İNŞAAT BOYACISI ULUSAL YETERLİLİĞİNDEKİ
SINAVLARA İLİŞKİN SENARYO / AÇIKLAMA METNİ
11UY0023–3/A1 BECERİ VE YETKİNLİKLER
BY No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
Baret, eldiven, iş ayakkabısı ve reflektif yelek sınav boyunca; toz maskesi, ve
koruyucu gözlük ise gerektiği yerlerde kullanılmalıdır. Adayın emniyet kemeri
giyme becerisi mutlaka ölçülmelidir. Bunun için sınav başlangıcında veya
sonunda sınav yapıcının talimatıyla aday emniyet kemerini giymeli ve
çıkartmalıdır. Adayın sınav boyunca davranışları gözlemlenmeli ve puanı
sınav sonunda verilmelidir.
BY.1
 Baret – 10 puan
 Toz maskesi – 8 puan
 İş Gözlüğü – 8 puan
 Eldiven – 8 puan
 İş ayakkabısı – 6 puan
 R. Yelek – 5 puan
 Emniyet Kemeri – 15 puan
İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar.
Adayın çalışma ortamındaki genel İSG kurallarına uyması, sınav boyunca tüm
BY.2 iş ve işlemleri İSG kurallarına uygun olarak yapması ve sınav boyunca tehlikeli
davranışlardan kaçınması beklenir. Adayın sınav boyunca davranışları
gözlemlenmeli ve puanı sınav sonunda verilmelidir.
Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
Sınav boyunca adayın tertip-düzen-temizlik kuralına uygun bir şekilde
BY.3 çalışması beklenir. Araç, gereç ve malzemeleri düzenli bir şekilde kullanmalı
ve sınav bitiminde düzenli bir şekilde bırakmalıdır. Adayın sınav boyunca
davranışları gözlemlenmeli ve puanı sınav sonunda verilmelidir.

Puan

60

20

20
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11UY0023–3/A2 BECERİ VE YETKİNLİKLER
BY No

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

Puan

AHŞAP YÜZEYLER
Yüzeyi kontrol eder.
BY.1 (Tüm BY’leri karşılayabilmek için sınav sahasında birbirinden bağımsız 3 ayrı
ahşap yüzey hazır bulundurulmalıdır)
Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.
Aday kendisine verilen ahşap yüzeylere bakarak hangi yüzeyde ne tür işlem
yapılacağına kendisi karar vermelidir. Adaya verilen projede adayı bu hususta
yönlendirecek herhangi bir talimat olmamalıdır. Sınav başlangıcında adaylara
BY.2 sınav senaryosu ve senaryodaki çizimin sınav alanındaki karşılığı hakkında
bilgi verilmelidir. Ancak bilgilendirme esnasında adaya ne yapacağı
söylenmemelidir. Sınavdan önce kamera arkasında adaylara ne yapacağı
tembihlenmemelidir. Aday herhangi bir işlemi (Örneğin BY. 4, 5, 6, 13, 14,
15, 18 ve 20) yanlış uygularsa bu BY’ye puan verilmemelidir.
Ahşap yüzeylerdeki budakları ve fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile
arındırır.
(1. ahşap yüzey): Ham, masif ahşap malzeme kullanılmalı ve ahşap malzemede
mutlaka budak ve reçine olmalıdır. Budakların yakmaya değer ölçüde büyük
olması ve reçineli olması gerekir. Nokta kadar budaklar uygun değildir. Ahşap
malzemenin planya, zımpara vb ile yüzeyi düzeltilmiş olmalıdır. Yüzeyi
temizlenmemiş inşaat kerestesi kullanılmamalıdır. Önceki sınavlarda kalma,
BY.4 macun çekilmiş, boyanmış veya başka bir malzeme sürülmüş olan ahşap
malzemeler kullanılmamalıdır. Kontraplak, sunta vb budak içermeyen
endüstriyel malzemeler ve kavak kullanılmamalıdır.
Adayın tam puan alabilmesi için pürmüz alevini veya ısı tabancasını budağın
üzerine tutması gerekmektedir. Pürmüz alevini veya ısı tabancasını ahşabın
üzerinde rastgele gezdiren ve yeteri kadar budağın üzerine tutmayan adaylara
tam puan verilmemelidir. Adaya uygun malzeme verilmemesi durumunda
adayın yetkinliği ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Yüzeyleri tozdan, kirden, yağdan, küften temizler.
(1. ahşap yüzey): Budaktan akan reçinelerin temizliği öncelikle spatula ile
BY.5 yapılmalı, yağın temizliği için sentetik tinerli veya selülozik tinerli bez
kullanılmalı, tozun temizliği için takoz fırça kullanılmalıdır. Uygun malzeme
kullanmayan ve göstermelik iş yapan adaylara puan verilmemelidir.
Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; zımparalama vb.
yöntemlerle yüzey temizliği yapar.
(1. ahşap yüzey): Adayın tam puan alabilmesi için uygun numaraya sahip bir
zımpara ile tekniğine uygun olarak zımpara yapması gerekmektedir.
BY.6 Göstermelik bir şekilde zımparayı birkaç kez yüzeyde gezdirip bırakan adaya
tam puan verilmemelidir. Zımparanın aşırı kullanımdan dolayı yıpranmamış
olması gerekmektedir. Sınav alanında birkaç tabaka ve farklı numaralara sahip
zımpara bulundurulmalıdır. Ayrıca budaklardan akan reçinelerin özellikle
temizlenmesi gerekmektedir.
Yüzeyin durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeyi
hazırlar.
BY.9
Macun çekmek için gerekli olan malzemeleri hazırlamalıdır. (Örneğin spatula,
macun vb). BY.12’den puan alamayan adaya bu BY’den de puan verilmez.
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BY.10

