
 

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE-5 
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular 

 
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi 

Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. 

A1 yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla ile ilgili çoktan seçmeli test soruları yer alır. 

Sıra Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi) 

BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar. 

BG.2 
Çalışma ortamı, malzeme ve iş ekipmanına yönelik olası risk ve tehlikeli durumların neler olduğunu 
açıklar. 

BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gerekli önlemleri açıklar. 

BG.4 Acil durum kavramını açıklar. 

BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumları açıklar. 

BG.6 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar. 

BG.7 İş süreçleri işlemlerinin çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.8 İş süreçleri işlemlerinde alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.9 Kullanılan iş ekipmanının çevresel etkilerini ve risklerini açıklar. 

BG.10 Kullanılan iş ekipmanı ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıklar. 

BG.11 
Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik 
tedbirleri açıklar. 

BG.12 Ofis atıklarının imha süreçlerini açıklar. 

BG.13 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. 

BG.14 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmalarını açıklar. 

BG.15 Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar. 

 

 

 

 

 

 



 

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE-5 
Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular 

 
A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım – Satım İşlemleri  

Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır. 

A2 yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla ile ilgili çoktan seçmeli test soruları yer alır. 

Sıra Konu (Ölçülmesi planlanan bilgi) 

BG.1 Çalışma alanında yapılması gereken genel temizlik ve bakım işlemlerini açıklar. 

BG.2 Motorlu araç tamir ve oto kuaför işlemlerini sıralar. 

BG.3 Sektörel pazar araştırması usullerini açıklar. 

BG.4 Motorlu araçların çalışma şekillerini ve genel yapılarını açıklar. 

BG.5 Değer belirlemede dikkat edilecek hususları sıralar. 

BG.6 Motorlu araç alım işlerindeki idari işlemleri sıralar. 

BG.7 Araçların satışa çıkartılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

BG.8 Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususları sıralar. 

BG.9 Araç satım işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecini açıklar. 

BG.10 Motorlu araç satım işlerindeki idari işlemleri sıralar. 

 


