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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:  Tümü 

Ravizyon Talebinin Yansıtıldığı Ulusal 

Meslek Standardı:  
Mermer Doğaltaş Ebatlama, Kesim, Yüzey İşlemci (seviye 4) 

Revize edilen meslek standardının ilgili 

bölümü: 
Tümü 

Revize edilen meslek standardı bölümü Evet Hayır Açıklama 

Terimler, simgeler ve Kısaltmalar değişti mi? X  

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan 

gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin (risklerin) kazaya 

dönüşmesine yol açan faktörler etkenler ile tehlikelerden kaynaklanan 

kazalara sebep olabilecek risklerin analiz ……. 

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak  Kazaya sebep olacak kayıp, yaralanma 

ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, 

 

Meslek ismi/seviyesi değişti mi?  X  

Meslek standardı formatı değişti mi? X   

Meslek tanımı değişti mi?  X  

Çalışma ortamı ve koşulları değişti mi?  X  

Görevler ve işlemler değişti mi? X  
A.1.2  Çalışma yerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirleyerek riskleri değerlendirir ve 

tehlikeleri riskleri yetkisi dâhilinde önler 
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A.2.2  Doğal Kaynakların daha az kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına 

katkı sağlar. 

B.3.4  Birim Bölüm malzeme dolaplarını ve depolarını düzenli ve temiz tutulmasını sağlar 

C.2.1  Her türlü makine, araç ve gereçler için üreticiden verilen kriterler doğrultusunda 

periyodik bakım kartotekslerini hazırlar veya hazırlattırır. hazırlanmasına yardım eder 

D.2.5  Müşahit Şahit örneklerini ilgili birimden imza karşılığında teslim alır. 

E.1.3  Üretim planı ve/veya sipariş çeşitlerine göre plaka, boyutlu mermer plaka veya 

mermer fayans hatlarının devreye sokulmasını sağlar 

E.3.1  Çökeltme sırasında suyun yeterince ayrıştırıldığını berraklaştığını ve kullanıma 

yeniden gönderildiğini aralıklı olarak kontrol eder 

E.5.1 Ambalaj ünitesinde açık bırakılan sandıkların teslim talimatları doğrultusunda 

sipariş sahiplerine müşahit şahit numuneler kullanılarak teslim edilmesini sağlar. 

 

Kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar değişti 

mi? 
 X  


