
(Değişik: Makam Oluru 23/05/2018-10082245) EK-21 

KALDIRMA - YÜKLEME (PERSONEL VE YÜK YÜKSELTİCİ) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 

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 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, Paraşüt tipi bel destekli emniyet 

kemeri vb.) 

3 Motoru çalıştırır, makineyi çalışma pozisyonuna getirir (Zeminin düzgünlüğünü kontrol eder, makinenin dengede 

olup olmadığını kontrol eder, makine dengede değilse makineyi dengeye alır, havai hatlarını kontrol eder.) 

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

5 Makineyi çalışır konuma getirir. Gerekli ise makinenin üzerine insan binmesi için makineyi ayarlar. 

6 Personel ve yük yükselticisi ile personeli ve/veya yükü kaldıracağı noktaya (3 m yüksekliğe) kadar hizalar. 

7 Personelin veya yükün güvenli ve emniyetli olup olmadığını kontrol eder. 

8 Personeli veya yükü güvenli yüksekliğe kaldırır. 

9 Personel veya yük havada iken makine ile kesinlikle hareket etmez. 

10 Yardımcı elemanından aldığı işaret ve komutlarla yükü veya personeli istenilen seviyeden aşağıya indirir 

11 Personel veya yük yükselticisini toplar. Komisyon tarafından belirtilen yere uygun şekilde park eder. 

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Kişisel koruyucu donanımlarını giymiyor   

2 Makineyi çalıştıramıyor. Makineyi çalışma pozisyonuna getiremiyor.   

3 Zemin düzgünlüğünü kontrol etmiyor. Havai hatlarını kontrol etmiyor.  

4 Personel yükselticiye kurallara uygun olarak binmiyor.  

5 Personeli veya yükü güvenli yüksekliğe kaldıramıyor.  

6 Personeli veya yükü kaldırdıktan sonra yükün sabit durması ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almıyor.  

7 Personeli veya yükü kuralına uygun olarak önceden belirlenen yere bırakamıyor.  

8 Personel ve yük yükselticisini toplayamıyor.  

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

10 Aracın kumanda kol veya pedallarına yeterince intibak edemiyor.  

11 Personel ve yük yükseltici makinesini toplama ve park etme kurallarına uymuyor.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 


