


SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI - SOYADI UNVANI EHLİYET SINIFI CEP TELEFONU

1

2

3

4

5

6

…./03/2016

OKUL/KURUM ADI: …………………………………

OKUL/KURUM MÜDÜRÜ



 

HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİĞİ TAMAMLAMA PROGRAMI 

ETKİNLİĞİN ADI : Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu sınav sorumlusu hizmet                                                                                                                                                                 

içi eğitim etkinliği tamamlama programı 

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI  

Bu kursu tamamlayan kursiyerlerin; 

1. Ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olmaları,  

2. Psiko-motor becerileri değerlendirmeleri, 

3. Trafik kurallarını bilerek Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri 

Kursu Yönetmeliğinin (EK-3) ve (EK- 4) formlarını etkin kullanmaları, 

4. Eğitim sınav aracı kullanma becerisine sahip olmaları 

beklenmektedir. 

ETKİNLİĞİN SÜRESİ: 

Günde en az 3 en fazla 6 saat, toplam süre 12 saat 

ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ: 

 Daha önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu 

belgesine sahip olan ve özel motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi uygulama ve 

değerlendirme sınavında sınav sorumlusu olarak görev alan personel 

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 

1. Bu program; özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi dersi 

uygulama ve değerlendirme sınavında sınav sorumlusu olarak görev alan personeli 

sınav yapma niteliklerini artırmak ve görevlerini etkin bir şekilde yapmalarını 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Eğitim konuları etkinliğin amaçları da dikkate alınarak sınav yapıcıların sahip 

olması gereken temel beceriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

3. Teorik derslerde; ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi ve denetimi ile trafik 

alanlarında en az lisans mezunu öğreticiler ile alanında uzman, akademik çalışma 

yapmış maarif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen, eğitici 

ya da öğretim görevlileri, uygulamalı eğitimlerde ise yüksekokul mezunu özel 

motorlu taşıt sürücüleri kurslarında en az 5 yıl görev almış direksiyon eğitimi dersi 

usta öğreticileri görevlendirilebilir.   

4. Uygulamalı eğitimler milli eğittim müdürlüğü ile sürücü kursları arasında işbirliği 

sağlanarak planlanıp uygulanacaktır. Uygulamalı eğitimlerde kursiyerlerin bizzat 

araç kullanma becerileri geliştirilip, uygulamalı sınav senaryoları 

gerçekleştirilecektir. 4 ders saatlik uygulamalı eğitim her kursiyer için ayrı ayrı 

planlanacak ve uygulanacaktır. 

5. Uygulamalı eğitimler sınav yapıcıların sahip oldukları sürücü belgesi sınıfı dikkate 

alınarak, sertifika sınıfına uygun bir şekilde planlanacaktır.  



6. Öğretim görevlileri hazırladıkları ders notlarını, sınav yapıcılara dağıtılmak üzere 

önceden kurs yönetimine teslim edeceklerdir. 

7. Kursun süresi ve sürenin konulara dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ: 

 

Konular Ayrılan süre 

1. Ölçme ve Değerlendirme 

a. Ölçme 

b. Ölçek 

c. Ölçüt 

d. Değerlendirme 

e. Geçerlilik ve Güvenirlilik 

2. Psiko-motor Becerilerin Değerlendirilmesi 

 

1 ders saati 

3. Trafik Mevzuatı  

 

4. Trafik Kuralları  

3 ders saati 

5. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Sınav 

Değerlendirme Formları (EK-3, EK-4) 

 

4 ders saati 

4 Araçla Uygulamalı Eğitim  

a. Araç tanıma ve kullanma (2 saat) 

b. Sınav uygulama senaryoları (2 saat) 

 

(Bütün uygulamalı eğitimlerde; araç tanıma ve araç 

kullanma ve sınav uygulama senaryoları Ek-3 ve Ek-4 

formları dikkate alınarak yapılacaktır.)                   

4 ders saati 

 

Toplam 12 ders saati 

 

ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ: 

Programın uygulanmasında; anlatım, soru-cevap, gösteri, yaparak yaşayarak öğrenme, rol 

oynama gibi metot ve teknikler uygulanacaktır. 

Programda bilgisayar, projeksiyon makinesi, modeller vb. eğitim araçları kullanılacak ve 

görsel materyal ile desteklenecektir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Program sonunda, uygulamalı değerlendirme sınavı yapılacaktır. Eğitim sonunda 

yapılacak değerlendirme, sınav güzergâhında, Yönergede belirtilen komisyon tarafından 

yapılacaktır. Sınav sonunda başarılı olanlara Yönerge eki “EK-7 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri 

Kursu Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi” düzenlenecektir. 
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