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11 Milll Egitim MlidlirlLigU 


,SaYl : 94414164-210.04-E.3643500 20.03.2017 
)(onu : Anado1u Teknik/Anadolu Meslek 


Programlannda Alana Geyi~ , Tercih ve 

Yerle~tirme e-ktlavuzu 


..............................KAYMAKAMLTGI 
ilye Milli Egitim MildilrltigO 

........................... MesJeki Ve Teknik Anadolu Lisesi MOdilrlLigil 


Bakanhgu11lz Mesleki Ve Teknik Egitim Genel MildUritigtintin 17.03.2017 tarih ve 
3562299 saYIlJ "Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarmda Alana Ge'fi~, Tercih 
ve Yerle~tirme e-kdavuzu " He ilgili yazlsl ekte gOl1derilmi~tir. 

2017-2018 egitim-ogretim y!lmda Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlannda meslek alanlanna geyi~ i~lemlerinin yazll111z ekinde gonderilen Anadolu 
Teknikl Anadolu Meslek Programlannda Alana Ge9i~, Tercih ve Yerle~tinne e-Ktlavuzu'nda 

. beliliilen esaslara gore yaplimasl hususunda; 
Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

Vali a. 


Milli Egitim MudtirV. 


Ek: 

1Igi yazl ve ekleri (14 Sayfa) 


Dagltlm: 
ilye Kaymakaml1klan iIye M.E.Md.ne 
Merkez Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul Md.ne 

Adres: AYrll111h bilgi [;;io: 

Elcktronik Ag: Tel: 


Faks: 


\' , Bu evrak gUvenli eleklronik imza ile jll1zalanml~tlr. hnp://evraksorgu,ll1cb,gov,tr adresinden 7308-12a9-3e5d-b03e-9f4f kodu Be teyit edilebilir, 

http:M.E.Md.ne
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MiLL! EGITIM BAKANLIGI 


Meslekl ve Teknik Egitim Genel MudUrliigli 


SaYI : 90757378-210.04-E.3562299 17.03.2017 
Konu : Anadolu Teknik/Anadolll Meslek Programlarmda 

Alana Geyi~, Tercih ve Y erle~tirme e-KIlavLlzu 

DAGITIMLI 

rIgi: a) Milll Egitim BakanlIgl Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi. 
b) Mesieki ve Teknik Egitim Genel MUdiirlUgtinUn 15/03/2017 tarihli ve 907573781 

21O.03-E.3479506 saylil Makam OnaYL 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannll1 Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlanmn 10 uncu SIl1!f meslek alanlanna ge9i~i~lemleri ilgi (a) Yonetmelik 
hiiklimlerine gore yapllmaktadlr. 

2017 -2018 egitim-ogretim ytlmda Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
progral111armda meslek alanlanna geyi~ i~jemlerinin ilgi (b) Makal11 OnaYl ekinde yeT alan 
Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlannda Alana Geyi~, Tercih ve Yerle~tinne 

e-Kllavuzu'nda belirtilen esaslara gore uygulanmasl gerekmektedk 
Bilgilerinizi ve geregini arzlriea ederim. 

I 
I 

I 
i 
I Ek: rlgi (b) Makam OnaYI ve eki (14 sayfa) 

Dagltlm: 

- Ozel Ogretim Kurumlan Genel MudtirlUgiine 


i, 	 - Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mi.idlirltigiine 
- Bilgi i~lel11 Dairesi Ba~kanltgll1a 
- B Plan! 

$ennur CETIN 

Bakan a. 


Genel MUdDr V, 


! 
! 

Adres: Milli Egitim Bakanllg'! Atatiirk Bu]van No:98 06648 Klzday-ANKARA 
Tekfon No: (0312) 413 12 52 Faks No: to 312) 425 19 67 
e-posta: Internet Adrcsi: httpfimlegm,meb.gov.lr 

Aynnltll bilgi i.;in : Klym~l TORKBE~ 
$cf 

Tclcfon No: (0 J 11)413 \2 43 
: 

r Bli evrak gnvenl! eleklronik imza ile imzniantl1l~tll', http://evr8i<sorgll,meb,goV.lr "dl'csimlcn a 127 -5beB-3ee 7-8390-03e4 kodu ile tcyil edilebilir, 



T.c. 

MtLL! EGiTiM BAKANLlGI 


Meslekl ve TeknikEgitim Gene! 'MtidtirlligU 


SaYl : 90757378-2 [C}'03-E.3479506 . 15.03.20[7 
KOIlU : Anadolu Teknik/Anadolu Mesick Programlannda 

Alana Ge\(j~, Tercih ve Yerlc:;;tinne e-Kdavuzu 

BAKJ'\NLIK MAKA[VlfNA 

ilgi: MilH Egitim Bakcmhgl Ortnogretim Kunlmhm Yonetmeligi. 

Mcsleki vc teknik Otia(Sgrctin. kurumlannm Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlan!1ln 10 uncLI Sllllf mesIck 111anlanna gC9i~ i$lemlcri i!gi Yonetmelik hiikllmlerine 
gore yapllmaktadu". 

Gene! MiidOrltigUmUzcc; nlana gC9i~, tcreih vc ycrie$tirmc i~lcmlcrinin e-Okul sistcmi 
Uzerinden ekte ycr alan kdavuz cIogrultusunda yaptfmaslna ihliya9 duyulmaktadlL 

Makamlanmzca da llygun buJundugll takdirde; 2017-2018 egitim-ogretim Yl11 i9in 
hazlrlanan "Anadolu Tcknik! Anadolu Mcslek Programlannda AJana Geyi~" i~lemIerinin ekte 
yer alan JolnvlIzcla belirtilen esaslara yapllmasl husl1slan11l olurianll1za arz ederim, 

Osman Nuri GOLAY 
Genel MHdCir 

Ek: 	Anadolu TcknikJAnadoJu iv1eslck Programlannda 
Alana CJcC;i$, Tcrcih vc Yerlc$tirmee-KIiavllzu (13 sayfa) 

Uygun g6rLi~!e arz edcri 111. 

