
ELEKTRİKLİ TRANS PALET 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 Çatalları gösteriniz.  6 İleri / geri hareket kontrolü kumandasını 
gösteriniz. 

 

2 Acil stop butonunu gösteriniz.  7 Deşarj göstergesini gösteriniz.  

3 Akü elektrik ve şarj bağlantılarını gösteriniz.  8 Makinenin sigortalarını (sigorta kutusunu) 

gösteriniz. 

 

4 Aküyü gösteriniz.  9 Metal tekerlekleri gösteriniz.  

5 Direksiyonu (kumanda kolunu) gösteriniz.  10 Korna düğmesini gösteriniz.  

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

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, Çelik Burunlu İş Ayakkabısı vb.). 

3 Makinenin iş öncesi genel ve dış fiziki kontrollerini yapar (Tüm statik hat, hortumlar, bağlantı elemanları çatlak ve  
hasar kontrolü.vb). 

4 Makineyi çalışma pozisyonuna getirir, çatal yüksekliğini yer hizasına indirir. 
 

5 Standart ebatta üst üste dizilmiş 4 (dört) adet palete yanaşır. 
 

6 Paletlere dik açı ile (paletleri tam karşılayacak şekilde) çatalların girmesini sağlar. 
 

7 Kumanda kol ve / veya butonları yardımı ile paleti taşıma yüksekliğine(15-20cm) kaldırır. 

8 Paletleri, gidiş yönünün tersinde (arkasında) kalacak şekilde 3 (üç) metre aralıkla yerleştirilmiş 5 (beş) koninin 
arasından geçirerek komisyon tarafından belirlenmiş yere bırakır. 
 

9 Paleti düzgünce indirir ve paletten dik açı ile düzgünce çıkar. 

10 Aynı paletleri tekrar alıp koniler arasından ilerleyerek aldığı yere geri bırakır. 
 

11 Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getirir, uygun şekilde park eder ve kurallara uygun olarak iner (binilerek  
kullanılan tip ise). 

SINAV ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR 
 

AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN KURSİYER BAŞARISIZ SAYILIR 

1 Kişisel koruyucu donanımları giymiyor. 
 

 

2 Uygulama sahasındaki gerekli güvenlik önlemlerini almıyor. 
 

 

3 Gerekli iş öncesi ve dış fiziki kontrolleri yapmıyor.  

4 Makineyi çalıştıramıyor.  

5 Paletlere düzgün ve makul hızla yanaşamıyor.  

6 Çok hızlı ve dikkatsiz kullanıyor.  

7 Dik açı ile paletlerin çatallara girmesini sağlayamıyor.  

8 Paletleri kol ve butonlar yardımı ile kaldıramıyor.  

9 Paletleri, gidiş yönünün tersinde (arkasında) kalacak şekilde nakledemiyor.  

10 Paletleri belirtilen alana getiremiyor, koniler arasından doğru şekilde geçemiyor, paletleri düzgünce indirip  
dik açı ile paletten çıkamıyor. 

 

11 Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getiremiyor, uygun şekilde park edemiyor ve kurallara uygun olarak  
inemiyor 

 

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 


