İNŞAAT İŞÇİSİ
Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular
Genel İnşaat İşleri
Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır.
Yapılacak uygulama sınavında aşağıdaki maddelerle ilgili beceri ve yetkinlikler ölçülecektir.
Sıra

Konu (Ölçülmesi planlanan beceri / yetkinlik)

01*

Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır. *

02

Kendisine verilen talimat doğrultusunda İSG ile ilgili alınan önlemlere uyar.

03

Yapacağı/yapılacak işlerde çalışma ortamının temiz bulunmasını sağlar.

04

Çalışma ortamında yer alan ahşap kalıp malzemelerini gösterir.

05

Birleştirilmiş ahşap kalıp malzemelerini kendisine gösterilen yere taşır.

06

Kendisine verilen ahşap kalıp malzemesini, tarif edilen ölçü ve özelliklerde hazırlar.

07

İş güvenliği kurallarına uyarak kalıpçının nezaretinde kalıpları söker.

08

Ahşap kalıpçının nezaretinde sökülen ahşap kalıpların temizliğini, bakımını ve istiflenmesini yapar.

09

Çalışma ortamında yer alan betonarme demircisinin kullanacağı donatı elemanlarını gösterir.

10

Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden betonarme demircisi nezaretinde keserek, gruplandırır.

11

Kesilen ve gruplandırılan donatı elemanlarını montaj yerlerine taşır.

12

Kalıp kanatları kapatılmadan önce, betonarme elemana uygun olan pas payı elemanlarını gösterir.

13

Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletleri gösterir.

14

Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletlerin taşınmasına yardımcı olur.

15

Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme işlemleri esnasında betoncuya nasıl yardımcı olacağını anlatır.

16

Çalışma ortamında yer alan duvarcının kullanacağı malzemeleri gösterir.

17

Örgü harcının yapılacağı yeri temizleyerek, harç için gerekli malzemeleri taşır.

18

Harç yapılacak yeri temizleyerek, harç için kullanılacak malzemeleri talimatlar doğrultusunda getirir.

19

Kullanılacak harcı, duvarcı/sıvacı nezaretinde belirtilen özellik ve kıvamda hazırlar.

20

Duvar örme işlemi esnasında duvarcıya malzeme tedarikini sağlar.
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21

Lento ve hatıl kalıplarını taşır.

22

Çalışma ortamında yer alan sıvacının kullanacağı malzemeleri gösterir.

23

Söve veya ön dökümlü elemanları montaj alanına taşır.

24

İş sonrası çalışma alanı ve çevre ile ilgili temizliği yapar.

* İşaretli maddeler, Kritik Kontrol Noktası olarak tanımlanmıştır. Bu maddelerde başarı sağlanamazsa, aday,
sınavdan başarısız sayılır.

