
T.C. 


MU$ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mudurlugu 


SaYI : 94414164-21O.99-E.5226179 17.04.2017 
Konu : Anadolu Teknik/Anadolu Mesiek 

Programlannda Alana Geyi9 , Tercih ve 

Yerle9tinne i9lemi 

.............................. KA YMAKAMLIGI 

ilye Milli Egitim MildfulUgU 

........................... Lisesi Mudurliigu 


Bakanhglmlz Mesleki Ve Teknik Egitim Genel Mildilrlilgilniln 13.04.2017 tarih ve 
5100731 saYlh "Anadolu Teknikl Anadolu Meslek Programlannda Alana Ge'ti~ , Tercih 
ve y erle~tirme i~lemi "He ilgili yazlSl ekte gonderilmi9tir. 

2017 -2018 egitim-ogretim yllmda Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlannda mesiek alanlanna geyi9 i9lemierinin ekte gonderilen yazi dogrultusunda 
yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 

Milli Egitim MildUril 

Ek: 
ilgi yazl (1 Sayfa) 

Dagltlm: 

lye Kaymakamhklan ilye MEM Mud.ne 
Merkez Tilm Ortaogretim Okul ve Kurum MudilrlUklerine 

Adres: Aynnnh bilgi it;:in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e..posta: Fales: 

Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalanmwllr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3cOc-63b8-32e5-83fO-b5fO kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLLl EGiTiM BAKANLIGI 


Meslekl ve Teknik Egitim Genel MiidiirliigO-


Sayl : 90757378-21O.99-E.5100731 13.04.2017 
Konu : Anadolu Teknikl Anadolu Meslek Programlannda 

Alana Geyi~, Tereih ve Y erle~tirme i~lemi 

DAGITIMLI 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurlugunun 17/0312017 tarihli ve 907573781 

21O.04-E.3562299 saYlh yazl ve eki K.11avuz. 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmm Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlannm 10 uneu smlf meslek alanlanna geyi~ i~lemleri ilgi (a) Yonetmelik hiUdimleri 
yeryevesinde hazlrlanan 2017-2018 egitim-ogretim Ylh Anadolu TeknikiAnadolu Meslek 
Programlannda Alana Geyl~, Tercih ve Yerle~tirrne e-Kllavuzu'nda belirtilen esaslara gore 
yapilaeagi ilgi (b) yazl ile bildirilmi~tir. 

ilgi (a) Yonetmeligin 38 inei maddesinde "Ortaogretim kurumlan arasmda nakil ve 
geyi~ler, ogrencinin okula yerle~tirrneye esas puam dikkate ahnarak aylk kontenjan bulllnmaSI 
halinde puan ustUnlugune gore yaplhr " denilmektedir. Bu nedenle; 

2017 Ylhnda Anadolu teknikl Anadolll meslek programlarmda ogreneiler alana 
yerle~tirilirken; kendi okulu dl~mda b~ka bir okulu tereih etmek istemesi durumunda 
ogrencinin ortaogretime yer]e~tirrne esas puam, tercih edilen okullann 2016-2017 
egitim-ogretim Ylhndaki 9 uneu slmftaban puanma e~it ya da biiyUk olmasl halinde tereih ve 
yerlel?tirrne i~lemi yapdaeaktIr. Soz konusu aylklamamn resmilozel tUm ortaogretim 
kurumlanna duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini arz/riea ederim. 

Recep ALTIN 

Bakan a. 


Genel MudfuV. 


DagltIm: 
- Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdfulugu.ne 
- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mudurlugu.ne 
- Bilgi i~lem Dairesi Ba$kanhgma 
- B Planl 

Adres: Mim Egitim BakanIJgl Ataturk Bulvan No:98 06648 KlZllay-ANKARA AyTl11tJh bilgi ii(in : Klymet TORKBEN 
Telefon No: (0312) 413 12 52 Faks No: (0312) 425 19 67 Sef 
e-posta: mte orrrenciisJeri(mmeb.gov.tr .internet Adresi: htlu!jmtegm.meb.gov.tr Te\efol1 No: (0 312) 413 l2 43 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanml~hr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden le97-9d37 -3f16-a4fl-fa9f kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:Mudurlugu.ne
http:MUdfulugu.ne


T.C. 

MU~ vALiLiGi 


il Mill! Egitim Mudurlugii 


SaYl : 94414164-210.04-E.3643500 20.03.2017 
Konu : Anadolu Teknik/Anadolu Meslek 

Programlarmda Alana Ge<;i§ , Tercih ve 
Yerle§tinne e-kllavuzu 

.............................. KA YMAKAMLIGI 
il<;e Milli Egitim Mudurlugu 

........................... Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Mudurlugu 


Bakanhglmlz Mesleki Ve Teknik Egitim Genel Mudurlugunun 17.03.2017 tarih ve 
3562299 saYlh "Anadolu TeknikiAnadolu Meslek Programlarmda Alana Ge~i~ , Tercih 
ve y erle~tirme e-ktlavuzu II ile ilgili yazlslekte gonderiImi§tir. 

2017-2018 egitim-ogretim YIImda Anadolu teknik ve/veya Anadolu mesiek 
programlannda meslek alanlanna ge<;i§ i§lemlerinin yazlmlz ekinde gonderilen Anadolu 
Teknikl Anadolu Mesiek Programlannda Alana Ge<;i§, Tercih ve Yerle§tinne e-Ktlavuzu'nda 
belirtilen esaslara gore yapllmasl hususunda ; 

Geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

Vali a. 


Milli Egitim Mudur V. 


Ek: 
ilgi yazl ve elderi (14 Sayfa) 

Daglt1m: 
il<;e Kaymakamhklan il<;e M.E.Md.ne 
Merkez Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul Md.ne 

Adres: Aynntlh bilgi is;in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Faks: 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile i\TIzalallml~tlr. http://evraksorgu,meb.gov.tr adresinden 7308-12a9-3e5d -b03e-9f4f kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu,meb.gov.tr
http:M.E.Md.ne


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mi.idiirli.igi.i 


SaYl : 90757378-21O.04-E.3562299 17.03.2017 
Konu: Anadolu TeknikiAnadolu MeslekProgramlannda 

Alana Ge9i~, Tercih ve Yerle~tirme e-KIlavuzu 

DAGITIMLI 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanligl Orta6gretimKurumian Y6netmeligi. 

b) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mi.idi.irli.iguni.in 15/03/2017 tarihli ve 90757378/ 
21O.03-E.3479506 saYllI Makam Onayl. 

