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  Revize Edilmiş Bölümlere Yönelik Tablo 

Maden Sektöründe Ulusal Meslek Standartlarına Yönelik Revizyonlar 

Revizyonu Gerçekleştiren Kuruluşun Adı: Türkiye Madenciler Derneği 

Revizyon Talep Edilen Hususlar:  Mermer doğaltaş ocakçısı (seviye 4) UMS ının tamamı 

Ravizyon Talebinin Yansıtıldığı Ulusal 

Meslek Standardı:  
 

Revize edilen meslek standardının ilgili 

bölümü: 
 

Revize edilen meslek standardı bölümü Evet Hayır Açıklama 

Meslek ismi/seviyesi değişti mi?  X  

Meslek standardı formatı değişti mi? X   

Terimler, simgeler ve kısaltmalar değişti mi? X  

AYNA tanımına dikey sözcüğü eklendi 

BASAMAK/KADEME tanımında “ elmas tel ile kesim yapılarak” yerine  

“kesilerek” kelimesi kondu, “merdiven şeklinde” ibaresi eklendi. 

HAVA YASTIĞI tanımına  (yaprak kriko)  eklendi. 

OCAK tanımına “doğaltaş” eklendi. 

REZERV tanımında maden kelimesi yerine doğaltaş kelimesi kondu. 

RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ tanımına (risk) kelimesi eklendi, “riske” 

kelimesi “kazaya” şeklinde değiştirildi, “faktörler” kelimesi “etkenler” 

kelimesi ile değiştirildi, “..den kaynaklanan risklerin” ibaresi silindi yerine 

“in” eki kondu. 

SAYALAMA tanımına “dikdörtgen” sözcüğü eklendi. 
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TEHLİKE tanımına (RİSK) eklendi 

 X  
2.1 Meslek Tanımı paragrafında “sürdürülebilir gelişme ve” ibaresi 

kaldırıldı 

Sağlık, Güvenlik, ve Çevre ile ilgili 

düzenlemeler değiştimi? 
X  

Atık yağların yönetimi yönetmeliği,  

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik, 

Maden atıkları yönetmeliği, 

Makina koruyucuları yönetmeliği, 

Su kirliliği kontrolü yönetmeliği, 

Tozla mücadele yönetmeliği   eklendi.        

Çalışma ortamı ve koşulları değişti mi?  X  

Görevler ve işlemler değişti mi? X  

A görevi tanımında “politikalarını” ibaresi “kurallarını” ibaresi ile 

değiştirildi 

A.1.2 de  “ (riskleri) “  “ ve yetkisi dahilinde önleme” ibareleri eklendi.  

“ve tehlikeleri yetkisi dahilinde önler” ibaresi çıkarıldı. 

A.1.3 Başarım ölçütü eklendi 

A.1.5 de “ Hazırlık aşamalarında ve işlemler” çıkarıldı. Yerine “Çalışma” 

keimesi kondu. 

A.2.2 de “Doğal” kelimesi çıkarıldı. 

A.3.4 de  “, ürünle “ sözcüğü eklendi 

B.1.1 de “ temin ederek “ ibaresi eklendi. “ve “ silindi 

B.2.3 de “ kartotekslerini “ kelimesi yerine “ gerçek veya sanal kart 

dosyalarını “ ibaresi kondu. 

B.3.5 de  “Çalışanların izin kullanım taleplerini üstlerine bildirir.” Cümlesi 

yerine “Çalışanların izin kullanım taleplerini değerlendirip, uygun olanları 
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üstlerine bildirir.” Cümlesi kondu. 

C görevine “ doğaltaş” kelimesi eklendi. 

C.1.1 de “ noktayı “ yerine “ yeri “ kondu. 

C.1.2 de  sondaj kelimesive ın eki kondu. 

C.3.2 de “Talimatlar doğrultusunda blok sınıflama ve tasnif biçimini göz 

önünde bulundurur bloklara sınıflarına göre ve molozlar için yer tahsisini 

yapar.” yerine  

“ Talimatlar doğrultusunda blok sınıflama ve tasnif biçimine göre blok ve 

molozlara yer tahsisini yapar. “ tümcesi kondu. 

C.3.5 de “olarak” kelimesi yerine ”ve/veya sözlü” sözcükleri kondu. 

C.4.2 de “ ve devamını “ kelimeleri çıkarıldı. 

C.4.3 de “ bu biçime göre “ ibaresi yerine “ ve “ kondu. 

C.4.4 de “ makinesi “ sözcüğü çıkarıldı. 

C.4.5 de “ örnekleri “ sözcüğü çıkarıldı. 

D.1.2 de “ maksimum olduğu yönde “ yerine “ takibi için “ kondu. 

D.2.1 de ve kelimesinden sonra “ talimatlara göre yaptığı ölçümlerle 

belirlediği, ibaresi, “talimatlar doğrultusunda ölçümlerle tespit” yerine 

“rapor” kelimesi kondu. 

D.2.3  iki başarım ölçütü birden içerdiği için D.2.3 ve D..2.4 olarak ikiye 

ayrılmıştır. 

E.2.2 de “ Teknolojik yenilikleri takip ederek yenilikleri amirine sunar.” 

Cümlesi  “Takibedebildiği teknolojik yenilikleri amirine sunar.” Şeklimde 

değiştirilmiştir. 

E.3.3 de  “ sınırlı seviyede “ yerine  “ seviyesine göre “ deyimi konmuştur. 



          T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 

  

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı         Sayfa 4 / 4 

MSD.UY.FR.05 

 

Kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar değişti 

mi? 
X  

5. “benzin” kelimesi “akaryakıt” kelimesi ile değiştirildi. 

21. e “ ve/veya trafo” eklendi. 

45. de “trafo ve “ kelimeleri silindi. 

50. Pikap eklendi. 

51. Binek araç eklendi 

  

Bilgi ve Beceriler değişti mi? X  
20. ve 21.  “Mesleki” ibareleri “Mesleki temel “ olarak değiştirildi. 

27. nin sonuna “ ve bilgisi “ eklendi. 

Tutum ve Davranışlar değişti mi? X  6. da “detay” yerine “ayrıntı” kondu. 