BY.12

BY.13

BY.14

BY.15

BY.17

Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri
gibi) kullanıma hazır hale getirir.
Temizliğini kontrol etmelidir. Tüylerin sertleşmiş olup olmadığına bakmalıdır.
Su/tiner içinde bekleyen malzemelerin tüylerindeki fazla tinerin/suyun
atılması gerekir. Sınav başlangıcında fırça/rulo gibi malzemelerin boya/vernik
kutusunda olmaması gerekir.
Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar.
Her aday kendisi hazırlamalıdır. Kullanıma hazır olarak satılan ürünlerde ise
adayın ürünün kullanım talimatını incelemesi beklenir.
Macun seçimi önemlidir. Duvar için duvar macunu, metal için sentetik macun,
ahşap için su bazlı ahşap macunu seçilmelidir.
Spatula ile macunu yüzeye uygular.
(1. ahşap yüzey): Ahşap yüzeyde çentik, çukur, oyuk, çivi deliği, keser izi,
budak izi vb. gibi macun çekilmesini gerektirecek belirgin yerler olmalıdır.
Ahşap yüzeyin farklı yerlerinde bu kusurlardan dikkate değer büyüklükte
birkaç tane olmalıdır. Birkaç tane ahşabın yan yana getirilmesi ile oluşturulan
ahşap yüzeylerde iki ahşabın birleştiği yerler de macun çekilmesi için
kullanılabilir. Ancak bu durumda ahşap parçaların arası çok açık olmamalıdır.
Adaya uygun malzeme verilmemesi durumunda adayın yetkinliği
ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan
sonra uygun zımpara ile zımparalama işlemi yapar.
(2. ahşap yüzey): Bunun için önceden macun çekilerek hazırlanmış bir ahşap
yüzey verilmelidir. Bu yüzeye çekilen macun mutlaka kurumuş olmalıdır. Art
arda yapılan sınavlarda bir önceki oturumda macun çekilen ahşap yüzeyde
macun kurumadıysa bir sonraki sınavda bu yüzey kullanılmamalıdır. Macun
çekilen alan makul bir büyüklükte olmalıdır. Kamera kaydında görülemeyecek
kadar küçük bir alana çekilmiş macunlu yüzeyler kabul edilemez. Birkaç tane
ahşabın yan yana getirilmesi ile oluşturulan ahşap yüzeylerde iki ahşabın
arasındaki açıklığın tamamının macunlanmış olması gerekir. Bir kısmı
macunlanmamış bir kısmı boş kalmış yüzeyler kabul edilmez. Ahşabın
yüzeyin farklı yerlerinde macun çekilmiş birkaç bölge olmalıdır. Adaya macun
çekilmemiş bir yüzey verilmesi durumunda adayın puanı geçersiz sayılır.
Adayın tam puan alabilmesi için uygun numaraya sahip bir zımpara ile
tekniğine uygun zımpara yapması gerekmektedir. Göstermelik bir şekilde
zımparayı birkaç kez yüzeyde gezdirip bırakan adaya tam puan verilmemelidir.
Zımparanın aşırı kullanımdan dolayı yıpranmamış olması gerekmektedir.
Sınav alanında birkaç tabaka ve farklı numaralara sahip zımpara
bulundurulmalıdır.
Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğini yapar.
(2. ahşap yüzey): Takoz fırça veya nemli bir bezle yüzeydeki zımpara tozlarını
temizlemelidir.
Yüzeye göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır
hale getirir.
(2. ahşap yüzey): Her aday kullanacağı astarı kendisi hazırlamalıdır. Adaylara
önceki sınavlardan kalma hazır malzeme verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın
sorumluluğundadır. YBK tarafından adaya hazır malzeme verildiği tespit
edilirse adayın yetkinliği ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Son katta sentetik boya veya su bazlı boya yapılacaksa, bu ürünlerin kendi
astarları seçilmelidir. Bu astarlar ürün etiket bilgilerine uygun olarak sentetik
boya astarları sentetik tiner ile su bazlı boya astarları ise su ile inceltilmeli ve
bir çubukla homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Her aday kendi
kullanacağı kadar malzemeyi ayrı kaba alarak hazırlamalıdır.
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Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme
BY.18 makineleri gibi yardımcı araçlarla uygular.
(2. ahşap yüzey):
Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı/verniği
kullanım talimatına uygun olarak hazırlar.
Her aday kullanacağı boyayı/verniği kendisi hazırlamalıdır. Adaylara önceki
BY.19
sınavlardan kalma hazır malzeme verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın
sorumluluğundadır. YBK tarafından adaya hazır malzeme verildiği tespit
edilirse adayın yetkinliği ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat olarak uygular.
BY.20 (3. ahşap yüzey): Bunun için adaya zımparalanmış, temizlenmiş, astar çekilmiş
ve boyaya/verniğe hazır bir ahşap yüzey verilmelidir.
Yüzeyin gözle ve elle kontrolünü yapar.
BY.23 (Hiçbir kontrol yapmayan adaya puan verilmemelidir, adayın boyadığı tüm
yüzeyleri gözle kontrol etmesi beklenir)
Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar.
Fırça ve ruloyu boya içinde bırakan adaya puan verilmez. Fırça ve rulo
BY.26 kullanıldıktan sonra tiner içinde bırakılır ve birkaç kullanımdan sonra atılır.
Spatula macun küreği vb malzemeler ise uygun şekilde temizlenmelidir.
Temizlemeden bırakan adaylara puan verilmemelidir.
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METAL YÜZEYLER
BY.1