Yus\lfTEKiN 
MUstc$ar 

OLUR 
15.03.2017 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Adrcs: Mim Bakanhgl Atalilrk BU!Vl1n N(J:9R 0664S :\Yf'l!lllli bilgi iyin : Klymet TORKBEN 
Tekfon Nt); (0312) 413 12 52 rnb N,,; SeC 
C-pOSHl: ldcfollNo: (0312)41312 4:'1 

kmlu ilc leyit "dilebiJir. 



T.C. 

MiLL! E(;tTiIVI BAKANLIGI 


T\lESLEKI VE TEKNiK EGiTiTVI GENEL IVlt}DiJRLUCO 


ANADOLU TEKNiK I ANADOLU MESLEK 

PROGRAl'VILARINDA ALk~A GE<;i~, 


TERCiH VE YERLE~l'iRl'\1E 

'. j e-KILAVUZU' 

2017 

i • I .: j " " 

'l . ,-: 



.. 

42-4:J-44 
Faks 

Anaelo/u Teknik/Anaelolu Mes/ek Program/armda A/ana Ge9i,?, Tercih ve Yerle,?tirme e·f(lIavuzu 

Mill! Egitil11 

TERCiH 

ba~vurusu 6grencinio kaYltft 

i~U~MLERtN YEHLER 

rercih 
 Oklli. mLidUri1igUne velisi tarafmdan veya 

I' internet tlzerinden bireyscl olarak yapliaeaktJr, 

jJ 

• "Alo 147" 

'" (;cnd Miidiidiigiinc Bagh Okul Miidiirliikleri 


Gend !Vi 
Etldnlikler D,llre Ba~kal1hgl) 

Internet l,-£Ire-slcr! 

e-Posta 

Yonetmelik M,H1i Egitim 

ATP 

HFI' 

MBY 

YBP 

YEP 

nn.'",',no. Kurumlan YOl1etmeligi 

2017 ydJI1da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisekri bilnyesindeki Anadolu Teknikl Anadolu 
Meslek Programlarmda Alana Geci~, Tercih ve Yerle~tirme e-KIlavuzunda yer alan esaslar. Kdavuzun 

,yaym11 tarlhinden itibaren yLirUrJUge girecektir. Bu esaslar, yasama, yLirutme ve yargl organian Be i1gili 
,makamiarca ailllan kararlar gerekii klldlgl takdirde degi~tiriiebilir, Bu gibi durumlarda izlenecek yol, 
Milll Egitim Bakanllglnca belirlenir ve kamuoyuna duyuruJur. 

lMesleld ve Tej~~ik Egitim G~"~el Mlidlirlligli 

t 



Anadolu Teknik/Alladolu Meslek Programiarlllda Alana Geri~, Tercih ve Yerie~tirme e"KJ/avuzu 

M 
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ATPIAMP alanlan hakkJl1cta 9 uncu slm1' ogrencilerine rehberlik ve 
Ders sGresincebilgilendirme yapIlmasl 

';1' 
, Okul y6netimlerince, ATP/AMP meslek alanlanna alll1acak ogrenci. 2i 20-31 Mart 2017 kontenjanlanl1l1l e-Okul Sistemine girilmesi ~n;','! Hi' I 


"J',i'.' ATP/AMP alanlanna allllacak ogrenci kontenjanJannm e-Okul Sisteminde 

03 Nisan 2017 , , ilan edilmesi 

ATP/AMP ve meslek alanlanna geyi~, tercih ve yerle~tirme i~ ve i~lemleri
4 03-23 Nisan 2017 hakkmda 9 uncu sll1l1' ogrenci velilerine bilgilendirl11e topJantlsl 

•MBY swaVll1tl1 yapdacagl denizcilik alam bulunan okuilann e-Okul 
5 17 Nisan 2017 sisteminde ilan edilmesi 

6 MBY swavi ba~vurulaflnll1 velilerce e-Oklll Sistemi Uzerinden yaprlmast 24 Nisan-05 Mayls 2017 

OkulmiJdGrlUgiJnce ba$vuru saYlsma gore MBY SIt1aVll11 yapacak
7 24 Nisan-05 MaYls 2017komisyonun olu:;;turulmasl 

MBY Sll1aVlnm masl8 08-15 MaYls 2017 

Denizcilik meslek alanl11da ogrencinin 5agbk dUrUl1111I1Un istedigi 

alal1ll1 ogrenimine elveri:;;li oldugul1u gosterir saglJl( raporlarmll1 ve


9 08-22 MaYls 2017Y6netmeligin 31/5 maddesi geregi anne/baba gosteren beJgenin 

okul mGdlirliigiine/komisyona teslim edilmesi 


MBY sway sonuylan, 

Denizcilik meslek alanll1da saglJk raporlan, 


22-26MaYls 20 J 7 10 Yonetmeligin 31/5 maddesi anne/baba 111eslegini gosteren belgenin 

okul miidUrtUklerince e-Okul Sistemine i~Jenmesi 


ATP ve AMP meslek alanlanna ait tercihJerin veli,lerce ya da EK-l ve 
EK-2 yi doldurarak tercih ba~vurusu veli ve/veya okull1lUdUrlUgUnce 15-26 MaYls 20 17 
bireysel ba$vuru ekralllndan tercihlerin yapdmasl 

n 

ITercih b~vurulafll1ln okul mUdllrlUgUnce e-Okul Sisteminde 
15-29 Mayls 2017 12 Onaylanmasl 