Mesleki ve teknik orta6gretim kurumlannm Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlannm 10 uncu simf meslek alanlanna ge9i~ i~lemleri ilgi (a) Y6netmelik 
hUkiimlerine gore yapllmaktadlr. 

2017-2018 egitim-ogretim Ylhnda Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlannda meslek alanlanna ge9i~ i$lemlerinin ilgi (b) Makam OnaYl ekinde yer alan 
Anadolu Teknikl Anadolu Meslek Programlannda Alana Ge9i~, Tercih ve Yerle~tirme 
e-Kllavuzu'nda belirtilen esaslara gore uygulanmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim. 

~ennur C;:ETiN 

Bakan a. 


Genel MudurV. 


Ek: ilgi (b) Makam OnaYl ve eki (14 sayfa) 

DagltIm: 
- Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidi.irlugune 
- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidurlugune 
- Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgma 
-B Plam 

Aclrcs: Mill'l Egitim Bakanhgl Atatiirk Bulvan No:98 06648 Klzllay-ANKARA Ayrmhh bilgi ic;:in : Klyrnet TORKBEN 
Telefon No: (0312) 413 12 52 Faks No: (0 312) 425 19 67 ·Scf 
e-posta: mte ogrenciisleri(c11meb,gov.tr Internet Aclresi: hHp!!ll1tegtn.rneb.gov.tr Tclcfon No: (0312)413 12 43 

Bu evrak gilvenli. elektronik imza ile imzalannl1~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a 127 -5be8-3ee7-8390-03e4 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http:Mi.idi.irli.iguni.in


T.C, 

MiLL! EOtttM BAKANLIGl 


MesJeki ve Teknik Egitim Genel MtidtirHlgti 


SaYl : 90757378-210.03"E.3479506 15.03.2017 
Kouu: Auadolu TekllikiAnadolu MeslekProgramlartnda 

Alana Geyi~, Tercih ve Yer1e~tinne e-Kllavnzu 

BAKANLIK MAKAMINA 

llgi: MiIli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kl.lrumlan Yonetmeligi, 

Mesleki ve tekllik ortaogretim kummlanmn Anadolu teknik ve/veya Anadolu meslek 
programlanmn 10 uneu slUlf meslel< alanlanna ge9i~ i~lemleri ilgi Yonetmelik huktimlerine 
gOre yapllmaktadlL 

Genei Mtidurlugumuzce; alana ge9i~, tereih ve yer1e~tirme i~lemlerinin e-Okul sistemi 
uzerinden ek:te yer alan kllawz dogrultusuncIa yapdmasma ihtiyay duyulmaktadlr. 

Makamlanmzca cIa uygun bulundugu takdirde; 2017-2018 egitim-ogretim yll1 iyin 
haZlrlallau !tAnadolu TekniklAnadolu Mes[ek Programlarmda Alana GeyW' i~lemlerinin ekte 
yer alan kllavuzda belirtilen esaslara gore yapdmasl hususlanm olurlanmza arz ederim. 

Osman Nuri GULAY 
Oenel Milditr 

Ek: AlladoJu TeknjklAnadolu Mesiek Progra.m1arntda 

Alana Ge9h;;, Tercih ve Yerle~tim1ee~KlJavuzu (13 sayfa) 

Uygun gorfi~le arz edel'im. 

YusufTEKIN 
Muste~ar 

OLUR 
15.03.2017 

Ismet YILMAZ 
Bakan 

Adres: MillY Bakanl!£l AtnUlrk Bulvan No:98 06648 Klztiay-ANKARi\. AYl1llul! bilgi j~in : Klymet TURKBEN 
Telefoll No: (0 312) 413 12 52 flak:; No: (0 312) 425 19 67 
C-POStd: Internet Adtesi Teldon No: (0312)413 12 43 

B\l evrak gllvenli e!ektronik imza He imzalanml,ttr. Mp:!levmksorgu.meb . .gov.tr adresinden dddl-2d2e-3841-971c-4648 kodu He leyit edilcbilir. 



T.C. 
MiLL! E.~ BAKAN'LIGI 


:MESLEKlVE TEKNiK'E TiM GENEL ~ruDURLUGU 


ANADOLU TEKNiK I ANADOLU MESLEK 

PROGRAMLARINDA ALANA GE<;i~, 


TERCiH VE YERLE~TiRME 

e-KILAVUZU 


2017 




Anadolu Teknik/Anado/u Mes/ek Program/armda A/ana Gefi~, Tercih ve Yer/~tirme e-KI/avuzu 

Bll kJiavuz, 7 Eyliil 2013 tarihli ve 28758 saYlh Resm! Gazete'de yaYll111anan Milll Egitim 
Balcanhgl Ortaogretim Kllrul111an Y("inetl11eligi hUkumlerine gore hazlrlamm~trr. 

