
 

 

 

Sertifika Eki (*) 
 

Türkiye 

 

1. Sertifikanın Başlığı (1) 

Dozer Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi 

(Seviye 3) 
(1)  Anadilde yazıldığı şekliyle. 

 

2. Sertifika Başlığının Tercümesi (1) 

Dozer Operator VQA Vocational Qualification Certificate 

(Level 3) 
(1) Uygunsa yazın. Bu tercümenin yasal bir hükmü yoktur. 

 

3. Beceri ve Yetkinliklerin Profili 

 

Belge sahibi aşağıda yer alan Yeterlilik Birimlerindeki Öğrenme Çıktılarını yapmaya ehildir: 
 

 

BİRİM 
KODU 

TÜRÜ BİRİMLER 

11UY0026-
3/A1 

ZORUNLU 

Dozer Operatörlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği  
 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gereklilikler bilgisine sahip olmak, 

 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

 Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak, 

 Acil durumlarda izlenecek adımlar konusunda bilgi sahibi olmak,  

 Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisine sahip 
olmak, 

 Uyarı ve işaret levhalarının anlamları hakkında bilgi sahibi olmak, 

 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilmek, risk etmenlerini azaltabilmek, 

 İşe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanabilmek, 

 Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulayabilmek, 

 Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlayabilmek, 

 Tehlike durumlarında önlem alabilmek, 

 Anlık tehlikelere karşı karar verme ve refleks yeteneğine sahip olmak, 

11UY0026-
3/A2 

ZORUNLU 

Dozer Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 
 Dozerin teknik özellikleri bilgisine sahip olmak, 

 Çalışma yerinin düzenlenmesini ve küçük ölçekte organize edilmesi bilgisine 
sahip olmak, 

 Temel düzeyde çevre düzenleme ve koruma önlemleri bilgisine sahip olmak, 

 Çalışacağı saha ve zemin kontrol bilgisine sahip olmak, 

 Çalışacağı zemine göre bıçağın seçimi ve konumu bilgisine sahip olmak, 

 Ataşmanları sökme ve takma bilgisine sahip olmak, 

 Dozer ve ekipmanların kontrolü bilgisine sahip olmak, 

 Dozeri çalıştırma- durdurma bilgisine sahip olmak, 

 Karşılaştığı basit arızaları tanıma ve giderme bilgisine sahip olmak, 

 Çalışacağı zemine göre lastik hava basıncı ve palet ayarı yapma bilgisine 
sahip olmak, 

 Çalışacağı zemini uygun çalışma ortamına getirme bilgisine sahip olmak, 

 Dozerin ikaz ve gösterge kontrol bilgisine sahip olmak, 

 Dozer ilk hareket bilgisine sahip olmak, 

 Emniyet ekipmanları kontrol bilgisine sahip olmak, 



 

 

 Hidrolik sistem devre elemanlarının kontrol bilgisine sahip olmak, 

 Dizel motor sistemlerinin kontrol bilgisine sahip olmak, 

 Bıçakların aşınma plakalarının kontrol bilgisine sahip olmak, 

 Yürüyüş takımlarının günlük kontrol ve bakımları bilgisine sahip olmak, 

 Bakım ve makine kartına kayıtları tutma bilgisine sahip olmak, 

 Dozer nâkili hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Topografların bıraktığı işaretleri okuma bilgisine sahip olmak, 

 Zeminin tesviye, malzeme serme, şev kesme, yarma ve dolgu bilgisine sahip 
olmak. 

 İş makinası itme ve çekme bilgisine sahip olmak, 

 Birlikte çalışacağı iş makineleri ile koordineli çalışma bilgisine sahip olmak,  

 İş bitiminde dozerin kontrolü bilgisine sahip olmak, 

 Park etme prosedürleri bilgisine sahip olmak, 

 Riperleme bilgisine sahip olmak 

 İş makinasını itmek ve çekebilmek,  

 Araç kurtarma bilgisine sahip olmak 

 Uzun süreli depolama prosedürleri bilgisine sahip olmak. 

 Dozer ve ekipmanlarını kontrol edebilmek, 

 Çalışacağı alana göre dozer ataşmanlarını sökebilmek ve takabilmek, 

 Karşılaştığı basit arızaları giderebilmek, 

 Dizel motor sistemlerini kontrol edebilmek, 

 Çalışacağı zemine göre lastiklerin hava basıncı veya palet gergi ayarını 
yapabilmek, 

 Zemini, çalışmaya hazır hale getirmek için gevşetilmesini (riperlemeyi) 
sağlamak, 

 Yakıt tankında oluşan suyu boşaltmak, 

 Yürüyüş takımlarının günlük kontrol ve bakımlarını yapabilmek, 

 Dozerin naklini yapabilmek, 

 Topografların bıraktığı işaretleri okuyabilmek, 

 Zeminin tesviye, malzeme serme, şev kesme, yarma ve dolgusunu 
yapabilmek, 

 Dozeri itmek ve çekebilmek, 

 Birlikte çalışacağı iş makineleri ile koordineli çalışabilmek, 

 İş bitiminde makinanın kontrolünü yapabilmek, 

 Park etme prosedürlerini uygulayabilmek, 

 Uzun süreli depolama prosedürlerini uygulayabilmek. 

