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Emniyet kemerini takmıyor, ayna ve koltuk a.varlarını kontrol etmiyor.
Aracı çalıştırma ve harekete geçirnre usul ve kurallarına uymuyor.

Emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor.
Yoldan geçen araçlara geçiş koiaylığı sağlayamıyor.
Konkolsüz ve siııyal vermeden çıkış yapıyor.
Şerit izleme ve değiştirme kurallanna uymuyor.

7

Hız kuraIlarrna uymuyor.

8

Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor"

9

l0

Önündeki aracı sollayıp geçme kurallanna uymuyor.
Kavşak yaklaşımında ve kavşaklarda kurallara uygun davranış sergiiemiyor.

11

Dönüşlerde (sağa-sola) dönüş kurallarına ve işaretlerine uymuyor, dönüş önçesinde sinyal vtrmiyor"
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Trafik şık ve işaretlerine dikkat etmiyor. trafiğin polis tarafından yönlendirildiği durumlarda
yönlendirmelere uymuyor.
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıyor.
Araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemiyor
Vites değiştirme becerisi ve vites değiştirmede araç kontrolü zayıf.

|7

Direksiyon hikimiyeti zayıf.
Araç kullanımı çsnasında heyecanlı ve telaşlı bulundu.

18

Eğimli yolda araçı durdurma ve kaldırma bçcerisi yetersiz.

2a

Aracı geri viteste kullannıa kurallarına uymuyof.
Araçların arz§ına park etme kurallanna uymuyor.
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Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor.

Işık, ısıtma ve hayalandırma sistemleriı,ıe ait kumanda yerlerini bilmiyor ve kullanamıyor. \'akıt,
yağ. şarj ve hararet göstergelerini ve anlamlarını bilnıiyor.
Durma, duraklama, indirme ve park etme kurallarına uymuyor,
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Yaya, okul ve hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor.
Diğer yol kullanıçılarına (çocuk, yaşlı, engelli ve bisikletli) geçiş hakkı vermiyor.
Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor.
çevreye duyarh {korna-gürültii) ve enerii tasafıufi] sağlayacak şekilde araç kuilananııyor

Hatalı bulunan maddenin satrrrna dolma kalem veya tiikenmez kalemle (X) işareti yazı|arak işlem yapilır. Sonuç
bölümtine başarılı olaır aday için "BAŞARILI", başarısız olan aday için 'BAŞARISIZ've 49ğ94lyazi!g. _
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