MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

SIKÇA SORULAN SORULAR
KİTAPÇIĞI

1. SORU:

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM NE ZAMAN
BAŞLAR VE HANGİ OKULLARDA VERİLİR?

Mesleki ve teknik eğitim okullarına 8’inci sınıfı tamamlayan herkes başvurabilir.
Mesleki ve teknik eğitim veren okullar:
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,
Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleridir.
Ayrıca resim, müzik veya spor alanında özel bir yeteneğinizin olduğunu düşünüyorsanız; Spor Liseleri veya Güzel Sanatlar Liselerine de kayıt yaptırabilirsiniz.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı
Okul Türleri ve Programları
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek Programı (AMP)
Anadolu Teknik Programı (ATP)
Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)
(Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)
Güzel Sanatlar Lisesi
Spor Lisesi
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2. SORU:

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİME
NASIL KAYIT YAPILIR?

Resmi/özel ortaokulları, İmam hatip ortaokullarını, Açıköğretim Ortaokulunu, yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı bulunan bir ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim
programı uygulanan Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezini (ARGEM)
bitiren öğrencilerden öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olanlar
bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;
a) Merkezi sınav puanıyla,
b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,
c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,
ç) Merkezi sınav ile birlikte mülakat ve beden yeterliliği sınavı puanıyla,
d) Yetenek sınav puanıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt
yaptırabilirler.
Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için ortaokulu bitirmiş olmak yeterlidir,
herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıracak öğrenciler aynı zamanda işletmede beceri eğitimi yapacakları bir işletmeyle sözleşme
imzalamalıdır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı
Okullara Yerleşim Süreci

Merkezi
sınav

8. SINIF

Mahalli
Yerleştirme

Yetenek
Sınavı
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Anadolu
teknik programı
Anadolu
meslek programı

Anadolu
meslek programı
Mesleki eğitim
merkezi programı

Güzel Sanatlar
Lisesi
Spor Lisesi

3. SORU:

HANGİ MESLEK ALANLARINDA
EĞİTİM ALABİLİRİM?

Mesleki ve teknik eğitim alan ve dalları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda İldeki
işletmelerde eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapılmasına gereksinim duyulan
yeni meslek alan/dalları; il istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenerek
karara bağlanır ve Bakanlık onayından sonra açılır.
Hangi meslek alanlarında ve dallarında eğitim verildiği ile ilgili güncel
listeyi, kitapçığımızın en arka sayfasında görebilirsiniz.
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4. SORU:

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE
HAK KAYBIM OLUR MU?

Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimiz, Yükseköğretime
Geçiş Sistemi sınavını kazanmaları halinde ön lisans (2 yıllık) ya da lisans (4 yıllık)
programlarına yerleşebilirler. Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanının
devamı niteliğinde bir meslek yüksekokulunda eğitim almak isteyen öğrencilerimize
geçişte ek puan verilir.
Alanın devamı niteliğindeki ön lisans programları ve alınabilecek ek puanlar her yıl
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilan edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda ilan edilmektedir.
Mezunlarımız yükseköğretime geçerken hiçbir hak kaybına uğramazlar.
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5. SORU:

MESLEK ÖĞRENİRKEN NASIL BİR EĞİTİM
VERİLMEKTEDİR?

Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı eğitim alırlar. Beceri eğitimlerini işletmelerde,
teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme
veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaparlar.
Anadolu meslek programı öğrencilerimiz 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi
programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede
beceri eğitimi alırlar.
Anadolu teknik programı öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatını tanımaları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımaları amacıyla, 40 iş günü işletmelerde
staj yapmaları gerekir. Anadolu meslek programı öğrencilerimizden işletmede
beceri eğitimini okulda yapanların da 40 gün staj yapması gerekir.
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6. SORU:

STAJ YAPMAK ZORUNDA MIYIM?

Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki tüm öğrencilerimizin staj ya da işletmede
mesleki eğitim yapmaları zorunludur. Anadolu teknik programı öğrencilerimizin
mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatını tanımaları,
gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ve okulda olmayan tesis, araç-gereci
tanımaları amacıyla 40 iş günü işletmelerde staj yapmaları gerekir. Anadolu meslek
programı öğrencilerimizden işletmede beceri eğitimini okulda yapanların da 40 gün
staj yapması gerekir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj
süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı alan eğitimine başladığı
ders yılının sonunda yapılabilir.
Anadolu meslek programı öğrencilerimiz son sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi
programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ise bir işletme ile sözleşme imzaladıklarından
itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi aldıkları için ayrıca 40 iş günü staj
yapmalarına gerek yoktur.
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7. SORU:

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM NEDİR?

Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12’nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri
esastır.
İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik
eğitim yapılması gerekir. Ancak, okulda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması
nedeniyle uygulamalı eğitimin işyerlerinde yapılması hâlinde, programın özelliğine
göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.
Mesleki Eğitim Merkezi Programına kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları andan
itibaren bir işletme ile sözleşme imzalayarak işletmede mesleki eğitime başlarlar.
Teorik eğitimleri, haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır. Diğer
zamanlarda işletmelerde çalışırlar.

8. SORU:

STAJ SÜRESİ NE KADARDIR?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür.
Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı alan eğitimine başladığı ders yılının sonundan
itibaren yapılabilir.
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9. SORU:

STAJ/İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM
YAPARKEN ÜCRET ALIR MIYIM?

Evet. İşletmede mesleki eğitim veya staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu gereği asgari ücretin 1/3 kadar ücret ödenir. Stajın okulda yapılması
durumunda herhangi bir ücret ödenmez.

10. SORU: STAJ/İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YAPACAĞIM
İŞLETMEYİ BEN Mİ BELİRLEYECEĞİM?
Mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin, eğitime
uygunluğuyla mesleki eğitim görecek öğrenci sayıları il veya ilçelerde kurulacak
işletme belirleme komisyonları tarafından tespit edilir.
İldeki işletmelerde eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapılmasına gereksinim
duyulan yeni meslek alan/dalları; il istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından
belirlenerek karara bağlanır ve Bakanlığa önerilir.
Mesleki eğitim yapılacak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî
Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.
Her yıl nisan ayının ilk haftasında okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının
başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye ve laboratuvar öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve
kuruluşları belirler. Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha
sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.
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11. SORU: ORTAOKULDA REHBERLİK ÖĞRETMENİYİM.
ÖĞRENCİLERİME MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK İÇİN GEREKLİ
OLAN DOKÜMANLARA VE MATERYALLERE
(MESLEK TANITIM VİDEOLARI, BROŞÜRLER,
BİLGİLENDİRME SUNUMLARI, VB.)
NASIL ULAŞABİLİRİM?
Öğrencilerimizi mesleki ve teknik eğitim konusunda bilgilendirmek için kullanılabilecek güncel dokümanlara Mesleğim Hayatım Portalı’ndan ulaşabilirsiniz. Portalda;
tanıtım sunumlarına, broşürlere, afişlere, alan/okul tanıtım videolarına, öğretim
programlarına kadar çok sayıda içeriğe ulaşabilirsiniz.
http://meslegimhayatim.meb.gov.tr

MeslegimHayatim
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12. SORU: NEDEN MESLEK LİSESİNİ SEÇMELİYİM?

