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FİRMANIZI TANIYABİLİR MİYİZ?

Merkezimizde, Cumhuriyet Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde Psikolog 

Göksel YILDIRIM ile birlikte hizmet vermekteyiz. Merkez Polatlı’da ilk ve 

tektir. Polatlı halkına verdiğimiz bu hizmetten ve halkımızın 

memnuniyetinden ötürü biz de memnunuz. Merkezimizde ticari araç 

sürücülerine zorunlu olan psikoteknik belgesi verilmektedir. Psikoteknik 

belgesi nedir kısaca ondan bahsedelim. Kişilerin bedensel ve psikolojik 

durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, 

simülatör ve psikolog eşliğinde gerçekleştirilen ortalama 1 saatlik bir testin

akabinde verilen bir belgedir. Başka bir tabir ile kişinin bahsi geçen işe 

uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Sağlık bakanlığı denetiminde 

onaylı kurumlar tarafından verilmektedir. Bu belgeyi alırken sürücülerin 

güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; 

algılama,dikkat,hafıza,muhakeme vb yeteneklerine psikomotor yetenek ve 

becerilerine yani; tepki hızı,göz,el-ayak koordinasyonu vb davranışlarına 



alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma,saldırganlık,sorumluluk, öz 

kontrol vb davranışlarına bakılmaktadır. Şayet yapılan bu değerlendirmeler

olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alabilir.

SEKTÖRÜNÜZÜN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

Sektörümüzün geleceğini, şuan için kısıtlı bir alana hitap ediyor oluşunu, 

ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı alanları ilgilendirebileceğini 

düşünmekteyim. Yani günümüzde ticari araç sürücülerini ilgilendiren bu 

sektörün daha sonrasında genel hususi sürücüleri de ilgilendirmesi 

gerektiğini düşünmekteyim.

SEKTÖRÜNÜZÜN SORUNLARI NELERDİR?

Bu sektörde bazı eksikliklerin olduğu düşüncesindeyim. Az önce de 

belirttiğim gibi sadece ticari amaçla kullanılan araç sürücülerini 

ilgilendirirken hususi sürücülerin psikomotor yetenek ve becerilerinin, 

refleks ve dikkatlerinin değerlendirilmesinin göz ardı edilmesinin, trafikte 

hepimiz için tehlike arz edebilecek sorunların devam etmesine olanak 

sağlıyor.

TİCARET ODASI'NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA NE DÜŞÜYORSUNUZ?

Polatlı Ticaret Odası kapsamlı çalışmaları ve sağladığı olanaklar ile 
üyelerine ve Polatlı halkına olan hizmetiyle bizleri mutlu etmekte ve 
özellikle her bir oda üyesinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, desteklenmesi, 
ziyaretleri,teşvikleri ve yapıcı-onarıcı tutumuyla biz ticaret içindeki 
bireylere arkasında bir güç olduğunu hissettiriyor. Bu güç ve desteğin daim
olmasını diliyorum. Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ulvi 
Sakarya Bey’e ve oda çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
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POLATLI PSİKOTEKNİK'E TİCARİ HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ


