Unutmayınız ki seçtiğiniz meslek de sizin sanatınız olacaktır. Bu
çalışmamızın size rehberlik edeceğini ümit ediyorum ve başarılar
diliyorum. Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği olan ve
özveriyle çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli
öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu çalışmanın fayda
sağlamasını temenni ediyorum.
Alican KILIÇ
Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü

SUNUŞ

Kıymetli öğrenciler,
“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa
musiki, nakış ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile
olursa mimarlık… olur.
“Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı duyan
ilk insandır.” (M.Kemal ATATÜRK)
Sevgili gençler, sanayinin gelişmesi ve ülkenin kalkınması, ekonomik
refahın artması ile siz gençlerin hayata kazandırılmasında mesleki eğitimin
rolü büyüktür. Seçtiğiniz uygun meslek geleceğinizin, tarzınızın ve sosyal
yaşantınızın belirleyici bir rolü olmaktadır.
Birey kendini ne kadar iyi tanırsa tanısın, meslekler hakkında doğru ve
yeterli bilgiye sahip değilse uygun bir meslekî seçim yapamaz.
Öğrencilerin; meslekî tanıtım ve yöneltme çalışmaları, doğru kararı
vererek mesleklerini seçmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri
açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Sevdikleri işi yapan insanlar, hayatları boyunca bir gün bile çalışmış
sayılmazlar.
Hazırladığımız bu kitap sizlere, Mesleki Eğitim konusunda farkındalık
yaratarak mesleki eğitimin ve meslek seçiminin önemine, sağlıklı bir
mesleki seçimin karar sürecine, okullarımızın tanıtımına, meslek
liselerimizin itibarının geliştirilmesine ve ilgili paydaşların harekete
geçirilmesine katkıda bulunacaktır.

Kendini Tanı
Okul seçiminden önce hangi alanlara ve mesleklere ilginiz ve yeteneğiniz
olduğuna karar vermelisiniz. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yiyecek
içecek alanından sağlık alanına, çocuk gelişimi ve eğitimi alanından bilişim
teknolojileri alanına birçok alan vardır. Öncelikle ilgi ve yeteneklerinizi

Alanları Tanı
İlgi ve yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz alan ve dalları belirledikten
sonra bu alan ve dalların hangi okullarda açılacağını incelemeniz ve
belirlemeniz gerekir. Örneğin Bilişim Teknolojileri alanına ilginiz olduğunu
düşünüyorsunuz. Bu durumda bu alanın açıldığı liselerin bir listesini
oluşturmalısınız. Mesela Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve
Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu alan açılıyor.

Meslek Alanlarını ve İlgili Okulları Belirle
Alan ve dallara ilişkin bilgileri aldınız. İlgi ve yeteneğinizin olduğu alan ve
dalları belirlediniz. Bu alan ve dalların hangi okullarda açılacağını da
belirlediniz. Şimdi sıra, TEOG sınavında elde ettiğiniz Türkiye geneli yüzdelik
diliminize, okulun akademik ve sosyal olanaklarına göre bir sıralama
yaparak tercih listesini oluşturmaya geldi. Tercih listesi oluştururken
yüzdelik diliminize göre hem matematiksel hem de eğitim olarak mantıklı
tercihlerde bulunmalısınız.

Doğru Tercih Listesi Oluştur
Siz bir beklenti ile okul tercih ediyorsunuz ancak istediğiniz alanın olduğu
okula yerleşmeniz durumunda doğrudan o alana
gitmiyorsunuz! İstediğiniz alan ve dala gidebilmek için 9.
sınıf başarınıza ve ortaokul başarınıza bakılarak yerleştirme
yapılır. Yani mesleki ve teknik anadolu liselerinde okul tercih
edersiniz; alan ve dal yerleştirmeleri ise o okula kayıt
olduktan sonra 9. sınıf sonunda dilekçe ile başarı ve devam
gibi koşullara bakılarak yapılır.

TERCİH YAPIYORUM

tanımaya çalışın.
Sonrasında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan tüm alan ve dalları
detaylı bir şekilde araştırmalı ve tanımalısınız. Alanın ve dalın avantajları,
geleceği, alan ve dal için gerekli becerilerin ve özelliklerin ne olduğuna dair
bilgilere ulaşmalı ve tam anlamıyla hâkim olmalısınız. Bunun için
www.megep.meb.gov.tr web adresini ziyaret ediniz.

