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KALDIRMA-YÜKLEME (MOBİL VİNÇ) İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURS PROGRAMI 

UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu 
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Adı Soyadı Sınava Girdiği Aracın Cinsi 

ve Plaka No/Tescil No/… 

Uygulama Eğitim Alanın Özellikleri 

 

 

  

UYGULAMA SINAVININ BİRİNCİ AŞAMASINDA KURSİYERE SORULACAK SORULAR 

1 Hidrolik yağ deposunu gösteriniz.  6 Sabitleme (destek) ayaklarını gösteriniz.  

2 Sabitleme (destek) ayak levyelerini gösteriniz.  7 Ana bomu gösteriniz.  

3 Bom kaldırma – indirme levyesini gösteriniz.  8 Kaldırma silindirini gösteriniz.  

4 Bom uzatma – çekme levyesini gösteriniz.  9 Kule dönüş – kremayer dişlisini gösteriniz.  

5 Kule dönüş levyesini gösteriniz.  10 Acil stop düğmesini 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 Motoru çalıştırır, makineyi çalışma pozisyonuna getirir (Makinenin ayakların açar, makineyi dengeye alır).  

4 Vince kurallara uygun olarak (Yüzü makineye dönük bir şekilde) biner.  

5 Kancayı yükü (en az 20 kg.) kaldıracak şekilde hizalar (Kanca, yük bağlantı noktası ve yükün ağırlık merkezi aynı 

hizada olmalıdır). 

6 Yükü sapan veya halatla uygun bir şekilde kancaya bağlar. 

7 Yükü güvenli yüksekliğe kaldırır. 

8 Yükü güvenli yüksekliğe kaldırdıktan sonra yükün indirileceği yer yönünde vinci kontrollü şekilde döndürür. 

9 Döndürme esnasında yükü herhangi bir araç veya insan üzerinden geçirmez. 

10 Bom hareketleri ile yükün havada/askıda salınımını en düşük seviyede tutarak önceden belirlenen ve sınırları 

çizilen üç farklı alana yükü bırakır. 

11 Yükü başlangıçtaki pozisyona geri koyar ve yükü kancadan ayırır. 

12 Vinci toplar (Bomu geri çeker, kanca kısmını vinç kasasının içerisine yerleştirir).  

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Sınav uygulama sahasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etmiyor. Kişisel 

koruyucu donanımları giymiyor. 

 

2 Makineye kurallara uygun olarak binmiyor ve emniyet kemerini takmıyor.  

3 Makineyi çalıştıramıyor.  

4 Makineyi çalışma yapacağı yere getiremiyor, uygun pozisyonda konumlandıramıyor.  

5 Yükü sapan veya halatla uygun bir şekilde kancaya bağlayamıyor.  

6 Yükü güvenli yüksekliğe kaldırmıyor.  

7 Yükü kaldırdıktan sonra yükün indirileceği yer yönünde vinci kontrollü şekilde döndüremiyor.  

8 Döndürme esnasında yükü herhangi bir araç veya insan üzerinden geçiriyor.  

9 Bom hareketleri ile yükün havada/askıdaki salınımını en düşük seviyede tutamıyor.  

10 Yükü önceden belirlenen ve sınırları çizilen üç farklı alana bırakamıyor.  

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

12 Aracın kumanda kol veya pedallarına yeterince intibak edemiyor.  

13 Vincin bomunu ve destek ayaklarını kaldıramıyor.   

14 Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde araç kullanmıyor.  

15 Park etme kurallarına uymuyor.  

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASININ SÜRESİ 5 dakika 

SINAV TARİHİ SONUÇ 

BAŞARILI BAŞARISIZ (NEDENİ) 

   


