SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİM BİLGİLENDİRME FORMU
1. SÜDGE 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesi ile bununla ilgili
olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
yönetmelik gereğidir.
2. Alkollü olarak 2.kez araç kullandıkları belirlenenlerin ehliyetlerini geri almaları için
katılması zorunlu eğitimdir.
3. İlgili Kanun ve Yönetmelik gereği ehliyeti 2 yıllığına geri alınanlar 1.yılı tamamladıktan
sonra eğitime başvurabilirler.
4. Eğitim Programından önce katılımcılar, psikolojik, fizik ve psikiyatrik muayene ve
testlere tabi tutulurlar. Bu muayene sonucunda eğitime katılması uygun görülenler eğitime
alınırlar. Muayenelerde ya da eğitim sırasında katılımcılar tetkik ve belirleme amacıyla
heyete sevk edilebilirler.
5. SÜDGE Eğitiminin amacı alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini
öğrenmek ve farkına varmak, alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış
değişikliği kazandırmaktır.
6. Eğitim Programı gerekli belgeleri tamamlayarak, kayıt yaptıran 15 kişi olduğunda
açılacaktır.
7. Eğitim 2 bölümdür.1.Bölüm 6 hafta sürmekte olup, haftada bir, yarım gün 4 saat olarak
uygulanır. Hafta içinde belirlenecek olan bir günde 08.00-12.00 saatleri arasındadır.
2.Bölüm ise 6 haftalık 1.bölüm tamamlandıktan sonra başlayan ve 15 günde bir 2 kez
düzenlenen izleme sürecidir.
8. Eğitimin 1.bölümünü değerlendirilmesinde, sürücünün derslere aktif katılımı,
derslerdeki tutum ve davranışları, verilen çalışmaları yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı
ve eğitimcilerin sürücüler hakkındaki görüşü kullanacaktır. 2.Bölüm yani izleme sürecinin
değerlendirilmesi ise belirlenecek aralıklarla eğitimciler ve katılımcılar bir araya gelecek,
çeşitli yöntemlerle eğitimin amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecektir.
Bu 2 bölüm birlikte olumlu sonuçlanırsa katılımcıya SÜDGE’ yi tamamladığına dair belge
verilecektir.
9. Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır. Devamsızlık yoktur. Herhangi bir
nedenle devamsızlık yapan sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılır ve bir sonraki eğitim
programına devam ettirilir. Tüm derslere ve uygulamalara kontrollere katılım mecburidir.
10.Derslere alkolsüz gelmek esastır. Aksine durum belirlendiğinde sürücünün eğitimle
ilgisi kesilir.
11. Derslerde verilen ödevler yapılacaktır.
12.Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır. Katılımcıların kimlik ve kişilik bilgileri,
katılımcılar ve eğitimciler tarafından gizli tutulacaktır.
13.Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine Kayıt Yaptırmak için katılımcıların
yanında bulunması gerekenler;
• Sürücü Belgesi İptal Detayları bilgisi (Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden
temin edilecektir.)
• 2 adet fotoğraf
• Dilekçe
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Eğitim ücreti 1850 TL