ALANIN AMACI
Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe
artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda
faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak
kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.
Adalet alanında; cezai ve hukukî adalet uygulamalarında yer alan
meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri
kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ OLANAKLARI
-

İlk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri,
Bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler,
Adalet bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı,
Cumhuriyet başsavcılıkları,
Ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumları
Yüksek seçim ve seçim kurulları
Noterlikler,
Hukuk ve avukatlık büroları,
Bankalar
Sigorta şirketleri
Kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş
bulabilmektedirler

BULUNDUĞU OKULLAR
- Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

ADALET

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
- Ağ İşletmenliği
- Veri Tabanı Programcılığı
- Bilgisayar Teknik Servisi
ALANIN AMACI:
Öğrencileri gündelik hayat ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası
olan bilgisayar alanında, yazılım ve donanıma hâkim bireyler haline
getirmek; onları geleceğe ve ülke ekonomisindeki yeni yerlerine
hazırlamak, öğrencileri bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, ülke
kalkınması yolunda önemli adımlar atabilen, iyi kararlar verebilen ve
bu kararlara katılabilmek için, genel ve teknolojik anlamda usta
birer okur-yazar olan bireyler haline getirmek ve onların Bilişim
Teknolojileri alanında istihdam edilebilmelerini sağlamaktır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayar Teknik Servisi Dalı mezunları: Bilgisayar teknik servisi
hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve
kuruluşlarında,
Ağ İşletmenliği Dalı mezunları: Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti
veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve
kuruluşlarında,
Veri Tabanı Programcılığı Dalı mezunları: Kullanıcı ara yüzüne sahip
uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti
veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve
kuruluşlarında,
Web Programcılığı Dalı mezunları: Web tasarımı hizmeti veren veya
web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım
şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

- Web Programcılığı

- Yönetici Sekreterliği
- Hukuk Sekreterliği
- Ticaret Sekreterliği
ALANIN AMACI:
Büro yönetimi ve sekreterlik Türkiye'de ve dünyada önemi giderek
artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve
beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro yönetimi ve
sekreterlik eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye
sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de profesyonel
sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik
kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır. Bu durum, sekreterlik hizmetlerini sunacak
sekreterin meslekî eğitimini ön plana çıkarmıştır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunları özel sektör ve kamu
kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi
kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk,
hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan
sekreterlik görevlerini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan öğrenciler
kolaylıkla ve ülkemiz standartlarının çok üstünde ücretlerle iş
bulabilmektedirler. İstihdam edilebilirlik ölçütleri ve meslek
standartları dikkate alındığında Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı
mezunu öğrencilerin bütün sektörlerde, geniş bir yelpazede
istihdam şansı çok yüksektir.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

BÜRO YÖNETİMİ

- Erken Çocukluk Eğitimi
ALANIN AMACI:
0-18 yaş çocuklarının gelişim alanlarını (fiziksel, psikomotor, zihinsel,
dil, sosyal ve duygusal) ve özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve
gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan; özel eğitime
gereksinim duyan çocukları tanıyıp bu çocuklar için uygun eğitim
ortamını düzenleyebilen; anne ve çocuk sağlığı konusunda bilinçli
olan; erken çocukluk eğitim kurumlarında program hazırlayıp
uygulayabilen, bu yaş çocuklarının ilgilerine, yeteneklerine, gelişim
düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun drama, müzik, sanat ve
Türkçe dil etkinlikleri uygulayabilen, eğitici oyuncaklar yapabilen;
çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun
hazırlayabilen; teknolojik gelişmelere açık; problem çözme
becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte
meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan keyifli bir alandır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının,
gündüz bakımevlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı genişleyen
bir meslektir. Kız Meslek Lisesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü
mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, rehabilitasyon merkezleri
ve çocuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilirler.
Özel okullar ve devlet okullarında okul öncesi eğitim kurumlarında,
çocuk kulüplerinde,çalışma olanağı vardır. Bu bölümden mezun
olanlar hastanelerin çocuk oyun odalarında, oyuncak
sanayisinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde ?zihinsel
ve ruhsal gelişimin izlenmesinde danışman, televizyon
ve radyo çocuk program yapımcısı, çocuk kitapları
hazırlamada danışman olarak çalışabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

- Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü
- Endüstriyel Bakım Onarım
- Güvenlik Sistemleri
- Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
- Görüntü Ve Ses Sistemleri
- Bobinaj
- Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
- Haberleşme Sistemleri
ALANIN AMACI:
Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük
yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması
ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar
uygulamaktadırlar.
Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı alanında yer alan meslek
elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli
kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde bu alanın altında yer alan mesleklerinde iş bulma imkânı
oldukça fazladır. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde bu
meslek elemanlarına yoğun şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuya
ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların ilgili
birimlerinde istihdam edilmektedirler. İşletmelerin
teknik servislerinde, fabrikalarda, büyük ölçekli
firmaların teknik departmanlarında çalışabilir veya
kendi iş yerlerini açabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

- Dekoratif El Sanatları
- El Ve Makine Nakışı
- Sanayi Nakışı
ALANIN AMACI:
Eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el
sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir.
Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların
eski kültürel değerleri de hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel
değerlerin saklanarak korunması oldukça önem kazanmaktadır.
El Sanatları Teknolojisi alanında yer alan meslek elemanlarını
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayisinde El Sanatları
elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.
El ve makine nakışçıları; nakış yapan işletmelerde, moda evlerinde,
el nakışı üretimi yapan firmalarda, makine nakışı üretimi yapan
atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda veya kendi iş yerlerinde
çalışma imkânları vardır.
Nakışçı ve sanayi nakış elemanları için nakışla ilgili imalat yapan
bütün işletmelerde, desen üretimi yapan firmalarda, lazerle aplike
kesim yapan firmalarda, modaevlerinde, desen çizimi yapan iş
yerlerinde, iş bulma imkânı vardır (desenci, müşteri temsilcisi,
numuneci, makineci, kalite kontrol, ütücü, işletme sorumlusu,
vardiya sorumlusu olarak çalışabilirler).
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

- Tv Muhabirliği/ Yazılı Basın Muhabirliği
ALANIN AMACI:
Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların
iletişim sektöründe hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda gazeteler,
dergiler, haber ajansları, televizyon ve radyolar, reklâm ajansları
vb. kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.Yazılı basında
haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan
işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman
yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmak gazetecilik mesleğinin
amacıdır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Yazılı basın muhabirleri, yazılı basın işletmelerinde ve haber
ajanslarında çalışırlar. Genellikle sabit bir çalışma mekânları
yoktur. Günün her saatinde aktif olarak çalışabilirler. Genellikle
olay yerinde, basın toplantılarında ya da rutin toplantıları takip
etmeleri nedeniyle bağlı bulundukları kurum dışında çalışırlar.
TV muhabirleri ulusal ve yerel Radyo – TV kuruluşları ile haber
ajanslarında istihdam edilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

GAZETECİLİK

- Kadın Giyim Modelistliği
- Çocuk Giyim Modelistliği
- Erkek Giyim Modelistliği
- Hazır Giyim Model Makineciliği
- Kadın Terziliği
ALANIN AMACI:
Giyim Üretim Teknolojisi alanında yer alan dallarda, Türk Milli Eğitim
Sistemi'ne göre eğitim alan, üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlilikleri
kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Bunun yanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, iş yerlerinin
çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmektir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel
sektörlerdeki hazır giyim üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi
kendi atölyelerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler
Türkiye'de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

ALAN VE DAL TANITIMLARI

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
- Cilt Bakımı
- Saç Bakımı
ALANIN AMACI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda,
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek
elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı mezunu olan kişi; Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinde, Meslekî Eğitim
Merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik
belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen
gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför
salonlarında, tiyatro ve televizyon stüdyolarında ve kendilerine ait iş
yerlerinde çalışabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

- Grafik
ALANIN AMACI
Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün
ya da hizmeti tanıtmaktır. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü
ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini
artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.
Grafik ve Fotoğrafçılık alanında; grafik tasarım ve fotoğraf
uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî
yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım
stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde
tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
Grafikerler; büroda, çoğu zaman bilgisayar karşısında, film
stüdyolarında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, çalışmaktadırlar.
Grafikerler bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer alan
animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev
aldıklarından istihdam alanları artmaktadır.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

GRAFİK VE FOTOĞRAF

- Haritacılık
- Kadastroculuk
ALANIN AMACI:
Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının tespiti ve
kullanılmasına ilişkin işlemler, devletin sorumluluğunda harita, tapu,
kadastro sektörü tarafından yapılmaktadır.
Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini
modellendiren bir bilgi sistemidir.
Kadastro, taşınmaz malların hukukî ve fennî anlamda tespiti
işlemidir.
Harita Tapu Kadastro alanının amacı öğrencileri sektördeki ara
eleman ihtiyacını giderecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli
kişiler olarak yetiştirmektir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Harita Kadastro ve Tapu Kadastro Teknikerleri; Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden
Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler
ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait
harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar.
BULUNDUĞU OKULLAR
Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