9 uncu sll11fogrencilerinin del'S puanlannll1 e-Okul sistemine giri$inin 

07 Haziran 2017 13 yapdl1lasJ ilfin son gUn 

09 201715:00Yerle:;;tirme sonuylartl1ln e-Okul Sisteminde ilanl 1:4 
; ,t" 

til Nih -
Meslekl ve Teknik Egitim Genel MUdCtrlllgU 



Anqtiolu Tekllik/Arwdolll Meslek Program/arl1ldn Alalla Ger;i~, TercilJ ve Yerle~tirme e-f(/Iavuzu 

GENEL 

1.1 	 ANADOLV TEI<N j';IESLEK PROGRAIV1LARINDA 
ALAf\LARI!,\A . 

";; ,. Mesleki ve teknik ortaogretim kurumJannm ATP/AMP 10 uncu slt1lf meslek alanlanna 
geyi~ i~lemleri 9 uncu Sltllfll1 sonunda C;::ah~ma Takvimine ve a~aglda belirtilen esaslara gore 
yapJlacaktlL . 

Bu kdavuzdaki esaslar 2017-2018 egitim-ogretim Ylli iyin geyerli olacaktlr. 

Veli ve okul nrUdUrlUgU, 2017 ATP ve AMP Alana Geyi~, Tercih ve Yerle~tirme 
e-KJlavuzunun yaYll1lanmasl lie birlikte bu Kdavllzda belirtilen hukUmJeri kabul etmi~ 
sayIi acakt I r. 

Mesleki ve teknik Anadoiu liseleri lie diger ortaogretim kurumJaflJ1ln 9 uncu sll1lf 
ogrencileri, ATP ve AMP bLinyesindesi l1Ieslek alanlanna ilgili meslegin ~aIilannl ta~ll11alan 
halinde ba~vurabilirleL 

AT? ve AMP meslek alanlanna geyi~Jerde ogrencinin sagllk durumunul1 geymek istedigi 
alanll1 ogrenimine elveri~[i oimasl esastlr. Sagllk durumunun geymek istedigi aJanlO ogrenimine 
elveri~li olmadlgl sonradan tesbit edilen ogrencilerden programll1 ozelligine gore saglIi<lsaglIlc 
kurulu raporu istenir. lstenen raporu temin edemeyen ogrenciler en gey 10 uneu smIf' birinci 
donemin somma kadar durumlanna uygun ba~ka meslek alanlanna yonlendirir. 

9 unCli slnlfta kayna~tlrma yoluyla egitim ve ogretimlerine devam eden BEP Ii ogrencilerin 
ATP ve AMP meslek alanlanna geyi~lerinde tercih yaptmlmayacak olup merkezi 
yerle~tirmeden sonra TlItlye Yerle~tirme ve Nakil Komisyonu tarafll1dan ikamet adresleri 
dikkate almarak ozelliklerine uygun meslek aianllla her bir ~ubede lIei ogrenciyi geymeyecek 
~ekilde yerle~tiri leeektir. 

Ozel egitim alt sll1Jtlannda okuyan ogrenciler iyin alan tercihi yaptmlmayacak olup bu 
durumdaki ogrenciler yine ozel egitim alt smdlannda egitimlerine devam ettirilecektir. 

1.1.1, ATP ;VIESLEK A!,A~LARI 

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programianna geyi~ iyin ortaogretim 
kurumlannll1 9 lIncu SIlllfll11 dogrudan geyen ve ydsonu ba~an puanl en az 70 olan ogrenciler 
ba~vurabiliL 

Ogrenciler, 9 uncu sJnlf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, TUrk Dili ve Edebiyatl 
(BakanlIg1ll1lz Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanl1glll1l1 29107/2015 tarihli ve 59 i Ie 63 saYlli 
Karan Geregi "Oil ve Anlatlm" lIe "Turk Edebiyatl" derslerinin "Turk Dili ve Edebiyatl" adJyJa 
birJe~tiriJl11esi) derslerinin yllsonu ba~an puanlan toplamll1ll1 aritmetik ortalamasl11a gore 
slralal1JrJar ve olu~an puanlanna gore yerle~tirilirler. 

9 uncu slI11fYlisonu ba~an puam e~it olan ogrencilerden slraslyla Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Turk Dili ve Edebiyatl derslerinin yllsonu ba~an puanl yUksek oJanlara oncelik verilir. 

ATP meslek alanlannl sCyrnek isteyen ogrenciler, kendi okullan ve diger okullarda buillnan 
alallJan da tercih edebileceklerdir. 

Denizcilik ATP miiracaat edecek ogrenciler Madde 1.2 Denizcilik Alanma Ba~vurll 
~alilarllll ta~lmasl gerekmektedir. 

1.1.2. AMP MESLEK A.LANLAIUNA" 

Alana yerle~tirme pllal1l, ogrencinin ortaokul sll11fiannln yIisonu ba~an puanlannll1 
aritmetik ortaJamas1l11l1 %40'1 ile 9 ·uncu s1l11f yilsol1u ba~arJ pUanll1111 %60't toplanarak 
belirlenir. 

AMP mes1ek alanlanl1l seymek isteyen ogrenciler, kendi okulian dl~ll1daki diger okullarda 
bulunan alanlan da tercih edebileceklerdir. 

Meslek! ve 
_.. 

