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PROGRAMIN ADI 

Seyyar Pancar Boşaltma-Temizleme-Yükleme Makinası Operatörü  

PROGRAMIN DAYANAĞI 

1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu, 

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

3. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 

4. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/06/2014 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, 

“Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik 

Programı Tarım Alanı Çerçeve Öğretim Programı” 

PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI 

1. İlköğretim mezunu olmak.  

2. Operatörlüğün gerektirdiği işleri yapacak fiziksel özelliklere sahip olduğunu 
gösterir sağlık raporuna sahip olmak.  

3. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 

1. Programın uygulanmasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan 

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre tarım alanında 

eğitim verebilecek, seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme makinesi 

eğitimini almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev 

almalıdır.  

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde seyyar pancar boşaltma-temizleme-

yükleme makinesi eğitimini almış, sektör deneyimi olan üniversitelerin makina, 

motor, otomotiv veya iş makineleri bölümü ile ziraat fakültesi tarım makineleri 

bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmalıdır.  

PROGRAMIN AMAÇLARI 

Seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme makinesi operatörü kurs 

programını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin; 

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, 

2. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile makine kullanma talimatlarına uygun olarak, 

seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme makinesini çalışmaya hazır hale 

getirmesi ve kontrollerini yapması, 

3. İş güvenliği önlemlerini alarak seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme 

makinesi ile yükleme ve boşaltma yapması 

amaçlanmaktadır. 

PROGRAMIN UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Kurs programdaki konular teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

2. Kurs programının uygulanmasında sunu, cd, video gibi gösterimlerin yanında 

seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinası ile çalışma 

alanlarındaki uygulamaları içeren etkinlikler düzenlenecektir. 
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3. Kurs programı gerçekleştirilirken anlatım, sunum, yaptırma gibi yöntemler ile 

soru-cevap, grup çalışmaları gibi tekniklerden yararlanılır. 

4. Kurs bitirme ve belgelendirme sınavları çeşitli ölçme araçları kullanılarak 

yapılacak ve kursiyerlerin eğitim kurumunda işletmede ve kendi kendine 

yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir. Kurs sonunda yapılacak 

yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerlere kurs bitirme belgesi 

verilecektir. 
 

PROGRAMIN KREDİSİ 

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı ile Kabul 

edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları” doğrultusunda, kurs 

programını başarıyla tamamlayanlara 3 (üç) kredi verilir. 

PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi 

toplam 80 ders saatidir. 

SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNESİ 

OPERATÖRÜ KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU 

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME KAZANIMLARI SÜRE 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İş sağlığı ve güvenliği 
kurallarını uygular. 

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini 
açıklar. 

 İş kazası ve meslek hastalıklarından 
korunma yöntemlerini bilir ve gerekli 
önlemleri alır. 

 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı 
gerekli önlemleri alır. 

 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır. 

16 

Seyyar Pancar 
Boşaltma-
Temizleme-
Yükleme 
Makinesinin İş 
Öncesi Hazırlıkları 
ve Kontrolü 

İş sağlığı ve güvenliği 
kurallarına uygun 
olarak, talimatlarına 
göre Seyyar pancar 
boşaltma-temizleme-
yükleme makinesini 
çalışmaya hazır hale 
getirir ve kontrollerini 
yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-
yükleme makinesinin iş öncesi hazırlıklarını 
yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-
yükleme makinesinin kumanda ünitesinin 
kontrolünü yapar 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-
yükleme makinesinin güç ve aktarım 
ünitesinin kontrolünü yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-
yükleme makinesinin taşıyıcı mekanik 
sistemlerinin kontrolünü yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme 
makinesinin arıza tespit formunu doldurur. 

34 

Seyyar pancar 
boşaltma-
temizleme-
yükleme makinesi 
ile yükleme ve 
boşaltma 

İş güvenliği önlemlerini 
alarak seyyar pancar 
boşaltma-temizleme-
yükleme makinesi ile 
yükleme ve boşaltma 
yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme 
makinesi ile yükleme yapar. 

 Seyyar pancar boşaltma-temizleme-yükleme 
makinesi ile boşaltma yapar. 

30 

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati)     80 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili açıklamaların aşağıdaki hususları içerecek 

şekilde düzenlenmesi gerekir: 

1. Her modül sonunda değerlendirme yapılmalıdır. 

2. Değerlendirme; teorik ve performansa dayalı sınav olarak yapılmalıdır. 

3. Teorik değerlendirme, modülün bütün kazanımlarını kapsayacak şekilde 
yapılmalıdır. 

4. Performansa dayalı sınav, beceriye dönük başarım ölçütlerini içerecek şekilde 
hazırlanan kontrol listesine göre yapılmalıdır. 

5. Değerlendirmenin teorik kısmı %40, uygulama %60 olarak dağıtılmalıdır. 

6. Teorik ve performansa dayalı sınavda toplam puan; bireyin doğru cevapları ve 
davranışları için aldığı puanların toplamından oluşmalıdır. 

7. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılmalı ve sınav başarısı Yaygın Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. 

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-
GEREÇLERİ 

Programın uygulama sürecinde;  
 

1) Kaynak materyal olarak bireysel öğrenme materyalleri kullanılabilir. Kaynak 

ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından 

hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir. 

2) Yararlanılacak kaynak araç-gereçler; 

 Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme makinası, 

 Bilgisayar, 

 Projeksiyon cihazı, 

 Hava filtresi, 

 Filtre kayışı sökme takma aparatı, 

 Piston ve piston kolu, 

 Termostat, 

 Hava saati, 

 Mazot pompası, 

 Supap, 

 Eldiven, 

 Yağdanlık, 

 Gres yağı, 

 Gres pompası, 

 Temizlik bezi, 

 Yıldız ve açıkağız anahtar takımı, 

 Bijon anahtarı, 

 Lokma takımı, 

 Pense, 

 Boru anahtarı (Dişli anahtar), 

 Çeki halatı, 

 Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş 
elbisesi, iş ayakkabısı, emniyet kemeri, beton gözlüğü, koruyucu gözlük, 
lastik çizme, toz maskesi, kulaklık, fosforlu yelek) 
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 Çekiç, 

 El feneri, 

 Lastik tekerlekli ve paletli çekici, 

 Reflektör, 

 Seyyar lamba, 

 İlk yardım çantası, 

 Yangın söndürücü, 
 

BELGELENDİRME  

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir. 

 


