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KAZIMA-YÜKLEME-TESVİYE (BEKO-LODER) 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 Makine park frenini gösteriniz.  6 Destek ayaklarını gösteriniz.  

2 Yakıt tankını gösteriniz.  7 İleri – geri yön kontrol levyesini gösteriniz.  

3 Hidrolik tankı gösteriniz.  8 Kazıcı kepçe ve ön kepçeyi gösteriniz.  

4 Sigorta kutusunun yerini gösteriniz.  9 Kazıcı kova kilitleme pimini gösteriniz.  

5 Kazıcı kepçe bom ve arm’ı gösteriniz.  10 Gresörlükleri 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 Beko-lodere kurallara uygun olarak (levyelerin olmadığı sol taraftan yüzü makineye dönük bir şekilde) biner, 

emniyet kemerini takar. 

4 Motoru çalıştırır, makineyi çalışma pozisyonuna getirir (Destek ayaklarını kaldırır, yükleyici kepçeyi görüşü 

engellemeyecek şekilde yerden keser). 

5 Kazıcı yükleyicinin kazıcı kısmı ile malzeme (kum, çakıl, taş, toprak vb.) alma işlemi yapmak için makineyi uygun 

şekilde konumlandırır. (Destek ayaklarını açar ön kepçeyi yere sabitler.) 

6 Kovayı malzemeye en iyi şekilde malzemeye girmesi için ayarlar. Malzemenin kovaya dolması için kova toplama 

hareketini yapar.  Kovanın en az % 50’sini doldurur ve uygun konumda tutar. 

7 Alanda belirtilmiş 3 metre uzunluğunda ve 50 santim derinliğinde kanal kazar. 

8 Alınan malzemeyi gösterilen yere boşaltır. Bu hareketi en az üç defa yapar. 

9 Kazıcı yükleyicinin yükleyici kısmını kullanmak için makineyi hazır hale getirir (Kova, arm ve boom kapatma 

işleminden sonra sabitleme ayaklarını ve kepçeyi kaldırır). 

10 Yükleyici kepçe ile malzeme alma pozisyonuna getirip malzemeye girme derinliğini ayarlar.  

11 Malzemenin kepçeye dolması için kepçe toplama hareketini yapar. 

12 Yükleme yapmak için kepçeyi en az % 50’sini doldurur ve uygun konumda tutar. 

13 Dolu kepçe ile yürürken kepçeyi zeminden uygun yüksekliğe kaldırır. 

14 Kepçeyi boşaltırken içinde malzeme kalmamasını sağlar. 

15 Makineyi önceden belirlenmiş düz bir alana park eder. Kepçe ve benzeri ataşmanları zemine indirir. 

NOT: Bu uygulamaları bir defa yapar. Uygulama sırasında kanalı istenilen genişlik ve derinlikte düzgün bir şekilde aşar. 

Kazdığı toprağı kanalın sağına veya soluna düzgün bir şekilde bırakır. 

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Sınav uygulama sahasında güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etmiyor.  

2 Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımlarını giymiyor.   

3 Kazıcı kısmı ile malzeme alma işlemi yapmak için makineyi uygun şekilde konuma getirmiyor.  

4  Kovanın en az % 50’sini dolduramıyor.  

5 Belirtilmiş alanda 3 metre uzunluğunda ve 50 santim derinliğindeki kanalı kazamıyor.  

6 Malzemeyi boşaltırken kovada malzeme kalmamasını sağlayamıyor.  

7 Kazıcı yükleyicinin yükleyici kısmını kullanmak için makineyi hazır hale getiremiyor (Kova, arm ve boom 

kapatma işleminden sonra sabitleme ayaklarını ve kepçeyi kaldıramıyor). 

 

8 Yükleyici kısmı ile malzeme alma pozisyonuna getirip malzemeye girme derinliğini ayarlayamıyor.  

9 Malzemenin kepçeye dolması için kepçe toplama hareketini yapamıyor.  

10 Kepçenin en az % 50’sini dolduramıyor.  

11 Dolu kepçe ile yürürken kepçeyi zeminden uygun yüksekliğe kaldıramıyor.  

12 Kepçeyi boşaltırken içinde malzeme kalmamasını sağlayamıyor.  

13 Makineyi önceden belirlenmiş düz bir alana park edip, kepçe ve benzeri ataşmanları zemine indiremiyor.  

UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASININ SÜRESİ 15 dakika 

SINAV TARİHİ SONUÇ 

BAŞARILI BAŞARISIZ (NEDENİ) 

   

 

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu 

Başkan                                                                                                    Üye 

Adı Soyadı                                                                                             Adı Soyadı  

 

İmza                                                                                                       İmza 