Meslek ve teknik eğitimin avantajlarından bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:
Öğrencilerimiz liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma
hem de işyeri açma belgesi alırlar (İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen
sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi verilmez).
Eğitimini aldıkları alanda teknisyenlik unvanı kazanırlar.
Mezun olan öğrencilerimiz; aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri
gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını
sunma ve açıklama konusunda yardımcı olan EUROPASS Sertifika Eklerine sahip
olurlar.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanırlar.
Staj/İşletmede mesleki eğitim yaparken asgari ücretin en az %30’u tutarında ücret
ödenir.
Kendi işyerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe
ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.
Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilerimize meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilir.
Meslek lisesi mezunlarına üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile
Sanat ve Tasarım Fakültelerinde (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunları (M.T.O.K.) kontenjan ayrılmıştır
Lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri, istekleri
hâlinde mezuniyet tarihinden itibaren üç yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için
ilave üç yıl, süreyle ertelenir.
Lisede bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler, mezun olduklarında daha çabuk ve
daha kolay iş bulabilmektedir.
Mesleki eğitim merkezine kayıt olanlar, kayıt tarihinden itibaren bir işletmede
çalışarak ücret almaya başlarlar. Haftada 1 veya 2 gün okula giderler. Diğer
zamanlarda işletmede çalışırlar. Eğitimlerini tamamladıklarında Ustalık Belgesi
alırlar. Fark dersleri vermeleri halinde diploma da alabilirler.
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13. SORU: ANADOLU LİSESİNDE 9’UNCU SINIFTA
OKUYORUM, MESLEK LİSESİNE
GEÇEBİLİR MİYİM?
Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok
programlı Anadolu liselerine; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre geçiş yapılabilir.

14. SORU: MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE OKURKEN
BAŞKA BİR OKUL TÜRÜNE GEÇEBİLİR MİYİM?
Mesleki ve teknik Anadolu Liselerinden diğer okul türlerine boş kontenjan ve merkezi sınav
puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra; 10’uncu sınıftan 11’inci
sınıfa geçmiş olan öğrenciler Ağustos ayı sonuna kadar okul değiştirerek geçebilir.
Mahalli yerleştirme ile öğrenci alınan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması
durumunda 9'uncu sınıflarda sırasıyla; Ortaöğretim Başarı Puanı, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl
sonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10'uncu,
11'inci ve 12'nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yıl sonu başarı puanı yüksek olana,
eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

15. SORU: EĞİTİM ALDIĞIM MESLEK ALANIMI
DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?
Alan eğitimine başladığınız sınıfın birinci döneminin sonuna kadar alan değiştirme
hakkınız vardır. Alan değişikliğini kendi okulunuzda yapabileceğiniz gibi başka
okullara geçerken de yapabilirsiniz.
Öğrencinin sağlık durumunun, geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması
gerekir. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek alanı ve dalına yönlendirilmesinde
öğrencilerin yetenekleri, sağlık ve engel durumları ile özellikleri dikkate alınır. Bu
öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisi ve
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun kararı doğrultusunda alan ve dal tercihi
yapmaları sağlanır.
Yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına,
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar
dışında diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.
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16. SORU: MESLEKLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ
NEREDEN ALABİLİRİM?
Mesleğim Hayatım Portalı’nda, meslekleri tanıtım sunumlarına, broşürlere, afişlere,
alan tanıtım videolarına, öğretim programlarına vb. çok sayıda içeriğe ulaşabilirsiniz.
Sosyal medya programlarını kullanarak da gelişmeleri takip edebilirsiniz.

MeslegimHayatim
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17. SORU: HANGİ MESLEK ALANINDA/DALINDA EĞİTİM
ALACAĞIMA NASIL KARAR VERİLİYOR?
Öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, alan seçim dilekçesini ailesi sınıf/rehberlik öğretmenleriyle meslek alanları hakkında gerekli bilgileri alarak doldururlar.
Anadolu teknik programlarına ve proje uygulanan Anadolu meslek programı alanlarına, merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilir.
Diğer Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise alanlarla ilgili okullarında
gerekli bilgilendirme faaliyetleri yapıldıktan sonra tercihleri doğrultusunda e-Okul
sistemi üzerinden yapılır.
Öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve
velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce
yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde önceki sınıflardaki yılsonu
başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

18. SORU: MESLEK SEÇİMİ YAPARKEN NELERE DİKKAT
ETMELİYİM?
Meslek seçiminde öğrencilerimizin gelecekte hayal kırıklığına uğramaması için
seçeceği mesleğe yeteneklerinin uygun olup olmadığını, sahip olduğu yeteneklerle
yapacağı mesleğin gerektirdiği yeteneklerin ne kadar örtüştüğünü iyi bilmesi gerekmektedir.
Bunun için meslekleri iyi tanımalı, mesleğin çalışma koşullarını, iş bulma olanaklarını, gelir düzeyini, kendini geliştirme fırsatlarını, sağladığı sosyal imkânları, yetenekleri ve kişisel özellikleriyle seçtiği mesleğin uygun olup olmadığını çok iyi araştırmalıdır. O meslekte çalışan kişilerle görüşmeye, onlardan bilgi almaya çalışılmalıdır. Bu
konularda yardımcı olacak dokümanları, Mesleğim Hayatım Portalı’ndan edinebilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili mutlaka sınıf/rehberlik öğretmenlerimizle görüşmeniz çok faydalı olacaktır.
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19. SORU: PROJE OKULLARININ FARKI NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı ile sektör veya Bakanlık paydaşları arasında yapılan protokoller
kapsamında, bazı okullarımızda özel program ve proje uygulanmaktadır. Bu okullarda öğretim programları, süreleri, seçilen dersler, işletmede beceri eğitimi olanakları,
öğrencilere sağlanan maddi destek ve sosyal olanaklar iş birliği yapılan sektörün
desteğiyle diğer okullarımıza göre farklılık gösterebilir. Bu okullarımıza, merkezi
sistem sınavıyla ve belirlenen kontenjan kadar öğrenci alırlar.
Millî Eğitim Bakanlığı ile sektör veya Bakanlık paydaşları arasında yapılan protokoller
kapsamında özel program ve proje uygulayan okulların merkezi sınav öğrenci
kontenjanları her yıl yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu
ile birlikte ilan edilmektedir.

20. SORU: BULUNDUĞUM İLDE EĞİTİM ALMAK İSTEDİĞİM
MESLEK LİSESİ ALANI YOK. İL DIŞINDA
OKUYABİLİR MİYİM?
Evet. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Anadolu Teknik Programı ile Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu olarak Bakanlıkça belirlenen Anadolu Meslek Programlarına merkezi sınav puanıyla istediğin alan varsa
yerleşebilirsin. Ayrıca doğrudan kayıt yapılan meslek alanına farklı ilde eğer kontenjan boşluğu varsa nakil yolu ile de gidebilirsin. Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki
pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak yerleşebilirsin.
İlinizde hangi okullarda hangi meslek alanlarının ve dallarının bulunduğunu aşağıdaki linkten arama yaparak görebilirsiniz.
http://mtegm.meb.gov.tr/kurumlar/?ara
http://meslekitanitim.meb.gov.tr/#alanlar
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21. SORU: BURS VE YATILILIK İMKÂNLARINDAN
NASIL YARARLANIRIM?
Bakanlığımızca her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavını
kazanman veya Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan iş birliği
protokolleri kapsamında, başarılı ve maddi imkânları yetersiz olan öğrencilere sağlanan özel burs desteğinden faydalanabilirsin.
Yatılılık imkânı için ise tercih edeceğin okulun pansiyonundan yararlanabileceğin gibi
kontenjanı bulunan başka okul pansiyonlarından da faydalanabilirsin.
Bursluluk sınavını kazananlar; bu haklarını istemeleri halinde burslu olarak veya
tercih edecekleri pansiyonlu okula kayıt yaptırmaları halinde parasız yatılılıktan
yararlanarak öğrenimlerine devam edebilmektedir.

BURS

PANSİYON

22. SORU: TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM. HANGİ
ALANLARI SEÇEBİLİRİM? NASIL BİR EĞİTİM ALIRIM?
Turizm sektörüne yönelik Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
ile Eğlence Hizmetleri alanlarımız bulunmaktadır. Bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgileri
http://www.alantercihleri.com sayfamızda bulabilirsiniz.
Turizm sektörünün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da
dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alan/dallarında alan ortak derslerinin
eğitimini tamamlayan öğrenciler, dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görebilirler.
Öğrencilerimiz, öğretim yılında kesintisiz olarak ekim ayının ilk haftası ile nisan
ayının ikinci haftası arasındaki dönemde okulda; dinlenme izinleri dışındaki diğer
zaman diliminde işletmelerde mesleki eğitim görürler.
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23. SORU: SAĞLIK ALANINI SEÇMEK İSTİYORUM.
BU ALANDA HANGİ DALLAR VAR?
Sağlık sektörüne yönelik Sağlık Hizmetleri Alanında; Hemşire Yardımcılığı, Ebe
Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarında eğitim verilmektedir. Bu alanı
tamamlayan öğrencilerimiz diğer alanlarda olduğu gibi ön lisans programlarına
geçişte alanlarının devamı bir ön lisans programını seçtiklerinde ek puan alırlar.
Sağlık Bakanlığınca istihdam edilebilmeleri için ön lisans veya lisans programlarını
tamamlamaları gerekir.

24. SORU: BULUNDUĞUM İLDE HANGİ MESLEK
ALANLARINDA EĞİTİM ALABİLİRİM?
İlinizde hangi okullarda hangi meslek alanlarının ve dallarının bulunduğunu aşağıdaki linkten arama yaparak görebilirsiniz.
http://mtegm.meb.gov.tr/kurumlar/?ara
http://meslekitanitim.meb.gov.tr/#alanlar
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25. SORU: EĞİTİM ALMAK İSTEDİĞİM MESLEK ALANI/DALI
BULUNDUĞUM İLDE YOK. NE YAPMAM GEREKİR?
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate
alındığında bazı alanlar/dallar bulunduğunuz ilde olmayabilir ya da kontenjanları
sınırlı olabilir. Bu durumda merkezi sistem sınavı sonucunuza göre pansiyonu
bulunan okullarımızı tercih ederek yatılılık imkânlarından yararlanmak suretiyle farklı
illere/ilçelere giderek eğitim alabilirsiniz.

26. SORU: ÖZEL EĞİTİM YA DA KAYNAŞTIRMA
ÖĞRENCİLERİ MESLEKİ EĞİTİM ALABİLİR Mİ?
Evet alabilirler. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyon marifeti ile
kaynaştırma türüne uygun olarak yapabilecekleri, başarılı olabilecekleri meslek
alanlarına yerleştirilirler.
Öğrencinin sağlık durumunun, geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması
gerekir. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden
özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek alanı ve dalına yönlendirilmesinde
öğrencilerin yetenekleri, sağlık ve engel durumları ile özellikleri dikkate alınır. Bu
öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisi ve
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun kararı doğrultusunda alan ve dal tercihi
yapmaları sağlanır.

27. SORU: ÇALIŞARAK HEM PARA KAZANMAK HEM DE
MESLEKİ EĞİTİM ALMAK İSTİYORUM?
BU MÜMKÜN MÜ?
Mümkün. Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınması ile ekonomimizin temel yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının karşılanması ve çırak
öğrencilerimizin, âhilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında
öğrenmeleri sağlanmıştır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt
yaptırarak; zorunlu eğitime devam eder, 11. sınıf sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıf
sonunda Ustalık Belgesi ve de fark derslerini vermek suretiyle de meslek lisesi
diploması almaya hak kazanırsınız. Eğitim süresincede işletmede beceri eğitimi
yaparak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği asgari ücretin 1/3 inden az
olmamak üzere ücret alabilirsiniz.
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28. SORU: USTA OLMAK İSTİYORUM. NEREYE, NE ZAMAN
BAŞVURMAM LAZIM?
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerine
kayıt yaptırdıktan sonra sırası ile çırak/kalfa/ustalık eğitimlerini alarak gerekli teorik
ve uygulamalı sınavlarda başarılı olup, Ustalık Belgesi alabilirsiniz. Mesleki eğitim
merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın
sonunda ise Ustalık Belgesi verilmektedir.

29. SORU: ŞU AN USTALIK EĞİTİMİNE DEVAM EDİYORUM.
USTALIK BELGESİ DIŞINDA DİPLOMA
ALABİLİR MİYİM?
Yapılan yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecektir.
Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yolunu ilaveten istemeleri durumunda,
mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini
ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze
eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabilecektir.

30. SORU: YÜKSEKOKULLARA GEÇİŞ YAPMAK
DAHA MI KOLAY?
Evet. Üniversiteye geçiş sınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilerimize meslek yüksekokullarına geçişte ek puan verilir.
Alanın devamı niteliğindeki ön lisans programları ve alınabilecek ek puanlar, her yıl
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca ilan edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda ilan edilmektedir.
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31. SORU: MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM. MESLEK LİSESİ
SEÇERSEM KAZANABİLİR MİYİM?
Öğrencilerimiz, yükseköğretimlerine alanlarının devamı bir mühendislik fakültesinde
devam etmek istedikleri takdirde sadece mesleki ve teknik Anadolu lisesi mezunlarının başvuru yaparak yerleştirildikleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
(M.T.O.K) mezunlarına ayrılan kontenjanlardan yararlanabilirler.
https://osym.gov.tr/
https://yokatlas.yok.gov.tr/
Yüksek Öğretim Kurulu’nca hazırlanarak ilan edilen 2019 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre;
Meslek lisesi mezunlarına üniersitelerin Teknoloji Fakülteleri, Turizm Fakülteleri ile
Sanat ve Tasarım Fakültelerinde (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunları –
M.T.O.K) kontenjan ayrılmıştır.
Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi alanları içeren mühendisliklere
yerleşebilmek için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
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32. SORU: TEKNİK PROGRAMLARIN FARKI NEDİR?

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, merkezi sistem
sınav puanına göre öğrenci alır. Anadolu Teknik Programlarında doğrudan, alana
öğrenci kaydı yapılır. Anadolu Teknik programında bir mesleğe yönelik bilgi ve
becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı
olarak verilmektedir. Bu programa devam eden öğrenciler son sınıfta 3 gün işletmelere gitmezler. Bunun yerine alan eğitimine başladıkları yılın sonundan itibaren
toplam 40 gün staj yaparlar.

33. SORU: BAZI ALANLARA MÜLAKATLA GİRİLİYORMUŞ.
MÜLAKAT YAPILAN ALANLAR HANGİLERİDİR?
MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIR?
Meslekî ve teknik Anadolu liselerinin merkezî yerleştirme ve mülakat ile öğrenci alan
yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ile eğlence hizmetleri
alanlarına, merkezî yerleştirmeden sonra öğrenci seçimi için mülakat sınavı yapılır.
Mülakat sınavında öğrencilerin mesleğe olan ilgi ve isteği, akademik geçmişi, o
mesleğin yeterliliklerini taşıyıp taşımadığı hususlarında yeterliliklerini belirlemek için
sözlü ve uygulamalı sorular sorulur.

34. SORU: MESLEK LİSELERİNDE HAZIRLIK SINIFI VAR MI?

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, yabancı dil bilgisinin zorunlu olduğu alanlarda
yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitiminin yanı sıra hazırlık sınıfları da açılabilmektedir.
Hazırlık sınıfı bulunan okullar, Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuyla birlikte ilan edilmektedir.