BY.2

BY.3

BY.5

BY.6

Yüzeyi kontrol eder.
(Tüm BY’leri karşılayabilmek için sınav sahasında birbirinden bağımsız 3 ayrı
metal yüzey hazır bulundurulmalıdır)
Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.
Aday kendisine verilen metal yüzeylere bakarak hangi yüzeyde ne tür işlem
yapılacağına kendisi karar vermelidir. Adaya verilen projede adayı bu hususta
yönlendirecek herhangi bir talimat olmamalıdır. Sınav başlangıcında adaylara
sınav senaryosu ve senaryodaki çizimin sınav alanındaki karşılığı hakkında
bilgi verilmelidir. Ancak bilgilendirme esnasında adaya ne yapacağı
söylenmemelidir. Sınavdan önce kamera arkasında adaylara ne yapacağı
tembihlenmemelidir. Aday herhangi bir işlemi (Örneğin BY. 3, 5, 6, 13, 14,
15, 18 ve 20) yanlış uygularsa bu BY’ye puan verilmemelidir.
Yüzeylerde varsa çapakların, kaynak izlerinin ve pasların mekanik ve/veya
kimyasal yollarla temizliğini yapar.
(1. metal yüzey): Yüzeyde çapak, kaynak izi veya pas bulunmalıdır. Bunlardan
en az birinin bulunmadığı tertemiz ve dümdüz yüzeyler kabul edilmez. Çapak
veya kaynak izi varsa temizliği avuç içi taşlama (spiral, jet taşı) ile
yapılmalıdır. Yüzeyde pas varsa temizliği zımpara, tel fırça veya kimyasal
maddelerle yapılmalıdır. Uygun aletleri kullanmayan adaylara puan verilmez.
Adaylara uygun yüzey verilmediği takdirde adayın yetkinliği uygun şekilde
ölçülemeyeceği için adayın puanı geçersiz sayılır.
Yüzeyleri tozdan, kirden, yağdan, küften temizler.
(1. metal yüzey): BY.3’teki işlemlerden sonra yüzeyde kalan toz ve kirlerin
temizliği yapılmalıdır. Yağ, kir, küf temizliği için sentetik tinerli veya
selülozik tinerli bez kullanılmalı, tozun temizliği için takoz fırça
kullanılmalıdır. Uygun malzeme kullanmayan ve göstermelik iş yapan
adaylara puan verilmemelidir. Adaylara uygun yüzey verilmediği takdirde
adayın yetkinliği uygun şekilde ölçülemeyeceği için adayın puanı geçersiz
sayılır.
Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; taşlama, zımparalama,
tel fırça, basınçlı su, yapı kimyasalları, kumlama vb. yöntemlerle yüzey
temizliği yapar.
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BY.9

