Güvenli SürüşTeknikleri
Güvenli sürüşteknikleri eğitimi, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici, tı
r ve
motosiklet gibi trafiğe çı
kan her türlü motorlu araç sürücülerinin almasıgereken, trafikte
yaşanabilcek riskleri algı
lamak ve bu risklere karşıalı
nacak önlemleri içeren bir eğitimdir. Riskleri
önceden algı
lamak ve hangi hareketlerin ne tür sonuçlar doğuracağı
nıbilmek, diğer sürücü ve
yayaları
n yaratacağıolumsuz durumlara karşısavunma yapmak için güvenli sürüşteknikleri ve
defansif sürü tekniklerini içerir.

Teorik ve Pratik olarak gerçekleşen Güvenli SürüşTeknikleri eğitiminin uygulama ayağı
, bizzat
gerçek trafik koşulları
nda eğitmen eşliğinde ve katı
lı
mcı
nı
n kendi aracı
yla gerçekleşmektedir.

Eğitim süresi: 1 gün
Eğitim sonunda verilecek belge: Güvenli sürüşteknikleri belgesi
Sertifika süresi: 2 yı
l

Güvenli SürüşTekniklerinin temel amaçları
şunlardı
r;
- Toplum olarak bilinç düzeyini artı
rarak trafik kültürünü aş
ı
lamak
- Sürücülerin kullandı
ğıaraçları
n teknik donanı
m ve dinamiklerini kavraması
nısağlamak
- Riskli durumlara düşmeden güvenli araç kullanmak
- Olasıkazalara karşıani ve doğru tepkiler vererek kazalardan kaçı
nmayıöğretmek
- Olumsuz hava, yol ve diğer sürücü faktörlerine karş
ıönlemler almak
- Direksiyon hakimiyetini artı
rma ve gereken durumlarda soğukkanlıdavranmayısağlama
- Güvenli sürüşeğitimi tüm bu katkı
ları
nı
n yanısı
ra ayrı
ca sürücülere kontrolsüz hareketlerinden
doğacak olumsuz durumlarıgöstererek artı
k zamanla sı
radanlaşan ve önemsiz bulduğumuz
detayları
n aslı
nda hayati olduğunu

Güvenli SürüşSemineri
(Güvenli SürüşTekniklerinin aksine yalnı
zca teorik sunum içerir, pratik yoktur)
Türkiye'nin her yerinde özellikle kamu ya da özel ş
irketlerde araç kullanan personellere, okullara,
tı
bbi mümessil vb. personele Güvenli SürüşSeminerlerini yı
llardı
r vermekteyiz. İ
stendiği
durumlarda kişilerin eğitimden önce ve sonra olmak üzere seviyelerini ölçmek adı
na katı
lı
mcı
lara
test uygulamasıyapı
lmakta ve seminer sonrasıilgili departmana sonuçlar raporlanmaktadı
r.
Ayrı
ca Güvenli SürüşTeknikleri seminerinden sonra katı
lı
m belgesi verilmektedir.

Kimler Güvenli SürüşSeminerine katı
lmalı
?
-İ
şGüvenliği kanununa göre şirketlerde araç teslim edilen ve edilecek tüm personel
- Tı
bbi mümessil ve müşteri temsilcileri
- Tüm şoför, özel ve makam şoförleri
-İ
lkokul, lise ve üniversite öğrencileri
- Bireysel olarak ilgi duyan ve araç kullanan herkes

Güvenli SürüşSemineri katı
lı
mcı
ya neler katar?
- Daha güvenli araç kullanmak ve sebep sonuç ilişkilerini kavramak
- Farkı
ndalı
ğıartı
rı
r, olumsuz durumla önceden sezilerek doğru tepkiler verilir
- Tehlikelerin farkı
na varmak, tehlikeye düş
memek için doğru teknikleri öğrenmek
- Araçları
n dinamikleri, yol tutuşu, fren ve tutunma performansı
nıöğrenmek
- Aktif ve pasif güvenlik donanı
mları
nıtanı
mak (airbag, emniyet kemeri, asp, esp vb.)
- Araçları
n bakı
mı
nı
n önemi
- Sadece sürücü değil yolcu ve yaya güvenliğinin sağlanması
- Kaygan zeminlerde araç kullanı
m ve kontrolünün sağlanması

Güvenli SürüşEğitimi nerede verilmektedir?
Güvenli sürüşeğitimleri başta merkezimiz İ
stanbul olmak üzere Türkiye'nin her ilinde
verilebilmektedir. Bunun için firma, kurum ve gruplar kişi sayı
sı
nınetleş
tirerek, lokasyon
belirtebilir ve bu bilgiler ı
şı
ğı
nda tarafı
mı
zdan fiyat teklifi alabilirler. Belirli gruplara eğitmenimiz
günübirlik ya da kişileri gruplara bölerek 2-3 gün sürecek eğitimler verebilir.
İ
stanbul dı
ş
ı
nda ki diğer şehirlerde en çok güvenli sürüşteknikleri eğitim talebi olan ş
ehirler ve
sürekli hizmet verdiğimiz iller şu şekilde; Ankara, İ
zmir, Muğla, Trabzon, Antalya, Bursa, Adana,
Gaziantep, Kocaeli, Edirne.
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