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1. TANIM
İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde iş organizasyonu yaparak, Köprülü Vinç kullanımında
genel mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip kişidir.
2. AMAÇ
Bu program, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının
sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve
çalışmalarda kalitenin artırılmasını amaçlamaktadır.
3. PROGRAMIN YAPISI
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme
4. BİLGİ VE BECERİLERİN ÖLÇÜLMESİ
Sınavlara katılmak için ön şart bulunmamaktadır.
4.1 A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri
4.1.1 Yazılı sınav (T1): Sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit
puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az
bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
4.1.2 Uygulamalı Sınav (P1): Performansa dayalı sınav öngörülmemiştir. Bu birimin performans dayalı
işlemleri A2 biriminde ölçülecektir.

ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 İş organizasyonun nasıl yapıldığını bilmek,
 Çevre koruma tedbirlerine uygun çalışabilmek,
 Kalite yönetim sistemine uygun çalışabilmek.

4.2 A2 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme
4.2.1 Yazılı Sınav (T1): Sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit
puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az
bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
4.2.2 Uygulamalı Sınav (P1): Aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın,
performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı
sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.





ADAYLARIN SINAVDA BAŞARILI OLMASI İÇİN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Elleçleme işlemleri organizasyonunu yapabilmek,
Köprülü vinç kontrollerini ve otonom bakım işlemlerini yapabilmek,
Köprülü vinci kaldırma/taşıma için hazırlık ve işlemlerini yapabilmek,
Köprülü vinçle indirme/boşaltma işlemlerini yapar.
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5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR
Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa
dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa
dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği
gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik
birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor
olması gerekmektedir.
6.BELGELENDİRME VE BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Tüm sınavlardan başarılı olan adaylara Mesleki yeterlilik belgesi verilir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.
7.GÖZETİM
Belgeli kişinin yeterliliğini koruduğunu tespit etmek 3. yılın sonunda amacıyla belgenin geçerlilik
süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu istenir.
8.BELGE YENİLEME
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair
resmi kayıt veya
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav
yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu
olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
9.BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
 Bu programda bulunan şartlara, logo kullanım talimatına uyulmadığı takdirde,
 ASİL BELGE’ye gerek başvuruda gerek gözetimde her türlü bilgi sunumda yanlış/yanıltıcı bilgi
verilmesi,
 Gözetim faaliyetlerine katılmayan,
Kişilerin belgeleri askıya alınır. 1 ay içinde iyileştirici faaliyet gösttermeyen kişilerin belgeleri iptal
edilir.

