İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların
açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi ile ilgili iş ve işlemleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi
kapsamında Bakanlıkça veya Bakanlıkça 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanuna göre kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kursları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
c) Kurs: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren özel kurslar ile ücretsiz resmî kursları,
ç) Kursiyer: İş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kurslarda öğrenim gören kursiyeri,
d) Dönem: İş makinesinin türüne göre kursiyerlerin eğitimi için öğretim programlarında yer
alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,
e) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri,
f) Eğitim ve sınav araçları: Öğretim programlarında belirtilen iş makinelerini,
g)İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi): Kursta verilen eğitim sonunda
yapılan sınavda başarılı olanlara verilen millî eğitim müdürlüğünce onaylı belgeyi,
ğ) İş Makinesi: Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makineleri ile
benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan;
iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında
kullanılamayan motorlu aracı,
h) Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kursların Açılması ve Kapatılması
Kursların açılması
MADDE 5- (1) 5580 sayılı Kanun kapsamında ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile
birlikte aşağıdaki şartları da yerine getirerek bağımsız olarak özel kurslar açılır.
a) Kursta kullanılacak iş makinelerinden ekskavatör, forklift, loder, beko loder, vinç ve
silindirin birer tanesinin kursun kurucusunun adına kayıtlı olması veya finansal kiralama (leasing)
yoluyla alınmış olması, birden fazla olması hâlinde diğerleri ile bunların dışındaki iş makineleri için
en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesi,
b) Öğretim programındaki uygulama konuları ve iş makinelerinin özelliği dikkate alınarak
(EK-1) de belirtilen şartları taşıyan ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kurucuya ait veya kiralık
eğitim alanı,
c) Verilecek programa uygun olmak üzere azami 10 kursiyer için bir iş makinesi,
ç) 13 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan eğitim personelinin teklifleri
gerekir.

(2) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları
Yönetmeliği kapsamında resmî ve ücretsiz kurslar; azami 10 kursiyer için verilecek öğretim
programına uygun bir iş makinesi ve (EK-1) de belirtilen şartlara uygun eğitim alanının kamu kurum
ve kuruluşlarından veya bir başka kurum/kuruluştan temin etmeleri hâlinde açılabilir.
Kurum/kuruluştan temin edecekleri iş makinelerini, her kursiyer için öğretim programında belirtilen
uygulama ders saati süresi dikkate alınarak program süresi sonuna kadar kullanacaklarına dair bu
kurumlardan yazılı belge alırlar. Kursların açılabilmesi için ayrıca 13 üncü maddede belirtilen şartları
taşıyan eğitim personelini görevlendirirler.

Kursların kapatılması
MADDE 6- (1) Kurslarda mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda,
haklarında 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda kurs kapatma, ücretsiz resmî kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre
kurs programı kapatma işlemleri yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim
Dönem açma
MADDE 7- (1) Kursta öğretim programında belirtilen toplam ders süresi bir dönemi
oluşturur. Yeterli iş makinesi ve eğitim personeli bulunması durumunda bir dönemde birden fazla grup
açılabilir.
(2) Kurslar, her dönemin eğitimine başlamadan önce teorik ve uygulama eğitimlerine ait;
grupları, kursiyeri, eğitim personelini ve iş makinelerini gün ve saatleri çakışmayacak şekilde
düzenledikleri çalışma planını millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
(3) Dönem açılırken kurs binasında aynı anda bulunacak kursiyer sayısı kurs kontenjanını
aşamaz.
(4) Öğretim programlarının dönem açılışları her ayın ilk on beş günü içerisinde başlatılır. Yeni
dönemin açılabilmesi aynı öğretim programının bir önceki dönemin teorik ve uygulamalı derslerinin
tamamlanması gerekir.
Eğitim ve öğretim
MADDE 8- (1)Kurslarda Bakanlıkça onaylı (EK-2) de yer alan her öğretim programının
teorik konuları ayrı ayrı teorik derslikte verilir. Uygulama konuları ise araç üzerinde her kursiyere
bireysel olarak verilir.
(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.
(3) Her teorik derslikte bir günde 12 saatten fazla ders yapılamaz. Bir kursiyer bir günde en
fazla 6 saatten fazla ders alamaz.
(4) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. Kurs süresinin 1/5'inden fazla
derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam
etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs
müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Telafi
programının tamamlanmasından sonra sınava alınırlar. Telafi programına da devam etmeyenlerin
kurstan kayıtları silinir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler
Kurslara başvuru
MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:
a) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak,
b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibariyle en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,
c) Sağlık şartı; operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

ç) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci
maddelerinden, 31/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin
yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı
bulunmamak.
Kursa kayıtta istenecek belgeler
MADDE 10- (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler
istenir.
a) T.C. kimlik numarası,
b) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan
öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylanmış örneği,
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “G” sınıfı sürücü olur sağlık raporu,
e) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı
beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, operatörlük belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka
kaydının olmadığına dair yazılı beyanları kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılır.),
istenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Eğitim Personeli Görevlendirilmesi
Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 11– (1) Kursta çalışacak eğitim personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılma
işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, resmî ve
ücretsiz kurslarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 12 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü (5580 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurslarda),
b) Eğitim personeli
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 13 – (1) Kurslarda eğitim personelinin görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İş makinelerinde, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik veya iş makineleri
bölümü lisans veya ön lisans mezunu olmak.
b) Tarım makinelerinde, üniversitelerin ziraat fakültesi tarım makineleri bölümü lisans veya
ön lisans mezunu olmak.
(2) En az ön lisans mezunu olup en az 3 yıl önce alınmış operatörlük belgesi bulunanlar,
belgesinde belirtilen iş makinesinin uygulama derslerinde usta öğretici olarak görevlendirilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar
Sınav yürütme komisyonu
MADDE14- (1) Sınav yürütme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği
millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle
görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, dersin öğreticisi, mesleki ve teknik eğitim
okullarında görevli; makine, motor, otomotiv, mekatronik veya iş makineleri bölümü mezunu
öğretmen ve kurs müdürü olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur.

(2) Birden fazla kursun yazılı sınavının yapılması durumunda; sınav yürütme komisyonunda
görev alacak kurs müdürü ve dersin öğreticisi her sınav için komisyon başkanı tarafından farklı
kurstan görevlendirilir.
(3) Yazılı sınavda, her sınav salonu için gözetmen olarak iki sınav yürütme komisyonu üyesi
görevlendirilir. Sınava girecek kursiyer sayısının 40 kursiyerden fazla olması hâlinde; her 20 kursiyer
için oluşturulacak sınav salonuna resmî mesleki eğitim kurumlarında görevli makine, motor,
otomotiv, mekatronik veya iş makineleri bölümü mezunu iki öğretmen gözetmen olarak
görevlendirilir.
(4) Kursiyerlerin uygulama sınavlarını yapmak üzere, biri sınav yürütme komisyonu üyesi
il/ilçe millî eğitim müdürü/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü/resmî mesleki eğitim
kurumlarında görevli makine, motor, otomotiv, mekatronik veya iş makineleri bölümü mezunu
öğretmeni başkan ve dersin öğreticisi üye olmak üzere iki kişiden oluşan uygulama sınavı
değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.
(5) Aynı kursun uygulama sınavına girecek kursiyer sayısı 40 tan fazla olması hâlinde, her 20
kursiyer için uygulama sınavı değerlendirme komisyonu olarak resmî mesleki eğitim kurumlarında
görevli makine, motor, otomotiv, mekatronik veya iş makineleri bölümü mezunu öğretmen ile kursta
görevli dersin öğreticisi olmak üzere iki kişi görevlendirilir.
(6) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her komisyondaki
kursiyer sayısı dengeli olarak dağıtılır.
(7) Birden fazla kursun kursiyerlerinin uygulama sınavı farklı uygulama eğitim alanlarında
yapılması hâlinde; her farklı alanda yapılacak uygulama sınavları için uygulama sınavı yürütme
komisyonu başkanı olarak görevlendirilmek üzere bir milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü
görevlendirilir. Millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü bulunmaması hâlinde ise okul müdürü
görevlendirilir.
Sınavlar
MADDE 15- (1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınırlar. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere
iki bölümde düzenlenir.
a) Yazılı sınav:
1) Sınav günü sınav yürütme komisyonu tarafından sınav yapılacak binada öğretim
programlarına uygun en az 30 en çok 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli test ve buna ait cevap
anahtarı hazırlanır.
2) Her sınav salonunda en fazla 20 kursiyer sınava alınır.
3) Sınav süresi her soru için 1,5 dakika süre verilerek belirlenir.
4) Sınavlar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul binasında yapılır. İlçede
bir kurs bulunması ve sınava girecek kursiyer sayısının 30 dan az olması ve sınav yürütme
komisyonu uygun görmesi hâlinde kurs binasında da yazılı sınav yapılabilir.
5) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde yapılır.
b) Uygulamalı sınav: Uygulamalı sınav, uygulama eğitim alanında araç kullandırılarak
yapılır.
1) Araç üzerinde sınav: Komisyon üyelerinin “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu”na
(EK-4) göre tespit edecekleri usule uygun olarak kursiyere eğitim alanında araç kullandırılır.
2) Her kursiyer için araç kullanma süresi 15 dakikadan az olamaz.
(2) Sınavlarda gerek görülmesi hâlinde, sınav yürütme komisyonlarının iş ve işlemlerinin
kontrol ve denetimi amacıyla il millî eğitim müdürlüğünce il eğitim denetmeni, Bakanlıkça Bakanlık
temsilcisi görevlendirilir.
(3) Yazılı ve uygulamalı sınavlar aynı gün yapılır. Kursiyer sayısının fazla olması ve kursun
yeterli sayıda öğretim programına uygun iş makinesinin bulunmaması hâlinde birden fazla günde
sınavlar yapılır. Uygulamalı sınavlara girecek kursiyer sayısı 20 den fazla olması hâlinde her 20
kursiyer için farklı bir uygulama sınavı değerlendirme komisyonu oluşturulur.
(4) Uygulama sınavı yapılacak kursiyerler, “Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu” (EK-4)
göre değerlendirilir.

Değerlendirme ve iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)
düzenlenmesi
MADDE 16- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılarak uygulamalı sınava girme hakkı elde
ederler. Uygulama sınavı değerlendirme komisyonunun başkan ve üyeleri uygulama sınavında
kursiyeri Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu (Ek-4)’e göre ayrı ayrı değerlendirir. Başkan ve
üyenin ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Üyelerden birisinin
başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas
alınır. Form doldurularak üyeler tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni
forma yazılır.
(2) Değerlendirme tamamlandıktan sonra sonuçlar “not cetvelleri”ne yazılarak komisyon
tarafından imzalanır ve bir nüshası milli eğitim müdürlüğüne bir nüshası ise kurs müdürlüğüne
tutanakla teslim edilir.
(3) Sınava girmeyen veya başarısız olan kursiyerlere üç sınav hakkı daha verilir. Buna
rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir. İstemeleri durumunda tekrar kursa
kayıtları yapılır.
(4) Kurs müdürü, sınav sonuçları listesi ile iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük
belgesi) alanların listesinden birer nüsha milli eğitim müdürlüğüne resmî yazı ile teslim eder.
(5) Kurs müdürü, başarılı olan kursiyerlere (EK-3)’e uygun, iş makinesi kullanma yetki
belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenleyerek millî eğitim müdürüne onaylattıktan sonra imza
karşılığında kursiyerlere verir.
(6) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) düzenlenen kursiyerlere ait
bilgiler millî eğitim müdürlüğünce Modüle girilir.
(7) İş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük belgesi) veren kurs ile ilgili bütün iş ve
işlemlere ait evrak kurs müdürlüğü tarafından dosyalanarak kursta saklanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sınav Ücretleri ve Belgelerin Sertifikaya Dönüştürülmesi
Kurslarda kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 17- (1) Sınavda görev alanların ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden her yıl
Ocak ayında Bakanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurslar
sınav için sınav tarihinden 3 gün önce sınav ücretini millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir bankada
açılan hesaba yatırırlar ve makbuzun bir örneğini millî eğitim müdürlüğüne verirler. Bu ücretin dışında
kursiyerlerden herhangi bir ad altında ücret alınmaz.
Sınavında görev alanlara ücret ödenmesi
MADDE 18- (1) 5580 sayılı Kanun kapsamındaki kursların sınavının yapıldığı millî eğitim
müdürlüğünce görevlendirilecek mutemet tarafından;
a) Sınavlar için açılan banka hesabındaki para Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet
sayfasında yayınlanan İş Makineleri Kursu Sınav Ücreti Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki
brüt sınav ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesildikten sonra kalan miktarı sınavda görev
alanların maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırır.
b) Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda
yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru
vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda
görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili
birime gönderir. Bu harcamalarla ilgili gerekli belgeler millî eğitim müdürlüğünde saklanır.
c) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanların her birine
ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki katını geçemez.
ç) Bir sınavda;
1) Sınav yürütme komisyonu başkanı ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcisine en
yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 60 ından,
2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her birine ve görevlendirilmesi hâlinde il eğitim

