ALÇI LEVHA UYGULAYICISI
Uygulama Sınavı Sorularının Kapsadığı Konular
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
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

Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.

02

İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.

03

Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar

04

Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler

05

İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.

06

Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup
olmadığını açıklar.

07

Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.

08

Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.

09

Kullanacağı araç gereçleri temin eder.

10

Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.

11

Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

12

İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.

13

Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

14

İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

15

İş planını yapar.

16

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

17

İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.

18

Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.

19

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama
yöntemlerini açıklar.
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20

Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.

21

Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağım açıklar.

22

Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.

A2: Alçı Levha Uygulama İşleminin 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)

Alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürütür:
01

Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.

02

Alçı levha uygulaması için hazırlıkları yapar.

03

İş planını yapar.

04

Yüzey kontrolünü yapar ve gerekli önlemleri alır.

05

Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirir.

06

Kot taşıma işlemini yapar.

07

Gerekli yalıtım bantlarının taşıyıcı profillere sabitler

08

İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.

Alçı levha ile asma tavan yapar:
09

Taşıyıcı profillerle asma tavan sistemini yapar.

10

Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.

11

Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

Alçı levha ile bölme duvar yapar:
12

Taşıyıcı profillerle bölme duvar sistemini yapar.

13

Alçı levhayı taşıyıcı profillere ilk yüzünden monte eder.
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14

Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirir.

15

Alçı levhayı diğer yüzden taşıyıcı profillere monte eder.

Alçı levha ile taşıyıcı profiller kullanarak duvar kaplama yapar:
16

Taşıyıcı profillerle duvar kaplama sistemini yapar.

17

Duvar kaplamasında yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlar.

18

Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.

Alçı levha ile yapıştırma alçısı kullanarak giydirme duvar yapar:
19

Yüzey hazırlığı yapar.

20

Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlar.

Uygulama sonrası yüzey işlemlerini yapar:
21

Derz filelerini derzlere çeker.

22

Köşe profili yerleştirir.

23

Derz dolgusu yapar.

24

Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapar.

İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütür:
25

İş sonu kontrolleri yapar.

26

Çevre temizliğini yapar.