BY.10

BY.12

BY.13

BY.14

BY.15

BY.17

BY.18

BY.19

(1. metal yüzey): BY.3 ve BY.5’ten sonra yüzeyi düzeltmek için daha ince bir
zımparayla son kez düzeltme işlemi yapılmalı ve temizlenmelidir.
Yüzeyin durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeyi
hazırlar.
Macun çekmek için gerekli olan malzemeleri hazırlamalıdır. (Örneğin spatula,
macun vb). BY.12’den puan alamayan adaya bu BY’den de puan verilmez.
Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri
gibi) kullanıma hazır hale getirir.
Malzemeleri uygun şekilde hazırlamayan adaylara puan verilmez.
Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar.
Her aday kendisi hazırlamalıdır. Kullanıma hazır olarak satılan ürünlerde ise
adayın ürünün kullanım talimatını incelemesi beklenir.
Macun seçimi önemlidir. Duvar için duvar macunu, metal için sentetik macun,
ahşap için su bazlı ahşap macunu seçilmelidir.
Spatula ile macunu yüzeye uygular.
(1. metal yüzey): Dümdüz metal bir yüzeye macun çekilmesi gereksiz ve
anlamsız olduğundan metal yüzeyde çentik, çukur, oyuk, çivi deliği, keser izi,
vb. gibi macun çekilmesini gerektirecek yerler olmalıdır. Örneğin avuç
taşlama (jet taşı) ile metal yüzeye çizik atılabilir. Metal yüzeyin muhtelif
yerlerinde birkaç tane dikkate değer büyüklükte macun çekilmesini
gerektirecek kusur olmalıdır. Adaya dümdüz bir yüzey verilmesi durumunda
adayın yetkinliği uygun şekilde ölçülemeyeceği için puanı geçersiz sayılır.
Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan
sonra uygun zımpara ile zımparalama işlemi yapar.
(2. metal yüzey): Bunun için önceden macun çekilerek hazırlanmış bir metal
yüzey verilmelidir. Bu yüzeye çekilen macun mutlaka kurumuş olmalıdır. Art
arda yapılan sınavlarda bir önceki oturumda macun çekilen metal yüzeyde
macun kurumadıysa bir sonraki sınavda bu yüzey kullanılmamalıdır. Macun
çekilen alan makul bir büyüklükte olmalı ve yüzeyin birkaç yerinde macunlu
bölge olmalıdır Kamera kaydında görülmeyecek kadar küçük bir alana
çekilmiş macunlu yüzeyler kabul edilemez.
Adaya macun çekilmemiş bir yüzey verilmesi durumunda adayın yetkinliği
ölçülemeyeceği için puanı geçersiz sayılır.
Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğini yapar.
(2. metal yüzey): Takoz fırça ve tinerli bir bezle yüzeydeki zımpara tozlarını
temizlemelidir.
Yüzeye göre seçilmiş astarları (antipası) teknik kullanım talimatına göre
kullanıma hazır hale getirir.
Her aday kendisi hazırlamalıdır. Ardışık sınavlarda aday, kendisinden önceki
adayın kullandığı antipasın uygun olup olmadığını karıştırarak kontrol
etmelidir. Hiçbir kontrol yapmadan ruloyu daldırıp kullanan adaylara bu
BY’den puan verilmemelidir.
Astar (Antipası) işlemini teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme
makineleri gibi yardımcı araçlarla uygular.
(2. metal yüzey): Yüzeyin tamamına uygun şekilde antipas sürülmesi gerekir.
Uygulamayı tekniğine uygun yapmayan adaya puan verilmez.
Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı kullanım
talimatına uygun olarak hazırlar.
Her aday kullanacağı boyayı ayrı bir kaba alarak kullanım talimatına uygun
olarak kendisi hazırlamalıdır. Adaylara önceki sınavlardan kalma hazır
malzeme verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın sorumluluğundadır. YBK
tarafından adaya hazır malzeme verildiği tespit edilirse adayın yetkinliği
ölçülemediğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