denetmenine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45 inden,
3) Uygulama sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi ile görevlendirilmesi hâlinde
bina sorumlusuna en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30 undan,
4) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan şef,
mutemet, şoföre ve bina görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 25 inden
daha fazla ücret ödenmez.
d) İlçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında yukarıdaki ödemelerden sonra kalan miktarın %
50’si il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesaba aktarılır. Kalan
kısmı öncelikle ilçede kurslar için düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilçenin eğitim-öğretim
ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl millî eğitim müdürlükleri hesabında toplananlar ise öncelikle
kurslar için ilde düzenlenecek hizmet içi eğitim giderleri ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer
ihtiyaçlarında kullanılır.
(2) Resmî ve ücretsiz kurslarda ise sınavlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Operatörlük belgesini “G” sınıfı sürücü belgesine veya sertifikaya dönüştürme
MADDE 19- (1) İş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi)’nin “G” sınıfı
sürücü belgesine dönüştürülmesi için;
a) Herhangi bir sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da şartları uygun olanların
“G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük
Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunmaları,
b) Sürücü belgesi veya sertifikası bulunmayanların “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere
motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt yaptırabilmeleri için iş makineleri kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu kursiyerler, trafik ve çevre dersi, ilk
yardım dersi ve araç tekniği dersine devam ederek yapılacak motorlu taşıt sürücüleri kursunun teorik
sınavlarda başarılı olmaları hâlinde kendilerine “G” sınıfı sürücü sertifikası düzenlenir. Bu kursiyerler,
motorlu taşıt sürücüleri kursundan aldıkları “G” sınıfı sürücü sertifikasını trafik tescil kuruluşlarında
“G” sınıfı sürücü belgesine dönüştürmeleri gerekir.
“G” sınıfı sürücü belgesi verilmeyen iş makineleri
MADDE 20- (1) Karayolları yapısına zarar verecek durumda olmaları sebebi ile;
a) Her türlü paletli veya madeni tekerlekli iş makinelerine,
b) Keçi ayağı, tırnaklı, bandajları ve benzeri iş makinelerine
“G” sınıfı sürücü belgesi verilemez.
Zayi edilen ve yıpranan operatörlük belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 21- (1) Zayi edilen veya yıpranmış olan iş makineleri kullanma yetki belgesi
(Operatörlük Belgesi) sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine belge aldığına dair kurs müdürlüğünce
düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurslarda kursiyer ücretleri
MADDE 22- (1) Yönerge’nin 5 inci maddesi birinci fıkrası kapsamında açılan kurslar, ders
saati ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
belirler. Aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında açılan kurslar ise ücretsiz olarak açılır.
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 23- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24- (1) 15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280 sayılı Makam
Oluru ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci Maddesi Gereğince Millî Eğitim

Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak
Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar” ile bu
hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan dönemlerde
kayıtlı olan kursiyerler hakkında15/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.02.420/57280 sayılı
Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci Maddesi Gereğince Millî
Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini
Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili
Esaslar”ın hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1
KURSLARIN UYGULADIKLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE
UYGULAMA EĞİTİM ALANLARI
Öğretim Programının Adı

İş makineleri Greyder Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
İş Makineleri Yükleyici Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
İş Kamyonları Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme
Kursu
Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Operatörü
Yetiştirme Kursu
Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi
Operatörü Yetiştirme Kursu
Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu
Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Operatörü Yetiştirme Kursu
Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Çırçır Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Asfalt Plent Operatörü Yetiştirme Kursu
Rotatif Kamyon (Kar Savurucu) İş Makineleri İçin İş Makinesi
Operatörü Yetiştirme Kursu
Mıcır Serici İş Makineleri İçin İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
Zemin Süpürme Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Kaldırma ve Yükleme (Forklift) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme
Kursu
Mobil Rıhtım Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Konteyner Rıhtım Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Konteyner Dorse Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Dolu Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Boş Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Terminal Traktör Operatörü Yetiştirme Kurs Programı
Serdümen Yetiştirme Kurs Programı
Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Yetiştirme
Kursu Programı
Kaldırma ve Yükleme (Vinç) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı
Asfalt ve Beton Serme (Fnişer) Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
Programı

