
  İŞ  MAKİN ALARI   OPERATÖR   KURSLARI 
 

Forkliftler, elektrikli çekiciler, gezer köprü vinç, kule vinç, mobil vinç, yükselen hidrolik platform 

(böcek), çok ataşmanlı iş makinaları, kalıp kaldırma/taşıma özel makinaları, fabrikalarda kullanılan her 

türlü özel kaldırma makinaları, paletli ekskavatör, paletli dozer, silindir  vb kullanıcıların (operatörlerin) 

eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların "Operatör Belgesi" ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler 

gereğince işyerinde kullanılmak üzere Odamız tarafından verilmektedir. 
 

 
Karayolunda kullanılabilen türden iş makinaları için Şubemizden alınan operatörlük belgeleri "G 

SINIFI" sürücü belgesi başvurusunda kullanılamamaktadır. 

 

AMAÇ 
 

 
İş makinaları çağdaş, planlı ve sağlıklı kentlerin oluşumunda; imar, inşaat ve sanayi işlerinde 

yaygın kullanımı ile yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaygın ve önemli olan iş makinalarının 

kullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi donanımlarının arttırılması, iş makinalarının güvenli 

çalıştırılması, enerji ve zaman tasarrufu açısından son derece önemlidir. Ayrıca "meslek alanları ile ilgili 

konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse 

ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek" Odamız amaç 

maddelerinden biridir. 
 

 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

- İş makinasının teknik yapısının ve sistemlerinin öğretilmesi, 

- İş makinasının ataşman ve ekipmanın tanıtılması yerinde ve doğru kullanılması, 

- İş makinasının kullanımında emniyetin,  güvenliğin  sağlanması,  ekonomik,  verimli 

şekilde kullanılması, aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması, 

- İş makinalarının arıza belirtilerinin öğretilmesi, operatör tarafından giderilebilecek arızalar, 

- İş makinasının özelliğine göre enerji tasarrufu, çevre ilişkisi, 

- Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler, 
 

 
EĞİTİMCİLER 

Eğitimler, iş makinaları konusunda uzman makina mühendisleri üyelerimiz tarafından 

verilmektedir. 

 
KATILIMCILARA AİT GEREKLİ BELGELER VE KOŞULLAR 

- Katılımcı eğitimini alacağı iş makinası ile ilgili personel olmalıdır. 

- İki adet fotoğraf (fotokopi, taranmış vb. olmamalıdır), 

- Öğrenim belgesi örneği veya fotokopisi: En az ilköğretim okulu mezunu olmalıdır. 

- T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan örneği veya fotokopisi (18 yaşını bitirmiş olmalıdır) 
 

 
KATILIM BEDELİ 

- Forklift Kursu için 600 (altıyüz) TL/Kişi + KDV. 
 

 
ÖDEME 

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya, 

T. İş Bankası A.Ş. 

IBAN No : TR45 0006 4000 0014 218 599 42 53 

Hesap No : 4218-5994253 

hesaba yatırılmalıdır. 
 

 
BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN 

Tel : 0 332 238 52 70 Pbx.) D:118 

e-posta : eğitim-konya@mmo.org.tr 


