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ÖNSÖZ 

 

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5)  Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 

Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” 

hükümlerine göre hazırlanmıĢtır. 

 

Yeterlilik taslağı, 16.11.2009 tarihinde imzalan iĢbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal 

Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıĢtır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum 

ve kuruluĢların görüĢleri alınmıĢ ve görüĢler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. Nihai taslak MYK Otomotiv Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve 

Komitenin uygun görüĢü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 26/07/2011 tarih ve 2011/51 sayılı 

kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. Yeterliliğin 

hazırlanması, görüĢ bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kiĢi, kurum ve kuruluĢlara 

görüĢ ve katkıları için teĢekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. 

 

                                                                                                      Mesleki Yeterlilik Kurumu 
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GĠRĠġ 

 

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu 

tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme 

Yönetmeliğinde belirlenmiĢtir. 

 

Ulusal yeterlilik aĢağıdaki unsurlarla tanımlanır; 

 

            a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,  

  b)Yeterliliğin amacı ve gerekçesi, 

 c)Yeterliliğin ilgili olduğu sektör, 

 ç)Yeterlilik için gerekli olan; Ģekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim Ģartları, 

 d)Yeterliliğe kaynak teĢkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya 

yeterlilik birimleri, 

 e)Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, 

 f)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç 

duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, 

 g)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme Ģartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin 

gözetimine iliĢkin Ģartlar. 

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda söz konusu ulusal meslek standardı esas 

alınarak, bulunmadığı alanlarda ise uluslararası meslek standardı esas alınarak oluĢturulur. 

Ulusal yeterlilikler;  

 Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,  

 YetkilendirilmiĢ belgelendirme kuruluĢları, 

 Kuruma yetkilendirme ön baĢvurusunda bulunmuĢ kuruluĢlar,  

 Ulusal meslek standardı hazırlamıĢ kuruluĢlar,  

 Meslek kuruluĢları ile bunların müĢterek çalıĢmasıyla oluĢturulur. 
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ULUSAL YETERLĠLĠK 
 

1) YETERLĠLĠĞĠN ADI: OTOMOTĠV ELEKTROMEKANĠKÇĠSĠ 

2) REFERANS KODU: 11UY00020-5 

3) SEVĠYESĠ: 5 

4) TÜRÜ: - 

5) KREDĠ DEĞERĠ: - 

6) 

A) YAYIN TARĠHĠ: 

B) REVĠZYON NO: 

C) REVĠZYON TARĠHĠ: 

27/07/2011 

- 

- 

7) 
ULUSLARARASI SINIFLAMADAKĠ 

YERĠ 
ISCO 08: 7231 ve 7231 

8) AMACI ve GEREKÇESĠ 

Ülkemizde otomotiv sektöründe, motorlu kara 

taĢıtlarının basit veya karmaĢık, rutin veya rutin 

olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik, 

pnömatik arızalarının tespiti, parça değiĢimi, 

çalıĢma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları 

ve bakım onarımları otomotiv elektrome-

kanikçileri ile sağlanmaktadır. Bu yeterlilik, 

otomotiv elektromekanikçilerinin niteliklerinin 

belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla 

hazırlanmıĢtır. 

9) ĠLGĠLĠ OLDUĞU SEKTÖR OTOMOTĠV 

10) YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0121-5 

11) YETERLĠLĠĞE KAYNAK TEġKĠL EDEN YETERLĠLĠK BĠRĠM(LER)Ġ  

- 

12) YETERLĠLĠĞĠ OLUġTURAN YETERLĠLĠK BĠRĠMLERĠ 

GRUP A: Zorunlu Yeterlilik Birimleri 

A1) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri 

A2) Kalite Yönetim Sistemi 

A3) ĠĢin ve Gereçlerin Düzenlenmesi 

A4) Son Kontrol ve Raporlama 

A5) Periyodik Bakım 

A6) Arıza Tespiti ve Onarım 

A7) Son Kontroller 
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A8) Eğitim ve GeliĢtirme 

13) BĠRĠMLERĠN GRUPLANDIRMA ALTENATĠFLERĠ 

Tüm yeterlilik birimlerinden baĢarılı olunması gerekmektedir. 

14) YETERLĠLĠK ĠÇĠN GEREKLĠ EĞĠTĠM ġARTININ 

A) ġEKLĠ 

Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 teorik ve uygulamalı eğitimini 

tamamlamıĢ olmak. 

(Bu Ģart en az 5 yıl otomotiv elektromekanik bakım ve onarım iĢlerinde 

deneyimi olanlarda aranmaz.) 

B) ĠÇERĠĞĠ 

Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5 teorik ve uygulamalı eğitiminin içeriği: 

 Acil durum bilgisi, 

 Analitik düĢünme, 

 Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurma, 

 ÇalıĢma ve kontrol prosedürleri, 

 Çevre koruma yöntemleri, 

 El ve göz ile muayene esasları, 

 Elektrik bilgisi, 

 Elektromekanik bilgisi, 

 Elektronik bilgisi, 

 Elleçleme, taĢıma ve sabitleme donanımlarının kullanımı, 

 Geri dönüĢümlü atık bilgisi, 

 Hasarlı parçalara uygulanacak iĢlemler, 

 Hidrolik bilgisi, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği, 

 ĠĢyeri çalıĢma prosedürleri, 

 KarmaĢık arızaların tespiti, 

 Kayıt tutma ve raporlama, 

 Kontrol ve uygulama teknikleri, 

 Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri, 

 Makine bilgisi, 

 Maliyet hesaplama, 

 Malzeme bilgisi, 

 Mekanik bilgisi, 

 Mekanizma bilgisi, 

 Mesleki bilgisayar programlarının kullanımı, 

 Mesleki terim bilgisi, 

 Motor bilgisi, 

 Motor termodinamiği, 

 Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme, 

 Öğretim teknikleri, 

 Ölçme ve kontrol, 

 Ölçme ve muayene araçları kullanımı, 

 Ölçü aletlerinin kullanımı ve korunması, 

 Onarım iĢlemlerinin uygulama sırası, 

 Onarımda kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri, 

 Parça sökme yöntemleri, 

 Periyodik bakım, 

 Pnömatik bilgisi, 
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 Sözlü ve yazılı iletiĢim, 

 Tehlikeli atık bilgisi ve tehlikeli atık ayırma, 

 Temel aerodinamik bilgisi, 

 Temel çalıĢma mevzuatı, 

 Temel geometri bilgisi, 

 Temel matematik bilgisi, 

 Test sürüĢü, 

 Yangın önleme ve yangınla mücadele, 

 Zımparalama. 

C) SÜRESĠ 
Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) teorik ve uygulamalı eğitimi 450 saat 

teorik, 150 saat pratik olmak üzere toplam 600 saattir. 

15) YETERLĠLĠK ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN DENEYĠM ġARTININ 

 NĠTELĠĞĠ ve SÜRESĠ 

Otomotiv Elektromekanikçisi teorik ve uygulamalı eğitimi Ģartını sağlayanlar 

için; bir iĢyerinde fiilen en az 2 yıl Otomotiv Elektromekanikçisi olarak 

çalıĢmıĢ olmak. 

 

Otomotiv Elektromekanikçisi teorik ve uygulamalı eğitimi Ģartını sağla-

mayanlar için; en az 2 yılı Otomotiv Elektromekanikçisi olarak çalıĢmıĢ olmak 

kaydıyla toplamda 5 yıl otomotiv elektromekanik bakım ve onarım iĢlerinde 

deneyim sahibi olmak. 

16) SAHĠP OLUNMASI GEREKEN ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BĠLGĠLER 

 Acil durumlarda izlenecek adımları bilmek, 

 Akım ve direnç testleriyle ilgili iĢlemlere hakim olmak, 

 Aktarma organları üzerinde yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerine hakim 

olmak, 

 Aktarma organları üzerinde yapılacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Aktif ve pasif güvenlik donanımına yapılacak arıza tespit ve onarım iĢlemlerini 

bilmek, 

 Aküye yapılacak arıza tespit ve onarım iĢlemlerine hakim olmak, 

 Araçların donanım yapısına ve motoruna iliĢkin teknik Ģemalar hakkında bilgi sahibi 

olmak, 

 Araçtan ve parçadan ayrılan alet ve aparatların iĢlemler sonucunda bırakılacağı uygun 

pozisyonları tarif edecek düzeyde bilgi sahibi olmak 

 Arıza tespiti amaçlı yapılan yol testi iĢlemlerini bilmek, 

 Arızalı donanım ve araçlarla ilgili iĢlemleri açıklayacak düzeyde bilmek, 

 Aydınlatma, sinyal sistemi ve elektrik devresine yapılacak arıza tespit ve onarım 

iĢlemlerini bilmek, 

 Bakım iĢlemlerinde rutin olarak değiĢtirilen parçaları bilmek, 

 Bakım, onarım yapılacak aracın özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili iĢlemleri bilmek, 

 Bilgi ve değerlendirme formlarıyla ilgili iĢlemleri bilmek, 

 ÇalıĢma ortamındaki yanıcı ve parlayıcı malzemeleri belirleyecek düzeyde bilgi sahibi 

olmak, 

 ÇalıĢma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusunda bilgili olmak, 

 Direksiyon sistemi üzerinde yapılacak arıza tespit ve onarım iĢlemlerine hakim 

olmak, 

 Direksiyon sisteminin periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde bilmek, 

 Eğitim değerlendirme formlarıyla ilgili iĢlemleri açıklayacak düzeyde bilgi sahibi 

olmak, 
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 Eğitim planlamasıyla ilgili bilgili olmak, 