TERCiH i~LEMLERjNiN YAPILACAGI YERLER 

Tercih ba;;vurusu ogrencinin kaYlth bulundugu alml mildQrliigUne velisi taratlndan veya 
internet uzerinden bireysel oJarak yapJlacakttr. 

iLETi~iM niLGtLERt 

• 	 "Alo 147" 
• 	 Meslel{1 ve Tekuik EgHim Genel Miirliirliigune B~lgh Okul MiidiirHikieri 
• 	 Meslel'" ve Teknik Egitim Genet MiidiirlUgii 

(Ogrenci i~leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgl) 
Tel: (0312) 413 12 42-43-44 
Fali.S : (0312) 425 19 67 

internet Adresleri http://mtegm_meb.gov.tr 
https:lle-okul.l11eb.gov.tr 

e-Posta mte ogrenciisleri@meb.gov.tr 

KISALTMALAR 


Yonetmelil( Milli Egitim BukanligJ Orhlogretim Knrumlan Yi)netmeligi 

AMP Anadolu Mesick Programl 

ATP Auadolu Teknik Prognlml 

BEP HircyseIle~tirihni~EgitimPrograml 

MBY MUlakat ve Beden Yetediligi (Sadece Denizcilik Alam) 

YEP YII Sonu Ea~an Puam 

YEP Yerle~tirmeye Esas Pusn 

2017 Yllmda Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri biinyesindeki Anadolu TekoiklAnadoJu 
Meslek Programlannda Alana Ge9i~, Tercih ve Yerle~tirme e-Kllavuzunda yer alan esaslar, Kdavuzun 
yaYlml tarihinden itibaren yiirilrlilge girecektir. Bu esaslar, yasama, yilriitme ve yargl organlarl ile ilgili 
makamlarca alman kararlar gereldi laldlgt takdirde degi~tirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, 
MiIl'i Egitim Bakanitgmca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 

Meslekl ve Teknik Egitim Gene! Mildilrliigu. 

D 

https:lle-okul.l11eb.gov.tr
http://mtegm_meb.gov.tr


Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarmda Alana Gefi~, Tercih ve Yer[e~tinne e·Kllavuzu 

MESLEKi VE TEKNiK ORTAOGRETiM KURUMLARINOA ATP VE AMP MESLEK 

ALANLARIN A GEC;i~, TERCiH VE YERLE~TiRME <;ALI~MA TAKViMi 


1 
ATP/ AMP alanlan hakkmda 9 uncu smlf ogrencilerine rehberlik ve 
bilgilendirme yapllmasl 

Ders yIll stiresince 

Okul yonetimlerince, ATP/AMP meslek alanlanna almacak ogrenci 
2 20-31 Mart 2017 

kontenjanlannm e-Okul Sistemine girilmesi 


ATP/AMP alanlanna ahnacak ogrenci kontenjanlannln e-Okul Sisteminde 

3 03 Nisan 2017 

ilan edilmesi 

ATP/AMP ve meslek alanlarma ge'i'i~, tercih ve yerle~tirme i~ ve j~lemleri 
03-23 Nisan 2017 4 hakkmda 9 uncu smlf ogrenci velilerine bilgilendirme toplantlsl 

MBY smavmm yaptlacagl denizcilik alafil bulunan okullann e-Okul 
17 Nisan 2017 5 

sisteminde Han edilmesi 

MBY smaVl ba~vurulannm velilerce e-Okul Sistemi tizerinden yapllmasl 24 Nisan-OS MaYls 20176 

Okul miidiirltigtince ba~vuru saYlsma gore MBY smavini yapacak 
24 Nisan-OS MaYls 20177 

komisyonun olu~turulmasl 

08-1S MaYls 2017 

Denizcilik meslek alanmda ogrencinin saghk durumunun geymek istedigi 

alanm ogrenirnine elveri~li oldugunu gosterir saghk raporlannm ve 


MBY smavmm yapIlmasl 8 

08-22 MaYls 2017 9 Yonetmetigin 31/S maddesi geregi anne/baba meslegini gosteren belgenin 

okul teslim edilmesi 


MBY smav sonuylan, 

Denizcilik meslek alamnda saghk rap orlan, 
 22-26MaYls 2017 10 Yonetmeligin 31/5 maddesi geregi anne/baba meslegini gosteren belgenin 

okul miidiirliiklerince e-Okul Sistemine i~lenmesi 


ATP ve AMP meslek alanlanna ait tercihlerin velilerce ya da EK-I ve 
11 15-26 MaYls 2017 

bireysel b~vuru ekranmdan tercihlerin yapIlmasl 

Tercih ba~vurulannm okul miidtirltigiince e-Okul Sisteminde 

EK-2 yi doldurarak tercih ba~vurusu veti ve/veya okul miidiirliigiince 

15-29 MaYls 2017 12 

puanlanmn e-Okul sistemine giri~inin 07 Haziran 2017 13 

09 Haziran 201715:0014 Yerle~tirme sonuylarmm e-Okul Sisterninde ilanl 

Meslek1 ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigu 



Anadolu TeknikjAnadolu Meslek Progrumlunndu Aluna Gefi~, Tercih ve Yerl~tinne e·Kllavu~u 

1. 	 GENEL A<;IKLAMALAR 

1.1 	 ANADOLU TEKt~iK 'VE ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK 
ALANLARINA GE(:i$l~LEMLERi 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannm A TP/ AMP 10 uncu simf meslek alanlanila 
geyi~ i~lemleri 9 uncu slmfm sonunda <;all~ma Takvimine ve a~aglda belirtilen esaslara gore 
yap r1acaktlr. 

Bu lalavuzdaki esaslar 2017-2018 egitim-ogretim ylll iyin geyerli olacaktlr. 

Veli ve okul mUdfirlfigu, 2017 ATP ve AMP Alana Geyi~, Tercih ve Yerle~tirme 
e-Ktlavuzunun yaymianmasl i1e birlikte bu Kllavuzda belirtilen hUkUmleri kabul etmi~ 
saytlacaktlr. 

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diger ortaogretim kurumlannm 9 uncu simf 
ogrencileri, ATP ve AMP bUnyesindesi meslek alanlarma ilgili mesJegin ~artlarlm ta~lmaJarl 
halinde ba~vurabilirler. 

A TP ve AMP meslek alanlanna geyi~lerde ogrencinin saghk durumunun geymek istedigi 
alamn ogrenimine elveri~li olmasl esastlr. Saghk durumunun geymek istedigi alamn ogrenimine 
elveri~li olmadlgl sonradan tesbit edilen ogrencilerden programm ozelligine gore saghklsaghk 
kurulu raporu istenir. Istenen raporu temin edemeyen ogrenciler en gey 10 uncu smlf birinci 
donemin sonuna kadar durumlarma uygun ba~ka meslek alanlanna yonJendirir. 