Teknik Egitim Genel MlidUrlUgU 



Anado/u Teknik/Alladolu Meslek Programlarmda Alana Ge9i~, Tercill ve Yerle~tirme e·K,lavuz(1 

Anne ve/veya babasll1a ait yaJI~lr durumda bir i~yeri bu!unanlar istemeleri halinde; i~yerini 
ve meslegini ilgili meslek kurulll~lafindan belgelendirmeleri ~artlyla bu i~yerjndeki meslekle 
ilgili alana tercihJeri dogruitusunda yerle~tirl11e yapIiacaktJr, 

1.2 ALANINA 

1.2.1 OgrcIlcHerill Denizcilii( alamm tercill edcbilmek ve ;\i,.,r,'l,.inl giirebilmek 

ATP ve AMP i91n MBY sll1avtnda ba~anl! oimaSI, 

Genel ba~vuru ~artlann!l1 yanll1da Ula~ttrlna Denizcilik ve Haberle~me Bakanllgl 
"Gemiadamlan Sagllk Yonergesj" jle belirlenen denizde I~maya engel te~kil edebilecek 
herhangj bil' hastaltgInIfl buiunmamasl, 

Sagltk durumJarll11l1 denizcilik ogrenimine ve meslegin yUrUtUlmesine elveri~Ji oldugUllu 
belirten "Gemiadlml Sagl!k Raporu"nun, SaglIk BakanlIgJ Hudut ve Sahiller Genel 
MUdilrlilguniln http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSagliklslem!eri adresinde yer alan 
"Gemiadamlannm Genel ve Periyodik Sagllk t~lel11ini Yapmaya Yetkili Ozel ve Resmi Saghk 
KUflllu~lan" b~IIgI altlnda bulLlIlan yetkilendirill11j~ resml ve ozel sagIlk 
kurum/kurulu~lartndan al111masl, 

Erkek ogrencilerin 140,5 santi metre, klZ ogrencilerin 144,5 em klsa 01 mamas 1 

~artlan araml'. 

MBY smavmda ba~anh oldugu halde saghk!1artlanlll ta!1lmadlgl an]a~dan ogrenciler 
DenizciIik alam i~in miiracaat edemezler. 

2. MHY SfNAVl 

2.1 	 iVIHV Smav Komisyonmwfl OlmiUIuli 

Slnav komisyonu; okul mtidUrtin\ln ba~kal1lIgll1da ogrenci i~lerinden sowmlu mUdUr 
yardlmcIsl, ilgili meslek alam 6gretmeni, beden egitimi, yabanel dil ve rehber ogretmen iie 
gorevlendirilecek doktor ve sekt6r temsilcisindcn olu~turulur. 

Okul mtidurluklerinee ba~vuru saYlslna gore birden fazla komisyon olu~tuw!abi1ir. 

2.2 	MIl" SWHVl ESlishm 

Denizeilik alanlna ait MBYsIIl8vlal'l a~agldakj esaslara gore uygulanlr: 

() 

6-7 k>2, fazla 1 
::.; 
,
-' 

F:;iit ',<1 da I kg f~vla 4
5 

3--4 kg, cksik 6 

5-.-(1 k,L: cksik 
 7 

7-8 kg; eksik 
 8 


9-10 kg eksik 
 9 

11--15 kg eksik 
 10 

9 

17 kiC (''':::ii< 

16 kgcksik 

8 

7 


19J:g eksik 
 6 
20 kg eksik 5 

2 J kg cksik 
 4 ., 

.)22 kg cksik 

t 1! 

MesIck! ve Teknik Egitim Gene! MlidUrlUgU 
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'Anadolu TeknikjAnadohl Mes/ek Programlarmda Aluna Gcrili, Tercih ve Yerle~tirme e-f(I!avuzu 

Ta blo-l : Boy-Kilo ili~kisi Puanlama Tablosu 

2,2,1 Smava Hazlrhk 

Ogrenciler $ort ya da mayo giymi~ olarak SlDava allnlr. Ogrenciierin boy ve kilolan 
olc,:UIUr. Ogrenci sagllglt1lD MBY smaVllla girmesine te~kil edecek bir dUfUl11U olup 
oJmadlgl (kaJp railatslzJ yUksek tansiyon vb) komisyondaki doktor tarafll1dan degerJendirilir, 
Sagllk YOI1Unden Sll1aVa giremeyecek durumda olanlar velilerine bildirilir. 

": 
~ ; ; 

2,2.2 Yll~-Boy-Kilo Oranlan 

Ogrencinin, ya~ ve boy (ayakkabls1z) oram en az a~agldaki tabJoda belirtiJdigi $ekilde 
olmalldl1', 

Tablo-2 , einsiyete GoreYa~ ve Boy Kar~tla$t[rl11a Tablosu 

2.2.3 Beden Y c[crlilij?;i 

Ogrencilerden aglrltgl, boy olyUsUnUn santimetre oJarak son iki rakaml11dan 10 kg fazlast ile 
25 eksigi araslnda olanlar denizcilik alanll1a kabul edilebillrler. 

2.2,4 Mckik (Sit-lips) 

ensede, S1ftUstli yatl~ vaziyetinde, bacaJdar biti~ik ve vaziyette, govde yerden 
kaldmJarak one egilip gogUs bacaklara degdirilir (ba~ kar~lya bakar), tekrar ba~lama durumuna 
geyilir. 

Toplam puan 10 olup, erkek ogrencilerin en az 6 mekik hareketi yapmasl gerekir. 

Tablo-3 : Mekik Puanlama Tablosu 

Meslek! ve Teknik Egitim Genel MildliriligU 
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Anado/u Teknik/Anado/u Meslek Programlarmda Alana Geri~', Tercill ve YerleJtirme e·KllavuZ[l 

2.2.5 ~mav (Push-Ups) 

Kollar omuz geni~liginde aylk ve gergin olarak eephe vaziyeti duru~tan gogUs zemine 
yakla~tlrtllr ve yeniden ba~lama vaziyetine donUIUr. 