 Eğitim tekniklerini tarif edecek düzeyde bilmek, 

 Elektriksel donanım üzerinde yapılacak arıza tespit ve onarım iĢlemlerine hakim 

olmak, 

 Elektriksel donanıma uygulanacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde 

bilmek, 

 Fren sistemi üzerinde yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Fren sistemi üzerinde yapılacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde 

bilmek, 

 Geri dönüĢtürülebilir malzemeler hakkında bilgili olmak, 

 Hava filtrelerinin ön görülen kullanım süreleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Hidrolik direksiyon pompasının üretmesi gereken standart basınç değerleri hakkında 

bilgili olmak, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı ve iĢyeri kurallarını bilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını bilmek, 

 Kalite güvence tekniklerini karĢılaĢtırmalı olarak uygulayabilecek düzeyde bilgi 

sahibi olmak, 

 Koruyucu ve önleyici bakım iĢlemlerini bilmek, 

 MarĢ ve Ģarj sistemlerine uygulanacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 MarĢ ve Ģarj sistemlerine yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Mesleği ile ilgili yeni teknolojiler ve geliĢmeler hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Motor araç üzerindeyken yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Motor soğutma sistemi üzerinde yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerine hakim 

olmak, 

 Motor soğutma sistemi üzerinde yapılacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Motor üzerinde yapılacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde bilmek, 

 MüĢteri Ģikayetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili prosedürler hakkında bilgi sahibi 

olmak, 

 Ölçme ve test teknikleri hakkında bilgili olmak, 

 Parça üzerindeki aĢınma, yıpranma ve bozulma türünden olumsuzlukları ayırt edecek 

düzeyde bilgi sahibi olmak, 

 Periyodik bakımla ilgili ön hazırlık iĢlemlerini tarif edecek düzeyde bilmek, 

 Problemlerin giderilmesinde kendi yetki sınırlarını bilmek, 

 Risk analizi konusunda bilgili olmak, 

 Süspansiyon sisteminin periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde bilmek, 

 Temel ilk yardım bilgisine sahip olmak, 

 Temel kroki ve teknik resimleri inceleyecek düzeyde bilmek, 

 Temizlik malzemelerini ve bunların kullanma talimatlarını bilmek, 

 Testlerin kalite gerekliliklerine göre uygun sapma ve tolerans değerlerini bilmek, 

 Uyarı ve ikaz sistemi devresine yapılacak arıza tespit ve onarım iĢlemlerini bilmek, 

 Uyarı ve iĢaret levhalarının anlamlarını bilmek, 

 Yakıt sistemi üzerinde yapılacak arıza tespiti ve onarım iĢlemlerini bilmek, 

 Yakıt sistemi üzerinde yapılacak periyodik bakım iĢlemlerini tarif edecek düzeyde 

bilmek, 

 Yapılacak iĢlemlerin ortalama süreleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Yol testi için gerekli ortam koĢulları hakkında bilgili olmak, 

 Yol testi için uygun hız limitleri ve süreler hakkında bilgili olmak. 
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BECERĠLER 

 ABS fren sisteminde yer alan mekanik aksamı kontrol edebilmek, 

 ABS fren sisteminde yer alan mekanik aksamı kontrol ederek arızaları giderebilmek, 

 Acil durumlarda gerekli prosedürleri uygulayabilmek, 

 Aks boĢluklarını, aksların ve Ģaftın hasarlı olup olmadığını kontrol edebilmek, 

 Aktarma organları üzerinde tespit edilen arızaları giderebilmek, 

 Akü elektrolit seviyesini kontroller sonrasında ayarlayabilmek, 

 Aküye kapasite testi uygulayabilmek, 

 Alarm montajı için merkezi kilit sistemini ayarlayabilmek, 

 Alarm sensörlerinin montajını yapabilmek, 

 Alternatöre tam yükleme testi uygulayabilmek, 

 Analog/dijital göstergelerin bağlantılarını kontrol edebilmek, 

 Analog/dijital göstergelerin doğruluk testlerini yapabilmek, 

 Aracın frenleme performansını test edebilmek, 

 Araç lastiklerinin diĢ derinliklerinin ve hava basınçlarının ön görülen standart 

değerlere uygunluğunu kontrol edebilmek, 

 Araç üzerinde tespit ettiği hasarları ilgili forma kaydedebilmek, 

 Arıza tespiti amaçlı yol testi yapabilmek, 

 Arızalı donanım ve araçlarla ilgili iĢlemleri yapabilmek, 

 ASR ve ESP sistemlerini kontrol ederek arızaları giderebilmek, 

 ASR ve ESP sistemlerini referans değerlere göre test edebilmek, 

 Bakım onarım uygulanan aksama yönelik test amaçlı sürüĢ özelliklerini uygulamak, 

 BelirlenmiĢ tolerans ve sapmalara göre testlerin kalitesini raporlayabilmek, 

 Bilgi ve değerlendirme formlarını doldurabilmek, 

 Buji kablolarının direnç değerlerini kontrol edebilmek, 

 Bujileri sökebilmek, temizleyebilmek ve ön görülen standartlara uygunluğunu kontrol 

edebilmek, 

 Burkulma çubuklarının üst ve alt seviye ayarlarını ön görülen referans değerlere göre 

yapabilmek, 

 Debriyaj pedalını ve kavrama noktasını kontrol ederek gerekli ayarları yapabilmek, 

 Diferansiyel yağ seviyesini ve kaçaklarını kontrol edebilmek, 

 Diferansiyeli araçtan sökebilmek, kontrol ve ayarlarını yapabilmek, 

 Dijital ve analog göstergelerin bağlantılarını kontrol ederek doğruluk testlerini 

uygulayabilmek, 

 Direksiyon açı sensörünün ön görülen referans değerlere uygun çalıĢmasını kontrol 

edebilmek, 

 Direksiyon mili ve mafsalları ile rot bağlantılarını kontrol edebilmek, 

 Direksiyon sistemindeki boĢlukları kontrol ederek gerekli ayarlamaları yapabilmek, 

 Direksiyon sistemindeki boĢlukları kontrol ederek gerekli ayarlamaları yapabilmek, 

 Direksiyonun hidrolik yağ seviyesini kontrol edebilmek, 

 Direksiyonun hidrolik yağ seviyesini kontrol edebilmek, 

 Dizel motorlu araçlarda kızdırma bujilerini, ara hava soğutucu (intercooler) ve 

turboĢarjı kontrol edebilmek, 

 Dizel motorlu araçlarda kızdırma bujilerinin kontrol ve ayarlarını yapabilmek, 

 Egzoz boru ve susturucularının fiziki durumlarını kontrol edebilmek, 

 Eğitim değerlendirme formlarını doldurabilmek, 

 Eğitim tekniklerini uygulayabilmek, 

 El fren sisteminin kontrol ve ayarlarını yapabilmek, 

 Elektriksel donanım üzerinde arıza tespiti ve onarım yapabilmek, 

 Enjektörlerin bakımını yapabilmek, 

 Fren balatalarını, disklerini ve kampanalarını kontrol edebilmek, 

 Fren hidroliğini kontrol edebilmek, 

 Fren hidrolik yağ seviyesini, hidrolik boru, hortum ve bağlantılarını kontrol 

edebilmek, 
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 Fren sistemi üzerinde tespit edilen arızaları giderebilmek, 

 Hava filtrelerini sökebilmek, temizleyebilmek ve değiĢtirebilmek, 

 Hava soğutmalı sistemlerin referans bakım ve kontrol iĢlemlerini uygulayabilmek, 

 ĠĢ güvenliği kurallarını uygulayabilmek, 

 ĠĢ kazası durumunda gereken ilk yardım adımlarını uygulayabilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri alabilmek, 

 Kalite güvence ile ilgili teknik prosedürleri uygulayabilmek, 

 Kalite raporlarını doldurabilmek, 

 Karbüratörlerin kontrol ve ayarlarını yapabilmek, 

 Katalitik konvertörün referans değerlere göre kontrollerini ve ayarlarını yapabilmek, 

 KiĢisel koruyucu donanımları kullanabilmek, 

 Klakson salyangozu ve direksiyon bağlantısının çalıĢmasını kontrol edebilmek, 

 Klima ve hava yastığı sistemlerinin sensör, motor, gaz ve elektrik bağlantılarını 

kontrol edebilmek, 

 Kontroller sonucunda tespit edilen arızaları giderebilmek, 

 Kullanılacak aletlerin gerekli hazırlık ve ayar iĢlemlerini yapabilmek, 

 LPG/CNG’li araçlarda basınç regülatörü, gaz enjektörleri ve elektro-vanaları kontrol 

edebilmek, 

 LPG/CNG’li araçlarda basınç regülatörü, gaz enjektörü ve elektro-vana ayarlarını 

yapabilmek, 

 MarĢ motoru yaylarının gerginlik seviyelerini kontrol edebilmek, 

 MarĢ motorunun akım çekme düzeyini ve dönme sayısını (rpm) kontrol edebilmek, 

 MarĢ motorunun fiziki durumunu ve yayların gerginliğini kontrol edebilmek, 

 MarĢ sistemi ve bağlantılarına akım ve direnç testi uygulayabilmek, 

 MarĢ sisteminin bağlantı kablolarının yalıtımlarını yapabilmek, 

 Merkezi kilit elektronik yan cam ve aynalar ile park sensörlerine periyodik bakım 

uygulayabilmek, 

 Mesleki ve kiĢisel geliĢim için gerekli araĢtırma faaliyetlerini gerçekleĢtirebilmek, 

