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ÖZEL MTSK MODÜLÜNDE KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER 

 

1. Kurum Bilgileri 

 
 Şekil 1. Kurum Bilgileri 

 

Kurum bilgileri ekranı yardımı ile kuruma ait bilgilerden, kurum kontenjanı, kurumun 

bünyesinde bulunan alt programlar, kurumun araç ve direksiyon eğitim alanı bilgileri 

görülebilir. Kurumlar bu ekranı kullanarak, girmiş olduğu bilgilerin İl/İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilirler. Kurum bilgilerinde 

herhangi bir eksiklik veya hatalı bir bilgi bulunması durumunda bağlı bulunduğunuz İl/İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak ilgili alanları güncellettirmeniz gerekmektedir. 

 

2.  Kurum Araç Giriş / Görüntüleme 

 

Şekil 2. Kurum Araç Giriş / Görüntüleme Ekranı 

  



Kuruma ait araçların bilgilerinin girileceği ve girilen araçların durumlarının 

görüntülenerek onay işlemi henüz tamamlanmamış araçlar için güncelleme yapılacak 

ekrandır.  İlgili ekrandan araç girişleri yapılarak onay verildikten sonra bağlı bulunduğunuz 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girmiş olduğunuz bilgileri kontrol ederek onay vermesi 

gerekmektedir. 

Araç Plakası: Aracın plaka bilgilerini girebileceğiniz alandır.  

Aracın Sertifika Sınıfı: Aracın kurumunuzda açık durumda bulunan hangi sertifika sınıfına 

ait hizmet aracı olduğunu girebileceğiniz alandır. 

Aracın Markası: Aracın marka bilgilerini girebileceğiniz alandır. 

Aracın Modeli: Aracın model bilgilerini girebileceğiniz alandır. 

Araç Model Yılı: Aracın model yılı bilgilerini girebileceğiniz alandır. 

Araç Hizmete Başlama Tarihi: Aracın kurumunuzda hizmete başlama tarihini girebileceğiniz 

alandır. 

Muayene Geçerlilik Tarihi: Aracın muayene geçerlilik tarihini girebileceğiniz alandır. 

Aracın Tescil Tarihi: Aracın tescil tarihi bilgilerini girebileceğiniz alandır. 

Sahiplik Durumu: Aracın sahiplik durumunu seçebileceğiniz alandır.  

Kira Başlangıç Tarihi: Kiralık araca ait kira başlangıç tarihini girebileceğiniz alandır. 

Kira Bitiş Tarihi: Kiralık araca ait kira bitiş tarihini girebileceğiniz alandır. 

Araç Şase Numarası: Aracın şase numarasını girebileceğiniz alandır. 

Araç Motor Numarası: Aracın motor numarasını girebileceğiniz alandır. 

Trafik Sigortası Başlama Tarihi: Aracın trafik sigortasının başlangıç tarihini girebileceğiniz 

alandır. 

Trafik Sigortası Belge No: Aracın trafik sigortası belge numarasını girebileceğiniz alandır. 

Kurum Onay Durumu: Yapılan bilgi girişlerinin onay durumunu seçebileceğiniz alandır. 

 

 

3.  Kurum Derslik Giriş Görüntüleme 

Kurumunuzun bünyesinde bulunan derslik bilgilerini giriş yapabilmeniz için oluşturulmuş 

ekrandır. Kurum derslikleri Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım ve Araç Tekniği 

dersliklerinden oluşmaktadır. İlgili dersliklerin adını, derslik kontenjanını ve dersliğin 

kurumunuzda hizmete başlama tarihini giriş yaparak onaylamanız gerekmektedir. Şekil 3 te 

derslik giriş ve görüntüleme ekranı görülmektedir. İlgili ekrandan derslik giriş işlemi 

yapılarak onaylandıktan sonra, bağlı bulunduğunuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de girilen 

bilgileri kontrol ederek onaylaması gerekmektedir. 



 

 

Şekil 3. Kurum Derslik Giriş / Görüntüleme Ekranı 

 

ÖZEL MTSK MODÜLÜNDE İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN 

YAPACAĞI İŞLEMLER 

 

1.  Kurum Araç Onaylama 

Kurumlar araç giriş işlemlerini tamamladıktan sonra, kurumların bağlı bulundukları İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri araç girişlerini kontrol ederek onay vereceklerdir. Kurumlar ancak onay 

işlemleri tamamlanmış araçlara kursiyer ve usta öğretici bilgisi yazabileceğinden, girilen 

bilgilerin dikkatli bir şekilde kontrol edildikten sonra onaylanması gerekmektedir. 

 
Şekil 4. Kurum Araç Onaylama Ekranı 

 

Şekil 4 te kurum araç onaylama ekranı görülmektedir. Onay işlemi yapılacak Özel Motorlu 

Taşıt Sürücüleri Kursuna ait kurum seçildikten sonra “Listele” butonuna basıldığı takdirde, 



kurum tarafından girilmiş ve onay verilmiş araç girişleri görüntülenecektir. İlgili araç 

bilgilerinin kontrol edilerek onaylanması veya reddedilmesi gerekmektedir. 

 

2.  Kurum Araç Giriş / Güncelleme: 

Kurum araç giriş işlemleri belirlenen giriş takvimi süresince kurumlar tarafından ve istenirse 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılabilecektir. İlgili takvim sonrasında kurumlara 

yeni eklenen araç girişleri ve herhangi bir sebeple kurum hizmetinden çıkan araç bilgilerinin 

güncelleme işlemleri kurumların bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 

gerçekleştirilecektir. Şekil 5 te görülen kurum araç giriş ve güncelleme ekranı kullanarak 

kurum bünyesine araç ekleme ve güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir. 

 
Şekil 5. Kurum Araç Giriş Güncelleme Ekranı 

 

3.  Kurum Derslik Giriş / Güncelleme: 

Kurum derslik giriş işlemleri belirlenen giriş takvimi süresince kurumlar tarafından ve 

istenirse İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılabilecektir. İlgili takvim sonrasında 

kurumlara yeni eklenen derslik bilgileri ve herhangi bir sebeple kurum hizmetinden çıkan 

derslik bilgilerinin güncelleme işlemleri kurumların bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Şekil 6 da görülen derslik giriş ve güncelleme 

ekranı kullanarak kurum bünyesine derslik ekleme ve güncelleme işlemleri 

gerçekleştirilebilir. 



 
Şekil 6. Kurum Derslik Giriş Güncelleme Ekranı 

 

4.  Kurum Derslik Onaylama: 

Kurumlar derslik giriş işlemlerini tamamladıktan sonra, kurumların bağlı bulundukları İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri derslik girişlerini kontrol ederek onay vereceklerdir. Derslik 

girişine onay verilecek kurum seçilerek “Listele” butonu kullanılır ve kurum tarafından onay 

işlemi tamamlanmış derslikler görüntülenir. Kurumlar ancak onay işlemleri tamamlanmış 

derslikleri kullanarak aday kayıt işlemleri gerçekleştirebileceğinden, girilen bilgilerin dikkatli 

bir şekilde kontrol edildikten sonra onaylanması gerekmektedir. 

 

5. Direksiyon Eğitim Alanı Giriş / Güncelleme 

 
Şekil 7. Direksiyon Eğitim Alanı Giriş / Güncelleme Ekranı 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kendilerine bağlı olarak hizmet veren Özel Motorlu Taşıt 

Sürücüleri Kurslarına ait direksiyon eğitim alanı bilgilerini, ilgili alanın ili, ilçesi, parsel no, 

ada no ve büyüklüğü bilgilerini sisteme girerek onaylayacaktır. 

 


