
 

SINAV SORUMLULARINA UYGULAMALI DİREKSİYON EĞİTİMİ VERİLDİ 

 

02/03/2011 tarihli ve 1521 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu 
Taşıt Sürücüleri Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve Sınav Esaslarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile yapılan değişiklikler ve Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 01/04/2011 tarihli ve 2447 sayılı yazısı 
gereğince; İlimizde merkezinde faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri 
kurslarının kursiyerlerinin direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, direksiyon eğitimi dersi 
uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi olarak görevlendirilen sınav sorumluları ile 
Göynücek ve Taşova ilçelerindeki direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, direksiyon 
eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurulu üyesi olarak görevlendirilen sınav 
sorumlularına uygulamalı direksiyon eğitimi verildi. 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet AR başkanlığında, İl Mili Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mehmet KALKAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasin KÜÇÜK ve 
Abdullah KODEK ile özel öğretim bölümünden sorumlu Taşova İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hamit AKKOYUNLU ve Göynücek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Raif 
KOCA’dan oluşturulan komisyon sorumluluğunda; merkez, Göynücek ve Taşova 
ilçelerinde direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme kurullarında görev alan 
sınav sorumluları; 04-05/05/2011 tarihlerinde uygulamalı eğitime alınarak, Komisyon 
görevlileri ve Özel Amasya MTSK, Özel Ak-Han MTSK ve Özel Göynücek Otoyol 
MTSK Direksiyon Eğitimi Dersi Usta Öğreticileri tarafından araba kullanma, donanımlı 
araba kullanma ve ihtiyaç halinde donanımı kullanarak sürüşe müdahalede bulunma, 
sınav esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla ön koltukta oturarak 
aracın ikinci debriyaj veya frenine müdahale ederek sürücü adaylarına müdahalede 
bulunma konularında bilgilendirildikten sonra, Komisyon görevlisi başkanlığında 
eğitim personelleri araç kullanarak sınav sorumlularının ihtiyaç halinde donanımı 
kullanarak sürüşe müdahalede bulunma ve sınav esnasında yaşanabilecek 
olumsuzlukları önlemek amacıyla ön koltukta oturarak aracın ikinci debriyaj veya 
frenine müdahale ederek sürücü adaylarına müdahalede bulunmadaki durumları 
değerlendirildi ve sınav sorumluları tarafından hatalarının tespiti yapıldı. Daha sonra 
sınav sorumlularına araç kullandırılarak donanımlı araba kullanma tecrübeleri test 
edilerek Komisyon ve Eğitim personelleri tarafından değerlendirildi. 
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