İSKELE KURULUM ELEMANI
Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır.
Yapılacak uygulama sınavında A1 yeterlilik birimi kapsamında aşağıdaki maddelerle ilgili beceri ve yetkinlikler
ölçülecektir.
Sıra

Konu (Ölçülmesi planlanan beceri / yetkinlik)

01

İş sağlığı ve güvenliği için uygun KKD’leri kullanır.

02

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır.

03

Alanı güvenlik şeridi ile çevirir.

04

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

05

Yüksekte çalışma kurallarına uyar.

06

Projeye uygun olarak listelenen malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilerek, listeye
uygunluğunu, kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder.

A2: İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır.
Yapılacak uygulama sınavında A2 yeterlilik birimi kapsamında aşağıdaki maddelerle ilgili beceri ve yetkinlikler
ölçülecektir.
Sıra

Konu (Ölçülmesi planlanan beceri / yetkinlik)

01

İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar.

02

Taban kalaslarını iskele planına göre yerleştirir.

03

Ayarlı ayak millerini (taban plakası) taban kalasına çivileyerek sabitler.

04

Ayarlı ayak milinin üzerine başlangıç dikmesini yerleştirir.

05

İlk yatay bağlantı elemanlarını başlangıç dikmelerine bağlayarak sistemi teraziye alır.

06

Temel kurulum tamamlandıktan sonra köşegenlerin çaprazlama (gönye) kontrollerini yapar.

07

Dikey, yatay ve çapraz elemanları sırasıyla tekniğine ve kuralına uygun olarak yerleştirir.

08

Çalışma/yürüme platformlarını kurar.

09

Planına uygun merdiveni kurar.
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10

Sistemin son kez terazi kontrolünü yapar.

11

Gerekli güvenlik önlemlerini alarak üst katlara çıkar.

12

Diz ve bel hizasındaki korkulukları yerleştirir.

13

Süpürgelikleri (topuklukları) yerleştirir.

14

İskele planına göre çaprazları bağlar.

15

İskele planına göre payandaları monte eder.

16

İskelenin genel kontrolünü yapar.

17

Yetkili ile birlikte genel kontrolü yapar, eksik varsa giderir yoksa iskele kullanıma uygundur levhasını
asar.

18

“İskele kullanım dışıdır” levhasını asar.

19

Kısa kenardan başlayarak yatay elemanları söker.

20

Dikey elemanları söker.

21

Çalışma/yürüme platformunun sökümünü bir alt kattan yapar.

22

Ayarlı ayakları taban kalaslarından söker.

23

İskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.

24

İskele elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.

25

İskele çalışma sahasındaki işaret ve levhaları kaldırır.

