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KALDIRMA-TAŞIMA RAYLI SİSTEM KÖPRÜLÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS 

PROGRAMI UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Adı Soyadı Sınava Girdiği Aracın Cinsi 

ve Plaka No/Tescil No/… 

Uygulama Eğitim Alanın Özellikleri 

 

 

  

UYGULAMA SINAVININ BİRİNCİ AŞAMASINDA KURSİYERE SORULACAK SORULAR 

1 Vinç arabasını (kedi) gösteriniz.  6 Kanca makara bloğunu gösteriniz.  

2 Acil stop düğmesini gösteriniz.  7 Kanca emniyet mandalını gösteriniz.  

3 Frenleme takozlarını gösteriniz.  8 Kanca motorunu gösteriniz.  

4 Vinç köprüsünü gösteriniz.  9 Vinç arabası yürütme motorunu gösteriniz.  

5 Halat tamburunu gösteriniz.  10 Köprü yürüyüş (şaryo) motorunu gösteriniz.  

Yukarıdaki 10 sorudan 6’sına doğru cevap veren kursiyer başarılı olup uygulama sınavının ikinci aşamasına geçer. 

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASINDA KURSİYERİN SINAV ESNASINDA YAPACAĞI DURUMLAR 

1 Sınav uygulama sahasına (Manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp 

alınmadığını kontrol eder. 

2 Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giyer. (Baret, Fosforlu Yelek vb.) 

3 Kanca güvenlik mandalının, halat ve halat bağlantılarının ve elleçleme ataşmanlarının uygunluğunu kontrol eder. 

4 Makineyi çalışma pozisyonuna getirir. Kancayı yükü (En az 50 kilogram) kaldıracak şekilde hizalar (kanca, yük 

bağlantı noktası ve yükün ağırlık merkezi aynı hizada olmalıdır) 

5 Yükü kancaya güvenli bir şekilde bağlar, Emniyet mandalının kapalı olup olmadığını kontrol eder. 

6 Yükü güvenli kaldırma yüksekliğine kadar kaldırır ve yük tutma frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 

7 Yükü güvenli yüksekliğe kaldırır. Önceden belirlenen üç farklı alana (Yükün taban ölçülerinin her kenarından en 
fazla 20 santim büyük bir alanın dışına taşmayacak şekilde) sırasıyla koyar. 

8 Yükü taşıma esnasında herhangi bir araç veya insan üzerinden geçirmez. 

9 Yükü başlangıçtaki pozisyona geri koyar ve yükü kancadan ayırır. 

10 Kancayı en az 2,5 metre yüksekliğe kaldırır ve güvenli park alanına işaretler. Acil stop düğmesine basar. 

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Kişisel Koruyucu Donanımlarını giymiyor.  

2 Kanca güvenlik mandalının, halat ve halat bağlantılarının ve elleçleme ataşmanlarının uygunluğunu kontrol 

etmiyor. 
 

3 Makineyi çalışma pozisyonuna getiremiyor. Kancayı yükü kaldıracak şekilde hizalayamıyor (Kanca, yük 
bağlantı noktası ve yükün ağırlık merkezi aynı hizada olmalıdır) 

 

4 Yükü kancaya güvenli bir şekilde bağlamıyor. Emniyet mandalının kapalı olup olmadığını kontrol etmiyor.  

5 Yükü güvenli kaldırma yüksekliğine kadar kaldıramıyor ve yük tutma frenlerinin çalışıp çalışmadığını 
kontrol etmiyor. 

 

6 Yükü istasyonlara doğru bir şekilde koyamıyor. Yükü istasyonların dışına çıkartıyor.  

7 Yükü başlangıçtaki pozisyona geri koyamıyor.  

8 Kazaya sebebiyet verecek davranışlarda bulunuyor. Gerekli emniyet kurallarına uymuyor.  

9 Aracın kumanda kol veya pedallarına yeterince intibak edemiyor.  

10 Kancayı en az 2,5 metre yüksekliğe kaldırıp ve güvenli park alanına işaretlemiyor. Acil stop düğmesine 
basmıyor. 

 

11 Makineyi çalışma pozisyonuna getiremiyor. Kancayı yükü kaldıracak şekilde hizalayamıyor (Kanca, yük 
bağlantı noktası ve yükün ağırlık merkezi aynı hizada olmalıdır) 

 

12 Yükü kancaya güvenli bir şekilde bağlamıyor. Emniyet mandalının kapalı olup olmadığını kontrol etmiyor.  

13 Yükü güvenli kaldırma yüksekliğine kadar kaldıramıyor ve yük tutma frenlerinin çalışıp çalışmadığını 
kontrol etmiyor. 

 

14 Yükü istasyonlara doğru bir şekilde koyamıyor. Yükü istasyonların dışına çıkartıyor.  

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASININ SÜRESİ 7 dakika 

SINAV TARİHİ SONUÇ 

BAŞARILI BAŞARISIZ (NEDENİ) 

   

 

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu 

Başkan                                                                                                    Üye 

 

Adı Soyadı                                                                                             Adı Soyadı 

 

İmza                                                                                                       İmza 

 

 

 
 


