
MUş iti BUtANlK itç€si 2018-2019 EĞiTiM öĞRETiM YlLl26-28lo2l2o1.9 TARiHtERi ARASlNDA YAPltAN özEt
MoToRtu TAş|T süRÜcü KURsu DiREKsiYoN EĞiTiMi DERsi slNAV soRUMtUtAR| HizMEriçi EĞiTiM
ETK|NtiĞi TAMAMLAMA PRoGRAMl:

ilgi: a) MEB. Özel MTSK. Yönetmeliği.

b) Özel MTSK. Direksiyon EğitImi Dersi ve slnaV Yöner8esi.

c) M€B. Özel Öğretim Kurumlarl Genel Müdürlüğünün o7lo1l2o15 tarih ve ].83839 saylll yazlsl.

Bakanllğ|mtzln ilgi (c )yazısı ile; ilimiz ve ilçelerimizi de kapsayacak şekilde özel motorlu taşlt sürücü kursu

direksiyon eğitimi dersi slnaV 50rumlusu belgesine sahip ve bu sınavlarda uygulama Ve değerlendirme
komisyonlarlnda görev alan personelin, ilgi (a )Yönetmeliğin 31 inci maddesi Ve ilgi (b) Yöner8enin Ek: Madde
8/A'ya görej Bakanllğ|mlztn il8i (c )yazl ekindeki Hizmet içi Eğitim Etkinliği Tamamlama Program|'na allnmasl
istenmektedir.

ilçemiz merkezinde yapılacak olan Hizmet içi Eğitim Etkinliği Tamamlama Programlnln aşağlda belirtilen usul Ve

esaslara göre yürütülmesi planlanmaktadlr. Buna göre;

ı-Eğitim ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin Bakanllğlmlzln il8i @ yazlsı gereği Müdürlüğümüz Özel Öğretim
Kurumlarl Şubesi taraflndan yürütülecektir.

2- Hizmet içi eğitim etkinliği tamamlama programlna 96 5aat Ve üzeri özel motorlu taş|t sürücü kursu direksiyon
eğitimi dersi sInaV sorumlusu belgesine sahip ve bu sInavlarda görev alan personel katllacaktlr,

3- ilgi (c )yazı ekindekl eğitim programl müracaat durumuna göre; müracaat sıraslna göre 30'ar kişilik gruplar

halinde yapllacaktır.

4-Hizmet içı eğitim programl; Ölçme ve Değer|endirme (1 saat), Trafik Mevzuatl ve Trafik Kurallarl (3 saat),

slnav Değerlendirme Formlarl Ek-3, Ek 4 (4 saat) teorik olarak, araçla uygulamall eğitim (4 saat) ise uygulamall
olarak Yapllacaktlr.
5- Kursiyerler, eğitim 50nunda 5lnav güzergahlnda eğitime katlldlklarl sertifika s ln lflndan/sln lflarından
uYgulamalI değerlendirme sınavlna katllacaklardlr,

6- Hizmet içı Eğitim Programlna devam edip slnavda başarılı olanlara; Hizmet içi Eğitim Tamamlama sertifikasl
Verilerek belge MEBBis modülüne işlenecektir. 12 saatlik Hi2met içi Eğitim Tamamlama sertifikaslnda sahip
olmayanlara MTsK direksiyon sInaVlnda görev Verilmeyecektir.

7-Araşla uygulama eğitimi ilçemızdeki Özel Motorlu Taşlt sürücü Kurslarından kiralanan MTs( eğitim Ve slnav

araçlar| ile yapllacaktlr,

8-En az üç yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmak koşulu ile birden fazla 5ertifika sahibi olanlar;
seçecekleri bir sertifika 5lnlflnda eğitime katllabileceği 8ibi, sahip olduklar| diğer sertifikalarln araçla uygulama

eğitimi ve slnaVlna katllabileceklerdir. (tekrar teorik derslere girmeden)

Eğitime katllacak personel taraflndan Bulanlk ilçe Milli Eğİtim Müdürlüğü hesabına ( Halk Bankasl:
TR51000ı2O0ı26500005 ı00017) 150(Yüzelli) Tt. yatlr|lacakt|r.

9-Hizmetiçi Eğitim Etkinliği Tamamlama Programlna katllmak isteyenlerin, müracaat dilekçesi Ve ekindeki
belgelerle bnlikİe 25/02/2019 Pazartesi günü saat 15: oo' e kadar doğrudan Bulanlk ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Öğretım Şubesine başVurmalarl 8erekmektedir.
10-Hizmet içi eğitim programl, müracaat durumuna göre 26/o2l2oI9 tarihınde başlatllmasl planlanmakta olup,
ilçemiz'Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden 96 saatlik Ve üzeri MTs slnav sorumlularl KUr5 Yetiştiriciliğl
belgesi alan personele Bulanlk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait konferans salonunda 26/02/2o19 tarihinde
17:30-20:40 saatleri aras|nda 4 saa|,27/o2/20r9 tarihinde 17:30-20:40 saatlerı arasında 4 saat olmak üzere
toplam 8 saat leorik, 28/02/2019 tarihinde 18:20-21:30 saatleri aras|nda 30' ar kişilik grupıar halinde tek
seferde direksıyon uygulama 5lnav güzergahlnda yapılacaktır, Hizmetiçi eğitimle ilgili her türlüyazı, duyuru Ve

programlar kursiyerler taraflndan Müdürlüğümüz Web sayfasından takip edılebilir,
(Resmi yazl ve ekleri okul müdürlüklerjne gönderilmiştir. )

11-12 saatlık Hizmetiçi Eğitimi Tamamlama Kursu uygulama slnavl 02-03/03/2019 tarihleri araslnda
yapılacaktır.

ı2- Başvuru için;

1- Dilekçe

2-sürücü Belgesi Fotokopisi

3-MTSK slnaV sorumlusu Belgesi Fotokopisi (96 saat Ve üzeri)

4-Banka Dekontu

s-Görev Yeri Belgesi




