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. . . . . . . . . . . .VALİLİĞİNE 

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 

 

İlgi:  a)Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, 

         b)Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları ve    

            Sınav Esasları,        

         c)05/03/2012 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.01.00.00.010.06.01/2057 sayılı Makam Olur’u. 

        

 

İlgi (a) Yönergenin 187’nci maddesi ile ilgi (b) Esasların 5’inci maddesinde ilgi (c) 

Makam Oluru ile değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan söz konusu değişiklikler ilgili mevzuata işlenerek Genel Müdürlüğümüz web 

sayfasında yayınlanmıştır.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

  

             

 

 

 

EKLER: 

1-Yönerge 

2-Esaslar  

 

DAĞITIM: 

B Planı 

http://ookgm.meb.gov.tr/mevzuat/mevzuat/standartyonergesi.pdf
http://ookgm.meb.gov.tr/mevzuat/mevzuat/mtskesas.pdf


ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 

 

MADDE 1-05/03/2010 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.06.02.010.06.01/1930 sayılı Makam 

Oluru ile yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 187 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

“a)Direksiyon eğitim araçları: 

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;  

1- “B” sertifika sınıfı için en az iki tane, 

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F” ve “H” sertifika sınıfları için en az birer tane 

direksiyon eğitim aracı bulunur. 

3- “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına 

kayıtlı; “A1”, “D” ve “F” sertifika sınıfları için kullanılacak direksiyon eğitim araçları kurucu 

adına kayıtlı veya kiralık ve “H” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı kurucu adına kayıtlı 

veya kiralık ya da kursiyer adına kayıtlı olabilir. 

“G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika 

programının sadece Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi dersi verildiğinden “G” sınıfı 

için direksiyon eğitim aracı bulundurulmaz.” 

  

“b) Direksiyon eğitim alanının özellikleri: 

Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır. 

1-Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli 

büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır. 

2-“A1”, “A2”, “B”, “F” ve “H” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim 

alanı en az 5.000  m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır. 

3-“C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. 

olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır. 

4-Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum 

tarafından kullanılabilir. 

5-Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu 

taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından 

kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı 

sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m²  alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika 

eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m²  alan istenir.  

6-“C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu taşıt sürücüleri 

kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 

10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi 

veren her bir kurum için 2.500 m²  alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir 

kurum için 5.000 m²  alan istenir.  

Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.” 

 

MADDE 2- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
 

 

 

 



 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDAKİ UYGULAMALAR İLE 

SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR ESASLAR 

 

MADDE 1-08/07/2002 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/55812 sayılı Makam 

Olur’u ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav 

Kurulları ve Sınav Esaslarının 5 inci maddesinin dokuzuncu bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  
  

“9- İkiden fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanı; 

a) Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu 

taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından 

kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı 

sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m²  alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika 

eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m²  alan istenir.  

b)“C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren özel motorlu taşıt sürücüleri 

kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 

10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F” veya “H” sınıfı sertifika eğitimi 

veren her bir kurum için 2.500 m²  alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir 

kurum için 5.000 m²  alan istenir.” 

MADDE 2-08/07/2002 tarih ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/55812 sayılı Makam 

Olur’u ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav 

Kurulları ve Sınav Esaslarının 12 nci maddesinin ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

“2- Dönemler ayın ilk on günü içerisinde başlatılır. Her dönemin teorik ve uygulama 

ders eğitimleri 60 gün içinde tamamlanır.” 

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4- Bu Esasların hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
 

 

 

  

 