 Motor bloğu su kanallarının korozyon kontrolünü yapabilmek, 

 Motor soğutma sıvısının ve donma derecesinin ön görülen referans değerlere 

uygunluğunu kontrol edebilmek, 

 Motor üzerindeki kayıĢları uygun gerginlikte ayarlayabilmek, 

 Motor yağını boĢaltabilmek ve doldurabilmek, 

 Motoru Ģasi ve diğer tüm bileĢenlerle olan bağlantılarından sökebilmek, 

 Motoru uygun konumlarından caraskal bağlayarak araçtan sökebilmek ve araca 

monte edebilmek, 

 Onarım için gerekli yedek parçaları tespit ederek stok kayıtlarını tutabilmek, 

 Otomatik transmisyonu araçtan sökebilmek ve demonte edebilmek, 

 Ölçüm sonuçlarındaki sapmaları belirleyerek kaydedebilmek, 

 Pnömatik süspansiyon sistemlerinin hava yastık ve kompresörünü kontrol edebilmek, 

 Pnömatik süspansiyon sistemlerinin hava yastıklarını ve kompresörünü kontrol 

edebilmek, 

 Radyatör fanı ve bağlantı kayıĢını kontrol ederek termostat ayarını yapabilmek, 

 Radyatör fanı, fan motoru ve bağlantı kayıĢını kontrol edebilmek, 

 Radyatör ve su iletim borularını sökebilmek ve fiziki hasarları onarabilmek, 

 Regülatöre (konjektör) referans periyodik bakım iĢlemlerini uygulayabilmek, 

 Rot ve rotillerin fiziki durumunu kontrol ederek gerekli ayarları yapabilmek, 

 Seçimli cihaz ve aksesuarların montajını yapabilmek, 

 Ses ve görüntü sistemlerinin montajında gereken araç içi ön hazırlık iĢlemlerini 

yapabilmek, 

 Ses ve görüntü sistemlerinin montajını ve elektrik bağlantılarını yapabilmek, 

 Sigortalar ve sigorta soketlerini kontrol edebilmek, 

 Silecek motorunu kontrol ederek su püskürtme ayarını yapabilmek, 
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 Silindirleri sente konumuna getirerek, sente kaçak testini uygulayabilmek, 

 Silindirlerin basınç değerlerini ölçebilmek, 

 Sinyal sistemi ve elektronik ağlara referans periyodik bakım iĢlemlerini 

uygulayabilmek, 

 Sis lambası montajında tamponlarda gereken ön hazırlık iĢlemlerini yapabilmek, 

 Sis lambası ve elektrik bağlantılarının montajını yapabilmek, 

 Süspansiyon sisteminde tespit edilen arızaları giderebilmek, 

 Süspansiyon sisteminin yay, amortisör, viraj (denge) çubuğu ve salıncaklarını 

sökebilmek, 

 Süspansiyon yükseklik sensörünün ön görülen referans değerlere uygunluğunu 

kontrol edebilmek, 

 Tanılama (diagnostik) test cihazlarını kullanabilmek, 

 Tanılama (diagnostik) test cihazlarıyla motor ve ilgili birimlerdeki arızaları tespit 

edebilmek, 

 Temel kroki ve teknik resimleri okuyabilmek, 

 Termostatı kontrol ederek ayarlarını yapabilmek, 

 Termostatın kontrolünü ve değiĢimini yapabilmek, 

 Test iĢleminin türüne göre kalite kontrol tekniklerini uygulayabilmek, 

 Tork konvertörünün kontrol ve ayarlarını yapabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret levhalarına uygun çalıĢabilmek, 

 Vakummetre ile emme manifolduna vakum testi yapabilmek, 

 Viraj (denge) çubuğunda tespit edilen arızaları giderebilmek, 

 Vites kutusunu araçtan sökerek talimatlara göre demonte edebilmek, 

 Vites kutusunun yağ seviyesini ve kaçaklarını kontrol edebilmek, 

 Yağ filtresini araçtan sökerek değiĢtirebilmek, 

 Yağ pompasının ve yağ basıncının ön görülen referans değerlere uygunluğunu 

kontrol edebilmek, 

 Yakıt filtre bağlantılarını sökebilmek, 

 Yakıt pompasının basınç değerlerini ölçebilmek, 

 Yapılacak bakım onarım iĢlemine uygun aletleri hazırlayabilmek, 

 Yapılacak iĢlemlere göre yaklaĢık maliyeti hesaplayabilmek, 

 YapılmıĢ bakım onarım iĢlemleri ile ilgili rapor hazırlayabilmek, 

 Yayların boylarını ve baskı dirençlerini ölçerek fiziki durumlarını kontrol edebilmek, 

 Yol testi sırasında tespit edilen arızaları giderebilmek 

YETKĠNLĠKLER 

 Akü elektrolit seviyesini ve oksitlenmeleri kontrol edebilmek, 

 Akünün genel fiziki durumunu kontrol edebilmek, 

 Alarm montajı için sensör konumlarını belirleyebilmek, 

 Amortisörlerin fiziki durumunu ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edebilmek, 

 Aracın donanım yapısına ve motoruna iliĢkin teknik Ģemaları inceleyebilmek ve 

değerlendirebilmek, 

 Aracın kilometresine, yaĢına ve mevsime uygun bakım programını belirleyebilmek, 

 Araç üzerinde fiziki hasar olup olmadığını elle kontrol edebilmek, 

 Araç üzerinde yapılacak hazırlık iĢlemlerini organize edebilmek, 

 Araç, alet donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalıĢabilmek, 

 Araçtan ve parçadan ayrılan alet ve aparatları uygun pozisyonlarına bırakabilmek, 

 AĢınmıĢ, ömrünü tamamlamıĢ parçaları tespit edebilmek, 

 AĢınmıĢ, ömrünü tamamlamıĢ parçaları tespit edebilmek, 

 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıĢtığı kiĢilere aktarabilmek, 

 ÇalıĢılan ortamdaki iĢ sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumları tespit edebilmek, 

 ÇalıĢma donanımlarıyla ilgili güvenlik düzeneklerinin iĢlerliğini kontrol edebilmek, 

 ÇalıĢma ortamındaki yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli Ģekilde tutulmasını 

sağlayabilmek, 

 Donanımların genel durumuyla ilgili bilgilendirmeyi, prosedürlere uygun olarak 



Otomotiv Elektromekanikçisi                                                                                                                 Referans Kodu/Yayın Tarihi/ Rev. No 
                                                                                                                                           11UY0020-5/27.07.2011/00 

             

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011     10 

 

yapabilmek, 

 Egzoz ve emme manifoldunun standartlara uygun miktarda hava akımı sağladığını 

kontrol edebilmek, 

 Eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek, 

 Eğitim planlaması ve organizasyon çalıĢmalarını yapabilmek, 

 Eksantrik ve krank milinin fiziki durumlarını, aĢınma miktarlarını kontrol edebilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği, koruma ve müdahale araçlarının çalıĢır halde bulunmasını 

sağlayabilmek, 

 Klimanın düzgün çalıĢmasını kontrol edebilmek, 

 Kullanılacak aletlerin çalıĢma durumunu kontrol edebilmek, 

 MarĢ motoru diĢlisi ve tertibatı ile marĢ selenoidinin üre kontrollerini yapabilmek, 

 MüĢteri Ģikayet ve talepleri doğrultusunda değiĢtirilecek veya bakım onarım 

yapılacak parçaları belirleyebilmek, 

 MüĢteri Ģikayetleriyle ilgili formları inceleyerek aracı kontrol edebilmek, 

 Operasyon bazında çalıĢmaların kalitesini denetleyebilmek, 

 Operasyon bazında çalıĢmaların kalitesini denetleyebilmek, 

 Ortalama iĢlem süresine göre araç teslim tarihini belirleyebilmek, 

 Otomatik vites sistemindeki tüm aksamları kontrol edebilmek, 

 Ölçü ve muayene aletlerinin kalibrasyonlarının sistematik olarak yapılmasını takip 

edebilmek, 

 Piston, biyel ve segmanların fiziki durumlarını, aĢınma miktarlarını kontrol 

edebilmek, 

 Renk kodlamasına göre elektrik kablo sistemini ve yalıtımlarını kontrol edebilmek, 

 Risk faktörlerini önceden tespit edebilmek ve riski azaltabilmek, 

 Silecek pabuçlarının fiziki durumlarını kontrol edebilmek, 

 Silecek pabuçlarının fiziki durumlarını kontrol edebilmek, 

 Su pompasını ve bağlantılı tüm parçaları kontrol edebilmek, 

 Süspansiyon sistemindeki yay ve helezonların fiziki durumlarını hasar ve 

aĢınmalarını kontrol edebilmek, 

 Tanılama (diagnostik) cihazlarıyla tüm sistemleri kontrol edebilmek, 

 Temel kroki ve teknik resimleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret levhalarını uygun konumlara yerleĢtirebilmek, 

 Uygulanacak bakım veya onarım iĢlemlerinin sırasını belirleyebilmek, 

 Uygulanacak koruma yöntemine göre çalıĢabilmek, 

 Vites diĢlisi, milleri ve senkromeç düzeninin fiziki durumlarını kontrol edebilmek, 

 Yakıt deposunda sızıntı ve korozyon kontrolü yapabilmek, 

 Yakıt deposunda sızıntı ve korozyon kontrolü yapabilmek, 

 Yapılacak bakım onarım iĢlemlerine göre iĢ dağılımını yapabilmek. 

