GÜVENLİVE DEFANSİ
F SÜRÜŞTEKNİ
KLERİ

Güvenli sürüşteknikleri, araca binmeden önceki hazı
rlı
klar, araca bindikten sonra yapı
lacak
hazı
rlı
klar ve sürüşesnası
nda dikkat edilecek hususlarla birlikte aracıgüvenli bir ş
ekilde
kullanmayısağlayan konular ıiçerir. Güvenli sürüş
ün yanısı
ra Defansif Sürüş
üde kapsayan
bu eğitimde savunmacıve öngörülü bir sürüş sergileyerek diğer sürücülerin yaptı
ğı
hataları
nda tolere edilmesi sağlanı
r.

Güvenli ve Defansif sürüşteknikleri, otomobil, hafif ticari, ticari, otobüs ve ağı
r vası
ta
sürücüleri için geliş
tirilen bir eğitimdir.

AMAÇ: Güvenli sürüşteknikleri eğitimi ile ön görülü araç kullanma becerisini geli ş
tirmek,
trafikte güvenli araç kullanman ı
n yanısı
ra diğer sürücüler, yayalar, hava ve yol ş
artları
nı
n
yaratabileceği olumsuz durumlarıda önceden fark ederek riske düş
meden sürüşyapmak.
YÖNTEM: Güvenli ve Defansif SürüşTeknikleri eğitimine katı
lacak olan katı
lı
mcı
lar öncelikle
teorik eğitime tabi tutulurlar, ardı
ndan eğitmen eş
liğinde birebir olarak gerçek trafik
koş
ulları
nda yoldaki risk ve olas ıtehlikeleri bizzat deneyimlenerek kiş
ilerin sürüşbeceri ve
alı
ş
kanlı
klarıraporlanı
r.
FAYDA: Sürücüler trafikte ki risklere karş
ı daha hazı
rlı
klı olarak emniyetli sürüş
gerçekleş
tirirler ve bu sayede kiş
iler ya da kurumlar maddi manevi zarar risklerini minimuma
indirirler.
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ŞARTLAR:
- Eğitime katı
lacak kiş
ilerin ehliyetli ve trafiğe ç
ı
kacak düzeyde sürüş becerisine hakim
olmasıgerekmektedir.
- Her sürücü kendi kullandı
ğıaraçla ya da muadil bir araçla eğitime katı
lmalı
dı
r.
- Her bir grupta maksimum 14 katı
lı
mcıyer almalı
dı
r.
SÜRE: Güvenli ve Defansif SürüşTeknikleri bir (1) gün sürmektedir.
YER:
Teorik anlatı
m bölümü "ileri sürüşakademisi" dersliğinde ya da eğitim aldı
ran firman ı
n
temin edeceği toplantısalonları
nda yapı
labilir.
Uygulamalıbölüm ise trafikte tamamen gerçek koş
ullarda yapı
lı
r.
YENİ
LEME: Her yı
l tekrarlanarak kiş
ilerin belgelerinin yenilenmesi gerekmektedir.
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Güvenli ve Defansif SürüşTeknikleri eğitiminin faydasınedir ?

Güvenli ve defansif sürüşteknikleri kiş
ilere trafikte daha güvenli araç kullanmayıve
riske düş
meden nası
l yol kat edebileceklerini öğretir. Bu sayede zamandan ve paradan
tasarruf sağlanabilir.
Güvenli SürüşTeknikleri nası
l gerçekleşir ?

Güvenli sürüşteknikleri eğitiminin ilk bölümü teorik anlatı
m olarak gerçekleş
ir, daha
sonrası
nda katı
lı
mcı
lar eğitmen eş
liğinde kiş
ilerin kendi kulland ı
ğıaraçlarla, gerçek trafik
koş
ulları
nda sürüşyapar ve yoldaki riskler, doğabilecek tehlikeler katı
lı
mcı
lar ve eğitmenler
ile değerlendirilerek çözüme kavuş
turulur.


Eğitimin süresi teorik + pratik olmak üzere toplamda 4 saattir.

Eğitime katı
lı
m şartlarınelerdir?

Eğitime katı
lacak kiş
ilerin ehliyetinin olmas ıve hali hazı
rda trafiğe ç
ı
kabiliyor, araç
kullanma becerisine sahip olmasıgerekir.


Günlük olarak maksimum 14 kiş
i katı
labilir.

Eğitim nerede yapı
lı
r?

Teorik ders eğitim talep eden firmanı
n kendi toplant ıodaları
nda ya da kendi eğitim
sı
nı
fı
mı
zda yapı
labilmektedir.
Eğitim sonucu

Eğitim sonucunda kiş
ilerin durumlar ıeğitmen(ler) tarafı
ndan puanland ı
rı
lı
r ve eğitim
talep eden firmaya raporlan ı
r. Eğitimi baş
arı
yla bitiren kiş
ilere Güvenli SürüşTeknikleri
sertifikasıverilmektedir. Sertifikalar her yı
l yenilenmelidir.
Güvenli SürüşTeknikleri Sertifikası

Güvenli SürüşTeknikleri Sertifikas ıeğitimi baş
arıile tamamlayanlara verilir. Eğitim
Milli Eğitim Bakanlı
ğı(MEB) onaylıeğitmenlerle verilmekte olup, Sertifika Türkiye Otomobil
SporlarıFederasyonu (TOSFED), Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araş
tı
rma Derneği (KTYG)
onaylı
dı
r. Sertifikanı
n kullanı
m süresi 2 yı
l olmakla birlikte bu sertifika ilgili işbaş
vuruları
nda
kullanı
labilir.

