
SIRA
NO

HİZMETİN ADI

1
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu  
Açma

2
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu İsim 
Değişikliği

3
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu 
Program İlavesi

4
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu 
Devir 

5
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu 
Dönüşüm

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI (MTSK/İŞ MAKİNELERİ/SRC) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1-Form Dilekçe  (Kaymakamlık onaylı) 
2-Kurucu/kurucu temsilcisine ait diploma, hizmet cetveli,adli sicil beyanı,ikametgah,vergi 
levhası,imza sirküsü,kimlik fotokopisi, adil sicil kaydı (arşiv kaydı yoktur ibareli eğer var ise buna ait 
mahkeme kararları), fotoğraf,(iletişim bigileri: e-posta, adres, telefon, cep telefon..gibi)
3-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi. (Belgelerin 
amaç konu kısmında; özel öğretim kurumları işletmeciliği yapabileceğine ilişkin ifadeler bulunması) 
ve son halinden de bir nüsha
4-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı ve kapak sayfası (ilçe tarafından ASLI 
GİBİDİR yapılmalı.)
5-Yerleşim planı  3 adet (A3  ebadında) Çıktı ve CD (derslik isimlerinin yön göre yazılması, kurum 
isminin yazılması, katın belirtilmesi, kitaplık, teneffüshane, bay/bayan öğretmen/öğrenci ayrı ayrı 
/engelli WC belirtilmesi, derslik kapıları,asansör, merdiven, yangın çıkışının birim içinden 
geçmemesi, simalatörün araç tekniği dersliğinde gösterilmesi) 
6-Yönetici teklifi ve gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname
7-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi (ASLI veya ilçe tarafından ASLI GİBİDİR yapılmalı) ve tapu 
örneği 
8-Binanın sağlam ve dayanaklı olduğuna ilişkin teknik rapor.(İTB ve SİM belgelerinin geçerli tarihli 
olmalı)
9-İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün Raporu (ASLI)
10-İl İtfaiye Müdürlüğü Raporu (ASLI)
11- Müdür sözleşmesi,(diploması, kimlik fotokopisi,adli sicil kaydı (arşiv kaydı yoktur ibareli eğer var 
ise buna ait mahkeme kararları),
12-Bina fotoğrafı (dış cephe renkli fotoğraflar)
13-Sürücü Kursu Aracı işli ruhsatlar ve logolu (ASLI GİBİDİR)
14- Ruhsat Harcı
15- Güncel Adres Tespit Tutanağı (Bağımsız Bölüm kimlık numarası verilmiş olmalı,( Kira kontratı, 
teknik, itfaiye, sağlık rapru ile adres tespit tutanağı örtüşmeli)

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 7
2- Yıllık Ruhsat Harcı ve Değişiklik için Ruhsat Harcı

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleşimini gösteren onaylı  yerleşim planı 
3-İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalışma izin teklifleri (Taahhüt)
6-Sürücü Kursu Aracı işli ruhsatlar ve logolu (ASLI GİBİDİR)

1-Devir veya Kurucu Temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin Dilekçesi
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi ASLI (Kurumun borç ve alacaklarının vadesi 
gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel 
kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi)
3-Yeni kurucu gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde sayılan belgeler (diploma, hizmet cetveli, adli sicil beyanı,ikametgah,vergi levhası,imza 
sirküsü,kimlik fotokopisi, adil sicil kaydı (arşiv kaydı yoktur ibareli eğer var ise buna ait mahkeme 
kararları), fotoğraf,(iletişim bigileri: e-posta, adres, telefon, cep telefon..gibi)
4-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi (ASLI veya ilçe tarafından ASLI GİBİDİR yapılmalı) ve tapu 
örneği 
5-Kurucu tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi. (Belgelerin 
amaç konu kısmında; özel öğretim kurumları işletmeciliği yapabileceğine ilişkin ifadeler 
bulunması)ve son halinden de bir nüsha
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı ve kapak sayfası(ilçe tarafından ASLI 
GİBİDİR yapılmalı.)
7- Devir tarihi itibariyle, eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş 
sözleşmeleri
8-Sürücü Kursu Aracı işli ruhsatlar ve logolu (ASLI GİBİDİR)
9-Güncel Adres Tespit Tutanağı (Bağımsız Bölüm kimlık numarası verilmiş olmalı,( Kira kontratı ile 
adres tespit tutanağı örtüşmeli)
10- Similatörün satın alındığına ilişkin fatura ve similatör onay örneği
11-Kurumun son yerleşimini gösteren onaylı  yerleşim planı 
12-İlçe üst yazısında kurum hakkında devam eden inceleme/soruşturmanın olup/olmadığının 
belirtilmesi

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin dilekçesi,
2-Dönüştürülecek kurum ile İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesinde istenilen belgeler. 