Özellikleri

Programın uygulama konularına uygun
şekilde düzenlenmiş en az 2000 m2 alan

Zemin
süpürme
ve
kaldırma
yüklemeye uygun sert zeminden oluşan
en az 500 m2 alan

Programın uygulama konularına uygun
şekilde düzenlenmiş en az 500 m2 alan

500 m2 asfalt dökümü için alt yapısı
yapılmış alan

- Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten sonra Bakanlıkça bu kurslarda uygulanmak üzere
onaylanarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait uygulama eğitim alanlarının özellikleri
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanacaktır.
- Birden fazla program uygulayacak kurslar yukarıda özellikleri belirlenen eğitim alanı şartlarını
yerine getirmek koşuluyla aynı alanda uygulama yapabileceklerdir.

EK-2

Araç
Kullanarak
Uygulama

Araç Başında
Uygulama

Teorik

410 İş Makineleri Dozer Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

72

20

20

32

09/01/1993

410 İş Makineleri Greyder Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

72

20

20

32

09/01/1993

410 İş Makineleri Yükleyici Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

72

20

20

32

27/05/2005

60

15

20

25

27/05/2005

179 Asfalt ve Beton Serme (Fnişer) Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Programı
Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
179 Programı

60

15

20

25

27/05/2005

179 Zemin Süpürme Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

60

15

20

25

27/05/2005

179 İş Kamyonları Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

60

15

20

25

13/04/2007

45

Mobil Rıhtım Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

240

120

60

60

13/04/2007

45

Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

180

60

70

50

13/04/2007

45

Konteyner Rıhtım Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

300

150

80

70

13/04/2007

45

Konteyner Dorse Vinci Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

42

20

10

12

13/04/2007

45

Dolu Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

120

30

50

40

13/04/2007

45

Boş Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

90

30

34

26

13/04/2007

46

Terminal Traktör Operatörü Yetiştirme Kurs Programı

42

20

10

12

13/04/2007

47

Serdümen Yetiştirme Kurs Programı

24

4

10

10

17/06/2009

73

72

20

20

32

17/06/2009

73

72

20

20

32

17/06/2009

73

Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu
Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme
Kursu
Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) İş Makinesi Operatörü
Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

17/06/2009

74

Kaldırma ve Yükleme (Forklift) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

17/06/2009

74

Kaldırma ve Yükleme (Vinç) İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

02/10/2010

6

Yüzey Kazıma İş Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

02/10/2010

7

Zemin Sıkıştırma Makineleri (Silindir) Operatörü Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

02/10/2010

8

Mobil Akaryakıt Tankeri İkmal Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu

72

20

20

32

18/08/2010

88

Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

78

20

28

30

18/08/2010

89

Pamuk Toplama Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

78

20

28

30

18/08/2010

90

Çırçır Makineleri Operatörü Yetiştirme Kursu Programı

78

20

28

30

05/04/2011
03/11/2011

48
96

14
24

10
36

24
36

10/07/2012

29 Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinci Kurs Programı
159 Asfalt Plent Operatörü Yetiştirme Kursu
Rotatif Kamyon (Kar Savurucu) İş Makineleri İçin İş Makinesi Operatörü
99 Yetiştirme Kursu

60

15

20

25

10/07/2012

101 Mıcır Serici İş Makineleri İçin İş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu

60

15

20

25

15/11/2012

205 Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu

78

20

28

30

Onay Sayısı

09/01/1993

Onay Tarihi

Toplam Süre

KURSLARIN UYGULADIKLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BAKANLIK
ONAY TARİH VE SAYISI İLE TEORİK VE UYGULAMA DERS SAATİ SÜRELERİ

Program Adı

Uygulama derslerinde her kursiyer iş makinesini en az yukarıda belirtilen ders saati süresi
kadar kullanacaktır.

