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Yeni direksiyon sınavına hazırmısınız?
Victoria Eyaleti Yeni Direksiyon Sınavı, çeşitli trafik koşullarında en az 120 saat direksiyon tecrübesi edinmiş öğrenci
sürücülerinden beklenilen güvenli araç kullanma becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.
Yeni sınavı başarıyla geçen ehliyet başvuru sahipleri, bu sınavda değerlendirilen günübirlik araç kullanma ortamlarında
güvenli ve kurallara uygun bir şekilde araç kullanabildiklerini kanıtlamış olacaklardır.
Aşağıdaki denetim listesinde bulunan maddelerin tamamını işaretlerseniz, sınavı denemeye hazırsınız demektir. Bu
denetim listesi sadece bir kılavuzdur ve geniş ayrıntılar içermemektedir. Tehlike arzeden araç kullanma hataları ve
kurallara aykırı davranışlar yeni sınav kapsamında çok ciddiye alınmaktadır, ve sınava çok iyi hazırlanmış bir öğrenci
sürücünün sınav esnasında, gereken güvenli, kurallara uygun davranışları sergileyemediği taktirde sınavı geçememesi
mümkündür. Ayrıca, VicRoads Ögrenci Sürücü Bilgi Seti (Learner Kit) ile birlikte gelen Öğrenci Sürücüler
İçin Rehberde (Guide for Learners) bulunan hedefler bölümündeki tüm maddeleri de karşılamış olmaya özen
göstermelisiniz.

Aşağıdaki maddeleri yerine getirebiliyorsanız yeni sınavı denemeye hazırsınız demektir:
Akşam saatlerinde 10 saat ve yağmurlu ve yüksek hız sınırı bulunan yollarda da araç kullanma deneyiminiz
olması şartıyla, çeşitli trafik, yol ve araç kullanma ortamlarında, size nezaret eden bir sürücünün eşliğinde,
en az 120 saat pratik tecrübeniz bulunmaktadır.
Günübirlik araç kullanma durumlarında; aralarında yoğun trafiğe sahip olan yollar, birden fazla şeritli yollar,
farklı hız sınırlarına sahip yollar da olmak üzere çeşitli yollarda ve farklı trafik ortamlarında, güvenli bir
şekilde araç kullanabiliyorsunuz.
Günübirlik araç kullanma durumlarında; nezaretçi sürücünüzün veya sürücü kursu öğretmeninin yardımına
ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde araç kullanabiliyorsunuz. Başka bir deyimle, bağımsız bir şekilde araç
kullanabiliyorsunuz ve güvenli araç kullanmaya dair kendi kararlarınızı verebiliyorsunuz.

Farklı trafik ortamlarında araç kullanırken sürekli olarak aşağıda yazılı güvenli araç kullanma
davranışlarına uyuyorsunuz:
Gözlemlemek – yolu kullanan diğer kişilerin ve trafik şartlarının her an farkındasınız, omuz üzerinden trafiği
takip ediyor ve aynalarınızı kullanıyorsunuz ve aynı zamanda düşük hızda manevralar yaparken aracınızın
önünü ve arkasını takip ediyorsunuz
Sinyal lambalarınızı kullanmak – Sinyal lambalarınızı doğru bir şekilde kullanarak yolu kullanan diğer kişilere
niyetinizi belli ediyorsunuz
Uygun boşluğu ayarlamak – akan trafiğe girerken trafikte güvenli bir boşluk seçiyorsunuz
Hızınızı ayarlamak – çok yavaş olmamak şartıyla her zaman hız sınırının altında araç kullanıyorsunuz – yani,
trafiğin durumuna ve yol şartlarına bağlı olarak güvenli ve trafiği aksatmayacak bir hız seçiyorsunuz.
Takip mesafesi – aracınızın önünde her zaman için güvenli bir mesafe bırakıyorsunuz
Aracınızın yatay konumu – araç kullanmak için en güvenli şeriti seçiyorsunuz, yumuşak bir hat çiziyor, ve
her zaman kendi şeridinizin içinde kalıyorsunuz
Durma pozisyonu – Dur işaretinde, trafik ışıklarında ve yaya geçitlerinde aracınızı doğru pozisyonda
tamamen durduruyorsunuz
Kontrol – aracınıza her an tamamen hakimsiniz ve yumuşak bir şekilde araç kullanabiliyorsunuz

Çeşitli trafik şartlarında aşağıdaki eylemleri güvenli ve kurallara uygun şekilde yerine
getirebiliyorsunuz:
Farklı kavşaklarda sağ ve sol dönüş yapmak
Sağ ve sol şeritlere geçiş yapmak
Akan trafiğe girebilmek
Geri geri paralel park etmek ve üç aşamalı dönüş yapmak
Farklı trafik koşullarında düz veya dönemeçli yollarda araç kullanmak

Aşağıda belirtilenler gibi ciddi güvenlik hataları yapmadan farklı trafik ve yol şartlarında araç
kullanabiliyorsunuz:
Araç kullanırken kaldırımın kenarına çarpmak
Aracınızın başka araçlara veya yolu kullanan kişilere çarpmasını kıl payı kurtarmak
Herhangi bir an hız sınırını aşmak
Sinyal vermemeniz, trafiği takip etmemeniz veya yol vermemeniz sebebiyle yolu kullanan diğer kişileri bir
kazayı önlemek durumunda bırakmak
Dur işaretinden veya kırmızı trafik ışığından geçmek
Dừng xe ở vị trí mất an toàn
Aracınızı güvenli olmayan bir pozisyonda durdurmak
Şartlara göre aracınızı çok yavaş kullanmak
Bir yaya geçidini tıkamak
Aracınızı park ederken veya bir park yerinden çıkarken tekerleğinizin kaldırımın üzerine çıkmasına
sebep olmak
Dur işaretinde, doğru pozisyonda aracınızı tamamen durdurmamak
Ciddi bir güvenlik hatası sınavın anında iptal edilmesine sebep olabilir ve sınavdan kalabilirsiniz.
Not: Bu denetim listesi geniş ayrıntılar içermemektedir. Yeni Direksiyon Sınavı hakkında daha fazla bilgi edinmek için
Direksiyon Sınavınız hakkında bilmeniz gerekenler (What you need to know about your Drive Test) başlıklı
broşüre ve GLS internet sitesine www.gls.arrivealive.vic.gov.au adresinden bakınız.
Öğrenci Sürücüler İçin Rehber (Guide for Learners) ve Öğrenci Sürücüye Nezaret Eden Sürücüler İçin Rehber
(Guide for Supervising Drivers) adlı kitapçıklar www.vicroads.vic.gov.au adresli internet sitesinden indirilebilir.
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