 Karşılaştığı basit sorunları kendi başına çözebilmek, 

 Çevreye karşı duyarlı olabilmek, 

 Makine teknolojisindeki  gelişmeleri takip edebilmek, 

 Üst kademelerin iş ile ilgili talimatlarını algılayabilmek, 

 Üst kademelerin gözetimi altında düzenli çalışabilmek, 

 Çalışma sürecinde organizasyon yapabilmek, 
İş hatalarını belirleyebilmek, önleyici veya düzeltici çözümler getirebilmek, 

 Diğer iş makine operatörleri ile koordineli çalışabilmek, 

 Bilgilerini altındaki elemana aktarabilmek 

 Verilen işi düzenli ve iş ahlakına göre yapabilmek. 
 

 

4.Sertifika Sahibinin Çalışabileceği İş Alanları (1) 

- 

(1) Varsa 

 
(*)Açıklayıcı not 
Bu belge, adı geçen sertifika hakkında ilave bilgi vermek üzere tasarlanmış olup hukuki bir statüsü yoktur. Belgede yer alan tanımlamaların 
formatlarında aşağıdaki metinler esas alınmıştır: Niteliklerin Şeffalığı Hakkındaki 3 Aralık 1992 tarih ve 93/C 49/01 Konsey Kararı, Mesleki 
Eğitim Sertifikalarının Şeffaflığı Hakkındaki 15 Temmuz 1996 tarih ve 96/C 224/04 sayılı Konsey Kararı ve Öğrencilerin, Eğitim Almakta 
Olanların, Gönüllü Çalışmalarda Bulunanların, Öğretmen ve Eğitimcilerin Topluluk İçinde Hareketliliği Hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi’nin 10 Temmuz 2001 tarih ve 2001/613/EC sayılı Tavsiyesi. 
 

© Avrupa Birliği, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu 



 

 

 

5. Sertifikanın resmi dayanağı 

Sertifikayı veren kurumun adı ve statüsü 

Dozer Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili alanda yetkilendirilmiş 
Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilmektedir. 

 

Kuruluşların listesine aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 

www.myk.gov.tr/ybk 

Sertifikanın akreditasyonunu/tanınmasını sağlayan 
ulusal/bölgesel makamın adı ve statüsü 

Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Ziyabey Caddesi 1420. Sokak (Eski 4. Sokak) No:12 
Balgat-Çankaya/ANKARA 

www.myk.gov.tr 

 

Sertifikanın (ulusal veya uluslararası) düzeyi  

ISCO 08: 8342 

ve 

Seviye 3- Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki 
adresten ulaşılabilir. 

http://www.tyc.gov.tr  

Not skalası / Geçme koşulları 

Dozer Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini 
alabilmesi için A1 ve A2 aşamalarında başarılı olması 
gerekmektedir. 

Bir sonraki eğitim/öğretim seviyesine geçme durumu  

- 
 

Uluslararası anlaşmalar 

- 

Yasal Dayanak 

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 

 

6. Sertifikayı almanın resmi yolları 
Bu belge MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuran adayların, teorik ve uygulama sınavları 
sonrasında her bir birimin başarım şartlarını yerine getirmeleri ve yeterliliği elde etmek için gereken birimlerden başarı 
sağlamaları halinde hak eden adaylar için düzenlenir. 
Her bir yeterlilik biriminin başarım şartları ile teorik ve uygulama sınav oranları değişkenlik göstermektedir. 
 

Giriş koşulları 

En az 1 yıl Dozer Operatörü olarak çalıştığını ilgili kurum/kuruluşlardan belgelemek.  (Dozer Operatörü (Seviye 3) teorik ve 
uygulamalı eğitim şartını sağlayamayan kişilerde Dozer Operatörü olarak çalışmış olmak şartı aranır.) 
 
Bilgi:  

11UY0026-3 / 02/11/2011 Rev. No:00 

Ek bilgi 

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, 
uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve 
faaliyetleri kapsayan adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) göre seviyesi, ilgili ulusal yeterliliğin öğrenme 
kazanımlarının TYÇ seviye tanımlayıcılarıyla karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir. TYÇ’ye göre seviyelendirilmiş 
yeterliliklerin içermesi gereken asgari öğrenme kazanımlarını tanımlayan TYÇ seviye tanımlayıcılarına http://www.tyc.gov.tr/st  
internet adresinden erişilebilmektedir. TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (AYÇ) referanslanmış olduğu için sekiz TYÇ 
seviyesi sekiz AYÇ seviyesine karşılık gelmektedir. İşbu belgenin düzenlendiği 3. Seviye yeterlilikler; “Çalışan görevlerin 
tamamlanmasıyla ilgili sorumluluk alır ve problemlerin çözümünde kendi davranışlarını ortama uyarlar.“ şeklinde 
tanımlanmaktadır. 
 
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi dahil daha fazla bilgi için:  

 
Mesleki Yeterlilik Kurumu 

http://www.myk.gov.tr 
www.tyc.gov.tr  
 
Europass  

http://www.europass.gov.tr 
 

 

http://www.myk.gov.tr/ybk
http://www.myk.gov.tr/
http://www.tyc.gov.tr/
http://www.tyc.gov.tr/st
http://www.myk.gov.tr/
http://www.tyc.gov.tr/
http://www.europass.gov.tr/

