
           
 

 

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma 

Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. 
 

Sıra Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi) 

01 Çalışma alanı ve çevresinde dikkat edilmesi gereken durumları açıklar. 

02 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uyarı işaret ve levhaları açıklar. 

03 Kazaya sebebiyet verecek davranışları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri 

listeler. 

04 Çalışacağı alanının gereken güvenlik donanım kontrolünü nasıl yapacağını açıklar. 

05 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler. 

06 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler. 

07 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını neye göre ve nasıl belirlediğini açıklar. 

08 Uygulama öncesi yüzey üzerinde hangi durumlarda temizlik ve onarım yapması gerektiğini açıklar. 

09 Kalıpları nasıl kontrol edeceğini açıklar. 

10 Çalışma yapılacak yüzeyde hangi kontrolleri, nasıl yapması gerektiğini açıklar. 

11 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini açıklar. 

12 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını 

açıklar. 

13 Atıkları neye göre ayrıştıracağını ve nasıl depolayacağını açıklar. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

A2: Kartonpiyer Uygulayıcısı 

Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. 

A2 yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla ile ilgili çoktan 

seçmeli test soruları yer alır. 
 

Sıra Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi) 

01 Kalıbı nasıl döküme hazır hale getireceğini açıklar. 

02 Alçı karışımının (şerbeti) nasıl hazırlanması gerektiğini açıklar. 

03 Alçının kalıp yüzeyine yerleşmesi için dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

04 Kartonpiyer (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) oluşturmada kullanılacak malzemenin nasıl 

hazırlanacağını açıklar. 

05 Tutunmayı artırmak (aderansı) için kartonpiyerin (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) 
yapıştırılacağı yüzeyde ne yapması gerektiğini açıklar. 

06 Yapıştırılacak kartonpiyerin (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) hizasını ve düzgünlüğü 

sağlamak için ne yapması gerektiğini açıklar. 

07 Kartonpiyerin (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) yapıştırılmasında kullanılacak alçı 

harcının nasıl hazırlanacağını açıklar. 

08 Kartonpiyeri (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) yapıştırmadan önce uygulama yapılacak 

yüzeye ne yapması gerektiğini açıklar. 

09 Ek yerlerinin, boşlukların rötuşunun nasıl yapılacağını açıklar. 

10 Bitmiş kartonpiyerin (söve, sütun, döşeme, kemer, perdelik vb.) yüzeyini ve düzgünlüğünü nasıl 

kontrol edeceğini açıklar. 

11 Son düzeltme işleminde neler yapması gerektiğini açıklar. 

 