9 uncu slmfta kayna~tlrma yoluyla egitim ve ogretimierine devam eden BEP Ii ogrencilerin 
ATP ve AMP meslek alanlanna geyi~lerinde tercih yaptmlmayacak olup merkezi 
yerle~tirmeden sonra ilfilye Yerle~tirme ve Nakil Komisyonu tarafmdan ikamet adresleri 
dikkate almarak ozelliklerine uygun meslek alanma her bir ~ubede iki ogrenciyi geymeyecek 
~ekilde yerle~tirilecektir. 

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

1,1.1. ATP MESLEK ALANLARINA GECi~ KO~ULLARI 

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlanna geyi~ iyln ortaogretim 
kurumlarmm 9 uncu slmfml dogrudan geyen ve ytlsonu ba~an puanl en az 70 olan ogrenciler 
ba~vurabilir. 

Ogrenciler, 9 uncu smlf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, TUrk Dill ve Edebiyatl 
(Bakanirglmlz Talim ve Terbiye KuruJu B~kanhgmm 29/0712015 tarihli ve 59 ile 63 sayIll 
Karan Geregi "Dil ve Anlattm" He "TUrk Edebiyatl" derslerinin "TUrk Dili ve Edebiyatl" adlyla 
birle~tiri1mesi) derslerinin Ylisonu ba~an puanlan topiammm aritmetik ortaJamasma gore 
slralantrlar ve olu~an puanlanna gore yerle~tirilirler. 

9 uncu smlfyilsonu b~an puam e~it olan ogrencilerden slraslyia Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, TUrk Dili ve Edebiyatl derslerinin ytlsonu ba~arl puam yUksek olanlara oncelik verilir. 

ATP meslek alanlarml seymek isteyen ogrenciler, kendi okullan ve diger okullarda bulunan 
alanlarl da tercih edebiJeceklerdir. 

Denizcilik A TP mUracaat edecek ogrenciler Madde 1.2 Denizcilik A1anma Ba~vuru 
:;lartlanm t~lmasl gerekmektedir. 

1,1.2. AMP M.ESLEK ALANLARINA GE<;t~ KO~ULLARI 

Alana yerle~tirme puanl, ogrencinin ortaokul simflarmm yrlsonu ba~arl puanlarmm 
aritmetik ortalamasmm %40'1 He 9 uncu slmf ytlsonu ba~an puanmm %60'1 toplailarak 
belirlenir. 

AMP meslek alanlanm seymek isteyen ogrenciler, kendi okullarl dl~mdaki diger okullarda 
bulunan alanlan da tercih edebileceklerdir. 

Mesleld ve Teknlk Egltlm Gene! MlidlirlUgu 



Anudolu Teknik/Anudolu Meslek Progrumlurmdu Alunu Gefi~, Tercih ve Yerle~tirme e·Klluvuzu 

Anne ve/veya babasma ait 9ah~lr durumda bir i~yeri bulunanlar istemeleri haHnde; i~yerini 
ve meslegini ilgili meslek kurulu~lanndan belgelendirmeleri ~artIyla bu i~yerindeki meslekle 
ilgili alana tercihleri dogrultusunda yerle~tirme yapIlacaktlr. 

1.2 DENizciLiK ALANINA BA~VUIUJ ~ARTLARI 

1.2.1 Ogrencilerin Denizcilil{ alanuu tercih edebilmel{ ve (jgrenim giirebilmek is:in; 

ATP ve AMP i9in MBY smavmda b~anh olmasl, 

Genel ba~vuru ~artlanmn yanmda Ula~tlrma Denizcilik ve Haberle~me BakanlIgl 
"Gemiadamlan Saghk Yonergesi" ile belirlenen denizde 9ah~maya engel te~kil edebilecek 
herhangi bir hastahgmm bulunmamasl, 

Saghk durumlanmn denizcilik ogren imine ve meslegin ytirtitlilmesine elveri~lj oldugunu 
belirten "Gemiadlml Saghk Raporu"nun, Saghk Bakanhgl Hudut ve SahiUer Genel 
Mtidtirltiguntin http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan 
"Gemiadamlarmm Genel ve Periyodik Saghk i~lemini Yapmaya Yetkili Ozel ve Resmi Sagllk 
Kurulu~lan" b~hgl altmda bulunan yetkilendirilmi~ resm'i ve ozel saghk 
kururnlkurulu~larmdan almmasl, 

Erkek ogrencilerin 140,5 santimetre, klZ ogrencilerin 144,5 cm klsa olmamasl 

~artlan aramr. 

MBY smavmda ba~anh oIdugu halde saghk ~artlanm ta~lmadlgl anla~llan ogrenciler 
Denizcilik alam i~in miiracaat edemezler. 

2. MBY SINA VI KOMiSYONLARININ OLU~TURULMASI 

2.1 MBY Smav KomisyomHlun Olu~umu 

Smav komisyonu; okul mtidtirtintin ba~kanhgmda ogrenci i~lerinden sorumlu mtidtir 
yardlmcIsI, i1gili meslek alam ogretmeni, beden egitimi, yabanci dB ve rehber ogretmen ile 
gorevlendirilecek doktor ve sektOr temsilcisinden olu~turulur. 

Okul mtidtirltiklerince ba~vuru saYlsma gore birden fazla komisyon olu~turulabilir. 