35. SORU: EĞİTİM ALIRKEN SİGORTA YAPILIYOR MU?

Evet. İşletmede mesleki eğitim ve staj eğitimi alan tüm öğrencilerimizin iş kazası ve
meslek hastalıklarına karşı sigortaları yapılır.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SSS KİTAPÇIĞI

36. SORU: MESLEK LİSESİ BİTİREREK DENİZCİ
OLABİLİR MİYİM?
Denizcilik alanı; Güverte İşletme (Vardiya Zabitliği), Gemi Makineleri İşletme (Makine
Zabitliği), Gemi Elektroniği ve Haberleşme (Elektroteknik Zabitliği), Balıkçılık ve Su
Ürünleri üretimi (Balıkçı Gemisi Kaptanlığı ve Su Ürünleri Teknisyeni) yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Denizcilik, zorlu fakat gözde, heyecan ve ümit veren meslekler arasındadır. Hızla
büyüyen deniz taşımacılığı, daha fazla gemi ve gemi adamı ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması, denizcilerin gemicilik
ve seyir yeterliklerinin yanında elektronik ve mekanik konularda da üst düzey bilgi ve
becerilere sahip kişiler olmasına neden olacaktır.
Bu alan, gemi adamları ve su ürünleri olarak iki başlıkta ele alınabilir. Gemi adamları;
gemide bulunan kaptan, zabitler, tayfalar ve yardımcı hizmet personelidir. Su ürünleri
ise deniz ve tatlı su canlılarının avlanması, üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi ve
pazara sunulması ile ilgili işleri kapsamaktadır.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları
tercih etmek isteyen öğrencilerin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne göre denizde çalışmaya
engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığını belgelendirmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer
alan Gemiadamlarının Periyodik Tahlil ve Tetkiklerini Düzenlemeye Yetkili Sağlık
Kuruluşları başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının, denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine
elverişli olduğunu belirten Gemiadamı Olur Sağlık Raporu’nun alınması şartları
aranmaktadır.
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Eğitim Verilen Meslek Alanları

BÜRO YÖNETİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ
VE EĞİTİMİ

GAZETECİLİK

GELENEKSEL
TÜRK SANATLARI

HALKLA İLİŞKİLER VE
ORGANİZASYON HİZM.

HARİTA - TAPUKADASTRO

HASTA VE YAŞLI
HİZMETLERİ

KİMYA
TEKNOLOJİSİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT
HİZMETLERİ

KUYUMCULUK
TEKNOLOJİSİ

LABORATUVAR
HİZMETLERİ

MATBAA
TEKNOLOJİSİ

METAL
TEKNOLOJİSİ

METALÜRJİ
TEKNOLOJİSİ

METEOROLOJİ

MOBİLYA VE İÇ
MEKAN TASARIMI

MOTORLU ARAÇLAR
TEKNOLOJİSİ

MUHASEBE
VE FİNANSMAN

MÜZİK ALETLERİ
YAPIMI

PAZARLAMA VE
PERAKENDE

PLASTİK
TEKNOLOJİSİ

RADYO TELEVİZYON

RAYLI SİSTEMLER
TEKNOLOJİSİ

SAĞLIK
HİZMETLERİ

SANAT
VE TASARIM

SERAMİK VE CAM
TEKNOLOJİSİ

SİVİL
HAVACILIK

TARIM

TASARIM
TEKNOLOJİLERİ

TEKSTİL
TEKNOLOJİSİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ
VE İKLİMLENDİRME

UÇAK BAKIM

ULAŞTIRMA
HİZMETLERİ

YENİLENEBİLİR
ENERJİ HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK
HİZMETLERİ

ADALET

AİLE VE TÜKETİCİ
HİZMETLERİ

AYAKKABI VE SARACİYE
TEKNOLOJİSİ

BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ

DENİZCİLİK

EĞLENCE
HİZMETLERİ

EL SANATLARI
TEKNOLOJİSİ

GEMİ YAPIMI

GIDA
TEKNOLOJİSİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF

GÜZELLİK VE SAÇ
BAKIM HİZMETLERİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
VE SAĞLIĞI

İNŞAAT
TEKNOLOJİSİ

İTFAİYECİLİK VE YANGIN
GÜVENLİĞİ

MADEN
TEKNOLOJİSİ

MAKİNE
TEKNOLOJİSİ

MODA TASARIM
TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ
TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
ENDÜSTRİYEL
TEKNOLOJİSİ
OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

