
 

 

 

 

 

 17UY0329-3/A2 Sefer Hazırlığı ve Otobüsle Sefer Yapılması 

 

NO Beceri Ve Yetkinlik İfadesi 

BY.5* Lastiklerin üzerinde patlak, kesik, balon olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.6* Araç lastiklerinin diş derinliğinin uygun olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.8* Dış ışık, far (kısa ve uzun huzmeli), park, dönüş ışığı kontrolü yapar. KRİTİK ADIM 

BY.9* Aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.15* Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve acil çıkış çekiçlerinin varlığını 
kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.18* Araç gösterge tablosundan araca ait değerlerin (yakıt, yağ, hava, şarj lambası, ısı, vb.) 
normal değerlerde olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.21* Acil uyarı ışıklarını çalıştırarak kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.23* Yolcu iniş/biniş kapılarının çalıştığını ve açık olduğunu gösteren kapı ikaz lambalarını kontrol 
eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.24* Navigasyon, validatör, yolcu bilgilendirme sistemi ve tabelaların çalışıp çalışmadığını ve 
güzergah tabelalarını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.25* Aracın fren sistemlerini fren pedalına basarak kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.26* Validatöre hat tanımlamasını yapar. KRİTİK ADIM 

BY.30* Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde 
araca alır. 

KRİTİK ADIM 

BY.32* Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır. KRİTİK ADIM 

BY.35* Kapı ikaz lambalarına bakarak durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder. KRİTİK ADIM 

BY.36* Trafik kurallarına uygun olarak, engelli yolcuların da binişine-inişine uygun olacak biçimde 
belirli bir mesafede durağa yanaşır. 

KRİTİK ADIM 

BY.39* Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak 
kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 
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BY.40* Yolcu binişi-inişi tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp 
yanmadığını kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.51* Araçtaki koruma ve acil durum müdahale araçlarının (yangın söndürme cihazı, ilk yardım 
çantası, işaretleme reflektörü vb.) uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder. 

KRİTİK ADIM 

BY.52* Araca ait acil durum müdahale prosedürlerini uygular. KRİTİK ADIM 

BY.53* İnsan sağlığına zarar verici, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, kesici ve delici aletlerin araca 
alınmaması ve araçta bulundurulmaması için gerekli kontrolleri yapar. 

KRİTİK ADIM 

 

                                                              (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 