2.2 MBY Smavl Esaslan 


Denizcilik alanma ait MBYsmavlan a~agldaki esaslara gore uygulamr: 


BOYUNUN (cm) OLARAK SON iKi RAKAMI iLE KiLO iLi~Kisi 
TAKDiR EDiLECEK

(10 KG VE DAHA FAZLA OLAN OORENCiLER DENizciLiK PUAN 
EOiTiMiNE ALiNMAZLAR) 


8-9 k.~! fazl a 
 0 
6-7 kg fazla 1 
4-5 kg fazla 2 
2-3k£>: f~lzla 3 

Esit ya da I kg fazla 4 
1-2 kg eksik 5 
" If kg eksik ;) 6 
5--6 kg eksik 7 
7-8 kg eksik 8 

9-10 kg eksik 9 
11-15 kg eksik 10 

16 kg eksik 9 
17 kg cksik 8 
18 h:eksik 7 
19 kg eksik 6 
20 kg eksik 5 
21 kg cksik 4 

'>22 kg eksik J 

Meslck'i ve Tcknik Egitim Gene! Mtidtirltigti 
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23 kg eksik I 2 
24 kg eksik I I 

25 kg ve daha az olan ogrenciler denizcilik alan Ina alll1mazlar 

Tablo-1 :Boy-Kilo ill~klsi Puanlama Tablosu 

2.2.1 SmHva Hazu"hk 

Ogrenciler ~ort ya da mayo giymi~ olarak smava ahmr. Ogrencilerin boy ve kilo Ian 
olyuliir. Ogrenci saghgmm MBY smavma girmesine engel te~kil edecek bir durumu olup 
olmadlgl (kalp rahatslzhgl, yliksek tansiyon vb) komisyondaki doktor tarafmdan degerlendirilir. 
Saghk yonunden smava giremeyecek durumda olanlar velilerine bildirilir. 

2.2.2 Ya~-Boy-Kilo Oranlan 

Ogrencinin, ya~ ve boy (ayakkablSlz) oram en az a~agldaki tabloda belirtildigi ~ekilde 
olmahdlr. 

YAS - BOY (cm) 

13 144,5 140,5 

14 147,5 146,5 

15 148,5 152,5 

16 148,5 158,0 

Tablo-2 : Cinsiyete GoreYa~ ve Boy Kar~!1a~tlrma Tablosu 

2.2.3 Beden Yetcrliiigi 

Ogrencilerden aglrhgl, boy olyuslinlin santimetre olarak son 1k1 rakammdan 10 kg fazlasl ile 
25 kg eksig1 arasmda olanlar denizcilik alanma kabul edilebilirler. 

2.2.4 Meldl.: (Sit-Ups) 

Eller ensede, SlrtUStu yatl~ vaziyetinde, bacaklar biti~ik ve gergin vaziyette, govde yerden 
kaldmlarak one egilip gogus bacaklara degdirilir (ba~ kar~lya bakar), tekrar ba~lama durumuna 
gey1lir. 

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

MEKtK SAYISI 
PUANDEGERI_I 

I 

1010 ve fazlasl 5 ve fazlasl 
894 

"> 58.J 

372 
]] 6 

Tablo-3 : Mekik Puanlama Tablosu 
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2.2.5 Sm3V (Push-Ups) 

Kollar omuz geni~liginde aylk ve gergin olarak eephe vaziyeti duru~tan gogu,s zemine 
yakl~tmhr ve yeniden ba~lama vaziyetine donlillir. 

TopJam puan 5 olup ogrenciJerin .en az bir hareket yapmasl gerekir. 
KIZ ogreneilere ~mav hareketi yaptmlmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki gorlinlim 

degerlendirme puam 30 olarak dikkate ahmr. 

HAREKET SAYISI PUANDEGERi-- 5 5 
4 4 

- 3 3 
- 2 2 

- 1 1 

Tablo-4 : ~mav Puanlama Tablosu 

2.2.6 Barfiks 

Alttan s19ranarak, bar serye tutu~uyla tutulur, kollar ve vlieut gergin, baeaklar biti~ik 
durumda, vlieut omuzlar bar hizasma geUnceye kadar yekilir ve tekrar b~lama durumuna geyilir. 
Hareket yaplhrken baeaklardan hlZ almak, havaYl tekmelemek, inerken kollan tam getirilmek 
istenen hizaya yekmemek testi geyersiz kllar. 

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

KIZ ogrencilere barfiks hareketi yaptmlmaz. Bu uygulamalar yerine fiziki gorlinlim 
degerlendirme puam 30 olarak dikkate ahmr. 

HAREKET SAYISI 
PUANDEGERi-- 5 5 

- 4 4 
- 3 3 
- 2 2 
- 1 1 

Tablo-5 : Barfiks Puanlama Tablosu 

2.2.7 Dunuak Uzun Atlama 

Ayaklar biti~ik, hareketsiz duru~ pozisyonunda, ellerden hlZ ahnarak Slyramr. Toplam puan 
10 olup, erkek ogreneilerin en az 130 em, klZ ogreneilerin en az 110 em atlamasl gerekir. 

ATLAMA MESAFESi (em) 
PUANDEGERi 

170 200 10 
160 190 9 
150 170 7 
130 150 5 
120 140 3 
110 130 1 

Ta blo-6 : Durarak Uzun Atlama Puanlama Tablosu 

Meslek1 ve Teknik Egitim Genel Mlidlirlligu, 
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2.2.8 Fiziksel Gijriinii~ 

Komisyon uyeleri fiziki gorunu~e ili~kin puanlan ayn ayn verirler. Ogrencinin fiziki 
gorUnu~ puam, komisyon uyelerinin vermi~ oldugu puanlann aritmetik ortalamasmdan olu~ur. 

YUrUyu~; belirli bir duztabanhk buJunup bulunmadlgl, 

Dogr.u duru~; ogrencilerde bel kemiginin bedensel hareket ve yah~malarl Be yok Beri 
derecede gorunu~u bozacak kadar ~ekil bozuklugu yapan egrilik ya da ~ekil bozukluklan 
(asimetri, geni~ kavisli akalyozlar) sabit ve a~1fl lardos, yok keskin a91 gosteren kifos durumu, 

Gorme; gown biri saglam olmak ~artlyla zaYlf goren, gorme gucunUn 5110'dan az olmamasl 
ve renk korHigU bulunmamasl, 

Ba~ ve yfiz bOlgesinde geyirilmi~ yaralyaralanma ve cerrahi mUdahaleye bagh ~ekil 
bozuklugu ile yuzun her iki taraflllm simetri durumu, 

Tav~an dudagl ya da dudaklar yevresinde ve dudakta ylrtlk, yaralanma ve diger nedenlere 
bagh ~ekil bozuklugu, 

Eklemlerde ~ekil bozuklugu ~i~kinlik, iz blrakan kmklar ve altiparmak durumu, 

Dlizeltilemeyecek r,:ignt:.me bOZllkluklan ile konu~maYl bozan tum di~ noksanhgl, 

Vucutta deri bastahklarmdan dolaYl meydana gelmi~, estetigi bozan yara, yanIk izleri, 

Komisyonda bulunan doktorun ogrencide bulunmasl gereken diger ozellikler hakkmdaki 
uyanlarl 

dikkate allllarak puanlama yapdlr. 