EK-3
T.C.
….…..……….. İLİ …..…………...İLÇESİ
……………………………………………………………KURSU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ MAKİNESİ KULLANMA YETKİ BELGESİ
(OPERATÖRLÜK BELGESİ)

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

T.C Kimlik No :
Adı :

Soyadı :

İli

:

Baba Adı :

İlçesi :

Ana Adı :

Mahalle veya Köyü :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Sokağı :

KURSA BAŞLADIĞI TARİH :

Cilt No:

KURSU BİTİRDİĞİ TARİH :
BİTİRİLEN PROGRAM ADI :

Aile Sıra No :
Sıra No :

BELGE TARİHİ :

Cüzdan Kayıt No :

BELGE NUMARASI :

Veriliş Tarihi :

Yukarıda durumu belirtilen……(Kursiyerin Adı ve Soyadı yazılacak)……….. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 42 nci maddesi gereğince
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilen esaslara uygun olarak düzenlenen kursa katılmış, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmuş ve bu
belgeyi almaya hak kazanmıştır.
KURS MÜDÜRÜ

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ

EK-4
UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDIRME FORMU
Adı Soyadı

İstediği
Operatörlük
Belgesinin Cinsi

Sınava Girdiği Aracın Cinsi
ve Plaka No/Tescil No/…

Uygulama Eğitim Alanın Özellikleri

SINAV ESNASINDA DEĞERLENDİRİLECEK DURUMLAR
I. BÖLÜM AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN BİRİNİ YAPAN ADAY BAŞARISIZ SAYILIR.
Yükleme yapan iş makineleriyle uygun yükleme yapmıyor.
1.
Kaldırma yapan iş makineleriyle malzemeleri yerden alırken kurallara uymuyor.
2.
Kazıma yapan iş makineleriyle kazı yaparken kurallara uymuyor.
3.
Malzemeleri boşaltırken kurallara uymuyor.
4.
İş makineleri ile ilgili manevra kurallarına uymuyor. Becerisi zayıf.
5.
Zemin sıkıştırması yaparken kurallara uygun sıkıştırma yapamıyor.
6.
Kurallara uygun serme işlemi gerçekleştiremiyor.
7.
Durma, duraklama park etme kurallarına uymuyor.
8.
İş makinesi ile yükleme ve boşaltma esnasında kamyon ve benzeri araçlara yaklaşma kurallarına uymuyor.
9.
10. Eğimli yerlerde yükleme, boşaltma ve kazıma kurallarına uymuyor.
11. Makineyi çalıştırma, harekete geçirmede ve yavaşlatıp durdurmada kumanda pedallarına yeterince intibak
edemiyor.
12. Genel olarak makineyi kullanması ve makineye hâkimiyeti zayıf.
13. Tarım araçlarıyla kurallarına uygun hasat işlemi yapamıyor.
14. İş kamyonu ile çalışma yaparken taşıma kurallarına uymuyor.
15. Çalışma esnasında güvenlik kurallarına uymuyor.
16. Zemin süpürme yaparken kurallarına uygun araç kullanmıyor.
17. Aşırı derecede heyecanlı ve telaşlı bulundu.
18. İş makinesi ile çalışma esnasında etrafa ve insanlara dikkat etmiyor. Kontrolsüz ve emniyetsiz.
II. BÖLÜM AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN İKİ TANESİNİ YAPAN ADAY BAŞARISIZ SAYILIR.
Çalışma esnasında makineyi uygun pozisyonda kullanmıyor.
1.
İş makinesi ile çalışırken uygun hızda kullanmıyor.
2.
Çalışırken diğer araçlar ve yapılara güvenli mesafede bırakmıyor.
3.
İş makinelerinin karşılaşma esnasında geçiş kurallarına uymuyor.
4.
Makineyi verimli (ekonomik) bir biçimde kullanamıyor.
5.
Yükleme yaparken malzemeleri sert alıp sert indirip bindiriyor.
6.
Çalışma alanında, fabrika ve depolarda çevre güvenliği kurallarına uymuyor, yayalara dikkat etmiyor.
7.
Ses cihazını ve ışıkları gereksiz yere kullanıyor veya hiç kullanmıyor.
8.
Işıklı ikaz sistemleri ve şarj, yağ, hararet, yakıt göstergelerini ve manalarını bilmiyor.
9.
SINAV TARİHİ
SONUÇ
BAŞARILI
BAŞARISIZ (NEDENİ)

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu
Üye
Adı Soyadı
İmza

Üye
Adı Soyadı
İmza