HARİTA TAPU KADASTRO

Ahşap Yapı Sistemleri
Betonarme Yapı Sistemleri
Beton-Çimento Ve Zemin Teknolojisi
Cephe Sistemleri Ve Pvc Doğrama
İç Mekân Teknik Ressamlığı
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Restorasyon
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
Yapı İç Mekân Dekorasyonu
Yapı Yalıtımı
Yapı Yüzey Kaplama
Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
Statik Yapı Teknik Ressamlığı
ALANIN AMACI
Türkiye'deki toplam yatırımların yaklaşık %50'sini inşaat sektörü
oluşturmaktadır. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200'den fazla alt
sektörün üretime geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca pek çok inşaat
firması uluslararası alanda, uluslararası standartlarda hizmet
üretmekte ve yurt dışına ihraç etmektedir.
İnşaat Teknolojisi alanında; inşaat uygulamalarında yer alan meslek
elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli
kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Devlet Su İşleri, Karayolları, Köy Hizmetleri, Tapu Kadastro,
Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında,
ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri,
mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve
müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik eleman
olarak çalışma şansları vardır.
BULUNDUĞU OKULLAR
Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ
(kuyumculuk, ayakkabıcılık)

- Endüstriyel Kalıp

atölyelerde, kalıp yapan, prototip

- Makine Bakım Onarım

yapan işletmelerde iş bulma

- Bilgisayarlı Makine İmalatı

imkânlarına sahiptirler. Kendi

- Bilgisayar Destekli

işletmelerini de kurabilirler.

- Endüstriyel Modelleme

Bilgisayar destekli makine ressamı;

- Bilgisayar Destekli Makine

Bu mesleği yapan kişiler makine

Ressamlığı

tasarımı ve imalatı yapan, her türlü

ALANIN AMACI

imalat ve komple resimlerini

Makine Teknolojisi alanında;

bilgisayar ortamında çizebilen,

Makine Teknolojileri

bakım ve kullanım kataloğu

uygulamalarında yer alan meslek

hazırlayabilen teknik eleman olarak,

elemanlarını sektörün ihtiyaçları,

teknik büro, arge ve tasarım

bilimsel ve teknolojik gelişmeler

birimlerinde, kamu ve özel sektörde

doğrultusunda gerekli olan

iş bulma imkânına sahiptirler.

meslekî yeterlikleri kazanmış,

Makine bakım onarımcısı;

nitelikli kişiler olarak yetiştirmek

Makine imalatı yapan fabrikalarda,

amaçlanmaktadır.

makine satış hizmeti veren

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ

firmalarda, işletmelerin bakım

BULMA OLANAKLARI

onarım, servis, montaj vb.

Endüstriyel Kalıpçılar;

birimlerde iş bulma imkânına

Her türlü kalıp imalatında, talaşlı

sahiptirler. Kendilerine ait tamir ve

imalat yapan işletmelerde

bakım servisi de kurabilirler.

otomotiv, kimya ve gıda ürünleri

Bilgisayarlı makine imalatçısı;

kalıpları yapımında, kamu ve özel

Her türlü makine imalatı yapan

sektörü kalıp fabrikalarında iş

fabrikalarda, atölyelerde, otomotiv

bulma imkânlarına sahiptirler;

sektöründe, gemi makinelerinde,

ayrıca kendi işletmelerini de

talaşlı imalatta, makine bakım ve

kurabilirler.

onarımcısı ve montaj elemanı olarak

Bilgisayar destekli endüstriyel

iş bulma imkânlarına sahiptirler.

modellemeci;

Kendi işletmelerini de

Modelleme yapan her türlü

kurabilirler.