17) ÇALIġMA ORTAMI VE KOġULLARI 

Otomotiv elektromekanik bakım onarım iĢlemleri her türlü kapalı ve açık alanlarda gerçekleĢtirilir. Bakım 

onarım iĢlemleri sırasında ayakta, çömelerek veya araç altına girmek suretiyle çalıĢılır. ÇalıĢma ortamının 

olumsuz koĢulları arasında kirli, tozlu, gürültülü ve yağlı ortam, egzoz dumanına maruz kalma, elektrik 

çarpma riski, titreĢim ve termal konfor Ģartlarında, kimyasal maddelere maruz kalma ve zorlamalı vücut 

pozisyonları gibi iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerini gerektiren fiziksel ve kimyasal nedenlerden 

kaynaklanan kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Otomotiv Elektromekanikçisi, iĢlemler esnasında 

uygun kiĢisel koruyucu donanım kullanarak; ĠSG ve benzeri yönetmelikler ile risk değerlendirmesi yapılmıĢ ortam 

ve koĢullarda çalıĢır. 
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18) 
YETERLĠLĠK ĠÇĠN UYGULANACAK SINAV VE DEĞERLENDĠRMEYE 

ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

A) SINAV VE DEĞERLENDĠRME ARAÇLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 
Değerlendirme 

Araçları 

Değerlendirme 

Materyalleri 
Puanlama BaĢarı Ölçütü 

Teorik ölçme araçları 

(T1) Çoktan 

seçmeli 5 seçe-

nekli sorular 

(A1-A4 için) 

 

En az 80 soru 

 

 

 

Her soru eĢit değerde 
En az 60 puan 

 

 

(T2) Çoktan 

seçmeli 5 seçe-

nekli sorular 

(A5-A8 için) 

 

 

En az 60 soru Her soru eĢit değerde En az 70 puan 

Gerekli Görülen Diğer 

ġartlar 

Soru baĢına en az 1,5-2 dakika aralığında süre verilecektir. YanlıĢ cevaplar 

dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Soru 

bankası, bölüm 14-B’de ifade edilen teorik ve uygulamalı eğitimin içeriğini 

kapsamalıdır 

Performansa dayalı 

ölçme araçları (A5 için) 

(P1) Periyodik 

bakım iĢlemleri 

ile ilgili bir 

uygulama 

yaptırma. 

MüĢteri Ģika-

yetleri doğrul-

tusunda periyo-

dik bakımı yapı-

lacak motorlu 

kara taĢıtları. 

Periyodik bakım, arıza 

tespit ve onarım ve son 

kontrol iĢlemlerini yapar-

ken adayın performansı 

izlenir ve oluĢturulan per-

formans değerlendirme 

listesine göre değerlen-

dirilir. 

Aday, yapılan 

periyodik bakım, 

arıza tespit ve 

onarım ve son 

kontrol iĢlemleri 

ile ilgili olarak 

hatasız çalıĢma ve 

beklenen sonucu 

alma açısından 

değerlendirilerek, 

en az 70 puan alan 

aday baĢarılı 

sayılır. 

Performansa dayalı 

ölçme araçları (A6 için) 

(P2) Arıza tes-

piti ve onarım 

iĢlemleriyle il-

gili bir uygula-

ma yaptırma. 

MüĢteri Ģika-

yetleri doğrul-

tusunda arıza 

tespiti ve ona-

rım iĢlemleri 

yapılacak 

motorlu kara 

taĢıtları. 
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Performansa dayalı 

ölçme araçları (A7 için) 

(P3) Son kont-

rol iĢlemleriyle 

ilgili bir uygu-

lama yaptırma. 

Son kontrol 

iĢlemleri 

yapılacak 

motorlu kara 

taĢıtları. 

 

Gerekli Görülen Diğer 

ġartlar 

Periyodik bakım, arıza tespit ve onarım ve son kontrol iĢlemleri sırasında sınav 

materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alınması beklenir. 

Performansa dayalı 

ölçme araçları (A8 için) 

(P4) Eğitim ve 

geliĢtirmeyle 

ilgili bir sunuĢ 

yaptırma.   

Bilgisayar 

ortamında veya 

sunuĢ tahtası 

vb. üzerinde 

sunuĢ 

malzemeleri. 

Adaya meslek kapsamı 

ile ilgili bir konu verilir 

ve bu konuyu sunması 

izlenir ve oluĢturulan 

performans değerlen-

dirme listesine göre 

değerlendirilir. 

Adaya verilen 

konuyla ilgili su-

nuĢunun açık ve 

bilgilendirici ol-

ması gerekir. 

Değerlendirme 

listesindeki kriter 

ve puanlamaya 

göre en az 70 puan 

alan aday baĢarılı 

sayılır. 

Gerekli Görülen Diğer 

ġartlar 

Eğitim ve geliĢtirmeyle ilgili sunuĢ sırasında sınav materyallerinde belirtilen 

azami süre içinde sonuçlandırılması beklenir 

18) 
YETERLĠLĠK ĠÇĠN UYGULANACAK SINAV VE DEĞERLENDĠRMEYE 

ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER (devam) 

Sınav ve Değerlendirme 

Araçlarıyla Ġlgili Diğer 

KoĢullar (varsa) 

Teorik sınavdan ve performansa dayalı sınavdan baĢarılı olma Ģartı vardır.  

Sınavın teorik (T1,T2) veya performansa (P1,P2,P3,P4) dayalı bölümlerinin 

birinden baĢarılı olan, fakat diğer bölümünden baĢarısız olanlar 6 ay içinde 

tekrar sınav baĢvurusunda bulunduğu takdirde baĢarılı olduğu bölümden muaf 

tutulur. 

B) DEĞERLENDĠRĠCĠ ÖLÇÜTLERĠ 

Değerlendiricinin: 

i)En az 5 yıl otomotiv elektromekanik bakım ve onarım iĢleri ile ilgili deneyim sahibi mühendislik, 

teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin makine, mekatronik, elektromekanik programlarından mezun olan 

mühendis ve teknik öğretmenler veya 

ii) Meslek Yüksek Okulu makine, elektromekanik, mekatronik bölümlerinden mezun olup 7 yıl deneyime 

sahip olmak, 

iii) Usta değerlendiricinin yanında en az 10 sınavda görev almıĢ ve değerlendirici tarafından yeterliliğinin 

onaylanmıĢ olması, 

gerekmektedir. 
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19) 
YETERLĠLĠK BELGESĠNĠN GEÇERLĠLĠK 

SÜRESĠ 

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin 

düzenlendiği tarihte baĢlar. Belge, otomotiv 

elektromekanikçisinin 24 aydan daha fazla 

otomotiv elektromekanik bakım ve onarım iĢine 

ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir. 

20) 

BELGE SAHĠBĠNĠN GÖZETĠMĠNDE 

UYGULANACAK PERFORMANS ĠZLEME 

METOTLARI VE BELGE SAHĠBĠNĠN 

GÖZETĠM SIKLIĞI 

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez 

mesleki yetkinlik baĢarım raporunun istenmesi. 

21) 

GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ DOLAN 

BELGELERĠN YENĠLENMESĠNDE 

UYGULANACAK DEĞERLENDĠRME 

YÖNTEMLERĠ 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluĢma-

ması durumunda (madde 19’da belirtilen Ģartların 

sağlanması koĢuluyla) 

 

a)  5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır. 

b) Ġkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmıĢ 

güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte 

pratik sınav uygulanır. 

22) 
YETERLĠLĠĞĠ GELĠġTĠREN 

KURULUġ(LAR) 

TÜRKĠYE METAL SANAYĠCĠLERĠ 

SENDĠKASI (MESS) 

23) 
YETERLĠLĠĞĠ DOĞRULAYAN SEKTÖR 

KOMĠTESĠ 
MYK OTOMOTĠV SEKTÖR KOMĠTESĠ 

24) 
MYK YÖNETĠM KURULU ONAY TARĠHĠ 

VE SAYISI 
26/07/2011-2011/51 
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EKLER: 
 

EK1: 

Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar 

ALTERNATÖR: Araç motorundan alınan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve aracın elektriksel 

donanımının ihtiyacı olan elektriği üreten, aynı zamanda aküyü Ģarj eden elektromekanik aygıtı, 

ANTĠ BLOK SĠSTEMĠ (ABS): Ani frenlemede tekerleklerin kilitlenerek, araç hakimiyetinin 

kaybolmasını önlemek amacıyla, güvenli yavaĢlama ve durmayı sağlayan elektromekanik sistemi, 

ANTĠ PATĠNAJ SĠSTEMĠ (ASR): Aracın ani kalkıĢta veya ıslak, buzlu, çamurlu zemin gibi olumsuz 

Ģartlar altında sürülmesi halinde patinaj yapmasını engellemek amacıyla, tekerleklere fren – güç iletimini 

dengeleyerek arasına stabil bir Ģekilde hareket etmesini sağlayan sistemi, 

ANTĠFRĠZ: Radyatörde bulunan soğutma sıvısının donma derecesini düĢüren, kaynama derecesini 

yükselten ve korozyonlara karĢı koruma sağlayan sıvı karıĢımı, 

ARA HAVA SOĞUTUCU (INTERCOOLER): Turbo Ģarj vasıtasıyla basıncı arttırılan ve ısınan havayı 

soğutarak hacmini düĢüren, bu yolla silindir içine giren hava miktarını arttıran soğutma sistemini, 

