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2918 Sayılı karayolları Trafik Kanunu’nun 123. Maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı 
Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kurslarının iĢ ve iĢleyiĢini düzenlemek amacıyla 03.02.1987 tarih ve 
19361 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini 
çıkartmasıyla, özel sürücü kurslarının açılmasına izin verilmiĢtir.  

Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursunun Amaçları: Motorlu taĢıt sürücüsü yetiĢtirmek, yetiĢmiĢ 
olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak Ģeklinde 
belirlenmiĢtir. 

Sürücü kurslarında; Trafik ve Çevre Bilgisi, Ġlkyardım, Motor ve Araç Tekniği ve Direksiyon 
Eğitimi Dersleri yer almaktadır. 

Kurslardaki ders saat sayıları, sertifika sınıfına göre değiĢmektedir. 

 

KURSLARIN DENETĠMĠ 

Ülkemizde trafikte çok önemli sorunlar yaĢandığından bu kurumların denetimlerine önem 
verilmektedir. 

Kurslar, her yıl en az bir defa valiliklerce (ilköğretim müfettiĢlerince) genel denetim Ģeklinde 
denetlenmektedir. Gerekli görülmesi halinde ise Bakanlık MüfettiĢlerince de denetimleri 
yapılmaktadır.  

Kurslar ayrıca; Milli Eğitim Müdürlüğünden iki temsilci ile kamu ve kuruluĢlarından veya özel 
sektörden konularında uzmanların katılımıyla oluĢturulan “Denetim Kurulu” tarafından ayda en 
az bir defa denetlenmektedir. 

 

SINAVLAR 

Adaylar;  

 Yazılı (test Ģeklinde) ve 

 Uygulamalı 

 olmak  üzere iki sınavdan geçmektedir. 

Milli eğitim müdürlüklerince yapılan sınavlarda yaĢanan olumsuzluklar üzerine sürücü 
kurslarının teorik ders sınavları Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 1 Eylül 
2002 tarihinden itibaren devredilmiĢtir. 

Anılan sınav Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce ilk defa  19 Ekim 2002 tarihinde 
yapılmıĢtır.   

Bu sınavda baĢarı ortalaması %49.83 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

ÇOCUK TRAFĠK EĞĠTĠM PARKLARI 

Anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, derslerde öğrendikleri trafik bilgilerini uygulama 
fırsatı vermek, okul dıĢında her an karĢı karĢıya kalınan trafik ortamını trafik parklarında 
gerçekleĢtirmek ve trafik kültürünün oluĢmasına yardımcı olmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim 
Parkları Yönetmeliği YayımlanmıĢtır. (24.10.1998 tarih ve 23503 Sayılı Resmi Gazete) Ayrıca; 
Yönetmelikte park için belirlenen 4000 m2 alanın bulunamaması nedeniyle 18.05.2004 gün ve 
53679 sayılı yazı ile, arsa alanı valiliklerin inisiyatifine bırakılmıĢtır. 



Her Ġl ve ilçelerde en az bir tane park açılması  çalıĢmaları sürdürmektedir. Bugüne kadar 14 il 
7 ilçede çocuk trafik eğitim parkı açılmıĢ olup 12 il ve 8 ilçede arsa temin edilmiĢtir. 

 

KAZALARDA SÜRÜCÜ KURSLARININ ĠZLENMESĠ 

Aileleri yasa boğan, can ve mal kaybına, ömür boyu sakatlıklara sebep olan ve gittikçe endiĢe 
veren boyutlara ulaĢan, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, özellikle eğitim yetersizliği ve 
ihmallerden kaynaklanan konularda araĢtırma yapmak üzere trafik kazaları oluĢ sebepleri, kaza 
yapan sürücülerin belgeleri aldığı kurum isimleri belirlenmesi amacıyla "Motorlu TaĢıt Sürücü 
Sertifikası”na Bakanlığımızın, her motorlu taĢıt sürücü kursu için vermiĢ olduğu kod numaraların 
yazılması uygulaması baĢlatılmıĢtır.  

Kurum kodlarının  sürücü belgelerine iĢlenmesi konusu üzerinde çalıĢmalar Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nce  sürdürülmektedir. Yeni açılan kurum kod numaraları Genel Müdürlüğümüzce 
27.09.1999 tarihinden itibaren her ay düzenli olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. 

 

TRAFĠK GENEL EĞĠTĠM PLANI 

2918  Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince okulöncesi, okul içi ve 
dıĢı trafik eğitimini düzenleyen TRAFĠK GENEL EĞĠTĠM PLANI’nın hazırlanması ve ilgili 
kuruluĢlarla iĢ birliği yapılarak uygulanması görevi Milli Eğitim Bakanlığına verilmiĢtir. 

Bakanlığımızca hazırlanan Trafik Genel Eğitim Planı üzerinde; ilgili kamu kurum ve kuruluĢlar 
ile sivil toplum örgütleri görüĢleri de alınarak gerekli uygunluk sağlanmıĢ ve uygulanmak üzere 
12.10.2001 tarih ve 59400 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulmuĢtur. 

Uygulamada yer alan sorumlu birimler raporlarını Ekim-ġubat-Haziran dönemlerinde gerekli 
değerlendirmeler için Milli Eğitim Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir.  

 

DĠĞER ÇALIġMALAR 

Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün “Trafik Güvenliği Projesi” Kapsamında halk 
eğitim merkezleri ve çıraklık eğitimi merkezleri aracılığı ile il, ilçe merkezlerinde trafik eğitimi 
seferberliği çerçevesinde sürücü ve vatandaĢlar kurs ve seminerler düzenlenmiĢtir. 

Ülkemizde, sürücü eğitiminin baĢladığı 1987 tarihinden önce sürücü belgesi almıĢ sürücülerin 
yeniden trafik eğitiminde geçirilme çalıĢmaları 1997 tarihinde baĢlatılmıĢ olup, 68.306’e yakın 
sürücünün eğitimi Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nce verilmiĢtir. Ayrıca; 661.018 
vatandaĢa da “Trafik Güvenliği Projesi” kapsamında seminer ve panel tarzında eğitimden 
geçirilmiĢ olup bu çalıĢmalar devam etmektedir. 

 

TELEVĠZYONDA TRAFĠK PROGRAMLARI 

Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile TRT iĢ birliği çerçevesinde “Okul Öncesi Eğitimi, 
AraĢtırma ve GeliĢtirme, Televizyon ile Program Yapma Projesi” kapsamında hazırlanan 
televizyonla eğitim programlarının bir bölümünde Okul Öncesi çocuklara yönelik trafik eğitimi ile 
ilgili animasyon ve drama yoluyla programlar hazırlanmıĢ olup, 1998 ekim ayından itibaren TRT 
1, TRT-INT ve TRT GAP kanallarında yayınları devam etmektedir. 

 

  

  

  

KARAYOLLARI ĠYĠLEġTĠRMESĠ VE TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ  

Proje kapsamında yapılan faaliyetler: 

 1-Lise ve halk eğitim merkezlerinde görevli 700’e yakın öğretmen hizmetiçi eğitimden 
geçirilmiĢtir. 



 2-Okul öncesinden ortaöğretim son sınıfa kadar taslak müfredat programları 
hazırlanmıĢtır.  

 3-Proje kapsamında bulunan 362 okula ekipman sağlanmıĢtır. 

 4-Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu hazırlanmıĢtır.  

 

 TeĢekkür ederim. 

 