SIRA
NO

HİZMETİN ADI

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI (MTSK/İŞ MAKİNELERİ/SRC) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

6
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu 
Kurum Nakli

7
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu  
Yerleşim ve  Kontenjan Değişikliği  Yapılması.

8
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu 
Program İptali ve Kurum Kapatılması.

9
Özel MTSK/İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursu  
Kurucu Temsilcisi Değişikliği

Adres                                             :

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Binbirdirek Mah.İmran Öktem Cad. 
No: 1
Sultanahmet/Fatih/İstanbul

Telefon                                           : (0212) 455 04 00/382-383

E-Posta                                         : mtsk34@meb.gov.tr

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin konuya ilişkin dilekçesi 
2-Yerleşim planı  3 adet (A3  ebadında) Çıktı ve CD (derslik isimlerinin yön göre yazılması, kurum 
isminin yazılması, katın belirtilmesi, kitaplık, teneffüshane, bay/bayan öğretmen/öğrenci ayrı ayrı 
/engelli WC belirtilmesi, derslik kapıları,asansör, merdiven, yangın çıkışının birim içinden 
geçmemesi, simalatörün araç tekniği dersliğinde gösterilmesi) 
3-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi (ASLI veya ilçe tarafından ASLI GİBİDİR yapılmalı) ve tapu 
örneği 
4-Binanın sağlam ve dayanaklı olduğuna ilişkin teknik rapor.(İTB ve SİM belgelerinin geçerli tarihli 
olmalı)
5-İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün Raporu (ASLI)
6-İl İtfaiye Müdürlüğü Raporu (ASLI)        
 7-Mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci 
tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanı
8-Güncel Adres Tespit Tutanağı (Bağımsız Bölüm kimlık numarası verilmiş olmalı,( Kira kontratı, 
teknik, itfaiye, sağlık rapru ile adres tespit tutanağı örtüşmeli)
9-Yıllık Ruhsat Harcı ve Değişiklik için Ruhsat Harcı

1-Yapılacak değişiklikleri gösterir kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Yerleşim planı  3 adet (A3  ebadında) Çıktı ve CD (derslik isimlerinin yön göre yazılması, kurum 
isminin yazılması, katın belirtilmesi, kitaplık, teneffüshane, bay/bayan öğretmen/öğrenci ayrı ayrı 
/engelli WC belirtilmesi, derslik kapıları,asansör, merdiven, yangın çıkışının birim içinden 
geçmemesi, simalatörün araç tekniği dersliğinde gösterilmesi) 
3-Bir adet eski onaylı yerleşim planı
4-En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi (ASLI veya ilçe tarafından ASLI GİBİDİR yapılmalı) ve tapu 
örneği 
5-Binanın sağlam ve dayanaklı olduğuna ilişkin teknik rapor.(İTB ve SİM belgelerinin geçerli tarihli 
olmalı)( yön.17 mad. göre gerekmesi halinde)
5-İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün Raporu (ASLI)( yön.17 mad. göre gerekmesi halinde)
6-İl İtfaiye Müdürlüğü Raporu (ASLI)  ( yön.17 mad. göre gerekmesi halinde)      
7-Similatör onay örneği
8-Güncel Adres Tespit Tutanağı (Bağımsız Bölüm kimlık numarası verilmiş olmalı,( Kira kontratı, 
teknik, itfaiye, sağlık rapru ile adres tespit tutanağı örtüşmeli)
9-Yıllık Ruhsat Harcı ve Değişiklik için Ruhsat Harcı

1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi 
2-Tüm personele duyuru yazısı

3- Kursiyerlerin nakil olacağı kurs ile yapılan protokol
4-nakil olacak kirslerelere ait listede ilçe adı, kurum kodu, kuru adı, kursiyer T.C Numarası, adı 
soyadı, dönemi, kursiyerin dönemine bakılarak uygun Grup/Şube yazılıdığı listenin gönderilmesi

1-Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı                                                                                                                                                          
2-Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
Kurucu temsilcisinin kurum açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun 
belirlendiği yönetim kurulu kararı ve kapak sayfası(ilçe tarafından ASLI GİBİDİR yapılmalı.)
3-Yeni kurucu temsilcisine ait diploma, hizmet cetveli, adli sicil beyanı,ikametgah,imza sirküsü,kimlik 
fotokopisi, adil sicil kaydı (arşiv kaydı yoktur ibareli eğer var ise buna ait mahkeme kararları), 
fotoğraf,(iletişim bigileri: e-posta, adres, telefon, cep telefon..gibi)
4-Ticaret Sicil Gazetesinin son halinden de bir nüsha