BASINÇ REGÜLÂTÖRÜ: Yakıt tankında yüksek basınç altında ve sıvı halde bulunan LPG’nin basıncını 

gerekli seviyeye düĢüren ve motor suyu ile ısıtarak sıvı halden gaz haline dönüĢtüren yakıt sistemi 

bileĢenini, 

görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini, 

CARASKAL: Motor bloğunu araçtan sökmede yararlanılan eĢ merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir de 

hareketli serbest makaradan meydana gelen palanga düzeneğini, 

CNG: SıkıĢtırılmıĢ doğal gazı, 

ÇEVRE KORUMA: ÇalıĢmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya 

zararlı atıkların uygun Ģekilde bertaraf edilmesini,    

DĠSTRĠBÜTÖR: AteĢleme bobininden gelen yüksek voltajlı elektrik akımını, ateĢleme zamanı gelen 

silindirin bujisine gönderen ateĢleme sistemi parçasını,  

EL BREYZĠ: Delme, taĢlama, düzelme gibi iĢlemler için kullanılan elektrikli el aletini, 

ELEKTROLĠT: ÇeĢitli asit türleri ve saf suyun belli oranlarda karıĢtırılması sonucu elde edilen sıvıyı,  

ELEKTRONĠK DENGE SĠSTEMĠ (ESP): Sürücünün sürüĢle ilgili seçim ve hareketleri ile aracın 

verdiği tepkileri sürekli olarak izleyen ve aracın bütün tekerleklerine birbirinden bağımsız hızlanma ve 

frenleme yeteneği kazandırarak, kayma ve savrulma durumlarında aracın kontrollü olarak yol almasını 

sağlayan sistemi,  

ELEKTRONĠK KONTROL ÜNĠTESĠ (ECU): Araçların motor bölümüne veya yolcu kabinine monte 

edilmiĢ, araç içinde veya dıĢında bulunan sensörlerden edindiği bilgileri hesaplayıp sistemleri kontrol eden 

elektronik aygıtı, 



Otomotiv Elektromekanikçisi                                                                                                                 Referans Kodu/Yayın Tarihi/ Rev. No 
                                                                                                                                           11UY0020-5/27.07.2011/00 

             

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011     15 

 

EMĠSYON SĠSTEMĠ: Araç motoru içinde yakılan yakıtın ortaya çıkardığı gazların atmosfere yayılımını 

sınırlandırılmaya yönelik olarak çalıĢan sistemi, 

EMME MANĠFOLDU: Karbüratörlü motorlarda veya tek noktalı yakıt püskürtme sistemlerinde hazırlanan 

karıĢımı, çok noktalı yakıt püskürtme sistemlerinde ise havayı silindirlere ulaĢtıran ve silindir kapağına bağlı 

olan motor parçasını,  

GERĠ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya iĢlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve 

ilgili süreçleri yönetmeyi, 

HĠDROMETRE: Sıvı haldeki maddelerin özgül ağırlığını ölçmeye yarayan aleti, 

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,  

ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, 

KATALĠTĠK KONVERTER: Motorlu kara taĢıtlarının egzozlarından dıĢarı verdikleri tam olarak 

yanmamıĢ gazlara tekrar yanma ve kirletici gazlara bir indirgenme ortamı sağlayarak çevreye zararlı 

maddeleri daha az zararlı maddelere dönüĢtüren aygıtı,  

KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karĢı korunmak 

için kiĢilerce giyinmek veya taĢınmak amacıyla tasarlanmıĢ herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi, 

LPG: SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazını, 

MANOMETRE: Gaz veya sıvı akıĢkanların basıncını ölçmek için kullanılan aleti, 

MULTĠMETRE (AVOMETRE): Akım Ģiddeti, gerilim, direnç gibi elektriksel ölçümleri analog veya 

dijital olarak yapabilen aleti, 

OKSĠTLENME: Bir maddenin oksijen ile yanma reaksiyonu göstererek korozyona uğraması durumunu,  

PNÖMATĠK: Gaz basıncıyla çalıĢan sistemlerin hareket ve kontrolünü gerçekleĢtiren teknolojiyi,  

RĠSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileĢimini, 

SEÇĠMLĠ CĠHAZ VE AKSESUARLAR: Motorlu kara taĢıtlarında fabrika çıkıĢı olarak yer almayan ve 

araç sahibinin isteği üzerine araçlara serviste eklenen tüm cihaz ve aksesuarları, 

SENKROMEÇ DÜZENĠ: Vites kutularında diĢlilerin kaydırılarak vites geçiĢlerinin sessiz ve kolay 

gerçekleĢmesini sağlayan düzeneği, 

SENTE KONUMU: Bir motor pistonunda sıkıĢtırma zamanı sonu, iĢ zamanı baĢlangıcında pistonun üst ölü 

noktada bulunduğu ve hem egzoz hem de emme supaplarının tam kapalı olduğu anlık konumu, 

SĠGORTA PANELĠ: Otomobilin elektriksel donanımları için gerekli olan elektrik akımının dağıtımını 

yapan ve üzerinde sigortaların takıldıkları soketlerin bulunduğu paneli, 

SÜTUNLU LĠFT SĠSTEMĠ: Bakım onarımın yapılması için altına girilmesi gereken aracı, birbirine paralel 

2 veya 4 sütun arasında hidrolik veya mekanik güç uygulayarak kaldıran düzeneği, 
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TAM YÜKLEME TESTĠ: Aracın elektrik tüketen tüm aygıtları çalıĢır durumda ve motor maksimum tork 

devrindeyken alternatöre ve aküye yapılan elektriksel kapasite testini,  

TANILAMA (DĠAGNOSTĠK) TEST: Elektronik test ve ölçüm cihazları ile yapılan ve hata ve arızaları 

ekranda sayısal kodlar Ģeklinde ifade eden test ve ölçüm sistemini, 

TEHLĠKE: Ġnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, iĢyeri ortamının 

zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleĢmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu, 

TORK ANAHTARI: Cıvata ve somun gibi bağlantı elemanlarını belli bir tork değerinde sıkmak için 

kullanılan aleti, 

TORKMETRE: Cıvata, somun gibi bağlantı elemanlarının uygun torklarla sıkılıp sıkılmadığını ölçen aleti, 

TURBOġARJ: Daha iyi ve düzenli yanma sağlayabilmek için, motordan dıĢarı atılan egzoz gazlarını 

kullanan ve silindirlere verilen havayı sıkıĢtırarak gücü ve torku arttıran sistemi, 

VAKUMMETRE: Emme manifoldundan geçen havanın veya hava-yakıt karıĢımının yarattığı göreli 

basıncı ölçmeye yarayan aleti, 

YAKIT ENJEKSĠYON SĠSTEMĠ: Aracın sahip olduğu motor tipi ve yakıt türüne göre, yakıtı direkt 

olarak silindirin içine, emme kanalına veya emme manifolduna püskürten sistemi,  

YOL TESTĠ: Araçtaki arızaları tespit etmek veya uygulanmıĢ olan bakım onarım iĢlemlerinin sonuçlarını 

test etmek amacıyla, özel test parkuru veya güzergahı belirlenmiĢ yol üzerinde, gerekli hız limiti ve devir 

aralıklarında, araca sürüĢ özellikleri uygulamayı 

ifade eder.  
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo 
 

 A1 A2 A3 A4 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği, Çevre 

Yönetim Sistemleri 

Kalite Yönetim 

Sistemi 

ĠĢin ve Gereçlerin 

Düzenlenmesi 

Son Kontrol ve 

Raporlama 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BĠLGĠLER 

 Acil durumlarda 

izlenecek adımları 

bilmek, 

 Araçtan ve parçadan 

ayrılan alet ve 

aparatların iĢlemler 

sonucunda bırakıla-

cağı uygun pozis-

yonları tarif edecek 

düzeyde bilgi sahibi 

olmak, 

 Arızalı donanım ve 

araçlarla ilgili iĢlem-

leri açıklayacak 

düzeyde bilmek, 

 ÇalıĢma ortamında-

ki yanıcı ve parlayıcı 

malzemeleri belirle-

yecek düzeyde bilgi 

sahibi olmak, 

 ÇalıĢma yerinin ve 

ekipmanların düzenli 

tutulması konusunda 

bilgili olmak, 

 Geri dönüĢtürülebi-

lir malzemeler hak-

kında bilgili olmak, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği konusundaki 

mevzuatı ve iĢyeri 

kurallarını bilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği koruma ve mü-

dahale araçlarını 

bilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liğini etkileyecek 

risk analizlerini ya-

pabilecek düzeyde 

bilgi sahibi olmak, 

 Koruyucu ve 

önleyici bakım 

iĢlemlerini bilmek, 

 Bilgi ve değerlen-

dirme formlarıyla 

ilgili iĢlemleri 

bilmek, 

 ÇalıĢma yerinin ve 

ekipmanların düz-

enli tutulması ko-

nusunda bilgili 

olmak,  

 Kalite güvence 

tekniklerini karĢı-

laĢtırmalı olarak 

uygulayabilecek 

düzeyde bilgi sahibi 

olmak, 

 Parça üzerindeki 

aĢınma, yıpranma 

ve bozulma türün-

den olumsuzlukları 

ayırt edecek düzey-

de bilgi sahibi 

olmak, 

 Problemlerin gide-

rilmesinde kendi 

yetki sınırlarını 

bilmek, 

 Temizlik malzeme-

lerini ve bunların 

kullanma talimat-

larını bilmek, 

 Testlerin kalite ge-

rekliliklerine göre 

uygun sapma ve 

tolerans değerlerini 

bilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarının 

anlamlarını bilmek. 

