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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 32501511-410.02-E.5886256 27.05.2016
Konu: İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları

……… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
(GENELGE NO: 2016/ …)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönerge.

Bilindiği üzere ilgi (b) Yönerge 24.06.2015 tarihli ve 6532400 sayılı Makam Oluru ile
yürürlüğe girmiştir. İlgi (b) Yönerge’nin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasında; “3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
kapsamında resmî ve ücretsiz kurslar; azami 14 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. Bu kurslar
da kursiyer kaydı, dönem açma, eğitim personeli ve iş makinelerinin takibi, haftalık teori ve
uygulama derslerinin çalışma planları, kursiyerlerin devam-devamsızlık takibi, sınav ve
eğitim öğretimle ilgili diğer iş ve işlemler modül üzerinden yapılır. 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.” denilmektedir.

Ulusal basında zaman zaman iş makineleri kazalarının gündem oluşturduğu, iş
makinesi kullanan kişilerin yeterli eğitim almadıkları ile ilgili haberlerle birlikte, iş
makineleri sürücü eğitim kurslarından, ilgili derneklerden ve valiliklerden gelen bilgilere
göre bazı illerdeki halk eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezleri ilgi (b) Yönerge’yi
dikkate almadan iş makineleri sürücü eğitim kursu açtıkları, bu kurslardan bağış adı altında
okul aile birlikleri marifeti ile para topladıkları, yapılan protokollere uymadıkları, anlaşma ve
protokol yaptıkları kurum ve fabrikaların araçlarını ve eğitim alanlarını eğitim süresince
kullanmaları gerekirken bunları hiç kullanmadıkları veya çok az kullandıkları, kursiyerlere bu
anlamda uygulama eğitimi vermedikleri anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar dikkate
alınarak bundan sonra;

1- İş makineleri sürücü eğitim kursu bulunmayan illerdeki halk eğitim ve mesleki
eğitim merkezleri ilgi (b) Yönerge hükümleri çerçevesinde iş makineleri sürücü eğitim kursu
açabileceklerdir. İlgi (b) Yönerge hükümlerine uygun açılmayan kursların iş ve işlemleri İş
Makineleri Modülüne girilmeyecektir.

2- Özel iş makineleri sürücü eğitim kursu bulunmayan illerdeki halk eğitim
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merkezlerince iş makineleri sürücü eğitim kursları açılmayacak, ancak özel kurslar tarafından
açılmayan programlar açılabilecektir.

3- Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri tarafından sadece ilgi (a) Yönetmelik eki
(EK-4) Tablo’da bulunan iş makinesi programları ile Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlayacağı, iş makineleri programlarından kurs açılması
durumunda, bu kurslarla ilgili iş ve işlemler İş Makineleri Modülü üzerinden
gerçekleştirilecektir.

4-Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri iş makineleri sürücü eğitim kurs programı
açarken sınav ücreti dışında herhangi bir ad altında kursiyerden ücret almayacaklardır.

5-Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri kurumlarla yapacakları işbirliği
çerçevesinde o kurumun iş makinesi ile eğitim alanını, öğretim programında belirtilen
uygulama ders saati süresi sonuna kadar sadece bu eğitimlerde kullanacaklardır. Bu araçlarla
ve eğitim alanlarında uygulama eğitimi süresince başka herhangi bir çalışma yapılmayacaktır.
Açılan kurslarda ilgi (b) Yönerge’nin 15 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi gereğince
sadece o kurumun personeline eğitim verilerek sınav yapılabilecektir.

6-Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri açtıkları kurs programının sınavlarını ilgi
(b) Yönerge hükümlerine göre yaparak, belgeyi hak eden kişilerle ilgili onay işlemlerini İş
Makineleri Modülü üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7-Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri öncelikle ilgi (a) Yönetmelik eki (EK-4)
Tablo’da bulunan iş makinesi programları ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün
web sayfasında yayımlanacak iş makinesi programlarından kurs açabileceklerdir. Ancak,
sayılan programlar içinde yer almayan iş makinelerinin eğitim programları e-Yaygın
Modülünde bulunan programlardan açılabilecektir.

Konunun halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerine duyurulup, gerekli hassasiyetin
gösterilerek takibinin yapılmasını ve gereğini önemle rica ederim.

Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
81 İl Valiliğine