Fiziksel gorunli~, ktzlarda 30 puan, erkeklerde 20 puan Uzerinden degerlendirilir. 

2.3 Giri~ Smavi Ba~an Puam 

MBY smavllla yagrtlan ogrencilerin YEP' leri en yuksekten en dU~Uge dogru slralamr. Bu 
slralama sonunda, en yUksek puandan b~lanarak puan tam saYlsl esas ahnmak suretiyle geriye 
dogru 10 puan grubu ol~turulur. Her grubun puan degeri 2 olup en yliksek puan grubuna 20, en 
du~Uk puan grubuna da 2 puan takdir edilerek smav degerlendirme puam bulunur. 

A~agldaki tabloda ornek bir degerlendirme gorulmektedir. 

SIRANO YEP PUANDEGEID 

i 1 500-460 20 
2 459-430 J8 
".J 429-400 J6 
4 399-370 14 
5 369-340 12 

6 339-3\ 0 10 

7 309-280 8 

8 279-250 6 

9 249-220 4 
]Q 219 ve a~aglS[ 2 

Tablo-7 :YEP Puanlama Tablosu 
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2.3.1 	 Ortaokul Smdlarmm Ydsonu Ba~an Puanlanmn Aritmetik Ortalamasmm Pmm . 
Degerleri 

ORTAOKUL SINIFLARININ YILSONU BA$ARI PUANI PUANDEGERi 
85 ve yu(ans! "'0-

75,00- 84,99 araSl 15 
65,00- 74,99 araSI 10 
55,00- 64,99 arasl 7 
50,00- 54,99 araSl 3 
45,00 ve a~aglsl I 

Tablo-8 :YBP Puanlarna Tablosu 

2.3.2 	 MBY Smavl Degerlendirme Tablosu 

DEGERLENDiRME KISTASLARI KIZ ERKEK 

Boy-Kilo-Ya~ Oram 10 10 

Bed.en Yeterliligi 20 30 

Fiziki Gortintim 30 20 

Giril? Smavl Ba~ans! 20 20 

Ortaokul SmJtlannm Y t1.sonu Ba~an PUHn Degerl 20 20 

TOPLAMPUAN 100 100 

Tablo-9 :MBY Degerlendirme Tablosu 

Komisyon iiyelerinin verdigi puanlarm aritmetik ortalarnasl almarak ogreneinin MBY puam 
bulunur. Aneak MBY smaVI sonueuna gore sagliglOtn denizeilik meslek alanmda gorev yapmaya 
uygun olmadlgl saghk raporuyla tespit edilenler He ozel ba~vuru ~artml ta~lmadlgl sonradan 
belirlenenler, ba~;an oisalarda ilgili alanda ogrenim goremezler. 

MBYsmavz BaijarzlzlBaijarzszz olarak degerlendirilir, 55 ve ilzerinde alanlar baijarzlz sayzlzr. 

MBY smavma katzIan 6grenciler veli dilekr;esiyle kayztlz aldugu akul mildiirlilgiine ba:jvuru 
yapmalarz durumunda MBY smavma girdigi giln ve saglzk raporu aldlgl gilnlerde Y6netmeligin 
3613 maddesine gore izinli sayzlacaktzr. Devamslzlzklar e-Okul sistemine izinli alarak i:jlenecekiir. 

KONTENJAN BELiRLEME i~LEMLERi 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda Bakanhk((a alan/dal a((ma onaYl bulunan ATP ve 
AMP nm 10 uneu slmf seviyesinde meslek alanlarma ahnaeak ogrenci sayllarl; sekt6riin ihtiyacl, 
((ah~ma ve kapasite durumu, okulun fiziki ~artlan, ogretmen saYlSI ve 9 uneu slmf ogrenci saytlan 
dikkate ahnarak belirlenecektir. 

e-Okul Sisteminde mesiek alanlarll1a; ATP'deher alan i((inen az bir ~ube, AMP'de ise 9 uneu 
slmf ogrenci saYlsmdan az oimarnak iizere her alan i((inen az 10 (on) ogreneilik kontenjan 
tammlanacaktlr. 

Saghk Hizmetleri aIanmda ogrenim goren 10 uneu slmf ogrencileri okul yonetimi tarafmdan 
11 nci slmfia dala yerle;;tirilirken; 10 uneu slmftaki ogrenci saYlsmm %15 ini Ebe Yardimelhgll1a, 
%30 unu Hem~ire Yardlmclhgll1a ve %55 ini SagIlk Baklm Teknisyenligine yerle~tirilecektir. 
Ancak bir dalda egitime ba;;lanabilmesi i((in en az 8 (sekiz) ogrencinin kaYltlt olmaslgerekmektedir. 

Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdiirliigii 
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4 TERCin i~LEMLERt 

Tercihler 15-26 MaYls 2017 tarihleri arasmda yapdacakttr. 

Tercih i~lemleri veE tarafmdan bireysel olarak e 8 0kul Sistemi lizerinden yapiiacaktir. Ancak 
internetten b~vuru yapamayan veliler i<;:in EK-l ve/veya EK-2 formlann doldurulup imzah olarak 
okul idaresine verilmesi durumunda veti adma okul idaresince de bireysel ba~vuru ekranmdan 
ba~vuru yapIlabilecektir. 

Tercih ba~vurusu, Han edilen mesiek alanmm tercih kodunun adaym oncelik sirasma gore 
sisteme girilmesiyle olacaktlr. 

9 uncu simfogrencileri mutlaka AMP i<;:in tercih yapacaktIr. ~artiarl tutan ogrenciler istemeleri 
halinde ATP 1<;:in tercih yapabilirler. AMP ve ATP i<;:in tercih yapIhrken ayn ayn tercih formlannda 
en fazla 15 ~er tercih yapiiabilecek olup ogrenciler ogrenim gordlikleri okulun dI~mdaki okul ve 
alanlan tercih edebileceklerdir. 