kamu ve özel sektör

BULUNDUĞU

fabrikalarında (otomotiv, gemi,

OKULLAR

uçak vb.), makine ve endüstriyel

- Polatlı Mesleki ve

ürün tasarımı ve imalatı yapan

Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

- Kaynakçılık
- Metal Doğrama
- Endüstriyel Kalıp
- Çelik Konstrüksiyon
ALANIN AMACI
Metal teknolojisi; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak
şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerin uygulandığı, metallere
değişik konumlarda kaynak, perçin ve cıvata ile birleştirmelerin
yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik
konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır.
Metal Teknolojisi alanında; Metal Teknolojisi uygulamalarında yer
alan meslek elemanlarını. sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış,
nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının çalışma alanları genelde küçük ve orta ölçekli
işletmelerdir. Kamu ve özel kuruluşlara ait atölye ve fabrikalarda iş
bulma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bu elemanlardan özellikle
kaynakçı ve metal doğramacı, çok sayıda makineye ve büyük
sermayeye ihtiyaç duymadan küçük bir yerleşim yerinde bile kendi
işletmelerini kurabilirler.
Metal teknolojisi alanı altındaki kaynakçı, sanayide kaynak işlerinin
yapıldığı her türlü işletmelerde çalışabilir.
Metal doğramacı kapı, pencere, parmaklık, vitrin, çelik dolap, cephe
giydirme işlerinin yapıldığı işletmelerde iş bulabilir.
Çelik yapılandırmacı, çelik çatı, köprü, bina, gemi, uçak,
makine gövdesi ve iskeleti ile ilgili işlerin yapıldığı
işletmelerde istihdam edilebilir.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

METAL TEKNOLOJİSİ

- İç Mekân Ve Mobilya Teknolojisi
- Mobilya Ve İç Mekân Ressamlığı
- Mobilya İskeleti Ve Döşemesi
- Mobilya Süsleme Sanatları
- İç Mekân Ve Mobilya Teknolojisi
ALANIN AMACI :
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı işlevsel değerleri ile mekânların
kullanışlığını, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız
mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar.
Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır.
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında meslek elemanlarını
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli kişileri yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ahşap Teknolojisi alanında gün geçtikçe gelişmeler olmakta ve yeni
ürünler piyasaya çıkmaktadır. Buna paralel olarak vasıflı eleman
ihtiyacı da artmaktadır. Mesleğin yürütülebilmesi için çalışacak
elemanların makine araç gereçlerini tanıma ve kullanma becerisine,
resim çizme ve okuma bilgisine sahip olması gerekir. Bu bilgi ve
becerilere sahip kişiler kamuya ve özel sektöre ait fabrika ve
atölyelerde çalışabilirler. Kendi iş yerlerini açabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

MOBİLYA İÇ MEKAN TASARIMI

- Otomotiv Boya
- Otomotiv Elektromekanik
- Otomotiv Gövde
- İş Makineleri
ALANIN AMACI
Türkiye'deki motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren firmalar
gelişmelere ayak uydurabilmek ve rekabetçi üstünlüklerini
sürdürebilmek için dünyada uygulanan modern üretim yöntemlerini
ve yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki
motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayisi ile birlikte çok önemli bir
gelişim potansiyelini yakalamış ve büyük ihracat kapasitesine
erişmiştir.
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında; Motorlu Araçlar Teknolojisi
uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî
yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Motorlu araç üretimi yapan fabrikalarında, otomotiv yetkili
servislerinde, bakım ve onarım işletmelerinde, kamu ve özel servis
ve bakım atölyelerinde, motorlu araçlar sektörü ile ilgili çeşitli
işletmelerde iş bulabilirler. Ayrıca bu meslek elemanları kendi iş
yerlerini açabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

- Bilgisayarlı Muhasebe
ALANIN AMACI
Muhasebe ve Finansman alanı, Türkiye'nin dünyanın önde gelen
ekonomileri arasında rekabet edebilirliği, Avrupa Birliğine giriş
sürecinde istediği konumda olabilmesi ve ülkemiz ekonomisi için çok
önemli bir alandır.
Muhasebe ve Finansman alanında; Muhasebe ve Finansman
uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları,
bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî
yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış
ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî
işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü
kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin
oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Bu
alandan mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek
suretiyle bu unvanları kazanabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

MUHASEBE VE FİNANSMAN

- Grafik-Animasyon
ALANIN AMACI
Radyo-Televizyon alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün
ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli
olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLAR
Radyo-Televizyon alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri
dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
— Televizyon kuruluşlarında,
— Radyo kuruluşlarında,
— Prodüksiyon şirketlerinde,
— Reklam ajanslarında,
— Turizm ve eğlence sektöründe çalışabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
- Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

RADYO - TELEVİZYON

- Raylı Sistemler Makine
- Raylı Sistemler Mekatronik
ALANIN AMACI
Raylı Sistemler Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde,
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
2004–2005 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının TCDD ile yapmış
olduğu protokol ile Raylı Sistemler Teknolojisi alanı açılmıştır. Bu
işbirliği sayesinde, TCDD'nin ihtiyaç duyduğu elamanlar
yetiştirilecektir. Bu alan mezunları TCDD'de çalışma imkânı
bulabilmektedirler.
Raylı sistemler alanından mezun olanlar, belediyelere bağlı bulunan
hafif raylı sistemler ve tramvay işletmelerinde çalışabileceği gibi, bu
sektöre yeni girmeye başlayan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma
imkânı bulabilir.

