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   Liste içeriğindeki yer alan konular ilgili ulusal yeterlilikten alınmıştır. 

 

 

Sıra 
No 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ ORGANİZASYONUNUN YAPILMASI YETERLİLİK BİRİMİ 

1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’lerin kullanır 

2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar. 

3 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. 

Sıra 
No 

İNŞAAT BOYACILIĞINDA GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ 

1 Yüzeyi kontrol eder.  
 2 Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir. 

3 
Metal yüzeylerde varsa çapak, kaynak izlerinin ve pasların mekanik ve/veya kimyasal yollarla 
temizliğini yapar. 

4 
Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarının ve ahşaptaki fazla reçinelerin pürmüz veya emprenye ile 
arındırır. 

5 Yüzeylerin tozdan, kirden, yağdan, küften temizler.  

6 
Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama, zımparalama, tel fırça, 
basınçlı su, yapı kimyasalları ve kumlama vb. yöntemleri ile yüzey temizliğinin yapar.  

7 Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaların (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden ayırır. 
8 Gerekiyorsa, işin gerektirdiği basit iskelelerin kurulması ve iş bitiminde söker. 

9 
Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeleri (çimento esaslı 
yüzey düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik, akrilik-poliüreten, vb.) hazırlar.  

10 
Ürün uygulama malzemelerinin ve ekipmanın (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) kullanıma hazır 
hale getirir.  

11 
Eşyaların ve boyanmayacak alanların (kapı, pencere, süpürgelik) kağıt maskeleme bandı ile 
bantlanması ve/veya koruyucu örtü ile kaplar. 

12 Macunun teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar.  

13 Spatula veya mala ile macunun yüzeye uygular.  

14 
Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan sonra uygun zımpara ile 
zımparalama işlemini yapar.  

15 Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğinin yapar.  

16 Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana rötuş yapar. 

17 Yüzeylere göre seçilmiş astarların teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır hale getirir 

18 
Astar işleminin teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi yardımcı 
araçlarla uygular 

19 
Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun 
olarak hazırlar. 

20 Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat olarak uygular.  

21 Teknik kullanım talimatında belirtilen süre kadar kurumaya bırakır. 

22 Birinci katın kurumasından sonra yüzeyin durumuna göre gerekirse zımparalama yapar. 

23 Yüzeyin gözle ve elle kontrolünün yapar.  

24 Kullanılan boya malzemesine göre yüzeyin nemli bez, spatula veya tiner yardımı ile temizler. 

25 Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarını söker. 

26 Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar. 