AMP de tercih yapan ogrenciler tercihleri arasmda bulunan okul ve alana yerle~emedikleri 
takdirde kaYIth bulundugu okulun 10 uncu simf alanlarmda bo~ bulunan kontenjanlara puanlan 
diI<kate almarak okul mlidlirlliglince yerle~tirilecektir. 

MBY smaVI He Ogrenci alacak denizcilik alanml tercih edecek ogrencilerin ktlavuzda belirtilen 
tarihlerde bu smavlara girmi~ olmalan gerekir. Smava girmemi~ olan ya da smavda ba~ansiz olan 
ogrenciler ile olumlu saglIk raporunu alamayanlar denizcilik alamm tercih edemeyeceklerdir. Bu 
durumda olan adaylara okulunda gidebilecegi ba~ka bir alanm bulunmamasl durumunda diger 
alanlan tercih etmeleri i<;:in e-Okul Sistemi izin verecektir. 

Okullannda sadece 1 (bir) alan bulunan ogrenciler mutlaka ba~ka okul ve alanlan tercih etrflek 
durumundadlr. 

Bireysel ba~vuru yapmaYlp EK-l ve EK-2 fonnlanm teslim etmek suretiyle ba~vuru yapacak 
olan adaylann tercih bildirim formlarmm e-Okul Sistemine hataslz ve eksiksiz olarak girilmesi okul 
mlidlirlliglinlin sorumlulugundadlr. 

e-Okul Sistemine meslek alam tercihleri giri1memi~ Ogrenciler merkezi yerle~tirme He 
yerle~tiri1emeyeceginden tUm Ogrencilerin tercih yapmasl saglanacaktlr. 

Yapdan tercih ba~vurulafl okul mlidlirlligli tarafmdan e-Okul Sisteminde onaylanacaktlr. 
Tercihlerle ilgili varsa her tUrIli dlizeltme onaylama i~leminden once yapdacaktlr. 

e-Okul Sisteminde onaylanan tercihlerin <;:lktlSI almarak okul mlidUrlligli yetkilisi ile veli 
tarafmdan imzalandlktan soma ash okulda saklanacak ve bir nlishas1 imza k~lhgl veliye 
verilecektir. 

Tercih ve yer1e~tirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr. 
http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden baFuru, tercih ve yerle~tirme i~lemleri ise 
https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapIlacaktlr. 

5 YERLE~TiRME i~LEMLERi 

Tercih ba~vurusunda bulunan ogrencilerin, puan listlinlligli ve tercih slralan dikkate almarak 
yerle~tirme i~lemi yapJlacaktlr. 

Ogrenci ATP tercihlerinden herbangi birisine yerle~mi~ ise AMP tercihleri dikkate 
almmayacaktJr. ATP tercihlerine yerle~ememesi durumunda ise AMP tercihleri puan 
iistiinliigii ve tercih SlraSlna gore degerlendirilecektir. 

Yerle~tirme i~lemi tamamlandlktan sonra ATP ve AMP alanlarmda kontenjan a<;:lgl olmasl 
halinde diger ortaogretim kurumlanndan ilgili programa/alana ge<;:i~ ~artlanm t~lyan ogrenciler, 
Yonetmelik esaslanna gore nakil yoluyla gelebileceklerdir. 

Yerle,;;tirildigi alalll degi,;;tirmek isteyen ogrenciler kontenjan a<;:lgl bulunmasl durumunda 
ko~ullannt ta~ldlklarl alanlara 10 uncu smlfta birinci donemin sonuna kadaralan degi~tirerek de ge<;:i~ 
yapabilirler. 
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10 uneu slmfta MBY smavlyla ogrenci alan Denizeilik Alam He Saghk Hizmetleri alamna 
diger alanlardan ge~i~ yapdmaz. 

6 YERLE~TiRME SONUC;LARININ 

ATP ve AMP yerle~tirme sonu9lan 9 Haziran 2017 saat 15:00 da ilan edilecektir. 

Sonu9lar https:lle-okul.meb.gov.trve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktlr. Aynca 
8383 Mobil Bilgilendirme Servisine uye olan velilerin cep telefonlanna klsa mesaj (SMS) 
gonderilecektir. 

7 OKUL MUDURLUKLERiNCE YAPILACAK i~LEMLER 

ATP ve AMP meslek alanlan hakkmda "OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL T ANITIM 
BiLGiLERi"nden de yararlanllarak, 9 uncu Slntf ogrenciJerine smlf rehber/rehber ogretmenlerince 
konuya ili~kin rehberlik ve bilgilendirme toplantlsl yapmak, 

A TP ve alana yerle~tirme i~ ve i~lemleri hakkmda "OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL 
T ANITIM BiLGiLERi"nden de yararlanarak, 9 uncu slmf ogrenci velilerine bilgilendirme 
toplantlsl yapmak, 

Ogrencilerin elektronik ortamdaki i~lemlerini yapmak uzere en az bir mudur yardlmclsl 
gorevlendirmek, 

ATP ve AMP meslek alanlarma ait kontenjanlan e-Okul Sistemine zamanmda ve istenildigi 
~ekilde girmek, 

MBY smavlyla ogrenci yerle~tiriJen alanlar i9in MBY smaVl b~vurularml e-Okul Sistemine 
i~lemek, 

Ba§vuru saYlsma gore MBY smavml yapacak komisyonu ya da komisyonlan olu~turmak ve 
belirtilen takvime gore smavlarm yapllmasml saglamak, 

Denizcilik meslek alanmda ogrencilerin saghk durumunun ge9mek istedigi alamn ogrenimine 
elveri~li oldugunu gosterir saghk raporlannm teslim edilmesini saglamak, 

MBY smav sonu9Jan, Gemiadaml Olur SagIlk Raporu He anne/baba meslegi bilgilerinin e
Okul Sistemine i~lenmesini saglamak, 

9 uncu slmf ogrencilerinin ders puanlanrun suresi igerisinde e-Okul Sistemine giri~inin 

yaptlmaslm saglamak, 

MBY smaVI veya muracaat edecegi alanla iJgili saghk raporu almak i9in dilekgeyle b~vuru 
yapan ogrencilerin devamslzltklartnt e-Okul Sistemine izinli olarak i~lemek. 