Topiam puan 5 olup ogrencilerin en az bir hareket yapmasl gerekir. 
KIZ Cigreneilere ~II1av hareketi yaptIrIlmaz. Bll uygulamalar yerine fiziki gorUntim 

degerlendirme puanl 30 olarak dikkate alullr. 

') 

.J 

2 

Tablo-4: Smav Puanlama Tablosu 

3 

2.2.6 Barfiks 

Alttan w;:ranarak. bar ser~e tutu~uyla tutulur, kollar ve v(jeut gergin. baeaklar biti~ik 

durumda, vUcut omuzlar bar hizasIl1a gelineeye kadar yekilir ve tekrar ba~lama durumuna geyiJir. 
Hareket yaptllrken baeaklardan hlz almak, havaYl tekmelemek, inerken kollan tam getirilmek 
istenen hizaya yekmemek testl geyersiz ktlar. 

Toplam puan 5 olup, ogreneinin en az bir hareket yapmasl gerekir. 

KIZ ogrencil ere barfi ks hareketi yaptIrlll11az. Bu uygulamalar yerine fiziki gortintim 
degerlendirme puanl 30 olarak dikkate aillm. 

.) 

.j 3 

TabJo-5 : Barfiks Puanlama Tablosu 

2.2.7 Durarak UZI1Il Atlama 

Ayaklar biti~ik. hareketsiz duru~ pozisyonunda, ellerden hlz allnarak Slyral1lr. Toplam puan 
10 01 up, erkek ogreneilerin en az 130 em, klz ogreneilerin en az 110 em atlamasl gerekir. 

Tablo-6: Durarak Uzun Atlama Puanlama Tablosu 

MeslekT ve Teknik Egitim Genel MUdurtUgU 



Anarlo(u Teknik/Anadolu Meslek Program/orinda Alano Ge(:i~, TerciiJ ve Yerle9tirme e-Krlavuzu 

2.2.8 Fizil.:sel 

Komisyon Uyeleri fiziki gorunu~e ili~kin puanlan ayn ayn verirJer. Ogrencinin fiziki 
g6rUnli~ pualll, komisyon Uyelerinin vermi~ oktugu puanlann aritmetik ortalamasllldan olu~ur. 

'{idi~ il~: belirli bir dliztabanl!k bulunup bulunmadlgl, 

Dogrti Juru~: 6grencilerde kemiginin bedensel hareket ve 9all~malafl iJe 90k iJeri 
derecede gorlinU~li bozacak kadar geki1 bozuklugu yapan egrilik ya da gekil bozukluklan 
(asimetri, geni~ kavisli akaJyozJar) sabit ve a~1fI lardos, 90k keskin a91 gosteren kifos durumu, 

(]brmc: gozlin bid sag-lam olmak ;>artlyla zaYlf goren, gorme gliclinlin 51 J0'dan az oi mamas I 

ve n:nk U)riLigli hulul1InarnaSL 

Bii* \;: neil.' rilmi~ :iira!yaralanma ve cerrabi mUdahaJeye bagIt ~ekil 
bozukJugu ile yUzUn her iki tarafl!1ln simetri durul1lu, 

Tns~an dudag,1 ya da dudaklar gevresinde ve dudakta Yllilk, yaralanma ve diger nedenlere 
baglt ~ekil bozuklugu, 

~i;>kinlik, iz btrakan kmklar ve altll)armak durumu, 

bozukluklan ile konu9maYI bozan tUm di;> noksanhgl, 

VUcutta (kri dolaYl meydana gelm!9, estetigi bozan yara, yanJic izleri, 

Komisyonda bulunan doktorun ogrencide bulunmasl gereken diger Qzellilder haklondaki 
uyanlan 

dikkate ahnarak puanlama yapillf. 

Fizilcsel gorilnU~, klzlarda 30 puan, erlceklerde 20 puan tizerinden degerJendiriJir. 

2.3 Giri~ SWMVI Puam 

MBY Sll1aV1l18 yagnlan ogrencilerin YEP' leri en yUksekten en dogru S1ralal1lr. Bu 
siraium8 sonunda, en yUksek puandan ba~lanarak puan tam say lSI esas allllmak suretiyle geriye 
dogru 10 puan grubu oll1$turulur. Her grubun PU(111 degeri 2 olup en yU!csek puan grubuna 20, en 
di19Uk puan grubuna da 2 pU(1n takdir edilerek Sinav degerlendirme pllam bulunur. 

A~agldaki tabJoda ornek bir degerlendirme gorUlmektedir. 

Tllblo-7 :YEP Puanlama Tablosu 

-
Meslekl ve Teknik Egitim Genel MUdilrlUgU 



Anmioiu Tekllikllliludoiu Meslek Programlarllldo Alalla Geri~, Tercih ve Yerle9tirme e-Kllavuzu 

2.3.1 Ortaokul Suuf1annm VlIsonu Pumllarmm Aritmetik Pmm 

Tablo-8 :YBP Puanlama Tablosu 

2.3.2 MBV SmllVl Tablosu 

~~;, ~ '"-~-~ ~--- - -~- ~"''''~- ~ ·'""1"""-"H~-~~--;-"""'~y,~~~,~""...,~~~-~~.,-, 1'!~~-"'-""7"31"~~-<~"""'~ -" ~ or-r-r'"-- -
,'.:; DEaE.LE'NU:IRME,mTt\stMu~~>;.P·..:' .' !f' ,,' ~ !;', ·11 ; E~' : 

