Kes m  esnasında  su,  hava  abras v  karışımının
geld ğ  hortumu  sürekl  olarak  gözetler,  b r
tıkanıklık olması hal nde şlem  hemen durdurarak
tıkanıklığı g der r.**

I.2.2
I.2.3

3.1 P1

BY.19
Bütün  mot f  parçaları  plakadan  kes ld ğ nde,
üzerler ne mot f numaralarını yazar.

I.2.4 3.2 P1

(*)  Performans  sınavında  başarılması  zorunlu  kr t k  adımlar.
(**)  Performans  sınavının  uygulaması  sırasında,  önceden  yapılandırılmış  senaryolar  le  bu  adımı
s mule edeb l r.
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YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Yeterl l k B r mler

16UY0267-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenl ğ , Çevre ve Kal te Yönet m S stemler
16UY0267-4/A2: Hazırlık, Ebatlama ve Kes m
16UY0267-4/A3: Temel Yüzey İşleme 
16UY0267-4/B1: Yüzey İşleme 
16UY0267-4/B2: Oyma Kabartma 
16UY0267-4/B3: Moza k İşlemler
16UY0267-4/B4: Su Jet  İşlemler

EK2: Ter mler, S mgeler ve Kısaltmalar

ACİL DURUM PLANI: Kuruluşlarda meydana geleb lecek ac l durumlarda yapılacak ş ve şlemlere
da r b lg  ve uygulamaları çeren planı,

DERZ: İk  yapı öğes n  yatay veya düşey doğrultuda ayıran ve bağlayıcı özell kte başka b r malzeme
le doldurulmuş aralığı, 

DOĞALTAŞ:  Blok vereb len, kes leb len, kes ld ğ nde kenar ve köşe vereb len,  parlatılab len her
türlü yüzey şlem ne uygun, dekorat f anlamda özel el aletler  le sten len b ç me get r leb len doğal
olarak tab atta oluşmuş kayaçları, 

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını, 

İSG: İş Sağlığı ve Güvenl ğ n , 

KİŞİSEL  KORUYUCU  DONANIM  (KKD):  Çalışanı,  yürütülen  şten  kaynaklanan,  sağlık  ve
güvenl ğ  etk leyen b r veya b rden fazla r ske karşı koruyan, çalışan tarafından g y len, takılan veya
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve c hazları, 

LEVHA: Bell  kalınlıkları, boyutları ve geometr k şek ller  olan mermer veya doğaltaşları, 

MERMER: Kals yum karbonat veya magnezyum kals yum karbonat b leş ml  k reçtaşlarının basınç
ve sıcaklık etk s  le başkalaşım geç rerek yen den kr stalleşmes  sonucunda meydana gelen kayaçları,

PAH: Mermer ve doğaltaş levhalarının kenarlarının s vr l ğ n n g der lmes  şlem n , 

RİSK:  Tehl keden  kaynaklanacak  kayıp,  yaralanma  ya  da  başka  zararlı  sonuç  meydana  gelme
ht mal n , 

RİSK  DEĞERLENDİRMESİ:  İşyer nde  var  olan  ya  da  dışarıdan  geleb lecek  tehl keler n
bel rlenmes ,  bu  tehl keler n  r ske  dönüşmes ne  yol  açan  faktörler  le  tehl kelerden  kaynaklanan
r skler n  anal z  ed lerek  derecelend r lmes  ve  kontrol  tedb rler n n  kararlaştırılması  amacıyla
yapılması gerekl  çalışmaları,

SPİRAL: Zeng nleşt rme  tes sler nde  kullanılan  üst  beslemes nden  ver len  sulu  nce  cevher
döndürerek aşağı nd r rken merkezkaç kuvvet nden yararlanarak k  veya üç kal teye ayıran aygıtı, 

STRİP (ŞERİT): Bel rl  boy ve kalınlıkta kes lm ş mermer ve doğaltaş levhalarını, 

TEHLİKE: İşyer nde var olan ya da dışarıdan geleb lecek, çalışanı veya şyer n  etk leyeb lecek zarar
veya hasar verme potans yel n , 
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VİBRATÖR:  B r  kasaya  yerleşt r lm ş eleğ n kasa ağırlık merkez ne  yerleşt r lm ş  b r  tahr k
düzen n n  eksantr k  hareket  etmes  suret yle  eleğ  sten len  genl k  ve  frekansta  t treşt rerek
malzemen n elenerek, tane boyutlarına göre tasn f n  sağlayan düzen ,

fade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve D key İlerleme Yolları
-

EK 4: Değerlend r c  Ölçütler

Değerlend r c n n aşağıdak  şartlardan en az b r n  sağlıyor olması gerekmekted r:
 Ün vers teler n mermer doğaltaş malatı alanı le lg l  bölümler nde öğret m üyes  olmak,
 Mühend s olarak mermer doğaltaş malatı şler nde, en az 3 yıl çalışmış olmak,
 Mermer doğaltaş malatı şler nde en az 3 yıl eğ tmen olarak çalışmış olmak,
 Meslek yüksek okulu mezunu olmak ve mermer doğaltaş malatı şler nde en az 5 yıl çalışmış

olmak,
 Meslek l ses  mezunu olmak ve mermer doğaltaş malatı şler nde en az 7 yıl süreyle çalışmış

olmak.

B4 b r m nde sınav yapacak değerlend r c  ç n;

 En az l se mezunu olmak ve en az 3 yıl su jet  kullanımına l şk n tecrübe sah b  olmak.

Yukarıdak  özell klerden en az b r ne sah p olan ve ölçme ve değerlend rme sürec nde görev alacak
değerlend r c lere;  sınav ve belgelend rme kuruluşları  tarafından  meslek  yeterl l k  s stem ,  k ş n n
görev  alacağı  ulusal  yeterl l k(ler),  lg l  uluslararası/ulusal  meslek  standart(lar)ı,  ölçme-
değerlend rme, ölçme-değerlend rmede kal te güvences  ve İSG konularında eğ t m sağlanmalıdır.
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