ALAN VE DAL TANITIMLARI

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

- Ebe Yardımcılığı
- Hemşire Yardımcılığı
- Sağlık Bakım Teknisyenliği
ALANIN AMACI
Sağlık Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları
ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan
meslekî yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslek görevlileri, sağlık alanında hem kamu sektöründe hem
özel sektörde ara eleman olarak iş bulabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BULUNDUĞU OKULLAR
Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ

- İklimlendirme Sistemleri
- Soğutma Sistemleri
- Yapı Tesisat Sistemleri
ALANIN AMACI
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı insan hayatı için yaşamsal
önem taşıyan suyun şartlandırılmasını ve sağlıklı tüketimini, gıda,
ilaç gibi maddelerin soğukta muhafazasını, yaşam için sağlıklı,
konforlu ortam şartlarının oluşturulmasını; endüstri dallarında
zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde sağlanmasını
kapsar ve hedefler
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekle ilgili faaliyet gösteren bir şirkette çalışılabileceği gibi
ustalık belgesini de almak koşuluyla kendi iş yerini de açabilirler.
Tesisat teknolojisi alanı istihdam alanları:
— Isıtma ve doğalgaz taahhüt firmaları
— Yakıcı cihazların servisleri
— Fabrikaların kazan daireleri
— Sıhhi tesisat taahhüt firmaları
— Ev ve ticari tip soğutma cihazlarının imalatını yapan
fabrikalarda,
— Özel soğutucu imalatı yapan işletmelerde,
— Soğutma cihazlarına servis veren işletmelerde,
— Klima servis, montaj ve imalatında,
— Klima, kat kliması taahhüt firmalarında,
— Merkezî iklimlendirme sistemlerinin imalat ve
servis işlerinde çalışabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
-Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

Mutfak
Pastacılık
Servis
ALANIN AMACI
Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde,
sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler
doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek
elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Yiyecek ve içecek hizmetleri alanından mezun olanlar, konaklama
işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, pastanelerde, özel ve
kamu kuruluşlarının (hastane, okul, işyeri, fabrika, ordu vb.)
mutfaklarında, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek
içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Unlu mamul üreten
fırınlarda, kurum mutfaklarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek
ünitelerinde, eğlence yerlerinde, resmi-özel havayollarında, otobüs
şirketleri ve demir yollarında, fuarlar, sergiler, oteller ve
mağazalarda iş bulabilirler.
BULUNDUĞU OKULLAR
Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMLARI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

BEŞTEPE

OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER
Çocuk Gelişimi ve
Bilişim Teknolojileri
Eğitimi
Giyim-Üretim
Grafik ve Fotoğraf Alanı
Teknolojisi
Güzellik ve Saç Bakım
Yiyecek ve İçecek
Hizmetleri
Hizmetleri
El Sanatları Teknolojileri

Tapu Kadastro

Gazetecilik

Radyo - Televizyon

OKULUN AVANTAJLARI
1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda hem ustalık belgesi alıp meslek sahibi oluyor hem iş yeri
açma belgesi alıyor
3. Son teknoloji donanımla mesleki eğitim veriliyor.
4. Öğrenciler Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
5. Ülkemizde en çok ara elaman ihtiyacı ve açığı var. Meslek lisesi mezunları hem çabuk iş
bulur hem de en düşüğü asgari ücret olmak üzere ciddi rakamlarla çalışma olanağı

Okulun Adresi :
Telefon

Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Cad. No: 86 Polatlı/ANKARA

0312 623 23 77

Tercih Kodu

79089

34,60

Yüzdelik Dilim EDP

89,58

Kontenjan

170

2016 Yerleştirme Taban Puanı

178,681

Pansiyon

Var (Kız)

Yüzdelik Dilim EYP

Öğretim Şekli

http://bestepemtanadolu.meb.k12.tr/

Kız

OKULLARIMIZ

MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FATİH

MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Bilişim Teknolojileri

Büro Yönetimi

Muhasebe Finansman

Pazarlama ve
Perakende

OKULUN AVANTAJLARI
1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda hem meslek sahibi oluyor hem de iş
yeri açma belgesi alıyor
3. Son teknoloji donanımla mesleki eğitim veriliyor.
4. Öğrenciler Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta
edilirler.
5. Ülkemizde en çok ara elaman ihtiyacı ve açığı var. Meslek lisesi
mezunları hem çabuk iş bulur hem de en düşüğü asgari ücret olmak
üzere ciddi rakamlarla çalışma olanağı yakalarlar…
6. Okulun kendine ait kapalı spor salonu vardır.
7. Ulaşımı çok kolay, şehir merkezinde Kaymakamlık binasının hemen
yanındadır.
Okulun Adresi

