
DURAKLAMA VE PARK ETME

BAŞARILI

BAŞARISIZ
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GERİ GERİ PARK ETME

KIRMIZI

SARI

20 KIRMIZI

SARI

g) Park alanından çıkarken sinyal vermiyor.

ğ) Park alanından çıkarken omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor.

c) Duraklama veya park etmede sağ tarafa yanaşırken sinyal vermiyor. KIRMIZI

f) Aracı terk etmeden önce el freni ile aracı sabitlemiyor. SARI

g) Aracı terk etmeden önce motoru stop ettirmiyor. SARI

ç) Kaldırıma 50 cm' den fazla açığa park ediyor. KIRMIZI

d) Kalkış yaparken motoru stop ettiriyor. SARI

e) Genel park etme becerisi zayıf (park alanına girerken aracı sık sık durdurup vites değiştirmeden tekrar hareket ettirme gibi) SARI

a) Koniler arasına tek hamlede giremiyor. KIRMIZI

b) Koniler arasında (içeride) en fazla iki hamlede park edemiyor.

GERİ DÜZ GİTME - 25 MT

SARIb) Geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezdiriyor.

SARIe) Kalkış yaparken motoru stop ettiriyor.
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EĞİMLİ YOLDA KALKIŞ

KIRMIZIc) Kalkış yapmadan önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor.

b) Ani fren yaptığında aracı stop ettiriyor. SARI

a) Sağ şeritte durmadan önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

b) Sağ şeritte durmadan veya kalkış yapmadan önce sinyal vermiyor. KIRMIZI

c) Kalkış yapmadan önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

ç) Kalkış yapmadan önce sinyal vermiyor. KIRMIZI

d) Kalkış yapmadan önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor. SARI

ç) Kalkış yapmadan önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor. SARI

d) Sollama yaparken kendi hızını ve diğer araçların hızlarını dikkate almıyor. KIRMIZI

e) Kendisini geçmek isteyen araç olduğunda geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

SARI

EK-4 (ARKA YÜZÜ)

f) Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor.

a) Sollamaya başlamadan önce aynalar ile trafik kontrolü yapmıyor.

b) Sollamaya başlamadan önce omuz üstü bakışı ile kör nokta kontrolü yapmıyor.

KIRMIZI

c) Sollamaya başlamadan önce zamanında sinyal vermiyor.

SARI

SARI

g) Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

ğ) Güzegahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor. KIRMIZI

h) Genel olarak araç kullanma becerisi zayıf. KIRMIZI

KIRMIZI

KIRMIZIe) Geçiş üstünlüğünü sahip araçlara geçiş hakkı vermiyor.
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ÖNÜNDEKİ ARACI GEÇME (SOLLAMA YAPMA)

a) Aracı yüksek devirde kullanıyor (Otomatik vitesli araçlar hariç). SARI

a) Hız levhalarına uymuyor, azami hız sınırını aşıyor. KIRMIZI

b) Yaya, okul, bisiklet vb. geçitlere yaklaşırken hızını azaltmıyor. KIRMIZI

ç) Yol için belirlenen asgari hız sınırlarına uymuyor, çok yavaş araç kullanıyor. SARI

d) Sürekli aynı vitesle araç kullanıyor, zamanında vites değiştirmiyor (Otomatik vitesli araçlar hariç). SARI

ÇEVREYE DUYARLI VE EKONOMİK ARAÇ KULLANMA

KIRMIZI

d) Dönmeden önce veya dönüşü tamamlayıp tekrar yola çıkarken aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

b) Kornayı gereksiz yere kullanıyor. SARI

c) Duruş ve kalkışları ani yapıyor, aracı ekonomik kullanmıyor. SARI

GERİ GİDERKEN SAĞA-SOLA (L) DÖNME

a) Geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa yada sola dönemiyor (90 derece açı ile). SARI

b) Geri giderken konilere ve kaldırıma çarpıyor, şeridinin dışına çıkıyor. KIRMIZI
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f) Kalkış yapmadan önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor. SARI

g) Kalkış yaparken sinyal vermiyor. KIRMIZI

ANİ FREN YAPMA

a) Ani fren yapıp aracı durduramıyor ( Saatte 30 km hızla giderken). KIRMIZI

c) Geri giderken aracı şerit çizgileri içnde tutamıyor, dışına çıkarıyor. Aracın hakimiyetini sağlayamıyor. KIRMIZI

ç) Geri giderken aynalarla veya geriye dönerek arkadaki trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

d) Aracı stop ettiriyor. SARI

e) Kalkış yapmadan önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

e) Tekrar yola çıkmadan önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor. SARI

a) Aracı geri vitese takamıyor. SARI

c) Kalkış yaparken motoru stop ettiriyor. SARI

ç) Dönmeden önce veya dönüşü tamamlayıp tekrar yola çıkarken sinyal vermiyor.

NEDENİ

1- Mavi renkle işaretlenmiş maddelerden beş tanesini ihlal eden kursiyerin sınavına son verilir.

2- Sarı renkle işaretlenmiş maddelerden herhangi birini iki kere veya farklı maddelerden iki tanesini ihlal eden kursiyerin sınavına son verilir.

3- Kırmızı renkle işaretlenmiş maddelerden birini ihlal eden kursiyerin sınavına son verilir.

NOT

h) Aracı terk ederken aracın kapısını açmadan aynaları ile arkadan gelen trafiği kontrol etmiyor.

d) Park etme esnasında kaldırıma çarpıyor.

SARI

e) Ani duruş yaparken araçtakilerin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. SARI

SINAV KOMİSYONU

BAŞKAN (Adı/Soyadı/İmza):                                                                                                                             ÜYE (Adı/Soyadı/İmza):

SINAV TARİHİ:
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KIRMIZIç) Sollama yaparken önündeki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor.
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HIZ KURALLARI

c) Trafikte seyir halindeyken gereksiz yere fren yaparak trafiği tehlikeye düşürüyor. KIRMIZI

e) Hızlanma ve yavaşlamalarda aracın hızını ayarlayamıyor.

ğ) Otomatik vitesli araçlarda park esnasında aracı stop ettirmeden önce vitesi P pozisyonuna almıyor. KIRMIZI

ç) Duraklama veya park etmede şeridin sağına veya kaldırıma yeterince yanaşmıyor.

d) Aracı hareket ettirirken 50 cm' den fazla geri kaydırıyor. SARI

e) Kalkış yaparken motoru stop ettiriyor. SARI

f) Park alanından çıkarken aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

a) Duraklama veya park yasağına uymuyor. KIRMIZI

b) Duraklama veya park etmede sağ tarafa yanaşırken aynaları ile trafiği kontrol etmiyor. KIRMIZI

KIRMIZI

c) Park ederken veya park alanından çıkarken kaldırıma veya konilere çarpıyor. KIRMIZI


