
 

 

 

 

 

 

19UY0390-3 MOTOSİKLETLİ KURYE 

TEORİK SINAV SORULARININ KAPSADIĞI KONULAR 

 

19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite 

No  Bilgi İfadesi  

BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, uyulması gereken kuralları açıklar. 

BG.2 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri açıklar. 

BG.3 Sağlığına ve güvenliğine tehlike oluşturabilecek hava koşullarına göre alınması gereken kişisel önlemleri 

açıklar. 

BG.4  Kendisini ve çevresini etkileyebilecek tehlike, risk ve ramak kala olayları (yola düşen yabancı cisim, şiddetli 

rüzgar çıkması gibi) açıklar. 

BG.5  Trafikte motosikletten kaynaklı olası tehlike ve riskleri sıralar. 

BG.6  Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası tehlike ve riskleri ayırt eder. 

BG.7  Trafikte motosikletten kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar. 

BG.8  Trafikte motosikletin eklerinden kaynaklı olası risklere karşı alınması gereken önlemleri açıklar. 

BG.9  İş kazası (trafik kazası gibi) durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar. 

BG.10  İşletmenin acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar. 

BG.11  Çalışma ortamında oluşan atıkların geri dönüşüm için gerekli ayırma yöntemini açıklar. 

BG.12  Gürültü ve hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri sıralar. 

BG.13  Çalışma bölgesiyle ilgili yol durumu bilgilerini alabileceği kaynakları açıklar. 

BG.14  Çalışma bölgesiyle ilgili meteorolojik bilgileri alabileceği kaynakları açıklar. 

BG.15  İş planı hazırlamak için gerekli olan öğeleri (yol durumu, meteorolojik durum, kalite gerekleri, performans 

gibi) sıralar. 

BG.16 İş süreçleri ile ilgili raporları (trafik kazası ve benzeri) teknik formatlarına göre tanımlar. 

BG.17 Meslekle ilgili ramak kala olayları tanımlar. 

BG.18 İş yeri kalite ile ilgili talimat ve planların içeriğini açıklar. 

BG.19 Sistem, donanım, alet ve araçların kalite talimatına göre kullanım yöntemini açıklar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19UY0390-3/A2 Gönderi Ulaştırma 

No  Bilgi İfadesi  

BG.1 İş süreçlerinde bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik ve tescil belgesi, zorunlu trafik 

poliçesi ve benzeri) tanımlar. 

BG.2 Motosiklet lastik kullanım şartlarını listeler. 

BG.3 Motosikletli kurye ile taşınabilecek gönderi türlerini ilgili mevzuata göre ayırt eder. 

BG.4  Motosikleti trafik kurallarına göre park etme yöntemini açıklar. 

BG.5  Taşıma sürecinde hasar görmüş gönderi ile ilgili uygulanacak prosedürü açıklar. 

BG.6  Motosiklet temizleme yöntemlerini tanımlar. 

BG.7  Motosiklet temizlik malzemelerini sıralar. 

 

 

 

 