_ .""~_~_ ~~_~__ "'.~ -~: _ ':~~: _____" " _...~,,<'~4L~~"~ _Jk ~_. __.. _~~:I_JL__ __ _~_ 

Boy-Kilo-Ya~ Ora1ll JO 10 

Beden :0 30 

Fiziki G(jrUllum 30 20 

Giri~ SIf1~1V! 20 

20 

TOPLAM 100 

Tablo-9 :MBY Degerlendirme Tab!osu 

KOl11isyon iiyelerinin verdigi puanlanll aritmetik ortalamasl alll1arak ogrencinin MBY puam 
bulunur. Ancak MBY Sll1aVI sonucuna gore saghglllin denizcilik meslek alanlllda gorev yapmaya 
uygun oimadlgl saglIk raporuyJa tespit edilenler lie ozel ba~vuru ~art1l11 t~lmadJgl sonradan 
belirlenenler, ba9an olsalarda ilgili alanda ogrenim goremezler. 

MEY smaVI Ea~'arzlzIEa~'arzslz olarak degertendirilir, 55 ve iizerinde alanlar ba~'crrJlI sayz!lr, 

MEY smavma katz/an ogrenciler veti dilekc;esiyle kayltll oldugu okul mildilrliiiZilne ba:jvuru 
yapmalan durumunda MEY smavma girdigt ve saglzk raporu aldlg! gunlerde Ydnetmeligin 
36/3 maddesine gore izinli sayilacaktlr. Devarm'lZlIklar e-Okut sistemine izinli olarak i!jlenecektir. 

3 

Mesleki ve teknik oliaogretim kurumlannda Bakanhk9a alan/dal a9ma onayl buJunan ATP ve 
AMP nm 10 uncu Slnlf seviyesinde meslek alanlarma almacak ogrenci sayIian; sektOrtin ihtiyacl, 
9aJI~ma ve kapasite durumu, okulun fiziki ~artlan, ogretmen saYlsl ve 9 uncu slnlf ogrenci sayIlan 
dikkate almarak belirlenecektir. 

e-Oklll Sisteminde meslek alanlanna; ATP'deher alan iyinen az bir ~ube, AMp'de ise 9 uncu 
slIllf ogrenci saYlsIIldan az olmamak lizere her alan iyinen az 10 (on) ogrenciJik kontenjan 
tanll11l anacaktlr. 

Sagl1k Hizmetteri alanll1da ogrenim goren 10 uncu s1l11f 6grenclleri okul yonetimi tarafmdan 
11 nei SII11fta dala yerlc9tirilirken; 10 uncu sII11ftaki ogrenci saYlslllln %15 ini Ebe Yardm1clilgm8, 
%30 unt) Hem~ire Yru'dll11cllIgllla ve %55 lni Sagltk Balom Teknisyenligine yerle9tirilecektir. 
Ancak bir dalda egitime ba~lanabilmcsi 1yin en az 8 (sekiz) ogrencinin kaYltlI olmaslgerekmektedir. 
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4 

Tereihler 15-26 MaYIS 2017 taribleri araslI1da yapJ!acaktlr. 

Tercih j~lemleri veli tarafll1dan bireysel olarak e-Okul Sistemi Uzerinden yapIJacaktlr. Ancak 
internetten ba~vuru yapamayan veliler iifin EK-l ve/veya EK-2 formJarlD doldurulup imzall olarak 
okul idaresine verilmesi durumunda veli adllla okul idaresince de bireysel ba~vuru ekranll1dan 
ba~vuru yapIlabilecektir. 

Tercih ba~vurusu, ilan edilen mesiek alanll1In tercih kodunun adaYIl1 oneelik SIraSll1a gore 
sisteme girill11esiyle olaeaktJr. 

9 uncu sll1lf ogrencileri mutlaka AMP i9in tereih yapacaktlr. ~artlan tutan ogrenci ler istemeleri 
halinde ATP i9in tereih yapabilirler. AMP ve ATP iyin tercih yapillrken ayn ayn tercih formlannda 
en fazla 15 ~er tereih yapdabilecek olup ogrenciler ogrenim gordukleri okulun dl~lI1daki okul ve 
alanlan tercih edebi leceklerdir. 

AMP de tercih yapan ogreneiler tercihleri arasll1da bulunan okul ve alana yerle~emedikjeri 
takdirde kayltll bulundugu okulun 10 uncu sII11f alanlannda bo~ bulunan kontenjanlara puanian 
dikkate aiinarak okulmUdUrlUgUnce yerle~tirileeektir. 

MBY SlilaVI ile ogrenei alacak denizcilik a[anll1l tercih edecek ogrencilerin kIlavuzda belirtilen 
tarihlerde bu slJ1avlara girmi~ olmalan gerekir. Slnava girmemi~ olan ya da smavda ba9anslz alan 
ogrenciier ile olumlu sagllk raporunu alamayanlar denizcilik alanm! tercih edemeyeceklerdir. Bu 
durumda olan adaylara oklliunda gidebileeegi ba~ka bir alallln bulunmamasl durumunda diger 
alanlan tereih etmeleri iyin e-Okul Sistemi izin vereeektir. 

Okullannda sadece I (bir) alan bullll1an ogrenciler mutlaka ba~ka okul ve aJanlan tereih etmek 
durull1undadlr. 