Telefon
Yüzdelik Dilim EYP

Fatih Mah. Atatürk Cad. No 158 06900 POLATLI / ANKARA

0312 623 01 40 Tercih Kodu
47,49

Yüzdelik Dilim EDP

78498
94,79

Kontenjan

204

2016 Yerleştirme
Taban Puanı

153,41

Pansiyon

Yok

Öğretim Şekli

Karma

http://fatihmtal.meb.k12.tr/

OKULLARIMIZ

OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER

POLATLI

MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER

Makina Teknolosi Metal Teknolojisi
OKULUN AVANTAJLARI
1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda hem ustalık belgesi alıp meslek sahibi oluyor hem iş yeri
açma belgesi alıyor
3. Son teknoloji donanımla mesleki eğitim veriliyor.
4. Öğrenciler Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
5. Ülkemizde en çok ara elaman ihtiyacı ve açığı var. Meslek lisesi mezunları hem çabuk iş
bulur hem de en düşüğü asgari ücret olmak üzere ciddi rakamlarla çalışma olanağı
yakalarlar…
6. EUROPASS Belgesi ile Avrupa'da iş bulma imkanı sağlıyor.
Okulun Adresi :
Telefon
Yüzdelik Dilim EYP

Fatih M. Atatürk Cad. No: 189
Ankara - Eskişehir karayolu üzeri, Yeni Sanayi Sitesi Karşısı

0312 623 01 40
33,07

Tercih Kodu
Yüzdelik Dilim EDP

Kontenjan

442

2016 Yerleştirme Taban Puanı

Pansiyon

Yok

Öğretim Şekli

http://polatlimtal.meb.k12.tr

88657
97,49
153,410
Karma

OKULLARIMIZ

Bilişim
Elektrik
Teknolojileri
Elektronik
Motorlu Araçlar Mobilya İç Mekan
Teknolosi
Tasarım

ŞEHİT CAN ÇALIŞKAN
MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Adalet

Raylı Sistemler
Teknolojisi

İnşaat Teknolojileri

Sıhhi Tesisat ve
İklimlendirme

Seramik ve Cam
Teknolojileri

Metal Teknolojisi

OKULUN AVANTAJLARI

1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda hem ustalık belgesi alıp meslek sahibi oluyor hem
iş yeri açma belgesi alıyor
3. Son teknoloji donanımla mesleki eğitim veriliyor.
4. Öğrenciler Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
5. Ülkemizde en çok ara elaman ihtiyacı ve açığı var. Meslek lisesi mezunları hem
çabuk iş bulur hem de en düşüğü asgari ücret olmak üzere ciddi rakamlarla çalışma
olanağı yakalarlar…
Okulun Adresi
Telefon
Yüzdelik Dilim EYP
Kontenjan
Pansiyon

ŞENTEPE MAH. ZEYTİN SOKAK NO: 6 PK: 06900 POLATLI/ANKARA

0312 624 11 17

34,98
102
Yok

Tercih Kodu
Yüzdelik Dilim EDP
2016 Yerleştirme Taban Puanı

Öğretim Şekli

81345

96,64
116,610
Karma

OKULLARIMIZ

OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER

POLATLI GEVHER NESİBE
MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Ebe Yardımcılığı
Hemşire Yardımcılığı
Sağlık Bakım Teknisyenliği
OKULUN AVANTAJLARI

1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda sağlık kurumlarında çeşitli işlerde çalışma olanağı
buluyor
3. Son teknoloji donanımla mesleki eğitim veriliyor.
4. Öğrenciler hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
5. Ülkemizde en çok ara elaman ihtiyacı ve açığı var. Meslek lisesi mezunları hem
çabuk iş bulur hem de en düşüğü asgari ücret olmak üzere ciddi rakamlarla çalışma
olanağı yakalarlar…
Okulun Adresi
Telefon
Yüzdelik Dilim EYP
Kontenjan
Pansiyon

ŞENTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO: 5 06900 Polatlı/ANKARA