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Hazırlanmış boyayı birinci kat olarak uygular.
(3. metal yüzey): Bunun için adaya zımparalanmış, temizlenmiş, antipas
BY.20
sürülmüş ve boyaya hazır bir metal yüzey verilmelidir. Yapılan uygulamanın
yüzeyi uygun şeklide ve homojen olarak kaplaması gerekir.
Yüzeyin gözle ve elle kontrolünü yapar.
BY.23 (Hiçbir kontrol yapmayan adaya puan verilmemelidir, adayın boyadığı tüm
yüzeyleri gözle kontrol etmesi beklenir)
Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar.
Fırça ve ruloyu boya içinde bırakan adaya puan verilmez. Fırça ve rulo
BY.26 kullanıldıktan sonra tiner içinde bırakılır ve birkaç kullanımdan sonra atılır.
Spatula macun küreği vb malzemeler ise uygun şekilde temizlenmelidir.
Temizlemeden bırakan adaylara puan verilmemelidir.
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KÂGİR YÜZEYLER
Yüzeyi kontrol eder.
BY.1 (Tüm BY’leri karşılayabilmek için sınav sahasında birbirinden bağımsız veya
bitişik 3 ayrı kâgir yüzey hazır bulundurulmalıdır)
Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir.
Aday kendisine verilen kagir yüzeylere bakarak hangi yüzeyde ne tür işlem
yapılacağına kendisi karar vermelidir. Adaya verilen projede adayı bu hususta
yönlendirecek herhangi bir talimat olmamalıdır. Sınav başlangıcında adaylara
BY.2 sınav senaryosu ve senaryodaki çizimin sınav alanındaki karşılığı hakkında
bilgi verilmelidir. Ancak bilgilendirme esnasında adaya ne yapacağı
söylenmemelidir. Sınavdan önce kamera arkasında adaylara ne yapacağı
tembihlenmemelidir. Aday herhangi bir işlemi (Örneğin BY. 5, 6, 13, 14, 15,
18 ve 20) yanlış uygularsa bu BY’ye puan verilmemelidir.
Yüzeyleri tozdan, kirden, yağdan, küften temizler.
(Tüm kagir yüzeyler): Yüzeylerde mutlaka toz, kir, yağ vb bulunmalı ve
temizlik işlemi mutlaka uygun malzemelerle yapılmalıdır. Uygun malzeme
BY.5
kullanmayan ve göstermelik iş yapan adaylara puan verilmemelidir. Adaylara
uygun yüzey verilmediği takdirde adayın yetkinliği uygun şekilde
ölçülemeyeceği için adayın puanı geçersiz sayılır.
Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama,
zımparalama, tel fırça, yapı kimyasalları, kumlama vb. yöntemlerle yüzey
temizliği yapar.
BY.6
(1. kâgir yüzey): Yüzeyde bu temizliğin yapılmasını gerektirecek bir ortam
senaryo edilmelidir. Adaya tertemiz bir yüzey verilmesi durumunda adayın
yetkinliği uygun şekilde ölçülemeyeceği için puanı geçersiz sayılır.
Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler)
yüzeyden ayırır.
BY.7
(1. kâgir yüzey): adayın tamiratları doğru yapması halinde adaya tam puan
verilebilir.
Gerekiyorsa, işin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve iş bitiminde söker.
BY.8
Gerekirse merdiven veya basamak kullanılabilir.
Astar öncesi yüzeyin durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun
malzemeyi hazırlar.
BY.9
Macun çekmek için gerekli olan malzemeleri hazırlamalıdır. (Örneğin spatula,
macun vb). BY.12’den puan alamayan adaya bu BY’den de puan verilmez.
Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri
gibi) kullanıma hazır hale getirir.
BY.10 Kâgir yüzey boyama işleminin rulo kullanılarak yapılması gerekir. Bunun için
ruloya sap takılması gerekir. 20 – 25 cm’lik rulo kullanılmalıdır. Parmak rulo
kullanan ve ruloya sap takmadan kullanan adaya puan verilmez.
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BY.11