8 OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BiLGiLERi 

Mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmda uygulanmakta olan meslek alanlarmm OKUL, 
PROGRAM, ALAN VE DAL T ANtTIM BiLGiLERi http://mtegm.meb.gov.trile 
http://megep.meb.gov.tr adreslerinde yer almaktadlf. 
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ATP VE AMP MESLEK ALANLARINA BA~VURU SURE<; HARiTASI 
(Yoneticiler i9in) 

AWbr~'~r 
f!\U? 

M8l'S/fI,,\lj; 
~IVUtUjI) 

"b~\N~1.l~lllf!q 
,1:kn1J 
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ANADOLU TEKNiK PROGRAMINDA ALANA GE<;i~ 

TERCiH BiLniRiM FORMU 


(Bu form internet fizerinden tercih yapamayan veliler i~in tasarlanmI~tIr) 


IT.C. Kimlik No I 

OGRENCi BiLGiLERi 
Smlfl ve 
$ubesi 

lAd] Soyadl Okul No 
ALAN TERCiHLERi 

(Kendi Okulunda ve Diiter Okullarda Bulunan Alanlar) 
81RA Tercih Kodu Oku} AdI Alan Adl 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

I 15. 

DSaghk durumum seytigim meslek alanlarmda ogrenim gormem iyin uygundur. 

A£lklamalar: 

YonetmcJigin 30'uncu maddesine gore; 
1. 	 Mesleki ve teknik Anadolu Iiselerinin Anadolu tcknik programlannda alana geyi~ yapmak isteycn 

ogrenciler baf?vuru yapabilecek, ancak orta5gretim kurumlannm 9 uncu smlfml dogrudan gCyen ve 
yilsonu ba~an puam en az 70 olan ogrencilerin ba~vurulan geyerli sayIlacaktlr. 

2. 	 Ogrenciier, 9 uncu smlfMatematik, Fizik, Kimya, Biyoloji He TUrk Dili ve Edebiyatt derslerinin Yllsonu 
ba9an puanlan topiammm aritmetik ortalamaSlOa g5re yerle~tirilir. 9 uncu SlOlf ylisonu ba~an puaOl e~jt 
olan ogrencilerden Slfaslyla Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji He TUrk Dili ve Edebiyatl dersinin 
ydsonu ba1?an puaOl yUksek olanlara oncelik verilir. 

3. 	 Anne ve/veya babasma ait yah~lr durumda bir i1?yeri bulundugunu ve i~yeri He iJgili meslegini, meslek 
kurulu~lanndan belgelendiremeyenler degerlendirmeye ahnmayacakhr. 

4. 	 Denizcilik meslek alaOlfll tercih edebilmek iyin MBY smavillda ba~anlt olma ~artl aranacaktJr. 
5. 	 Denizcilik meslek alaOlfll tercih eden ogrencinin Gemiadaml Olur Saghk Raporunun olmamaSI halinde 

i1gili alana yerle§tirme yapilmayacaktlr. 
Tercihler taraflmlzdan kontrol edilerek sisteme giriImi~tir. . . .J ... J 2017 

Ogrencinin Velinin MUdUr Yardlmcisl 
Adl Soyadl Adl Soyadl Adl Soyadl 

imza imza imza 

Mesleld ve Teknik Egitim Genel MUdfuliigii 
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EK-2 
ANADOLU MESLEK PROGRAMINDA ALANA GE<;t~ 

TERCtH BiLntRtM FORMU 
(Bu form internet iizerinden tercih yapamayan velileri~in tasarlanml~t1r) 

I 
OGRENCi BiLGtLERiIIT.e. Kimlik No I ISmlfl ve Subesi 

Adl Soyadl I IOkul No 

I 

ALAN TERCiHLERi 
(Kendi Okulunda ve Diuer Okullarda BuJunan Alanlar) -

SIRA Tercih Kodu OkulAdl AlanAdl 

l. 
I 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. I 
15. 

DSaghk durumum se9tigim meslek alanlannda ogrenim gormem iyin uygundur. 

A£lkIamalar: 

1. 	 Alana yerle~tirme puam, ogreneinin ortaokul sInlflannrn Ylisonu ba~an puanlannIn aritmetik ortaiamasInIn 
%40'1 He 9 uneu smlf yIisonu ba~an puamnIn %60', ahnmak suretiyie elde edileeek topiama gore 
yap tlaeaktlr. 

2. 	 Denizeilik mesiek alanInI tercih edebilmek i9in MBY smavmda ba~an1i olma ~artl aranaeaktlr. 
3. 	 Denizeilik meslek alanrm tereih eden ogreneinin Gemiadaml Olur Saghk Raporunun olmamasl halinde i1gili 

alana yerle~tirme yapilmayaeaktlf. 
4. 	 Anne ve/veya babaslJla ait yah~lr durumda bir i~yeri bulundugunu ve i§yeri He ilgili meslegini, meslek 

kurulu~ianndan belgelendiremeyenler degerJendirmeye almmayaeaktlf. 
5. 	 10 uneu SInlf birinei donem sonuna kadar ogreneiler, nakil yoluyla alan degi~tirerek kontenjan aylgl olan 

diger okullardaki istedikleri alanlara geyi~ yapabileeeklerdir. 
6. Ogrenim gordiigii okul ve diger okullardaki alanlardan en fazla 15 tercih yapliabileeektir. 

Tercihler taraflmlzdan kontrol edilerek sisteme girilmi~tir. ... .1 ... .1 2017 

Qgrencinin Velinin Miidiir Yardlmclsl 

Adl Soyadl Adl Soyadl Adl Soyadl 

imza imza imza 

Mesleki ve Teknik Egitim Genel MiidUrlUgU 


