
D�reks�yon Dersler�
Sürücüler veya sürücü adayları �ç�n d�ğer ehl�yet kursu ya da sürücü kursları eğ�t�mler�n�n yanı sıra en öneml�
nokta d�reks�yon dersler� yeterl�l�ğ�d�r. İstanbul sürücü kursları ya da Ümran�ye sürücü kursları �ç�nde b�rçok
ehl�yet kursu tekdüze ehl�yet dersler� ya da teor�k dersler� aynı kal�tede vereb�l�r. Sürücü kurslarının kal�tes�n�
bel�rleyen faktör d�reks�yon dersler�d�r. 

 

Ümran�ye D�reks�yon Dersler�
Araç kullanımının d�ğer şeh�rlere göre daha fazla olduğu İstanbul’un her �lçes�nde sayısız sürücü
kursu bulunmaktadır. Ehl�yet kursu f�yatları ya da ehl�yet sınavları f�yatlarına göre, sürücü
dersler� n�tel�kler�ne göre talepler alan ve o şartlara göre şek�llenen sürücü kursları �ç�nde Ümran�ye d�reks�yon
dersler� açısından Şehsuvar sürücü kursu b�r numaralı İstanbul sürücü kursu olmaya adaydır. Ümran�ye
d�reks�yon dersler�, alan gen�şl�ğ�n�n en uygun olduğu yerlerde traf�ğe çıkması gereken her türlü sürücü adayına
uygun yollarda ve uygun çalışma sahalarında ver�lmekted�r.

 

İstanbul D�reks�yon Dersler�
D�reks�yon dersler� ehl�yet belges�ne sah�p olab�lmek �ç�n g�r�len ehl�yet sınavları �ç�n büyük ve öneml� b�r
temeld�r. Bu temel� sağlam b�r şek�lde ver�len d�reks�yon dersler� sayes�nde oluşturan ve yeterl� prat�ğ� yapan
sürücü adayları g�rm�ş oldukları ehl�yet sınavlarında olumlu sonuçlar alarak ehl�yet belgeler�ne sah�p
olurlar. İstanbul d�reks�yon dersler� arasında vak�t açısından en fazla zamanı d�reks�yon dersler�ne ayıran, kal�tel�
eğ�tmenler tarafından ver�len d�reks�yon dersler� sayes�nde İstanbul �lçeler�n�n en akt�f olanlarından b�r�s� olan
Ümran�ye’de Ümran�ye sürücü kursları �ç�nde en kal�tel� d�reks�yon dersler� yanında en kal�tel� teor�k dersler�
de Şehsuvar sürücü kursu vermekted�r. 

 

Ehl�yet Kursları D�reks�yon Ders�
Ehl�yet kursları terc�h ed�l�rken sürücü adaylarının en çok göz önünde bulundurduğu faktör ehl�yet kursunun
verd�ğ� d�reks�yon dersler�n�n saatler�, fazlalık açısından hesaba katılan d�reks�yon dersler� ve d�reks�yon dersler�
veren hocaların prat�kte gerçekten n�tel�kl� eğ�t�mc�ler olmaları g�b� faktörlerd�r. İstanbul d�reks�yon
dersler� açısından kal�tel� b�rçok sürücü kursunun başkent�d�r ve Ümran�ye d�reks�yon dersler� açısından da
kal�tel� b�rkaç sürücü kursu vardır. Kal�tel� eğ�t�m�n kal�tel� sürücüler meydana get�rd�ğ� su götürmez b�r gerçekt�r
ve Şehsuvar sürücü kursu bu kal�tey� en uygun şek�lde sürücü adaylarına vermekted�r. 
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