BY.12

BY.13

BY.14

BY.15
BY.16

BY.17

Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere, süpürgelik) kâğıt
maskeleme bandı ile bantlar ve/veya koruyucu örtü ile kaplar.
Evin içini senaryo etmek amacıyla kâgir birimlerin önüne laminat parke,
laminat parke görünümlü muşamba, seramik vb serilmeli/kaplanmalı ve
döşeme ile duvarın birleştiği yere süpürgelik monte edilmelidir. Bunun yanı
sıra boyanacak kagir duvara kapı pervazını veya pencere kasasını temsilen
çerçeve monte edilebileceği gibi elektrik prizi veya anahtarı da monte
edilebilir. Adaya sınav başlangıcında senaryo anlatılırken bu mekânı evin içi
olarak kabul etmesi ve buna göre işlemlerini yapması gerektiği söylenir.
Adaydan, laminat parke üzerine ve varsa sandalye üzerine koruyucu örtü (hışır
poşet) örtmesi, süpürgeliklere ve elektrik pirizine/kapı pervazına/pencere
kasasına maskeleme bandı çekmesi beklenir. Bunları tekniğine uygun bir
şekilde yapmayan adaylara puan verilmemelidir. Sınav sahasında adaylara
tekraren kullanımdan dolayı aşırı derecede kirlenmiş ve yıpranmış, boyutları
küçük, yırtılmış koruyucu (hışır poşet) örtü verilmemelidir. Laminat parkeler
ve süpürgelikler kirlendiği, boya olduğu taktirde temizlenmeli ve/veya
değiştirilmelidir. Her sınavda adaylara temiz bir zemin (laminat parke/seramik
ve süpürgelik) verilmelidir. Bu hazırlıkların uygun şekilde yapılmaması
durumunda adayın yetkinliği uygunluğu uygun şekilde ölçülemeyeceği için
adayın puanı geçersiz sayılır.
Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar.
Her aday kendisi alçı harcından macun hazırlamalıdır. Adaylara önceki
sınavlardan kalma hazır malzeme verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın
sorumluluğundadır. YBK tarafından adaya hazır malzeme verildiği tespit
edilirse adayın yetkinliği ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Spatula veya mala ile macunu yüzeye uygular.
(1. kâgir yüzey): Dümdüz kâgir bir yüzeye macun çekilmesi gereksiz ve
anlamsız olduğundan kâgir yüzeyin birkaç yerinde belirgin büyüklükte çentik,
çukur, oyuk, çivi deliği, keser izi, vb. gibi macun çekilmesini gerektirecek
tamirat alanları olmalıdır. Adaya dümdüz bir yüzey verilmesi durumunda
adayın yetkinliği uygun şekilde ölçülemeyeceği için puanı geçersiz sayılır.
Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan
sonra uygun zımpara ile zımparalama işlemi yapar.
(2. kâgir yüzey): Bunun için önceden macun çekilerek hazırlanmış bir kâgir
yüzey verilmelidir. Bu yüzeye çekilen macun mutlaka kurumuş olmalıdır. Art
arda yapılan sınavlarda bir önceki oturumda macun çekilen kâgir yüzeyde
macun kurumadıysa bir sonraki sınavda bu yüzey kullanılmamalıdır. Macun
çekilen alan makul bir büyüklükte olmalıdır. Macun çekilen alan makul bir
büyüklükte olmalı ve yüzeyin birkaç yerinde macunlu bölge olmalıdır.
Adaya macun çekilmemiş bir yüzey verilmesi durumunda adayın yetkinliği
ölçülemeyeceği için puanı geçersiz sayılır.
Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğini yapar.
(2. kâgir yüzey): Takoz fırça veya nemli bir bezle yüzeydeki zımpara tozlarını
temizlemelidir.
Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya yapılacak alana rötuş yapar.
BY.13’ü uygun şekilde yapan adaya bu BY’den puan verilir.
Yüzeye göre seçilmiş astarı teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır
hale getirir.
Her aday kullanacağı kadar malzemeyi ayrı bir kaba alarak kendisi
hazırlamalıdır. Adaylara önceki sınavlardan kalma hazır malzeme
verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın sorumluluğundadır. YBK tarafından
adaya hazır malzeme verildiği tespit edilirse adayın yetkinliği
ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
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Astarı teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi
yardımcı araçlarla uygular.
(2. kâgir yüzey): 20-25 cm’lik rulo kullanılarak uygulanması gerekir. Bunun
BY.18
için sınav sahasında yeterince rulo bulundurulmalıdır. Adayın ruloya sap takıp
kullanması beklenmelidir. Parmak rulo kullanan ve ruloya sap takmadan
kullanan adaya puan verilmez.
Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı kullanım
talimatına uygun olarak hazırlar.
Her aday kullanacağı kadar malzemeyi ayrı bir kaba alarak kendisi
BY.19 hazırlamalıdır.
Adaylara önceki sınavlardan kalma hazır malzeme
verilmemelidir. Bu hazırlık YBK’nın sorumluluğundadır. YBK tarafından
adaya hazır malzeme verildiği tespit edilirse adayın yetkinliği
ölçülemediğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
Hazırlanmış boyayı birinci kat olarak uygular.
(3. kâgir yüzey): Bunun için adaya zımparalanmış, temizlenmiş, astar çekilmiş
ve boyaya hazır bir kâgir yüzey verilmelidir. 20-25 cm’lik rulo kullanılarak
uygulanması gerekir. Bunun için sınav sahasında yeterince rulo
bulundurulmalıdır. Adayın ruloya sap takıp kullanması beklenmelidir.
Boyanacak alan üst kısımda kartonpiyer (stropiyer) ile sınırlandırılmalıdır.
BY.20 Adayın kartonpiyer ile duvarın kesiştiği yerde kestirme yapması beklenir.
İşlemleri tekniğine uygun bir şekilde ve uygun araçlarla (Ör. boya için saplı
rulo, kestirme için uygun genişlikte fırça) yapmayan adaylara puan
verilmemelidir. Adayın kartonpiyer (stropiyer) ile duvar arasında kestirme
yapmaması ve yüzeyin dalgalı olması durumunda adaya puan verilmemelidir.
Adaya uygun yüzey verilmemesi durumunda adayın yetkinliği
ölçülemeyeceğinden adayın puanı geçersiz sayılır.
BY.21 Teknik kullanım talimatında belirtilen süre kadar kurumaya bırakır.
Birinci katın kurumasından sonra yüzeyin durumuna göre gerekirse
BY.22 zımparalama yapar.
BY.20’yi uygun şekilde yapan adaya puan verilir.
Yüzeyin gözle ve elle kontrolünü yapar.
BY.23 Hiçbir kontrol yapmayan adaya puan verilmemelidir, adayın boyadığı tüm
yüzeyleri gözle kontrol etmesi beklenir.
Kullanılan boya malzemesine göre yüzeyi nemli bez, spatula veya tiner
yardımı ile temizler.
Yerlere damlayan ve/veya etrafa bulaşan boyaları/verniği malzemenin cinsine
göre nemli bez, spatula veya tiner yardımı ile temizler. Kagir yüzeylerin
önünde boya damlamasını istemeyeceğimiz laminat parke, laminat parke
BY.24
görünümlü muşamba, seramik, süpürgelik vb yüzeylere boya damlarsa
adaydan damlayan boyayı silmesi beklenmelidir. Damlattığı boyayı uygun
şekilde temizlemeyen adaylara puan verilmemelidir. Adaya temiz bir zemin
verilmemesi durumunda adayın yetkinliği ölçülemeyeceğinden adayın puanı
geçersiz sayılır.
Boyalı/vernikli yüzeylere zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme
BY.25
bantlarını söker.
Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar.
Fırça ve ruloyu boya içinde bırakan adaya puan verilmez. Fırça ve rulo
BY.26 kullanıldıktan sonra su içinde bırakılır ve birkaç kullanımdan sonra atılır.
Spatula macun küreği vb malzemeler ise uygun şekilde temizlenmelidir.
Temizlemeden bırakan adaylara puan verilmemelidir.
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AÇIKLAMALAR:
Sınav başlangıcında 360 derece kamera çekimi yapılırken hazırlanan ahşap, kâgir ve metal yüzeyler,
sınavda kullanılacak malzemeler yakından ve net olarak görünecek şekilde ve yavaş bir şekilde
kamera kaydına alınmalıdır. Yüzeylerde senaryo edilen çapak, kaynak izi, tamirat alanı ve benzeri
senaryoların kamera kaydından net olarak görünmesi esastır.
Sınav sonunda adayın yaptığı uygulamalar yakından ve net olarak görünecek şekilde ve yavaş bir
şekilde kamera kaydına alınmalıdır.
Malzemelerin her aday için ayrı ayrı verilmesi gerekir. Pürmüz/ısı tabancası, merdiven, basamak hariç
diğer malzemelerin ortak kullanılmamalıdır. Kutuların üzerindeki ürün etiketi okunacak durumda
olmalıdır. malzemelerin düzenli bir şekilde verilmesi gerekir.
3 adet metal yüzey verilmeli ve yüzeylerin her biri en az 50x50 cm veya 0,25 m2 ölçülerinde olmalıdır.
3 adet ahşap yüzey verilmeli ve yüzeylerin her biri 50x50 cm ölçülerine veya 0,25 m2 yüzey alanına
sahip olmalıdır.
Ahşap ve metal yüzeyler oynamayacak şekilde bir duvara veya sağlam bir yüzeye sabitlenmiş
olmalıdır.
3 adet kâgir yüzey verilmelidir. 1 inci yüzey en az 1,2 m2, 2 inci ve 3 üncü yüzeylerin ise her biri en az
120x240 cm ölçülerinde olmalıdır.
Adaya verilen sınav senaryosunda adayı başarılı olacak şekilde yönlendiren ifadelerin olmaması
gerekmektedir. Ahşap, metal ve kagir yüzeyler için senaryo üzerine yazılması gereken ifadeler şu
şekilde olmalıdır. 1 nolu yüzeyi astar uygulaması için hazır hale getiriniz, 2 nolu yüzeyi boya
uygulaması için hazır hale getiriniz, 3 nolu yüzeye 1 kat boya uygulaması yapınız.
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