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HSM Associates, taşımacılık planlama, Trafik 
Mühendisliği ve arazi kullanımının planlanmasıyla ilgili 
bütün konularda yardım sunan bir profesyonel 
danışmanlık kuruluşudur. Sürdürülebilir Taşımacılık, 
Yol Güvenliği ve Sürücü Eğitimi alanlarında gurur verici 
bir ün ve itibar kazanmış bulunuyoruz. 
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Faydalı bağlantılar (İngilizce): 

BEST   

European Federation for Transport and Environment (Avrupa 
Taşımacılık ve Çevre Federasyonu) 

En çok aranan yazı (İngilizce): 

Sustainable Transport/Car Parking Charges (Sürdürülebilir 
Taşımacılık/Araba Park Ücretleri – bağlantıya tıklayın)

Sürdürülebilir Taşımacılık ve Yayınlar 
21. Yüzyılda Sürdürülebilir Taşımacılık

HSM Associates olarak kamu sektöründen gruplara, ticari kuruluşlara ve gönüllü gruplara, taşımacılık masraflarını 
ve çevre üzerindeki maliyeti düşürme amacına yönelik Sürdürülebilir Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız. Bu 
alandaki beceri ve deneyimlerimize dayanarak müşterilerimize aşağıdaki olanakları sağlıyoruz:  

• Erişimi ve hareketliliği genişleten sürdürülebilir uygulamalar geliştirme
• Mevcut taşımacılık kullanımının analizi ve taşıma politikalarının değerlendirilmesi
• Taşıma politikalarının getirdiği çevresel, sosyal ve finansal maliyeti saptama
• Yenilikçi taşımacılık çözümlerinden yararlanma
• Enerji, arazi, malzeme ve finansal kaynak kullanımını olabilecek en düşük seviyeye indirme

HSM Associates, şu alanlarda danışmanlık hizmetleri ve pratik çözümler sunmaktadır: 

• Arazi kullanımı ve mekân planlama
• Erişilebilirlik analizi
• Sürdürülebilir taşıma politikası ve strateji geliştirme
• Taşımacılık değerlendirmesi
• Çevre dostu yolculuk planlarının hazırlanması ve denetimler
• Çevresel, sosyal ve finansal analiz
• Eğitim amaçlı atölye çalışmaları
• Organizasyonun yolculuk ihtiyacını azaltma yolları
• Alternatif taşıt/taşımacılık teknolojileri
• Lojistik/filo yönetimi
• Taşımacılık araştırması, izleme ve analizi
• İsteğe özel yazılım çözümleri geliştirme
• İlgili fonlar ve mali kaynak sağlayan başka yöntemler hakkında bilgilendirme

İletişim bilgileri: 

HSM Associates  
Sustainable Transport 

Bilgi: +44(0)870-01 01 370  
 Dahili: 2252  
Faks: +44(0)870-01 01 371  
E-posta: Sustainable@hsmassociates.eu  
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Faydalı bağlantılar (İngilizce): 

Stopping Distances Simulator (Durma Mesafeleri Simülatörü) 

European Commission Road Safety (Avrupa Komisyonu Yol 
Güvenliği) 

Driving Standards Agency (Sürücülük Standartları Kuruluşu) 

Institute of Advanced Motorists (İleri Motorlu Taşıt Sürücüleri 
Enstitüsü)

DfT Road Safety Educational Resources (Dft Yol Güvenliği Eğitim 
Kaynakları) 

En çok aranan yazı (İngilizce): 

Hazard Perception Test Paper 1 (Felaket Algı Testi Değerlendirmesi 
– pdf / bağlantıya tıklayın)

Hazard Perception Test Paper 2 (Felaket Algı Testi Değerlendirmesi 
2 – pdf / bağlantıya tıklayın) 

Yol Güvenliği ve Yayınlar 21. Yüzyılda Yol Güvenliği

HSM Associates olarak, yol güvenliğini geliştirme konusuna ilgi duyan kamu sektörü gruplarına, taşımacılık 
sektörüne ve gönüllü gruplara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

Uzmanlığımız, sürücü becerilerindeki eksiklikleri, tutumlardan ve algıdan kaynaklanan sorunların tespitini 
sağlayacak uygun araştırma yöntemleri hakkında danışmanlıktır. Sürücüleri eğitme ve testten geçirme konusunda 
uygun ve etkili yöntemler uygulamanıza yardımcı olabilir, sürücü davranışında ve yol güvenliğinde gelişme 
sağlamanın yollarını önerebiliriz. 

Danışmanlık hizmetlerimizden yararlananlar aşağıdaki becerileri kazanmaktadır: 

• Sürücü performansını değerlendirmeye dönük teknik beceriler. Bu değerlendirme, şu araçlarla sağlanır:
o Yolda değerlendirme
o Nahviλ ve Nahviα İndeksleri
o Sürüş simülatörü kullanma

• Haksız ehliyet alınmasını ve sahtekârlığı önleme yöntemleri
• Sürücü risk denetimi
• Güvenlik denetimi
• Güvenlik kültürü denetimi
• Sürücü eğitiminde ve yol güvenliğinde kültürel/çevresel açıdan uygun olan en iyi uygulamaların yayılması
• Araç kullanmayla ilgili algıları ve taşımacılıkla bağlantılı sorunları açığa çıkarmayı sağlayan yüz yüze

görüşme yöntemlerine dayalı nitel araştırma
• Araştırma ekipleri yönetmede deneyim

İletişim bilgileri: 

HSM Associates  
Road Safety & Sustainable transport Consultants 

Bilgi: +44(0) 870-01 01 370   

Yol güvenliği dahili no. 2221  
roadsafety@hsmassociates.eu  

Sürücü Eğitimi dahili no. 2222 
det@hsmassociates.eu  

Sürücü kursları ve adresleri konusunda bilgi almak için lütfen e-posta ile başvurun:  
info@drivingschools-directory.eu  