Bireysel ba~vuru yapmaYlp EK-l ve EK-2 form Ian 111 teslim etmek suretiyle ba~vuru yapacak 
alan adaylann tercih biJdirim formlarJl1In e-Okul Sistemine hataslz ve eksiksiz olarak girilmesi okul 
mUdUritigUnun sorum]u]llgundadlr. 

e-Okul Sistemine meslek alal1l tercihleri girilmemi~ ogrenciler merkezi yerle~tirme lie 
yerle9tirilemeyeeeginden tUm ogrenciierin tereih yapmasI saglanacaktlL 

Yapdan tereih ba~vurulan okul mUdUrlUgli tarafIIldan e-Okul Sisteminde onaylanacaktlf. 
Tercihlerle ilgili varsa her tUriu dUzeltme onaylama l~lemlnden onee yapdacaktlf. 

e-Okul Sisteminde onaylanan tercihlerin ylktlSI allilarak okul mildUrlUgu yetkilisi ile veJi 
taraftndan imzalandd<tan sonra ash okulda saklanacak ve bir nUshasl imza kar9i1Jgl veliye 
verilecektir. 

Tercih ve yerle~tirl11e ile ilg!li 
adreslerinden ba9vuru, 

https:II~-okl!l.meb.goV,1Ladresinden yapllacaktlr. 

bilgilen
tercih 

dirmeler 
ve yer

http://w
le~tirme 

ww.meb.gov.tr. 
i~lemleri lse 

5 

Tercih ba~yurusunda bultJllan ogreneilerin. puan iistUnlugU ve tercih slralan dikkate allnarak 
yerJe9tirme i~lemi yapdacaktlr. 

Ogrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerle~mi~ ise AMP tercihleri dikkate 
ahnmayacal{tlr. ATP tercihlcrine yerle~ememesi durumunda ise AMP tercihled puan 
iistiinlUgii ve tercih Slrasma gore degerlendirilecektir. 

Yerle~tirme i~lemi tamamlandlktan sonra ATP ve AMP alanlannda kontenjal1 a91g1 oimasl 
halinde diger ortaogretil11 kurumlanndan ilgiIi programa/aJana geyi~ ~artIaflnt ta91yan ogrenciler, 
Yonetmelik esaslanna gore nakil yoluyla gelebileceklerdir. 

Yerle~tirildigi alam degi9tirmek isteyen ogrenciler kontenjan aylgl bu\unmasl durumunda 
kO~lI11anl1l ta~ldlkJart alanlam lO uncu SJl11fta birinci donemin sonuna kadaralan degi9tirerek de geyi~ 
yapabilirler. 

Meslekl ve Teknik Egitim Genei MudlirlUgu 
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10 uneu slmfta MBY smaVIyla ogrenci alan Denizeilik Alum He Saghl{ Hizmetleri alamna 
diger alanlardan ge~i~ yapIlmuz. 

6 Vfm ESOI'; ,ARIN1N 

A TP ve AMP yerle~tirme sonllylan 9 Haziran 2017 saat 15:00 da Han edilecektir. 

Sonuylar hllPs;//e-okul.meb.£ov.tr ve Veli Bilgi lendirme Sisteminden duyurulacaktlr. Aynca 
8383 Mobil Bilgilendirme Servisine Uye olan velilerin cep telefonlanna ktsa mesaj (SMS) 
gonderilecektir. 

7 OKUL YAPiLAC~K 

ATP ve AMP meslek alanlart hakklnda "OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL T ANITIM 
BiLGiLERi"nden de yararlanllarak, 9 unClI Slnif ogrencilerine slnlf rehber/rehber ogretmenlerince 
konuya ili~kin rehberlik ve bilgilendirme toplantlsl yapmak, 

ATP Ve alana yerle~tirme i~ ve i~lemleri hakkmda "OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL 
T ANITIM BiLGiLERi"nden de yararlanarak, 9 uncLl simf ogrenci velilerine biJgilendirme 
topiantlsl yapmak, 

Ogrencilerin elektronik ortamdaki i~lemlerini yapmak Ozere en az bir mUdUr yard,mcisl 
gorev lendi rl11ek, . 

ATP ve AMP meslek alanlanna ait kontenjanlan e-Oklll Sistemine zamanillda ve istenildigi 
~ekilde ginnek, 

MBY slllavlyla ogrenci yerle~tirilen alanlar iyin MBY SlllaVI ba9vurulannl e-Okul Sistemine 
i~lemek, 

Ba~vuru saYlsma gore MBY smavml yapacak komisyol1u ya da komisyonlan oJll~tllrmak ve 
beliliilen takvime gore smavlann yaprimasllli saglamak, 

Denizcilik meslek alfll1l11da ogrencilerill saglIk durumunun geymek istedigi alanlll ogrenimine 
elverj~li olduguI1u gosterir sagllk raporlanl1ll1 teslim edilmesini sagiamak, 

MBY sII1av S0l1u9,larr, Gemiadaml OILir Sagllk Raporu ile anne/baba meslegi bilgilerinin e
Okul Sistemine i~lenmesini saglamak, 

9 uncu slmf ogrencilerinin defs puanlannll1 stiresi iyerisinde e-Okul Sistemine glri~inin 

yapilmaSlllJ saglamak, 

MBY Sll1aVJ veya mUracaat edecegi alanla jlgill saglIk raporu almak lYln diJekyeyle ba~vuru 
yapan ogrencilerin devamslzliklannl e-Oklll Sisternine izinli olarak i~lemek. 

8 O!(LL ,GiLE 

Meslekl ve teknik ortaogretim kurumlannda uygulanmakta alan meslek alanlannll1 OKUL, 
PROGRAM, ALAN VE DAL TANlTfM BILGtLERf http://mtegm.ll1eb.gov.tr He 
http://mcgep.meb.gov.tr adreslerinde yer almaktadlL 

!.1' 

Mesleki ve Teknik Egitim Gene! MUdUrlUgU 

I 

http://mcgep.meb.gov.tr
http://mtegm.ll1eb.gov.tr
http:hllPs;//e-okul.meb.�ov.tr


Anuda/u TekniklAlludaiu Mes/ek Pragramlarmda Alalia Ge9i~, Tercih ve Yerle~tirme e-Kllavuzu 

ATP VE AMP MESLEK ALANLARINA BASVURU SURE<; HARiTASI 
(Yoneticileriyin) 
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Wlladolu Tekllil(/Alladolu Meslek Programlarlllda Alalla Gerill, Tercih ve Yer/e$tirme e-Kllavuzu , 
! 

EK-l 
ANADOLU TEKNiK PROGRAMINDA ALANA GE<;i~ 

TERCiH BiLDiRiM FORMU 
(Bu form internet iizerinden tercih yaplImayan veliler i~in tasarlanml~tlr) 

, 

l' 

, 

OCRENCi BiLGiLERi 

: IT.C. Kimlik No I Slnlfl ve 
$ubesi 

Adl Sovadl I Okui No 
ALAN TERCiHLERI 

(Kendi Olwlunda ve Dioer Okullarda Bulunan Alanlar) 
81RA I Tercih Kodu Oku} Adl Alan Adl 

1. 
2. i 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. i 

8. 
9. 
10. 
II. 
J2. i 

13. 
14. 
15. 

I 

! 

I 

DSaglik durumum seytigim meslek alanlarmda ogrcnim gormem iyin uygundur. 

ArrJldamalar: 

Y onetmeligin 30 'uncu maddcsine gore: 
l. 	 Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlannda aJana geyi~ yapmak 

ogrenciler ba~vuru yapabilecck, aneak ortaogretim kurumlafll1ln 9 uncu SI11I1'1111 dogrudan gCyen ve 
ydsonu ba~an puam en az 70 olan ogrencilerin ba~vurllia!'l geyerli saydacakttr. 

2. 	 Ogrenciler, 9 uncu s1l11fMatematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Turk Dili ve Edebiyatl derslerinin yJlsonu 
ba~an puanlan topla1l11111n aritmetik ortalamaslna gore yerle~tiriliL 9 UIlCll smlfydsonu ba~an plIam e~it 
olan ogrencilerden siraslyla Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji lie TUrk Dili ve Edebiyatl dersinin 
yllsonu ba~art puam yLiksek olanlara oncelik verilir. 

3. 	 Anne ve/veya babasllla ait yalI~lr durumda bir i~yeri bulundugunu ve i~yeri ile ilgili mesiegini, meslek 
kurulu~lal'lndan belgelendiremeyenler degerlendirmeye almmayacaktlr. 

4. 	 Denizcilik meslek alanl!1[ tercih edebilmek iyin MBY slI1avlllda ba:;;anll olma ~artl aranacaktlr. 
5. 	 Denizcilik meslek alanlll! tercih eden ogrencinin Gemiadaml Olur Sagllk Raporunun olmamasl halinde 

ilgill alana yerle~tirme yapilmayacaktlr. 
Tercihler taraflllllzdan kontrol edilerek sisteme giril1lli~tir. .. ..1 ... .120 17 

Ogrencinin Velinin MtidUr Yardlmclsi 
Adl Soyadl Adl Soyadl Adl Soyadl 

imza lmza irnza 
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ANADOLU MESLEK PROGRAMINDA ALANA GE<;IS 

TERCIH BiLDiRIM FORMU 


(Bu form internet iizerinden tercih yapamayan veliler i~in tasarlamlll~tlr) 


I 

OCRENCI BiLGiLERi 
T~;KilJllikNo I ISmlfl ve Subesi 
Adl Soyadl I lc5kul No 

ALAN TERCiHLERi 
(I<cndi Okulunda YC niger Olw)hwda Blilunan Alanlar) 

! Okul Adl Alan Ach 

. ! 

I ': 

3 i 

: 
I i 

6. I 
7.. I 

·8. J i 
9~ I 

1-. 

14. 

12. i 
13. I 

15. 

! 

! 

DSagltk durumum seytigim meslek alanlannda ogrenim gormem iyin uygundur. 

A£lklamalar: 
) . 

Alana yerle~tirme puanl, ogrencinin ortaokul sl)llflannm ydsonu ba$an pllaniannm aritmetik ortalamasJl11l1 
%40'1 ile 9 unCll Slllif ydsonu ba;;:al'l pualllllln %60'1 alll1ll1ak suretiyle elde edilecek toplama gore 
yapt/acaktlL 
Denizcilik meslek alanll1l tercih edebilmek i9il1 tvlBY slI1avlnda ba~al'llI olma $artt aranacakttr. 
Denizcilik mesick aianllll tercih eden ogrencinin Gemiadaml Olllr Sagl!k Raporullun oimamasl halinde ilgili 
alana yerle~tir!l1e yapdmayacaktlr. 
Anne ve/veya babaslna ait yalI$lr dllrumda bir i~yeri bulundugUl111 ve i$yeri ile ilgili meslegini, meslek 

., kurlllll$lartndan belgelendiremeyenler degerlendirmeye alll1mayacaktlL 
:5. 10 lInel! s1I11f birinci donem somma kadar ogreneiler, nakil yoJuyla alan degi~tirerek kontenjan a<;agl olan 

diger okullardaki istediklerl alanlara geyi$ yapabileceklerdir. 
6. Ogrenim gordGgU okul ve diger okullardaki alanlardan en fazla 15 tercih yapIJabilecektir. 

Tereihler tarafllnlzdan kontrol edilerek sisteme girilmi~tir. ., ..1 ... .12017 

Ogrencinin Velinin Mildilr YardlmclSl 

Adl Soyadl Adl Soyadl Adl Soyadl 
imza lmza fmza 


