
 
SERVİS ŞOFÖRLERİ TRAFİK EĞİTİCİ  EĞİTİMİ 

K O N U A L T    B A Ş L I K L A R Ö Ğ R E T İ M     Ç I K T I L A R I 

Güvenli Sürüş ve 
Temel Trafik 

Kuralları 

• Sürüş ve sürüş öncesi yapılması gereken kontroller 
• Güvenli sürüş pozisyonu koltuk, başlık, ayna ayarları 
• Hızın sürüş güvenliğine olan etkisi 

 Durma mesafesi hesaplaması 
 Etkili araç durdurma ve takip mesafesi 

• Emniyet kemeri kullanımı ve trafik güvenliği 
bakımından önemi 
 Çocuklarda emniyet kemeri kullanımı ve dikkat 

edilmesi gerekenler 
• Temel trafik kuralları, ışık işaretler ve anlamları 

 

 Güvenli sürüşün ne olduğu öğretilecek. 
 Kazanın meydana gelişi ile sürücü koltuk ve oturma ayarının uygun 

olmayışı arasındaki ilişki anlatılacak. 
 Doğru ayna ayarı ve kör nokta alanı tanımlanarak, sürücünün görüş 

açısının artırılması ve yayaların kaza riskine karşı korunması öğretilecek. 
 Hızın kazanın meydana gelişindeki olumsuz etkisi öğretilecek. 
 Bir saniyede alınan yol bilgisi öğretilecek 
 Tehlikenin algılanması ve tepki verilmesi anına kadarki sürede sürücü 

davranışının nasıl gerçekleştiği öğretilecek. 
 Güvenli takip mesafesi kuralı öğretilecek. 
 Durma mesafesinin ne olduğu ve en kısa durma mesafesinin neler olduğu 

öğretilecek. 

Öğrenci Servisi 
Taşımacılığı ve 

Öğrenci Güvenliği 

• Öğrencinin servis hizmetinden istifade süreci 
 Evden çıkış  servis durağına varış aşaması 
 Servis durağında bekleme aşaması 
 Karşı tarafa geçme servise binme aşaması 
 Servis içerisinde öğrenci ve sürücü davranış 

biçimi 
 Servisten inme ve yolun karşısına geçme 

aşaması 
• Öğrencinin servis hizmeti aldığı süreçte şoför ve 

rehber personelin davranış biçimi ve sorumlulukları 
• Seyir halinde araç içerisindeki hareketler ve yolcu 

güvenliği 

 Öğrencinin durağa kadarki yolculuğunda maruz kalacağı muhtemel 
tehlikeler öğretilecek 

 Öğrencinin servis durağında bekleme şekli ve servise binme şeklini 
öğretilecek 

 Öğrencinin duraktan karşı tarafa geçerek servise binme şekli öğretilecek 
 Öğrencinin servisten inerek karşı tarafa geçme şekli öğretiecek,   
 Servis şoförüne öğreninin araca binme inme ve karşı tarafa geçme 

aşamasındaki sorumlulukları öğretilecek  
 Servis kullanım sürecinde ebeveyn, okul yönetimi ve servis 

şoförü/rehberinin ortak sorumlulukları öğretilecek. 

Çocuk Kazaları 
Nedenleri ve 

Korunma 
Yöntemleri 

• Trafik ve çocuk güvenliği 
• Trafikte çocuğun risk algısı ve davranış şekli 
• Trafikte öğrencinin uyması gereken kurallar 
• Öğrencilerin trafikte tehlikeden korunması için ortak 

sorumluluklar 
• Çocuk kazalarından örnek sahneler ve kazaların 

önlenmesi adına yapılması gerekenler. 

 Trafikte çocukların risk algısının yetişkinler gibi olmadığı öğretilecek 
 Çocukların trafikte tehlikelerden korunması için gerekli ortak 

sorumluluklar öğretilecek 
 Görme, görülme duyma ve sürücülerle göz teması kurma kuralları 

öğretilecek 
 Trafikte yayaların gidişe göre sağ tarafı kullanılması kuralı öğretilecek 

Servis Şoförleri ve 
Servis Araçları 

Denetimleri 

• Servis şoförlerinin sürücü ve yetki belgeleri 
bakımından denetimi 

• Servis şoförünün öğrenci taşıması bakımından 
sakıncasının denetimi 

• Servis aracının teknik yeterlilik bakımından 
denetlenmesi 

• İhlallar ve müeyyideleri 

 Sürücü belgesi sınıfları ve tecrübe süreleri öğretilecek  
 Belediyeden alınması gereken belgelerin neler olduğu öğretilecek 
 Servis aracında teknik olarak aranacak şartların neler olduğu öğretilecek 



K O N U A L T    B A Ş L I K L A R Ö Ğ R E T İ M     Ç I K T I L A R I 
 

Trafikte Hak 
İhlalleri Sonucu 
Birey, Toplum Ve 
Çevreye Verilen 

Zararlar 

 
 

• Trafikte hak ihlali ile kastedilen, 
• Trafik kazalarının bireylere yansıyan boyutları, 
• Trafik kazalarının topluma maliyeti, 
• Trafik kazalarının çevreye etkileri, 
• Trafikte hak ihallerinde “manevi” yön 

 
  Trafik kazalarında hak ihlalinden bahsedilecek. 
  Trafik kazalarının hem bireye hem de yakın çevresine olası etkileri 

anlatılacak. 
 Trafik kazalarının çevreye olan etkileri örnek üzerinden anlatılacak.  
 Trafik kazalarının topluma yansıyan maddi ve manevi boyutu üzerinde 

durulacak. 
 

 
 
 

Mevzuat Ve 
Sorumluluklar 

 
 

• Okul servis şoförü ve rehber personelin nitelikleri, 
• Okul taşıtlarında aranan şartlar 
 

 Okul servis araçlarının temizlik, bakım ve tertibine dikkat çekilecek. 
 Okul servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlara ilişkin mevzuata  
       dair bilgilendirme yapılacak. 
 Okul taşıtlarında bulunması zorunlu unsurlar anlatılacak. 
 Okul servis şoförlerine geleceği taşıdıklarının bilinci verilecek. 
 Öğrencilerin iniş ve binişlerinin güvenli yerlerde, güvenli bir şekilde    
        yapılması vurgulanacak. 
 

Temel İlkyardım 
Eğitimi 

 
• İlkyardım ve acil yardım 
• İlkyardım ve ilkyardımcının özellikleri 
• Türlerine göre çeşitli ilkyardım uygulamaları 

 İlkyardımın amaçları ile ilkyardımcının özellikleri anlatılacak. 
 Trafik kazalarında ilkyardımın nasıl uygulanacağı ve sergilenmesi 

gereken davranışlar üzerinde durulacak. 
 Türlerine göre kazalarda uygulanacak ilkyardım hakkında temel bilgiler 

verilecek. 
 

Trafik Kazası ve 
Çocuklar 

• Trafik kazalarında çocuk ölümleri 
• Trafik kazası geçiren ya da kazaya şahit olan 

çocukların psikolojileri 

 
 Trafik kazalarının çocuklar üzerindeki etkisi anlatılacak. 

Çocuğun Trafik 
Ortamında 
Yaşadığı 

Dezavantajlar ve 
Alınacak Önlemler 

• Fiziksel dezavantajları 
• Bilişsel dezavantajları 
• Yaşa bağlı dezavantajlar 
• Çocukta risk algısı 

 Çocuğun trafikte yaşadığı fiziksel zorluklar ve bu zorlukları en aza 
indirmenin yolları öğretilecek. 

 Çocuğun trafik içindeki düşünme tarzı vurgulanacak. 
 Çocuğun yaşa bağlı olarak trafikte taşıdığı risk anlatılacak. 
 

 


