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YÖNETMELİK 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK 

KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki 

Yeterlilik Kursları Yönetmeliğinin adı “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme 

Kursları Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci 

fıkrasında yer alan “25” ibaresi “40” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Kurslarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ve il millî 

eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Birden fazla kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde 

tamamlanan kursların sınavları aynı tarihte yapılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması durumunda farklı günlerde de 

sınav yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan 5 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce Modüle işlenir.” 

“(3) Kurslar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince tanımlanan sınav tarihinde sınava girecek kursiyerlerini en geç 

5 iş günü önce Modüle girer. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 2 iş 

günü önce onaylanır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “6 ncı maddenin” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci fıkrasında geçen en az ön lisans mezunu olma şartı ile” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmelik ve eklerinde yer alan “mesleki yeterlilik kurs” ibaresi “ulaştırma hizmetleri 

mesleki eğitim ve geliştirme kurs” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursu” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve 

geliştirme kursu” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursuna” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme 

kursuna” şeklinde, “mesleki yeterlilik kursunda” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunda” 

şeklinde, “mesleki yeterlilik kursunun” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunun” şeklinde, 

“mesleki yeterlilik kursları” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları” şeklinde, “mesleki 

yeterlilik kurslarında” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında” şeklinde, “mesleki 

yeterlilik kurslarını” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını” şeklinde, “mesleki yeterlilik 

kurslarına” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına” şeklinde, “mesleki yeterlilik 

kurslarından” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarından” şeklinde, “mesleki yeterlilik 

kurslarının” ibareleri “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1/2/2017 29966 
 

 



 

 

EK-1 

 

ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME 
KURSUNA KAYIT FORMU 

 
 
……………………………………….. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
(………...) sınıfı mesleki yeterlilik sertifikası almak istiyorum. Gerekli işlemin 

yapılmasını arz ederim. 
     Adı ve Soyadı 

                                                                       İmza 
       …./…/…… 
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NÜFUS CÜZDANINDAKİ KAYITLARA GÖRE 

Adı Soyadı : T .C. Kimlik No: 

Baba Adı : Doğum Yeri : 

Ana Adı : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl): 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER 

İl : İlçe: Köy-Mahalle: 

Sokağı : Cilt No: Aile Sıra No: 

Sıra No  : Veriliş Tarihi: Verildiği Yer : 

Öğrenim Durumu:  

İkametgâh Adresi ve Tel: 

DAHA ÖNCE ALINMIŞ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ VARSA 

Verildiği İl : Sınıfı  : 

Tarihi  : 
 

Sayısı  : 

     

   Yukarıda doldurmuş olduğum müracaat formundaki bütün bilgilerin doğru olduğunu beyan 

ederim.  

 

Adı Soyadı                                             İmza                                                  …../…./……. 

 

 

AŞAĞIDAKİ BÖLÜM KURUM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAKTIR. 

       

      Bu müracaat formu ………………………………… tarafından huzurumda imzalanmış olup, 

beyanın doğruluğu kontrol edilmiştir.  

     EKLER:  

1- Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen belgeler. 

                                                                                                                        Kurum Müdürü 

                                                                                                                        İmza 

NOT: Bu dilekçe dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. 

FOTOĞRAF 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

EK-5 
T.C. 

…………………………………………………………….İli 

……………………………………………………………….İlçesi 

Özel……………………………………(Değişik ibare:RG-5/6/2017- 30087) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu Müdürlüğü 

 

 

ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKASI 

 

T.C. Kimlik No  

Adı: Soyadı: 

Baba Adı: 

Ana Adı: 

Doğum Yeri ve Yılı: 

Sertifikanın Sınıfı: 

Sertifikanın Numarası: 

Sertifikanın Düzenlendiği Tarih: 

 

 

Yukarıda durumu belirtilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Değişik ibare:RG-5/6/2017- 30087) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve 

Geliştirme Kursuna katılarak, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmuş ve bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. 

 

 

KURS MÜDÜRÜ                                                                                                                                                             MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

______________________ 
(1) 5/6/2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu ekin başlığında yer alan “mesleki yeterlilik kursuna” ibaresi 

“ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursuna” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER 

İli:  

İlçesi: 

Mahalle veya Köyü: 

Sokağı: 

Cilt No: Aile Sıra No: 

Sıra No: Cüzdan Kayıt No: 

Veriliş Tarihi: 