 Araçların donanım 

yapısına ve motoru-

na iliĢkin teknik 

Ģemalar hakkında 

bilgi sahibi olmak, 

 Bakım, onarım ya-

pılacak aracın özel-

liklerinin belirlen-

mesiyle ilgili 

iĢlemleri bilmek, 

 ÇalıĢma ortamın-

daki yanıcı ve par-

layıcı malzemeleri 

belirleyecek düzey-

de bilgi sahibi 

olmak, 

 ÇalıĢma yerinin ve 

ekipmanların düz-

enli tutulması konu-

sunda bilgili olmak,  

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği konusundaki 

mevzuatı ve iĢyeri 

kurallarını bilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği koruma ve 

müdahale araçlarını 

bilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liğini etkileyecek 

risk analizlerini 

yapabilecek düzey-

de bilgi sahibi 

olmak, 

 Koruyucu ve önle-

yici bakım iĢlemler-

ini bilmek, 

 MüĢteri Ģikayetleri-

nin değerlendiril-

mesiyle ilgili prose-

dürler hakkında 

bilgi sahibi olmak, 

 Araçtan ve parça-

dan ayrılan alet ve 

aparatların iĢlemler 

sonucunda bırakıla-

cağı uygun pozis-

yonları tarif edecek 

düzeyde bilgi sahibi 

olmak, 

 Arızalı donanım ve 

araçlarla ilgili iĢ-

lemleri açıklayacak 

düzeyde bilmek, 

 Bilgi ve değerlen-

dirme formlarıyla 

ilgili iĢlemleri 

bilmek, 

 Koruyucu ve önle-

yici bakım iĢlemler-

ini bilmek, 

 Ölçme ve test tek-

nikleri hakkında 

bilgili olmak, 

 Parça üzerindeki 

aĢınma, yıpranma 

ve bozulma türün-

den olumsuzlukları 

ayırt edecek düzey-

de bilgi sahibi 

olmak, 

 Problemlerin 

giderilmesinde 

kendi yetki 

sınırlarını bilmek, 

 Risk analizi konu-

sunda bilgili olmak, 

 Temizlik malzeme-

lerini ve bunların 

kullanma talimat-

larını bilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A1 A2 A3 A4 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği, Çevre 

Yönetim Sistemleri 

Kalite Yönetim 

Sistemi 

ĠĢin ve Gereçlerin 

Düzenlenmesi 

Son Kontrol ve 

Raporlama 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BĠLGĠLER 

 

(devam) 

 Risk analizi konu-

sunda bilgili olmak, 

 Temizlik malzeme-

lerini ve bunların 

kullanma talimat-

larını bilmek, 

 Temel ilk yardım 

bilgisine sahip 

olmak, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarının 

anlamlarını bilmek. 

  Problemlerin gide-

rilmesinde kendi 

yetki sınırlarını 

bilmek, 

 Risk analizi konu-

sunda bilgili olmak, 

 Temel kroki ve 

teknik resimleri 

inceleyecek 

düzeyde bilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarının 

anlamlarını bilmek, 

 Yapılacak 

iĢlemlerin ortalama 

süreleri hakkında 

bilgi sahibi olmak. 

 

 



Otomotiv Elektromekanikçisi                                                                                                                 Referans Kodu/Yayın Tarihi/ Rev. No 
                                                                                                                                           11UY0020-5/27.07.2011/00 

             

©Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011     19 

 

EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A1 A2 A3 A4 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği, Çevre 

Yönetim Sistemleri 

Kalite Yönetim 

Sistemi 

ĠĢin ve Gereçlerin 

Düzenlenmesi 

Son Kontrol ve 

Raporlama 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 Acil durumlarda 

gerekli prosedürleri 

uygulayabilmek, 

 ĠĢ güvenliği 

kurallarını 

uygulayabilmek, 

 ĠĢ kazası durumun-

da gereken ilk yar-

dım adımlarını 

uygulayabilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği ile ilgili önlem-

leri alabilmek, 

 KiĢisel koruyucu 

donanımları 

kullanabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarına uygun 

çalıĢabilmek. 

 Acil durumlarda 

gerekli prosedürleri 

uygulayabilmek, 

 Arızalı donanım ve 

araçlarla ilgili iĢ-

lemleri yapabilmek, 

 BelirlenmiĢ tolerans 

ve sapmalara göre 

testlerin kalitesini 

raporlayabilmek, 

 Bilgi ve değerlen-

dirme formlarını 

doldurabilmek, 

 Kalite güvence ile 

ilgili teknik 

prosedürleri 

uygulayabilmek, 

 Kalite raporlarını 

doldurabilmek, 

 Ölçüm sonuçların-

daki sapmaları 

belirleyerek 

kaydedebilmek, 

 Temel kroki ve 

teknik resimleri 

okuyabilmek,  

 Test iĢleminin 

türüne göre kalite 

kontrol tekniklerini 

uygulayabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarına uygun 

çalıĢabilmek. 

 

 Acil durumlarda 

gerekli prosedürleri 

uygulayabilmek, 

 Arızalı donanım ve 

araçlarla ilgili iĢ-

lemleri yapabilmek, 

 ĠĢ güvenliği 

kurallarını 

uygulayabilmek, 

 ĠĢ kazası durumun-

da gereken ilk 

yardım adımlarını 

uygulayabilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği ile ilgili önlem-

leri alabilmek, 

 KiĢisel koruyucu 

donanımları 

kullanabilmek, 

 Kullanılacak alet-

lerin gerekli hazır-

lık ve ayar iĢlemle-

rini yapabilmek, 

 Temel kroki ve 

teknik resimleri 

okuyabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarına uygun 

çalıĢabilmek, 

 Yapılacak bakım 

onarım iĢlemine 

uygun aletleri 

hazırlayabilmek, 

 Yapılacak iĢlem-

lere göre yaklaĢık 

maliyeti 

hesaplayabilmek. 

 Araç üzerinde tes-

pit ettiği hasarları 

ilgili forma 

kaydedebilmek, 

 Arızalı donanım ve 

araçlarla ilgili iĢ-

lemleri yapabilmek, 

 Bilgi ve değerlen-

dirme formlarını 

doldurabilmek, 

 Onarım için gerekli 

yedek parçaları tes-

pit ederek stok ka-

yıtlarını tutabilmek, 

 Temel kroki ve 

teknik resimleri 

okuyabilmek, 

 YapılmıĢ bakım 

onarım iĢlemleri ile 

ilgili rapor 

hazırlayabilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 

 

 A1 A2 A3 A4 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği, Çevre 

Yönetim Sistemleri 

Kalite Yönetim 

Sistemi 

ĠĢin ve Gereçlerin 

Düzenlenmesi 

Son Kontrol ve 

Raporlama 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

YETKĠNLĠKLER 

 AĢınmıĢ, ömrünü 

tamamlamıĢ 

parçaları tespit 

edebilmek, 

 ÇalıĢılan ortamdaki 

iĢ sağlığı ve güven-

liğini etkileyecek 

durumları tespit 

edebilmek, 

 ÇalıĢma donanım-

larıyla ilgili güvenlik 

düzeneklerinin 

iĢlerliğini kontrol 

edebilmek, 

 ÇalıĢma ortamın-

daki yanıcı ve 

parlayıcı malzeme-

lerin güvenli Ģekilde 

tutulmasını 

sağlayabilmek, 

 ĠĢ sağlığı ve güven-

liği, koruma ve mü-

dahale araçlarının 

çalıĢır halde 

bulunmasını 

sağlayabilmek, 

 Risk faktörlerini 

önceden tespit 

edebilmek ve riski 

azaltabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarını uygun 

konumlara 

yerleĢtirebilmek, 

 Uygulanacak ko-

ruma yöntemine 

göre çalıĢabilmek. 

 

 Araç, alet donanım 

ya da sistemin 

kalite gereklilik-

lerine uygun 

çalıĢabilmek, 

 AĢınmıĢ, ömrünü 

tamamlamıĢ 

parçaları tespit 

edebilmek, 

 Operasyon bazında 

çalıĢmaların 

kalitesini 

denetleyebilmek, 

 Ölçü ve muayene 

aletlerinin 

kalibrasyonlarının 

sistematik olarak 

yapılmasını takip 

edebilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarını uygun 

konumlara 

yerleĢtirebilmek. 

 Araç üzerinde 

yapılacak hazırlık 

iĢlemlerini organize 

edebilmek, 

 Araçtan ve parçadan 

ayrılan alet ve aparat-

ları uygun pozisyon-

larına bırakabilmek, 

 ÇalıĢma donanım-

larıyla ilgili güvenlik 

düzeneklerinin 

iĢlerliğini kontrol 

edebilmek, 

 Kullanılacak 

aletlerin çalıĢma 

durumunu kontrol 

edebilmek, 

 MüĢteri Ģikayetle-

riyle ilgili formları 

inceleyerek aracı 

kontrol edebilmek, 

 Ortalama iĢlem 

süresine göre araç 

teslim tarihini 

belirleyebilmek, 

 Temel kroki ve 

teknik resimleri 

anlayabilmek ve 

yorumlayabilmek, 

 Uyarı ve iĢaret 

levhalarını uygun 

konumlara 

yerleĢtirebilmek, 

 Uygulanacak bakım 

veya onarım 

iĢlemlerinin sırasını 

belirleyebilmek, 

 Uygulanacak 

koruma yöntemine 

göre çalıĢabilmek, 

 Yapılacak bakım 

onarım iĢlemlerine 

göre iĢ dağılımını 

yapabilmek. 

