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KIRMIZI

KIRMIZI
c) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor.
ç) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor.

KIRMIZI

KIRMIZI

d) Kavşakta geçiş hakkı kurallarına uymuyor.
e) Sağa sola dönüşlerden önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor.

MAVİ
Aracın kaputunu açıp akünün yerini gösteremiyor ("C", "CE", "D" ve "DE" sınıfı araçlar hariç) . MAVİ
Motor yağı ve motor suyu konulma yerini gösteremiyor ("C", "CE", "D" ve "DE" sınıfı araçlar hariç) . MAVİ
Cam silecek suyunun konulma yerini gösteremiyor ("C", "CE", "D" ve "DE" sınıfı araçlar hariç). MAVİ

ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME

c) Şerit değiştirmeden önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor.

Yakıt göstergesinin yerini gösteremiyor.

Araç içi aydınlatma lambalarını açıp kapatamıyor. MAVİ

Aracın bagajını açıp; stepne, kriko, bijon anahtarı, reflektör ve ilkyardım çantasını gösteremiyor ("C", "CE", "D" ve "DE" sınıfı araçlar hariç) . MAVİ
Yağ ve hararet göstergelerini gösteremiyor. Hangi durumda tehlike ifade ettiklerini bilmiyor. MAVİ

KIRMIZI

KIRMIZI

a) Vites değiştirirken debriyaj pedalına tam basmıyor (Otomatik vitesli araçlar hariç) .

e) Gaz ve frene tam intibak edemiyor.
KIRMIZI

KIRMIZI

Dış ve iç aynaların ayar yerlerini gösteremiyor.

MAVİ

g) Kalkışta trafik akışı ile uyumlu hareket edemiyor.

MAVİ
MAVİ
MAVİ

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisinde olduğu gözlemlendi.
Emniyet kemerini takmıyor.

c) Araç çalıştığı halde kontak anahtarını marş kademesinde tutmaya devam ediyor.

a) Aracı hareket ettirmeden önce el frenini indirmiyor.
b) Kalkışı doğru vitesle yapmıyor, otomatik vitesli araçlarda kalkış yaparken vitesi D pozisyonuna getirmiyor.
c) Kalkış yapmadan önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor.

(II) AKAN TRAFİKTE SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ
Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor.
Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor.

KIRMIZI
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6 KIRMIZI

b) Aracı çalıştıramıyor.

KALKIŞ YAPMA (ARACI HAREKETE GEÇİRME)

f) Kalkış yaparken motoru stop ettiriyor.

ğ) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hızlı ve kontrolsüz kalkış yapıyor.
h) Kalkış yaptıktan sonra aracı doğru şeride konumlandıramıyor.

KURSİYERİN
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DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU 
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(I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ
Lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını gözle veya ayakla kontrol etmiyor.

b) Vites değiştirirken gaz pedalını doğru kullanamıyor (Otomatik vitesli araçlar hariç) .
c) Vites değiştirirken doğru sıralamaya uymuyor (Otomatik vitesli araçlar hariç) .
ç) Vites değiştirirken aracın kontrolünü kaybediyor (Otomatik vitesli araçlar hariç) . KIRMIZI
d) Seyir halideyken yola bakmayı bırakıp vites koluna bakarak vites değiştiriyor  (Otomatik vitesli araçlar hariç) .

DİREKSİYON HAKİMİYETİ

c) Aracı şerit içinde gezdiriyor.

MAVİ
Uzun/kısa far, korna, cam silecek ve diğer kumanda kollarını gösteremiyor. MAVİ
Sinyal kolunu gösteremiyor. MAVİ

a) Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor.
b) Aracı kontrol edemiyor, sağa sola savuruyor.

ARACI ÇALIŞTIRMA

El frenini ve ayak fren pedalını gösteremiyor.
Gaz ve debriyaj (Otomatik vitesli araçlar hariç)  pedallarını gösteremiyor.
Aracın kaç vitesli olduğunu bilmiyor (Otomatik vitesli araçlar hariç) . Otomatik vitesli araçlarda P, N, D ve R komutlarının ne anlama geldiğini bilmiyor.

ç) Kalkış yaparken omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor.
d) Kalkış yaparken sinyal vermiyor.
e) Kalkış yaparken aracı sarsıyor.

a) Aracı çalıştırmadan önce debriyaja basmıyor (Otomatik vitesli araçlar hariç)  veya vitesi boşa almıyor.

ARAÇ KUMANDA PEDALLARINA İNTİBAK

KIRMIZI

ç) Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere geçiş hakkı vermiyor.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN DEĞERLENDİRİLECEK DİĞER DAVRANIŞLAR
a) Işıklı trafik cihazları, trafik levhaları ve diğer trafik işaretlerine uymuyor.
b) Trafik polisini, yol ikaz ve değişikliklerini veya diğer yönlendirmeleri fark etmiyor.
c) Araç kullanımı sırasında araç hakimiyetini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek düzeyde heyecanlanıyor ve telaşlanıyor. 

KIRMIZI
KIRMIZI

KIRMIZI

KIRMIZI

KIRMIZIe) Emniyet şeridini ihlal ediyor.

a) Kavşağa yaklaşırken yavaşlamıyor.
b) Kavşağa yaklaşırken döneceği yöne uygun şeride zamanında girmiyor.

KIRMIZIb) Şerit değiştirmeden önce aynaları ile trafiği kontrol etmiyor.

f) Sağa sola dönüşlerden önce omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmıyor.
g) Dönüşünü tamamladıktan sonra yönüne uygun şeride girmiyor.

ç) Şerit değiştirmeden önce zamanında sinyal vermiyor. KIRMIZI
d) Şeridini değiştirirken yoldaki kesik ve sürekli çizgilerin anlamlarına uygun hareket etmiyor.       

KAVŞAKLARA YAKLAŞMA VE KAVŞAKLARDA SAĞA SOLA DÖNÜŞLER
KIRMIZI

a) Aracı şerit çizgilerinin içerisinde kullanamıyor, iki şeridi birden kullanıyor.

f) Sürekli sol şeridi işgal ederek araç kullanıyor.

d) Hemzemin geçitlerde geçiş kurallarına uymuyor. 
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