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KALDIRMA-YÜKLEME-İSTİFLEME (FORKLİFT) İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ 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 İleri geri (yön kontrol) levyesinin konumlarını 

gösteriniz. 

 6 Forklift uyarı ve ikaz göstergelerini gösteriniz.  

2 El frenini gösteriniz.  7 Çatal ayar mandallarını gösteriniz.  

3 Gaz ve fren pedallarını gösteriniz.  8 Kaldırma silindirini gösteriniz.  

4 Çatalları kaldırma indirme levyesini (joystick) 

gösteriniz. 

 9 Asansör sistemini öne arkaya tilt (bom) yaptıran 

levyeyi (joystick)  gösteriniz. 

 

5 Gall (Asansör) zincirini gösteriniz.  10 Tilt (bom) silindirlerini 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 Forklifte kurallara uygun olarak (Levyelerin olmadığı sol taraftan yüzü makineye dönük bir şekilde) biner, emniyet 

kemerini takar. 

4 Motoru çalıştırır, makineyi çalışma pozisyonuna getirir. (El frenini indirir, yön kontrol levyesini ileri konuma alır, 

forkliftin emmiyetli bir şekilde yürüyebilmesi için çatalları gerektiği kadar yerden yükseltir.) 

5 En az 2 metre yüksekliğindeki raftan en az 4 paleti alır ve yükün devrilmemesi için asansörü kendisine doğru yatırır 

(geriye tilt (boom) yapar). 

6 Yükü aldıktan sonra yürümeden önce çatalları emniyetli yüksekliğe kadar indirir. 

7 Geri geri 3 metre aralıklarla yerleştirilmiş 5 adet koninin arasından geçer. 

8 Aldığı paletleri komisyon tarafından belirtilen 4 farklı yere bırakır. 

9 Aynı paletleri tek tek yerden alır, koniler arasından ileri doğru gider. 

10 Paletleri daha önce almış olduğu yere bırakır. 

11 Forklifti komisyon tarafından belirtilen yere uygun şekilde park eder, kurallara uygun olarak iner. 

NOT: Bu uygulama sırasında palete 90 derece açı ile tek seferde girer, paleti sürüklemez, paleti çatallarla tam kavrar, 

paleti düzgün bırakır. Konilere temas etmeden işlemleri tamamlar. 

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Kişisel koruyucu donanımları giymiyor.  

2 Forklifte kurallara uygun olarak binmiyor ve emniyet kemerini takmıyor.  

3 Makineyi çalıştıramıyor. El frenini indirmiyor. Yön kontrol levyesini ileri konuma almıyor. Forkliftin 

emniyetli bir şekilde yürüyebilmesi için çatalları gerektiği kadar yerden yükseltmiyor. 

 

4 Çatalları yerden istenilen seviyeye kaldırmadan hareket ediyor.  

5 Yükün devrilmemesi için asansörü kendisine doğru yatırmıyor (geriye tilt (boom) yapmıyor).  

6 Makineyi stop ettiriyor.  

7 Uygulama sırasında palete tek seferde giremiyor.  

8 Uygulama sırasında paleti sürüklüyor.  

9 Paleti çatallarla tam kavrayamıyor.  

10 Paleti düzgün bırakamıyor.  

11 Raflara veya konilere çarpıyor.  

12 Paletleri düzgün istif edemiyor.  

13 Çizilmiş olan yolların dışına çıkıyor.  

14 Forklifti emniyetli bir şekilde yavaşlatıp durduramıyor.  

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

16 Aracın kumanda kol veya pedallarına yeterince intibak edemiyor.  

17 Enerji tasarrufu sağlayacak şekilde araç kullanmıyor.  

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASININ SÜRESİ 10 dakika 

SINAV TARİHİ SONUÇ 

BAŞARILI BAŞARISIZ (NEDENİ) 

   

                                   

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu 

 

Başkan                                                                                                    Üye 

Adı Soyadı                                                                                             Adı Soyadı  

 

İmza                                                                                                       İmza 

                         