 Aracın donanım 

yapısına ve motor-

una iliĢkin teknik 

Ģemaları inceleye-

bilmek ve değer-

lendirebilmek, 

 Araç üzerinde 

fiziki hasar olup 

olmadığını elle 

kontrol edebilmek, 

 AĢınmıĢ, ömrünü 

tamamlamıĢ parça-

ları tespit 

edebilmek, 

 Donanımların 

genel durumuyla 

ilgili bilgilendir-

meyi, prosedürlere 

uygun olarak 

yapabilmek, 

 Risk faktörlerini 

önceden tespit 

edebilmek ve riski 

azaltabilmek, 

 Uygulanacak ko-

ruma yöntemine 

göre çalıĢabilmek. 
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 EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 

 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BĠLGĠLER 

 Akım ve direnç 

testleriyle ilgili 

iĢlemlere hakim 

olmak, 

 Aktarma organları 

üzerinde yapılacak 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Bakım iĢlemlerinde 

rutin olarak değiĢti-

rilen parçaları 

bilmek, 

 Direksiyon sistem-

inin periyodik ba-

kım iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Elektriksel dona-

nıma uygulanacak 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Fren sistemi üze-

rinde yapılacak 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Hava filtrelerinin 

ön görülen kulla-

nım süreleri hak-

kında bilgi sahibi 

olmak, 

 Hidrolik direksiyon 

pompasının üret-

mesi gereken stan-

dart basınç değer-

leri hakkında bilgili 

olmak, 

 Aktarma organları 

üzerinde yapılacak 

arıza tespiti ve 

onarım iĢlemlerine 

hakim olmak, 

 Aküye yapılacak 

arıza tespit ve 

onarım iĢlemlerine 

hakim olmak, 

 Direksiyon sistemi 

üzerinde yapılacak 

arıza tespit ve 

onarım iĢlemlerine 

hakim olmak, 

 Elektriksel dona-

nım üzerinde yapı-

lacak arıza tespit ve 

onarım iĢlemlerine 

hakim olmak, 

 Fren sistemi üze-

rinde yapılacak 

arıza tespiti ve ona-

rım iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 MarĢ ve Ģarj sis-

temlerine yapılacak 

arıza tespiti ve ona-

rım iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Motor araç üzerin-

deyken yapılacak 

arıza tespiti ve 

onarım iĢlemlerini 

tarif edecek düzey-

de bilmek, 

 Motor soğutma 

sistemi üzerinde 

yapılacak arıza 

tespiti ve onarım 

iĢlemlerine hakim 

olmak, 

 Aktif ve pasif gü-

venlik donanımına 

yapılacak arıza tespit 

ve onarım 

iĢlemlerini bilmek, 

 Arıza tespiti amaçlı 

yapılan yol testi 

iĢlemlerini bilmek, 

 Aydınlatma, sinyal 

sistemi ve elektrik 

devresine yapılacak 

arıza tespit ve 

onarım iĢlemlerini 

bilmek, 

 MarĢ ve Ģarj sistem-

lerine yapılacak arı-

za tespiti ve onarım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Uyarı ve ikaz siste-

mi devresine ya-

pılacak arıza tespit 

ve onarım iĢlemle-

rini bilmek, 

 Yol testi için gerekli 

ortam koĢulları hak-

kında bilgili olmak, 

 Yol testi için uygun 

hız limitleri ve 

süreler hakkında 

bilgili olmak. 

 Eğitim değerlen-

dirme formlarıyla 

ilgili iĢlemleri açık-

layacak düzeyde 

bilgi sahibi olmak, 

 Eğitim planlama-

sıyla ilgili bilgili 

olmak, 

 Eğitim tekniklerini 

tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Mesleği ile ilgili 

yeni teknolojiler ve 

geliĢmeler hakkın-

da bilgi sahibi 

olmak. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 

 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BĠLGĠLER 

 

(devam) 

 MarĢ ve Ģarj 

sistemlerine 

uygulanacak 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Motor soğutma 

sistemi üzerinde 

yapılacak periyodik 

bakım iĢlemlerini 

tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Motor üzerinde 

yapılacak periyodik 

bakım iĢlemlerini 

tarif edecek 

düzeyde bilmek, 

 Periyodik bakımla 

ilgili ön hazırlık 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Süspansiyon 

sisteminin 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek, 

 Yakıt sistemi 

üzerinde yapılacak 

periyodik bakım 

iĢlemlerini tarif 

edecek düzeyde 

bilmek. 

 Yakıt sistemi 

üzerinde yapılacak 

arıza tespiti ve 

onarım iĢlemlerini 

bilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 ABS fren sistemin-

de yer alan meka-

nik aksamı kontrol 

edebilmek, 

 Aktarma organları 

üzerinde tespit 

edilen arızaları 

giderebilmek, 

 Analog/dijital 

göstergelerin 

bağlantılarını 

kontrol edebilmek, 

 Analog/dijital 

göstergelerin 

doğruluk testlerini 

yapabilmek, 

 Araç lastiklerinin 

diĢ derinliklerinin 

ve hava basınçları-

nın ön görülen 

standart değerlere 

uygunluğunu 

kontrol edebilmek, 

 ASR ve ESP sis-

temlerini referans 

değerlere göre test 

edebilmek, 

 Bujileri sökebil-

mek, temizleyebil-

mek ve ön görülen 

standartlara uygun-

luğunu kontrol 

edebilmek, 

 Diferansiyel yağ 

seviyesini ve 

kaçaklarını kontrol 

edebilmek, 

 Direksiyon sistem-

indeki boĢlukları 

kontrol ederek ge-

rekli ayarlamaları 

yapabilmek, 

 ABS fren sistem-

inde yer alan meka-

nik aksamı kontrol 

ederek arızaları 

giderebilmek, 

 Aks boĢluklarını, 

aksların ve Ģaftın 

hasarlı olup olma-

dığını kontrol 

edebilmek, 

 Akü elektrolit sevi-

yesini kontroller 

sonrasında 

ayarlayabilmek, 

 Aküye kapasite testi 

uygulayabilmek, 

 Alternatöre tam 

yükleme testi 

uygulayabilmek, 

 ASR ve ESP 

sistemlerini kontrol 

ederek arızaları 

giderebilmek, 

 Buji kablolarının 

direnç değerlerini 

kontrol edebilmek, 

 Burkulma çubuk-

larının üst ve alt 

seviye ayarlarını ön 

görülen referans 

değerlere göre 

yapabilmek, 

 Debriyaj pedalını 

ve kavrama nokta-

sını kontrol ederek 

gerekli ayarları 

yapabilmek, 

 Diferansiyeli 

araçtan sökebilmek, 

kontrol ve ayarla-

rını yapabilmek, 

 Alarm montajı için 

merkezi kilit sistemini 

ayarlayabilmek, 

 Alarm sensörlerinin 

montajını yapa-

bilmek, 

 Aracın frenleme 

performansını test 

edebilmek, 

 Arıza tespiti amaçlı 

yol testi yapabilmek, 

 Bakım onarım 

uygulanan aksama 

yönelik test amaçlı 

sürüĢ özelliklerini 

uygulamak, 

 Kontroller sonucun-

da tespit edilen arı-

zaları giderebilmek, 

 Seçimli cihaz ve 

aksesuarların mon-

tajını yapabilmek, 

 Ses ve görüntü sis-

temlerinin montajında 

gereken araç içi ön 

hazırlık iĢlemlerini 

yapabilmek, 

 Ses ve görüntü sis-

temlerinin montajını 

ve elektrik bağlan-

tılarını yapabilmek, 

 Sis lambası monta-

jında tamponlarda 

gereken ön hazırlık 

iĢlemlerini 

yapabilmek, 

 Sis lambası ve 

elektrik bağlantı-

larının montajını 

yapabilmek, 

 Yol testi sırasında 

tespit edilen arızaları 

giderebilmek. 

 Eğitim değerlen-

dirme formlarını 

doldurabilmek, 

 Eğitim tekniklerini 

uygulayabilmek, 

 Mesleki ve kiĢisel 

geliĢim için gerekli 

araĢtırma faaliyet-

lerini gerçekleĢtire-

bilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 

(devam) 

 Direksiyonun hid-

rolik yağ seviyesini 

kontrol edebilmek, 

 Dizel motorlu 

araçlarda kızdırma 

bujilerini, ara hava 

soğutucu (intercoo-

ler) ve turboĢarjı 

kontrol edebilmek, 

 Egzoz boru ve 

susturucularının 

fiziki durumlarını 

kontrol edebilmek, 

 Fren hidrolik yağ 

seviyesini, hidrolik 

boru, hortum ve 

bağlantılarını 

kontrol edebilmek, 

 Fren sistemi 

üzerinde tespit 

edilen arızaları 

giderebilmek, 

 Hava filtrelerini 

sökebilmek, 

temizleyebilmek ve 

değiĢtirebilmek, 

 Katalitik konver-

törün referans değ-

erlere göre kontrol-

lerini ve ayarlarını 

yapabilmek, 

 Klima ve hava 

yastığı sistemleri-

nin sensör, motor, 

gaz ve elektrik 

bağlantılarını 

kontrol edebilmek, 

 Kontroller 

sonucunda tespit 

edilen arızaları 

giderebilmek, 

 Dijital ve analog 

göstergelerin bağ-

lantılarını kontrol 

ederek doğruluk 

testlerini 

uygulayabilmek, 

 Direksiyon açı 

sensörünün ön 

görülen referans 

değerlere uygun 

çalıĢmasını kontrol 

edebilmek, 

 Direksiyon mili ve 

mafsalları ile rot 

bağlantılarını 

kontrol edebilmek, 

 Direksiyon sistem-

indeki boĢlukları 

kontrol ederek 

gerekli ayarlamaları 

yapabilmek, 

 Direksiyonun hid-

rolik yağ seviyesini 

kontrol edebilmek, 

 Dizel motorlu 

araçlarda kızdırma 

bujilerinin kontrol 

ve ayarlarını 

yapabilmek, 

 El fren sisteminin 

kontrol ve ayarları-

nı yapabilmek, 

 Elektriksel dona-

nım üzerinde arıza 

tespiti ve onarım 

yapabilmek, 

 Enjektörlerin ba-

kımını yapabilmek, 

 Fren balatalarını, 

disklerini ve kam-

panalarını kontrol 

edebilmek, 

 Fren hidroliğini 

kontrol edebilmek, 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 

(devam) 

 LPG/CNG’li 

araçlarda basınç 

regülatörü, gaz 

enjektörleri ve 

elektro-vanaları 

kontrol edebilmek, 

 MarĢ motorunun 

fiziki durumunu ve 

yayların 

gerginliğini kontrol 

edebilmek, 

 MarĢ sistemi ve 

bağlantılarına akım 

ve direnç testi 

uygulayabilmek, 

 Merkezi kilit 

elektronik yan cam 

ve aynalar ile park 

sensörlerine 

periyodik bakım 

uygulayabilmek, 

 Motor yağını 

boĢaltabilmek ve 

doldurabilmek, 

 Pnömatik süspan-

siyon sistemlerinin 

hava yastık ve 

kompresörünü 

kontrol edebilmek, 

 Radyatör fanı ve 

bağlantı kayıĢını 

kontrol ederek 

termostat ayarını 

yapabilmek, 

 Regülatöre (kon-

jektör) referans 

periyodik bakım 

iĢlemlerini 

uygulayabilmek, 

 Silecek motorunu 

kontrol ederek su 

püskürtme ayarını 

yapabilmek, 

 Hava soğutmalı 

sistemlerin referans 

bakım ve kontrol 

iĢlemlerini 

uygulayabilmek, 

 Karbüratörlerin 

kontrol ve ayarla-

rını yapabilmek, 

 Klakson salyan-

gozu ve direksiyon 

bağlantısının çalıĢ-

masını kontrol 

edebilmek, 

 Kontroller sonu-

cunda tespit edilen 

arızaları 

giderebilmek, 

 LPG/CNG’li araç-

larda basınç regüla-

törü, gaz enjektörü 

ve elektro-vana 

ayarlarını 

yapabilmek, 

 MarĢ motoru yay-

larının gerginlik 

seviyelerini kontrol 

edebilmek, 

 MarĢ motorunun 

akım çekme düze-

yini ve dönme sayı-

sını (rpm) kontrol 

edebilmek, 

 MarĢ sisteminin 

bağlantı kabloları-

nın yalıtımlarını 

yapabilmek, 

 Motor bloğu su 

kanallarının koroz-

yon kontrolünü 

yapabilmek, 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 

(devam) 

 Sinyal sistemi ve 

elektronik ağlara 

referans periyodik 

bakım iĢlemlerini 

uygulayabilmek, 

 Süspansiyon 

sisteminde tespit 

edilen arızaları 

giderebilmek, 

 Tanılama (diagnos-

tik) test cihazlarını 

kullanabilmek, 

 Termostatın kont-

rolünü ve değiĢim-

ini yapabilmek, 

 Viraj (denge) 

çubuğunda tespit 

edilen arızaları 

giderebilmek, 

 Vites kutusunun 

yağ seviyesini ve 

kaçaklarını kontrol 

edebilmek, 

 Yağ filtresini 

araçtan sökerek 

değiĢtirebilmek, 

 Yakıt filtre 

bağlantılarını 

sökebilmek. 

 Motor soğutma 

sıvısının ve donma 

derecesinin ön 

görülen referans 

değerlere uygunlu-

ğunu kontrol 

edebilmek, 

 Motor üzerindeki 

kayıĢları uygun 

gerginlikte 

ayarlayabilmek, 

 Motoru Ģasi ve diğer 

tüm bileĢenlerle olan 

bağlantılarından 

sökebilmek, 

 Motoru uygun ko-

numlarından caras-

kal bağlayarak 

araçtan sökebilmek 

ve araca monte 

edebilmek, 

 Otomatik transmis-

yonu araçtan söke-

bilmek ve demonte 

edebilmek, 

 Pnömatik süspan-

siyon sistemlerinin 

hava yastıklarını ve 

kompresörünü 

kontrol edebilmek, 

 Radyatör fanı, fan 

motoru ve bağlantı 

kayıĢını kontrol 

edebilmek, 

 Radyatör ve su 

iletim borularını 

sökebilmek ve 

fiziki hasarları 

onarabilmek, 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 

(devam) 

  Rot ve rotillerin 

fiziki durumunu 

kontrol ederek 

gerekli ayarları 

yapabilmek, 

 Sigortalar ve sigor-

ta soketlerini 

kontrol edebilmek, 

 Silecek motorunu 

kontrol ederek su 

püskürtme ayarını 

yapabilmek, 

 Silindirleri sente 

konumuna getire-

rek, sente kaçak 

testini 

uygulayabilmek, 

 Silindirlerin basınç 

değerlerini 

ölçebilmek, 

 Süspansiyon siste-

minin yay, amor-

tisör, viraj (denge) 

çubuğu ve salıncak-

larını sökebilmek, 

 Süspansiyon yük-

seklik sensörünün 

ön görülen referans 

değerlere uygunlu-

ğunu kontrol 

edebilmek, 

 Tanılama (diagnos-

tik) test cihazlarıyla 

motor ve ilgili bir-

imlerdeki arızaları 

tespit edebilmek, 

 Termostatı kontrol 

ederek ayarlarını 

yapabilmek, 

 Tork konvertörünün 

kontrol ve ayarlarını 

yapabilmek, 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BECERĠLER 

 

(devam) 

  Vakummetre ile 

emme manifolduna 

vakum testi 

yapabilmek, 

 Vites kutusunu 

araçtan sökerek ta-

limatlara göre de-

monte edebilmek, 

 Yağ pompasının ve 

yağ basıncının ön 

görülen referans 

değerlere uygunlu-

ğunu kontrol 

edebilmek, 

 Yakıt pompasının 

basınç değerlerini 

ölçebilmek, 

 Yayların boylarını 

ve baskı 

dirençlerini ölçerek 

fiziki durumlarını 

kontrol edebilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

YETKĠNLĠKLER 

 Akü elektrolit sevi-

yesini ve oksitlen-

meleri kontrol 

edebilmek, 

 Amortisörlerin 

fiziki durumunu ve 

yağ kaçağı olup 

olmadığını kontrol 

edebilmek, 

 Aracın kilomet-

resine, yaĢına ve 

mevsime uygun 

bakım programını 

belirleyebilmek, 

 MüĢteri Ģikayet ve 

talepleri doğrultu-

sunda değiĢtirilecek 

veya bakım onarım 

yapılacak parçaları 

belirleyebilmek, 

 Otomatik vites 

sistemindeki tüm 

aksamları kontrol 

edebilmek, 

 Silecek pabuçları-

nın fiziki durum-

larını kontrol 

edebilmek, 

 Su pompasını ve 

bağlantılı tüm par-

çaları kontrol 

edebilmek, 

 Süspansiyon 

sistemindeki yay ve 

helezonların fiziki 

durumlarını hasar 

ve aĢınmalarını 

kontrol edebilmek, 

 Tanılama (diagnos-

tik) cihazlarıyla 

tüm sistemleri 

kontrol edebilmek, 

 Akünün genel 

fiziki durumunu 

kontrol edebilmek, 

 Amortisörlerin 

fiziki durumunu ve 

yağ kaçağı olup 

olmadığını kontrol 

edebilmek, 

 Egzoz ve emme 

manifoldunun 

standartlara uygun 

miktarda hava akımı 

sağladığını kontrol 

edebilmek, 

 Eksantrik ve krank 

milinin fiziki 

durumlarını, aĢınma 

miktarlarını kontrol 

edebilmek, 

 MarĢ motoru diĢlisi 

ve tertibatı ile marĢ 

selenoidinin üre 

kontrollerini 

yapabilmek, 

 Piston, biyel ve 

segmanların fiziki 

durumlarını, aĢınma 

miktarlarını kontrol 

edebilmek, 

 Renk kodlamasına 

göre elektrik kablo 

sistemini ve 

yalıtımlarını 

kontrol edebilmek, 

 Silecek pabuçları-

nın fiziki durumla-

rını kontrol 

edebilmek, 

 Yakıt deposunda 

sızıntı ve korozyon 

kontrolü 

yapabilmek. 

 Alarm montajı için 

sensör konumlarını 

belirleyebilmek, 

 Klimanın düzgün 

çalıĢmasını kontrol 

edebilmek. 

 Bilgi ve deneyim-

lerini birlikte çalıĢ-

tığı kiĢilere 

aktarabilmek, 

 Eğitim ihtiyaçlarını 

belirleyebilmek, 

 Eğitim planlaması 

ve organizasyon 

çalıĢmalarını 

yapabilmek. 
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EK 2: Yeterliliği OluĢturan Yeterlilik Birimlerine ĠliĢkin Tablo (devam) 
 

 A5 A6 A7 A8 

YETERLĠLĠK 

BĠRĠMĠNĠN ADI 

VE KODU 

Periyodik Bakım 
Arıza Tespiti ve 

Onarım 
Son Kontroller Eğitim ve GeliĢtirme 

SEVĠYESĠ 5 5 5 5 

KREDĠ DEĞERĠ - - - - 

ĠÇERDĠĞĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI 

YETKĠNLĠKLER 

 

(devam) 

 Vites diĢlisi, mil-

leri ve senkromeç 

düzeninin fiziki 

durumlarını kontrol 

edebilmek, 

 Yakıt deposunda 

sızıntı ve korozyon 

kontrolü 

yapabilmek. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