0312 624 28 22

16,29
68
Yok

Tercih Kodu
Yüzdelik Dilim EDP
2016 Yerleştirme Taban Puanı

Öğretim Şekli

http://polatliasml.meb.k12.tr/

76839

32,75
353,232
Karma

OKULLARIMIZ

OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER

ŞEHİT SEHER YAŞAR
Üniversiteye hazırlar
İlim, Ahlak, Spor, Kültür
ve Sanatta
Tam eğitim verir.
OKULUN AVANTAJLARI

1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Okulumuz Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulları kapsamındadır.
3. Okulumuzda hem Fen Lisesi programı, hem de Sosyal Bilimler Lisesi programı
uygulanmaktadır.
4. Kız öğrenciler için otel konforunda pansiyon imkanı vardır
5. Güvenli eğitim ortamı ve güçlü öğretmen kadrosuyla nitelikli eğitim veriyor
Okulun Adresi
Telefon
Yüzdelik Dilim EYP
Kontenjan
Pansiyon

ALİ RIZA BEY CAD. No:38 POLATLI/ANKARA

0312 623 00 16

68
Var (Kız)

Tercih Kodu
Yüzdelik Dilim EDP
2016 Yerleştirme Taban Puanı

Öğretim Şekli

http://sehitseheryasar.meb.k12.tr

84160

Kız

OKULLARIMIZ

KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

POLATLI ANADOLU
Üniversiteye hazırlar
İlim, Ahlak, Spor, Kültür ve
Sanatta
Tam eğitim verir.
OKULUN AVANTAJLARI

1. Hem mesleğe hem de üniversiteye yönelik eğitim veriliyor
2. Mezunlar lise eğitimi sonunda üniversitelerin tüm bölümlerini tercih edebildiği
gibi İlahiyat alanında da eğitim alabilirler
3. Hem sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve Türkçe-sosyal alanlarında eğitim veriyor
4. Erkek öğrenciler için pansiyon imkanı vardır
5. Şehrin merkezinde, güvenli ve güçlü öğretmen kadrosuyla nitelikli eğitim veriyor
Okulun Adresi
Telefon
Yüzdelik Dilim EYP
Kontenjan
Pansiyon

FATİH MAH. ATATÜRK CAD. NO:173 POLATLI / ANKARA

0312 623 42 40

16,54
170
Var (Erkek)

Tercih Kodu
Yüzdelik Dilim EDP
2016 Yerleştirme Taban Puanı

Öğretim Şekli

http://polatliimamhatiplisesi.meb.k12.tr/

84158

96,42
124,382
Karma

OKULLARIMIZ

İMAM HATİP LİSESİ

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
OKULUN SAHİP OLDUĞU BÖLÜMLER
Mobilya İç Mekan Tasarımı
Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

68

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Kontenjan
Öğretim Süresi

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

Kontenjan
Öğretim Süresi

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

68

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Kontenjan
Öğretim Süresi

-

Yüzdelik Dilim EDP

34

2016 Taban Puanı

4 Yıl

Erkek

Erkek

Tercih Kodu: 89912
Erkek

Tercih Kodu: 89913
-

Öğretim Şekli

Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Yüzdelik Dilim EYP

Karma

Öğretim Şekli

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Yüzdelik Dilim EYP

-

Öğretim Şekli

Motorlu Araçlar Teknolojisi
Yüzdelik Dilim EYP

Tercih Kodu: 89879

Tercih Kodu: 89905

4 Yıl

Erkek

Öğretim Şekli

Metal Teknolojisi
Yüzdelik Dilim EYP

-

Tercih Kodu: 89901

4 Yıl

Tercih Kodu: 89861

Öğretim Şekli

Makine Teknolojisi
Yüzdelik Dilim EYP

Erkek

Öğretim Şekli

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Yüzdelik Dilim EYP

-

Öğretim Şekli

Elektrik-Elektronik Teknolojileri
Yüzdelik Dilim EYP

Tercih Kodu: 89855

Erkek

Tercih Kodu: 89919
-

Öğretim Şekli

Karma

OKULUN AVANTAJLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri 6764 sayılı Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9 uncu sınıfta
doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanmaktadır.
2. 11'inci sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 12 inci sınıfın sonunda ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir.
3. Haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün beceri eğitimi görürler.
4. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak
üzere ücret almaya başlarlar.
5. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle
diploma sahibi olabilirler.
Okulun Adresi :
Telefon

Gülveren Mh. Yeni Sanayi Sitesi Emirhan Cd. No10 Polatlı Ankara
0312 623 17 41

http://polatlimesem.meb.k12.tr/

Faks

0312 622 96 27

OKULLARIMIZ

Yüzdelik Dilim EYP

YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLAR

