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1. GilliS
Teknolojide ya~anan hlzh geli~meler, pazarlann kUreselle~mesi, ileti~imir artmaS!,
bilgi ah~veri~inin ve ul~lmm kolayla~masl, serb est ticaret engellerinin kaldmlmasl
yoniindeki geli~meler ulkelerin ulusal ekonomilerini etkilemi~ ve rekabeti on plana
1'1karml~1Ir. i~letmelerin Urettikleri lOok <;e~itli mal ve hizmeti zamanmda ve kalite1i olarak
teslim etmek konusunda daha duyarll olmalan, teknolojiyi anlayan, uygulayabilen, verimli ve
kaliteli mal ve hizmet uretebilen yuksek nitelikli i~ gucunu, kaynaklann etkili ve verimli
kullammlm, en az kaynak kullanarak en lOok yarar saglama ilkesinin hayata geyirilmesini on
plana Ylkarml§tlr.
Ulkemizde de uluslararasl rekabet kOjtdlanna uyum saglayabilecek mal ve hizmetlerin
tiretilmesinde gorev alacak i§ giicOniin yeti§tirilmesinde bugtine kadar uygulanmakta alan
yakla§lmlardan dah. farkh yakla§lmlara ihtiya~ oldugu ortaya Ylkml~tlr.
Bu I'eryevede 1739 SaYlh Milli Egitim Temel Kanunu, Be~ Ytlhk Kalkmma Planlan
ve hOkOmet programlannda yer alan amay, ilke, hedef ve politikalar dogrultusunda 16'ncl
Milli Egitim ~urasmda lOok onemli kararlar ahnml§ ve 8 Yllhk ilkogretim iizerine mesleki ve
teknik egitim aglrhkh bir egitim sistemi olu§turulmaSl ve hayata gel'irilmesi gorQ§ii
benimsennii§tir.
VlII. Be~ Yllhk Kalkmma Plamnda 2001-2002 ogretim Yilt okUlla~ma oranlannm
zorunlu sekiz Yllltk egitimde %100, orta ogretimde genelliselerde %40.5, meslek liselerinde
%34.5 olmak iizere % 75 ve yOksekogretimde ise %31 olmasl hedeflenmi~tir. Ulkemizin
giderek artan mesleki-teknik egitim ihtiyaellll kar~llamak amaelyla Milli Egitim
Bakanhgl'nca yapllan planlamalarda; Avrupa Birligi'ne uye iilkelerde aldugu gibi sistemin
mesleki-teknik egitim aglfhklt bir yaplya kavu~turulmaSI ve orta bgretimde okulla~ma
oranlaflmn genel egitimde %35, mesleki egitimde %65 almaSl ongorQlmti,.uf. Ancak ~imdiye
kadar almml~ ve ahnmakta alan ttim onlemlere ragmen plan hedeflerinin gerisinde
kalmml~llf.

Mesleki ve teknik egitimin yilksekogretim boyutunun da gerek nicelik gerekse nitelik
olarak yeterli bir duzeyde olmadlg! bir gerl'ektir. SaYllan her geyen giin artmakta alan meslek
yiiksekokullan (MYO) i~ dOnyasmm ihtiyaq duydugu nitelikli ara insan guciinun
yeti~tirilmesi amaelyla olumlu geli~meler kaydetmeye devam etmektedirler. 2000·2001
egitim-ogretim YIlt itibanyla 555 MYO'dan 415'i faal durumdedlr. Tum yurt sathma dagtlml~
bulunan bu okUlIarda halkm ve yerel yonetimlerin ilgi ve destegi artarak devam etmektedir.
Bu okUllarda teknik, saghk, iktisadi ve idari alanlannda 300 program tiirU"de egitim-ogretim
yapllmaktadlr.
Meveut
meslek
yOksekokullanmn
bazllannm
kendilerine
ait
bir alan
bulunmamaktadlf. Bir kisrnl devlet dairelerinin kullandlgl binalarda gorev yapmakta, bazllan
ise ba~ka okul ve kurumlarla aym binaYI payla~maktadlflar. Bu akUlIann, aWlye ve
laboratuvarlan endustrinin uyguladlgl teknolojiye uygun olarak danatllamaml~llf. Meslek
yiiksekokullanmn bazllan kendilerine alt yapl te~kil eden mesleki ve teknik liselerden tesis,
ara, ve gere, baklmmdan daha ustiin bir dtizeye henuz ula~amaml~l1r.
Turk Yiiksekogretim Sisteminin genelinde oldugu gibi mesIck yOksekakullannda da
ogretim elemam slkmtISI vardIT. 2000-2001 egitim-6gretim Yilt itibanyla MYO'larda g6rev

yapan agretim elemam saYIsI 5 307 olup ogretim elemam ba~Ina du~en agrenci saym 46'd1L
Bu oran Almanya'da 5, Avustralya'da 8, Bell'ika'da 10, Hollanda'da 14, Japonya'da 9, Kore
ve ABD'de 21, Macaristan'da I I 'dir.
Artan agrenei saYIsIna paralel olarak bu yuksek oranIn korunmaSl durumunda dahi
2005 yIlmda yakla~lk 10 000 yeni agretim elemanmlll, oranIn 46'dan 35'e du~lirUlmesi
hedeflendiginde ise yakla~lk 14 000 yeni agretim elemamllln istihdaml gerekecektir.
Meslek yliksekokullannda 2000-2001 egitim-agretim Ylhnda 239 271 ogrenci ogrenim
ve 45 188 ogrenei mezun olarak i~ diinyasmm hizmetine sunulmu~tur.

gormu~

Mesleki ve teknik egitimdeki okulla~ma oram heniiz yagda~ iilkeler seviyesine
Halihazlfda meslek yliksekokullannm orgUn ogretimdeki pay' %24.2 tnplam
iyindeki payl ise %14.7 olup yok du~i1k diizeydedir. Bu oran geli~mi~ ulkelerin ,ogunda
%30'un iizerinde olup Avustralya'da %66, Singapur'da %63, Japonya'da %44, ABD'de
%37'dir.
Ylkanlamaml~tlr.

Yapllan aralhrmalar 2000'1i )'llIarda il diinyasmm il giicii ihtiyacmm dilrtte
iiyiiniin iinli.an•• eviyesinde egItimle yetilfirilmesi geregini ortaya koymaktadlf. Ancak;
iilkemizdeki il giiciiniin ortalama %77'si ilkokuVilkiigretim, %I5'i orta ogretim ve %3'i
de yiiksekiigretim diizeyinde egitim alm'lhr. Bu kadar diiliik egitim seviye.i ile Tiirk
endii.trisinin gelilmil ii1kelerle rekabet etmesi miimkiin degildir.
Mesleki ve teknik egitimdeki bilinen dar bogazlan a~mak ve bel Yllhk kalkmma
planlan ve hUktimet programJanndaki plan hedeflerine ula~abilmek iyin biryok ,ozUrn onerisi
geliltirilmiltir. Bunlardan bazIlan ~unlardlr.
•

Meslek yUksekokulu saYlSlmn artmlmasl

•

ikinei agretime daha fazla ogrenei a1mmasl

•

Btiylik iIlerde MYO kurulmasl

•

Uzaktan agretimin mesleki ve teknik egitimde yaygmla~tlT1lmasl

•

DUnya Bankasl fonlanndan

istifade

edilerek

mesleki

egitim

sisteminin

geli~tirilmesi

•

i~ dunya" ile ili~kilerin geli~tirilmesi

•

VakIf iiniversitelerinin daha fazla MY 0 al'maya te§vik edilmesi

•

VakIflara bir Universiteye bagh olmakslzm MYO ayma olanagmm tamnmaSl

•

Mesleki ve teknik liselerden meslek yliksekokullanna smavSlz
hayata gec;irilmesi.

ge,i~

projesinin

Her yall~manm ve yozlim anerisinin dar bogazlann a~Jlmasmda ayn bir yeri ve katkISl
oldugu bir ger,ektir. Ancak yapllan yall~malar sonunda Mesleki ve Teknik Orta ve
Yiiksekiigretim Kurumlart Arasmda Program Biitiinliigiiniin ve Devamhhgmm
SagJanmaSl Projesi veya diger adlyla SmavSlz Ge~il Projesi'nin mes)ek yliksekokullarmda
okuyan ogrenci saYllannm artmlmasma ve dolaylSlyla mesleki ve teknik egitimde okulla§ma
oranmm yiikseltilerek ,agda§ tilkeler seviyesine yakla~tlfllmasma anemli katktlarda
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bulunacagl degerlendirilmi~tir. Bu projeye 1998 ydtnda Milli Egitim Bakanltgl ye
Yiiksekiigretim Kurulu'nun olu~turdl1i\u yah~ma gruplan ile ba~lanml~, bunlann haztrladlklarr
oneriler tartJ~llarak geli~tirilmi§ ye yasa taslagl haline getiriterek Milli Egitim Bakanhgl
tarafindan yasala~mak iizere Turkiye Biiyuk Millet Meclisi'ne sunulmu~tur. Tasan, 4702
Saylll Kanun olarak 10 Temmuz 200J'de yasala~ml§ ye 24458 Sayth Resmi Gazete'de
yaYlmlanarak yiiriirliige ginni~tir. 4702 SaYllt Kanunun tam olarak uygulama alamna
sokulmasl ile iilkemizin mesleki Ye teknik egitim alanmda anemli ba§anlara imza atacagl ve
bunun sonunda mesleki ve teknik egitimde refonn niteliginde sonuylara ula~dabilecegi
umulmaktadlr.
2. SlNA VSIZ GEc;:iSiN AMAC;:LARI
Mesleki ve teknik orta agretim kurumlarl mezunlarmm meslek yiiksekokullanna smavslz
olarak yerle~tirilmeleri, a~agldaki amaylann geryekle~mesine yarcbmci olacaktlr:
•

Ulkemizin sahip oldugu kaynaklarl verimli ve etkin bir §ekilde kullanmak.

•

Mesleki ve teknik egitimde, orta agretimle ytiksekagretim arasmda bugiine kadar
kurulamarm~ alan ili~kiyi kunnak ve guylendirmek.

•

Mesleki ve teknik orta ogretjm kurumlanyla ytiksekogretim kurumlannda mevcut olan
fiziki yapl ite agretmen ve agretim elemam kaynaklarml ortak kullanmak suretiyle ek
kapasiteler yaratmak.

•

Mesleki ve teknik orta tigretim kurumlan ite meslek ytiksekokullan arasmda program
biitiinliigu ve deyamhhgml saglamak.

•

Caglmlzda kaliteli iiretimi ger,ekle~tirebilecek, bilimsel ve teknolojik geli~ime uyum
saglayabilecek, i~ hayatmm ihtiya, duydugu ytiksek nitelikli ara kademe insan
giiciinii yeti§tinnek.

•

Mesleki ye teknik egitimi te§vik ederek bu alandaki ,ok dii~iik olan okulla~ma oramm
artlrmak, daha ,ok gencimize anlisans diizeyinde mesleki ve teknik egitim imkam
saglamak.

•

Mesleki ye teknik orta ogretim okul mezunlannm kendi alanlannda ileri meslek
egitimi almalarml saglamak.

•

Yiiksektigretimdeki dtirt yllltk programlar iizerindeki talebi azaltmak.

3. SINAVSIZ GEc;:iSiN ANA ILKELERi
Mesleki ye Teknik Egitim Bolgesi (METEB), bir yeya daha fazla meslek
yiiksekokuluyla ogretim programlarl biitiinliigii ye deyamhhgl iyinde ili~kilendirilmi~ mesleki
ye teknik orta ogretim kurumlarmdan olu§an egitim bolgesidir. Her ilde en az bir METEB
kurulabilir.
METEB'lerde, yagda§ bilim ye teknolojideki degi~me ye geli~melere uygun olarak
ekonominin gereksinim duydugu alanlarda ytiksek nitelikli i~ giici.i yeti~tirmek lizere, bir yeya
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daha fazla meslek yiiksekokulu ile mesleki ye teknik orta ogretim kurumlan, ogretim
programlan biitiinliigii ve devamhl@ i,inde ili!kilendirilecektir.
Mesleki ye teknik orta 6gretim kurumlanndan mezun alan ogrenciler, istedikleri
takdirde bitirdikleri programm deyatru niteliginde veya buna en yakm programlann
uygulandlgl, 6ncelikle kendi mesleki ve teknik egitim biilgesi i,inde yer alan veya bOlgesi
dlimdaki, meslek yuksekokullarma smaYSIZ olarak yerle!tirilirler.
Smavslz olarak meslek yiiksekokullanna yerle!tirilip mezun olanlar, mezunlann yiizde
onundan az almamak iizere aynlacak kontenjanlara gore alanlanndaki lisans programlarma
dikey ge,i! yapabileceklerdir.
Mesleki ve teknik arta 6gretim kurumlanndan birini bitirip de smavslz ge,i!le
herhangi bir meslek yiiksekokulu veya a,lk6gretim onlisans programma girmek istemeyen
ogrenciler, ii.niversite smavhinna girmek ve kazarunak suretiyle arzu ettikleri lisans
programlanna devam edebilirler.. Ba§ka bir deyi§le, mesleki ve teknik arta ogretim
kurumlanndan herhangi birini bitirip de METEB kapsaml dl§mdaki bir yiiksek6gretim
programma girmek isteyen ogrenciler, universite giri§ smavlanna ba§vurmak ve smavlarda
baianll olmak suretiyle fakGlte ve yiiksekokullann lisans programlarma devam edebilirler. Bu
ogrencilerin yerJe§lirilmeleri mevcut ve yiiriirliikte olan usuIlere gore OSYM taralindan
yapllmaya devam edilecektir.
4. STNAVSIZ GE<;:iSE BASVURMA KOSULLARJ

Tiirkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu
olanlardan . durumlan a!agldaki bentlerden birine uyanlar, Meslek Yiiksekakul1an ile
Aylkogretim Onlisans Programlarma Smayslz Ge,i!e (MSG) ba!vurabilirler:
a) 2001-2002 ogretim yIlmda mesleki ve teknik orta .ogretim kurumlannm son
slmfmdaki ogrenciler yeya bu okullardan mezun alanlar,
b) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanmn son smlflannda beklemeli durumda
bulunanlar,
c) Mesleki yayglll· egitim kurumlanrun meslek lisesi programlanm tamamlayarak
mesleki ve teknik orta 6gretim dipiomasl alanlar,
d) Lise ruezunu alup telafi egitimi sanunda mesleki ye teknik orta ogretim diplamasl
alaniar,
e) Aylkogretim lisesinin mesleki ve teknik egitirn programlanndan rnezun olanlar,
f) Ortabgrenimlerini yabancl iilkelerde yapanlardan durunIlan yukandaki bentlerden
birine uyanlar.

Yukandaki ko!uUardan herhangi birine durumunun uymadlg. tespit edilen adaylar,
yerJe!tirilrni! alsalar bile bu durumdan dogabilecek hi,bir haktan yararlandlfllruazlar.
2002-0SS 'ye ba~vuran mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan mezun
alacak/alan adaylann smavslz ge,i~ iyin aynca ba~vurmalanna gerek yoktur.
Mesleki ye teknik orta 6gretim kurumlan dl!mda kalan arta ogretim kurumlanndan
mezun olanlar ile ·2001-2002 ogretim ydmda bu kururulardan mezun alabilecek durumda
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olanlar, meslek yiiksekokul\an ile al'lkogretim onlisans programlanna smavslz gel'" 'I'In
ba1vuramazlar.
Mesleki ve teknik orta bgretim kurum mezunlanmn diplamalannda yazdi alan
alanlkol/boliim 2002-MSG Kllavuzu Tablo-l 'de belirtilen yuksekogretim programlannda yer
al!myorsa bu adaylar meslek yiiksekokullan ve a,lkdgretim onlisans programlanna SlnaVS1Z
ge,i, yapamazlar.
TUrk CumhuriyetIeri ve akraba topluluklan ile diger Ulkelerden gelecek alan mesleki
ve teknik orta bgretim kurumlanndan mezun yabancl uyruklu adaylann, kendi alanlanndaki
meslek yUksekokullan ve a,lkogretim onlisans programlanna yerlqlirilmelcri, bu
curnhuriyetIer, akraba topluluklan veya diger iilkeler ile T.C Yuksekbgretim Kurulu arasmda
imzalanacak anla,ma hiikiimlerine gore yapJ1acaktlf.
5. SINAVSIZ GE(:t;>LE lLGtLt YERLE;>TiRME ESASLARI

4702 SaYll! Kanun uyannca mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun
olacaklannlolanlann istedikleri taktirde, bitirdikleri programm devaml niteliginde veya buna
en yakm programlannuygulandlgl, oncelikle kendi mesleki ve teknik egitim bolgesi i,inde
yer alan veya bolgesi dl~llldaki meslek yiiksekokullan ile a,lkogretim bnlisans programlanna
SlnaVS1Z olarak yerle,tirme i11emleri OSYM tarafmdan yUriitilimektedir.
2002-0SS'ye ba'ivuran mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun
olacak/olan adaylann smaVS1Z geyi, i,in aynca ba~vurmalar1l1a gerek yoktur. Bu adaylar
2002' deki S1l1aVS1Z ge,i'i i,in de ba~vurmu~ saYllacaktlr.
2002-0SS'ye ba~vurmaml, olan adaylar iyin smavSlZ geyi~le ilgili 2002-MSG
Kilavuzu haZ1flanml~tlf. Bu kllavuz sadece 2002-0SS'ye bajvurmayan mesleki ve teknik orta
ogretim kurumlanndan mezun olacak/olan adaylara hitap etmektedir.
Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan meslek yiiksekokullanna SlnaVS1Z geyi'i
(MSG), ogrelim y!ll sonunda smaVS1Z olarak bnce genel yerle~tirme, soma ek yerle~tirme
oimak (izere iki defa uygulanacaktlr. Gene! yerle,tirmede sadece mes!ek yiiksekokullan ve
al'lkogretim bnlisans programlanna smaVS1Z ge,ij hakkl olanlann yerle~tirilmeleri
yapilacakl1r. Mesleki ve teknik orta bgretim kurumu mezunu oimayan gene! lise mezunlan
(fen lisesi, Anadolu Iisesi vb.) gene! yerle'itirme iyin meslek yiiksekokullan programlan
arasmda tercih yapamayacaklardlr.
Ek yerlejtirme, smaVS1Z yerlqtirme yapllan meslek yliksekokullannda kaYlllar
tamamlandlktan soma bo, kalan kontenjanlar iyin yap!lacaktlr. Ek yerle,tirmede meslek
yiiksekokullan programlanna SlnavSlZ gel'i~ hakkl alan adaylara iincelik tanmacak
kontenjanlar dolmazsa genel lise mezunlanndan 105,000 ve daha fazla Oss puall1 alan
adaylar yUksek puan alanlardan ba'ilamak lizere yerle~tirilebilecektir.
Genel yerle!tirme Slfasmda aylkogretim program!an dl,mda smavl! veya SlnaVS1Z bir
yilksekogretim programma yerlejtirilen adaylar, ek yerle!tirmeye ba!vuramayacaklardtf.
SmavS1Z geyi~ sisterninin heniiz yUriirlilge girmij oimasl, MYO ve MTOO okullan
arasmda program bDtiinliigu olmamasl, yeni sistemin tam olarak tamtlimamasl ve adaylann
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yanb~

anlarna ve tereihlerinden o!tim
kalaeag, ongomlrnektedir.

geym'~

ylllara nazaran daha fazla ogreneinin ek

yerle~tirrneye

MSG'de rnesleki ve teknik orta ogretirn kurumlanndan mezun olaeaklar/olanlar,
bitirdikleri programm devam,niteliginde veya buna en yakm programlann uyguland'g'
belirlenen meslek yiiksekokullan ile ay,kogretim onlisans programlanna 2002-MSG
K,lavuzunda belirtilen onceliklere gore bilgisayarla yerle~tirileceklerdir.
2002-MSG sonuylan sadeee 2002-2003 bgretim y,h i,in ge,erli olaeakt,r.
Adaylann meslek yiiksekokullan ile ay'kogretim onlisans programlanna smavs,z ge,i~
kullallllacak mesleki orta ogretim ba~an puanlan (MOBP) 2002-MSG
Kllavuzunun 3. boliimiinde a,lldand'g' gibi hesaplanacakt,r.
i~lemlerinde

Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanmn hangi alanlkollboliimlerinden mezun
olaeaklolan adaylann smavs,z olarak meslek yuksekokullanyla ay'kogretim oulisans
programlanna yerle~tirilebileeekleri 2002-MSG K!lavuzu Tablo-!' de yer almaktad,r. Bu
tabloda mezun olabileceklerilolduklan alan/kol/bolilmil kar~,smda meslek yilksekokulu ve
aylkogretim onlisans program, bulunmayan adaylann ba~vuru yapmalanna gerek yoktur.
MSG'de adaylar oneelikle, varsa kendi mesleki ve teknik egitim Mlgesi (METEB)
iyinde yer alan meslek ytiksekokullanna yerle~tirileceklerdir.
Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan mezun olacaklolan adaylann 2002-2003
bgretim yll. iyin meslek yuksekokullan ile a,.kogretirn oulisaus progranllanna
yerle~tirilebilmeleri, bu progranllarda saglanan kontenjanlara bagJI kalaeakt.f.
2002-2003 ogretim y.b i,in rneslek yiiksekokullan ile ay.kogretim onlisans
prograrnlarma adaylar;
a) Mezuniyet y,llan,
b) 0grenirn sureleri,
e) Okul !tirleri,
d) METEB'leri,
e) Mesleki ve teknik orta ogretimi bitirrne y.hna gore hesaplanan MOBP'leri,
I) Smavs,z yerle~tirilip ogrenirn gormek istedikleri
programlan ile ilgili terciWeri,

yiiksekogretim 6nlisans

g) Yiiksekogretirn onlisans programlarmm kontenjanlan ve ko~ullafl
goz 6nunde tutulrnak suretiyle smavs,z olarak yerIe~tirileeeklerdif.
Mesleki ve teknik orta 6gretim kurumlan d'~mda kalan orta ogretim kurumlanndan
mezun olan adaylar, 2001 -2002 ogretim y.lmda bu kurumlardan mezun oIaeak bgrenciier,
meslek yiiksekoknllar. ile aY'k6gretim onlisans programlanna smavs.z yerle~tirme il'in
ba~vuramazlar.

Ozurlu adaylar kendi alanlanndaki bir yiiksek6gretim 6nlisans programma
bu adaylarm yerle¥\irilmeleri SIr.smda diger adaylardan farkh bir

yerle~tirileeeklerinden,
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uygulama yapdmayaeaktlr. Bu durumdaki adaylann, ytiksekogretim onlisans programlanndan
tereih yaparken hem kendi oziir durumlanm hem de ilgili yuksekiigretim onlisans
programlannm ko§ullanm gaz anunde bulundurmalan gerekmektedir.
SmavslZ ge\)i$te goz onunde tutulaeak Mesleki ve Teknik Egitim Bolgeleri (METEB),
meslek yuksekokullanyla bu okullann kO$ul ve kontenjanlan 2002-0SYS Yiiksekiigretim
Programiarr ve Kontenjanlan Kdavuzunda yer alml$tlr. Bu kllavuzda, smaVSlZ ge,i$ i,in
yapllaeak tercihler ve yerle$tirmede uygulanaeak kurallar ile ilgili aynntlh a,lklamalar da
bulunmaktadlr. Bu yrl ilk kez adaylara istedikleri takdirde 24 tercihi de bir tablodan
yapabilmeleri olanagl saglanm[~tlr.
2002-0SS'ye ba$vurmu$ olan mesleki ve teknik orta ogretim kurumu ylkl$h adaylar,
smavda ba$arlSlZ olsalar veya smava girmeseler bile kendi alanlanndaki smaVSlZ geyi~
programlanndan tereih yapabileceklerdir. 2002-0SS'ye girerek ge,erli OSS puam alml$
mesleki ve teknik orta ogretim kurumu ,Ikr~h adaylar ise tereihlerini hem smaVS1Z ge,i$
programIanndan hem de diger yuksekogretim programlanndan yapabileceklerdir.
SmaVSIZ ge9i~ sisteminde yetenek smaVl ile yerle§tirme yapl1mayacak, tom
yerle§tirmeler OSYM tarafmdan yapdacaktlr.

Yabancl dilde egitim-ogretim yap an universitelere bagh MYO'larla ili$kilendirilen
MTOO okullanndaki egitim-ogretim dili Turk,e olaeaktlr.
6. A<;:IKOGRETiME YERLE~TiRME ESASLARI
A91k6gretim metodu He onlisans egitimi veren yijksek6gretim kurumlanmn saYISl ve
adaylara sunduklan se,enekler her ge,en gUn artmaktadlr.
Eski~ehir Anadolu Universitesine bagh olan A,lkogretim FakUltesi, Ii sans programlan
yamnda Ylllardir ,ok ba~anh bir ~ekilde onlisans programlan da uygulamaktadlr. Ylllara gore
degi§mekle beraber halihazlrdaki al'lkogretim onlisans programlarmda 150-200 bin arasmda
her ya$tan ogrenei ogrenim gormektedir. Apkogretim iinlisans programiar), ozellikle bir i~
yerinde ~ah§makta olup da aym zamanda meslek yiiksekokulu ogrenimine devam etmek
isteyen mesleki ve teknik orta ogretim kurumu mezunlarma ~ok biiyiik imkan ve
kolayhklar saglam'!ktadlf.

Eskj~ehjr Anadolu Universitesi Al'lkogretim FakUltesi tarafindan ogrenciIere sunulan
meveut onlisans programlarqunlardIr;

Bankaclhk ve Sigortaclhk
Buro Yonetimi
Dl~ Ticaret
Ev idaresi
HalkIa lli§kiler
ilahiya! (Onlisans)
Mahalli Idareler
Muhasebe
Saghk Kurumlan i§letmeciligi
Turizm ve Oteleilik

(2 yll)
(2 yll)
(2 yll)
( 2 YII)
(2 YII)
(2 YII)
(2 YII)
(2 YII)
(2 YII)
( 2 yrl)

7

Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun olacak ve ge,mi~ Ylliarda mezun
olan tiim adaylar ve OSS'de 105 puan ve tizerinde alan genel lise mezunlan arzu
ettikleri takdirde yukanda belirtilen Apkbgretim Onlisans Programlanna, hiQ bir kontenjan
slmrlamasUla tabi olmakslzUl (Bilgi Ybnetimi hari,) smavslz olarak ba~vurabilir ve kaYlt
yaptlrabilirler.
olmu~

7.

niKEy GEc;:i$ ESASLARI

SmavsIZ olarak meslek ytiksekokulu ve aQlkogretim bnlisans programlanna devam
ederek mezun alan bgrencilereaynlacak kontenjanlara gore, alanlarmdaki lisans
programlann. dikey geyi~ yapabilmeleri imkam sagl.nml~tlr.
Meslek yiiksekokulu mezunlan, dikey geyi~ iyin orgun lisans programlarma
ba§vurabilecegi gibi aylkogretim lisans programlarma da ba~vurabilirler. Keza aylkogretim
onlisans mezunlan da gerek aylk6gretim lisans programlarma ve gerekse alanlanndaki orgiin
lisans programlanna ba~vurabilirler.
Hangi meslek yiiksekokulu ve aylkogretim anlisans programlarmdan hangi Iisans
programlanna dikey geQi§ yapdacagl ve bu programlara aynlacak kontenjanlar, her YII
tiniversitelerin gbrti~leri de ahnmak suretiyle Yiiksekogretim Kurulu tarafindan saptanacak ve
Dikey Gel'i~ SmaVl (DGS) Kllavuzu ile yaymlanacaktlr.
Dikey Geyi~ Yanetmeligi'nde belirlenen ko~ullara uyan ve ba~vurularl kabul edile"
adaylar, sazel ve saYlsal bOltimlerden olu~an bir yetenek smavma ahmrlar. Adaylar, yetenek
smavmdan elde ettikleri puanlar ile meslek yiiksekokulu veya aylkogretim onlisans
programlarmdaki akademik not ortalamalanna ve tercihlerine gore OSYM tarafindan uygun
lisans programlanna yerle~tirilirler.
Lisans ogrenimine ba~lama hakktm elde eden ogrencilere, tiniversitelerince Lisans
Ogrenimine Hazlrhk Programl uygulamr. Bu programda ogrenciye, birinci ve ikinci
Slmtlardan eksik oldugu alanlarda ders sommlulugu ytiklenir. Lisans Ogrenimine Hazlrhk
Prograrmmn stiresi en Qok iki yan yIldlr. Ancak ogrencilerin okuduklarl derslerin ozellikleri,
yIlhk ders progr.nIlan, ogretim elemanlan ve hazIrhk prograrmndaki durumlan dikkate
ahnarak Lisans Ogrenimine Hazlrhk Progranunm stiresi istisnai olarak bir yanyll daha
uzatIl.bilir. Bunun sonunda b~anlI olan ogrencilerin yerle~tirildigi lisans programmm
ti,iincti slUlfma kaYltlan yaplhr. Lisans Ogrenimine Hazlrhk Programl stiresinde ogrenciler
tiim ogrencilik haklarmdan yararlamrlar.
Meslek yuksekokulu mezunlan ile a,lkogretim onlisans programlarmdan mezun
olanlar, arzu ettikleri taktirde kendi alanlanndaki aylkogretim lisans prograrnlanna
ba~vurabilirler. Burada herhangi bir kontenjan smlflamaSl olmaylp aylkogretim lisans
programlanna dikey gel'i~ yapmak isteyen adaylann DGS'ye girmelerine gerek yoktur. Bu
adaylar, kendi alanlanndaki aylkogretim lisans progranIlarma dogrudan kaYlt hakkt elde
ederler. Farkh alanlardan mezun olanlara "Lisans Ogrenimine Hazlrhk Programl" uygulamr.
Al'lkogretim lisans programlanna ba~Vuru ve kayl! ko~ullan programl yurtiten ilgili tiniversite
tarafmdan belirlenerek adaylara duyurulur.
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8. SINA VSIZ GEc;:i~TEN YARARLANACAK MESLEKi VE TEKNiK ORTA
OGRETiM OKULLARI
8.1. Milli Egitim Bakanhgl'na Bagh Tum Mesleki ve Teknik Orta Ogretim Okul
veKurumlan
Endilstri Meslek Lisesi
Teknik Lise
Anadalu Meslek Lisesi
Anadolu Teknik Lisesi
Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi
KIZ Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Ktz Teknik Lisesi
Anadalu Klz Mesiek Lisesi
Anadolu MesIck Lisesi
Anadolu Klz Teknik Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Anadolu Mahalli idareler Meslek Lisesi
Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
An.dalu DI~ Ticaret Meslek Lisesi
An.dolu Sekreterlik Meslek Lisesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
An.dolu ileti~im Meslek Lisesi
Anadolu A~ylltk Meslek Lisesi
Anadolu Tiearet Lisesi
Oteicilik Ye Turizm Meslek Lisesi
M.halli idareler Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Lisesi
Cok Programlt Lise (Mesleki ye Teknik Orta Ogretim)
Aylk6gretim Lisesi (Mesleki ye Teknik Orta Ogretim)
imam Hatip Lisesi
Anadolu imam Hatip Lisesi
Ortopedik Engelliler Cok Programh Lise
i~itme Engelliler Cok Programh Lise
Anadalu Saghk Cok Program" Lise

8.2. Diger Bakanhklara vo Kurumlara Bagh Meslek Liseleri
Sagltk Meslek Lisesi
Spar Meslek Lisesi
Meteorolaji Meslek Lisesi
Anadolu Metearoloji Meslek Lisesi
Ziraat Teknik Lisesi
Adalet Meslek Lisesi
Tanm (Ziraat) Meslek Lisesi
Tapu Kadastro Meslek Lisesi
An.dolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
Anadolu A~ylhk Meslek Lisesi
Meteoroloji Teknik Lisesi
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Demiryolu Meslek Lisesi
Konservatuvar
8.3. Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti Mesleki ve Tekuik Orta Dgretim Okullal'l.
8.4. Drta Asya Tiirk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklan Mesleki ve Tekuik
Orta Ogretim Okullan (Tiirkiye ile arulan iilkeler arasmda yap!labilecek anla~malara uygun
olarak)
9. SINAVSIZ GEciS YAPILABiLECEK MESLEK YUKSEKOKULLARI
9.1. Devlet Universiteleri Tarafmdan Kurulan Meslek Yuksekokullan
•

Teknik Bilimler Meslek Yiiksekokullan

•

Sosyal Bilimler Meslek Yiiksekokullan

•

Teknik Programlan Uygulayan Meslek Yiiksekokullan

•

Saghk Hizmetleri Meslek Yiiksekokullan

•

Adalet Meslek Yiiksekokullarl

•

Tapu Kadastro Meslek Yiiksekokullar!

•

Denizeilik Programlanm Uygulayan Meslek Yiiksekokullan

9.2. Vaklf Universiteleri Tarafmdan Knrulmu§ DIan Meslek Yiiksekokullan
9.3. Bir Universite veya Yiiksek Tekuoloji Enstitiisiine Bagh OlmakslZln Vakdlar
Tarafmdan Kurulan Meslek Yiiksekokullan (4702 SaYII! Kanun vakdlara bu olanagl
tamml,tlr.)
Vaklfiiniversiteleri tarafmdan kurulan meslek yiiksekokullan ite bir iiniversiteye bagl!
olmakslZln vakIlIar tarafindan kurulan meslek yiiksekokullarl da aynen devlet meslek
yiiksekokullannda oldugu gibi smavslz ge9i~le ogrenei alacaklardlr. Bu meslek
yiiksekokullarma yapllaeak yerle~tirmeler, halihaZlfda oldugu gibi bSYM tarafmdan merkezi
olarak yapllmaya devam edileeektir. Smavslz ge9i~le kontenjanlarml dolduramayan vaklf
meslek yiiksekokullan ek yerle~tirmeyle agrenei alabileeeklerdir. Ek yerle~tirmede oneelik
mesleki ve teknik orta ogretim me4Unlanndadlr. Aneak kontenjanlar dolmad!g! takdirde
105,000 ve daha fazla ass puam alan genellise mezunlan da ba~vurabileeeklerdir.
9.4. Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti Meslek Yiiksekokullan
9.5. Anadolu Dniversitesi Apkogretim Fakiiltesi Dnllsans Programlan
10. MYO - MTOD OKULLARININ iLiSKiLENDiRiLMESi
4702 SayIlI Kanun'un her ilde en az bir METEB kurulur hiikmii gereginee 2002-2003
egitim- agretim yIl! i9in, 81 ilde birer olmak iizere toplam 81 METEB kurulmu~tur. Geleeek
Ylliarda istanbul, Ankara, izmir, Bursa gibi MTOb okulu ve ogrenci sayIlarmm ,ok fazla
oldugu biiyiik illerde birden fazla METEB kurulmaSl dii~iiniilmektedir. Bu suretle bu illerde
egitim-ogretimin planlamasl, MYO-MTOa ili~kilendirilmesi ve program biitiinliik ve
devanihhgmm
saglanmasl
gibi
konul.nn
daha
kolayl!kla
yap!labilecegi
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degerlendirilrnektedir. Amlan illerde yeterli MYO

olrnaYl~l ili~kilendirilmede

buyiik zorluklar

yaratml~tlr.

2002-2003 egitim-ogretim Yllmda 81 METEB'de 348 mesleki ve teknik orta ogretim
okulu 140 meslek yiiksekokulu ile ili~kilendirilmi~tir. ili~kilendirmede program biitiinlligti ve
devamhhgl ilkesi en temel unsur olarak dikkate ahnml.tlr.
iIi.kilendirilen 348 MTOa okulu gerek donammlan ve gerekse ogretim elemanlan
baklmmdan yi.iksek nitelikli okullardlf. Diger MTOa okullan da bir plan dahilinde
METEB'lerdeki MYO'larla ili.kilendirileeektir.
MTOa-MYO ili~kilendirilmesinde 2002-2003 egitim-ogretim yrIma mahsus olmak
lizere birka\, istisna hari\" ili.kilendirilmede sadeee illerdeki MTOa okullan dikkate
almml.tlr. Geleeek Ylllarda ula.lffi sorunu olmayan, ili.kilendirildigi MYO'larma yakm
bi.iylik il\,elerdeki MTOa okullan da ili.kilendirilmede dikkate almaeak ve bu suretle daha
fazla MYO kontenjam yaratdilll§ olunaeaktlf.
MYO-MTOa ili.kilendirilmelerine, devlet Oniversitelerine bagh MYO'larla birlikte
arzu eden vaklfi.iniversitelerinin MYO'lan da katrIml. bulunmaktadlr.

iIi.kilendirilen MYO ve MTOa okullan biTbirleri ile her a1anda yek yakm bir i.birligi
iyinde olaeak, tUm gayretler ve olanaklaT egitim-ogretime yonlendirilecektir.
METEB'lerde ili.kilendirilmi. bulunan MTOa okul ve kurumlan ile MYO'lar
birbirlerinin olanaklanndan azami §ekilde yararlanmak i,in planlama yapacaklard,r.
Yararlamlacak alanlar §unlardlf:

•
•
•
•
•

•

Fiziki mekanlar,
Derslikler, anmer, sa1onlar,
At6lye ve laboratuvarlar,
Mediko sosyal alanlar,
Sportifve mltOrel alanlar,
Ogretim elemanlan.

11. YONETiM

ili.kilendirme organik bag, entegrasyon ye bir yonetim bUti.inlligi.i anlarlll
ta.lmamaktadlf. Her okul (MYO-MTOa) bagh olduklarr kurumlar tarafmdan kendi kanun,
yonetmelik, kural ye usullerine uygun olarak yonetilmeye deyam edilecektir.
ili.kilendirilen MYO ye MTOa okul mi.idlir Ye yoneticileri birbirlerinin amirimemuru dunumunda degildir. Him yonetim faaliyetlerinde payla§ma, ortak yiinetim ye ortak
ideal anlaY1!l hakim olmal1d1r. Ulkemizin at11 kaynaklannm harekete ge,irilmesi ve kit
kaynaklanllln etkin bir ~ekilde payla~lml ancak bu anlaYl.la, "ben yok biz varIZ, biz yok
iilkemizvar" anlaYl~lyla mi.imkun olabilir.
iIi§kilendirilen MYO-MTOa okullannm yonetimi Ye birbirleriyle olan ili.kilerinde
yaprJan protokoller ge,erli olaeaktlf Bununla birlikte her§eyin protokollerle yoztilemeyeeegi
gergeginden hareketle, iyi niyet, ortak ideal ve anlaY1~ mekanizmalarmm da yogun bir .ekilde
devreye sokulmasl gerekmektedir.
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(:ok sa}'lda MTOb kurumuyla ili~kilendirmenin yaplldlgl, dolaYlSlyla ,ok saYlda
ogreneinin egitim-ogretim gordugti btiytik METEB'lerde, Uniyersite Rektarltiklerinin yeya
Meslek Yiiksekokulu Koordinasyon Komitelerinin, koordinatOr I sorumlu meslek
yUksekokullanna, il-ilye Mili Egitim Miidiirhikleri'nin de, MTOO okullanna yardlmel ye
destek olmalafl, yonetim aksakhklanm en aza indirecektir.
Nezdinde MYO egitimi geryekle,tirilen MTOb okul miidiirlerinin zaman zaman
meslek ytiksekokulu yonetim kurullannda, kendileri ile ilgili konularda gozlemci olarak
kattlma"mn egitim-ogretime katkIda bulunaeagl dii~Uniilmektedir.
12. EGiriM-OGREriM
ili~kilendirilen MTOb okullarmdaki MYO ogrencilerinin tlim egitim-ogretiminden
ilgili meslek ytiksekokulu miidUrti sorumludur. Meslek ytiksekokulu mUdiirii bu
soruntluluklarmm bir boliimUnii mekanlarml p.yla§tJgl ye ogretim elemanlarml istihdam ettigi
MTOO okulu miidiirti ile mii~tereken yerine getirecektir. Bunun nasIl olacagl iki okul
miidurti arasmda yaprlacak protokolle belirlenecektir. Bununla beraber her §eyin protokollerle
\,ozulemeyecegi, protokole baglanamayacagl ye onceden dii,iinUlmeyen bazl srkIntllarm
ort.ya \'Ikabilecegi de bir geryektir. Ancak uygularna ba~ladrktan soma gortilebilecek bu
hususlann MYO ve MYOb okul miidiir ye yoneticilerinin yiiksek gorev anlaYl§l ve birbirleri
ile kuraeaklan yakm ve samimi i§birligi sayesinde yoziilebilecegi beklenmektedir.

Egitimin tiim a,amalannda 2547 sayIlr Yiiksekogretim Kanunu'nda belirtilell egitimin
temel ilke ve kurallan esas kabul edilecektir.
METEB'lerde egitim-ogretim planlamasmda tam gUn, tam yI! prensibi
uygulanaeaktlL Gerekirse cumartesi, pazar giinleri de egitim-ogretim yaprlabilecektir.
MYO egitiminin ger,ekle,tirildigi MTOb okullarmda, MYO ve MTob ogrencileri
aym zamanda ve mekanlardaegitim gormeyeceklerdir. Pedogojik olarak da uygun olmayan
ve disiplin sorunlan da yaratabilecek olan bu durumun onlenmesi i,in MTOb okullanndaki
MYO egitimi, arta ogretim ogrencilerinin egitiminin tamamlanmasmdan sanra
ger,ekle,tirileeektir. Bunun saatleri her METEB'deki MYO-MTOb okullarmm yoneticileri
tarafmdan beraberce saptanaeak ve yapllacak protokolde belirtilecektir.
METEB'lerde mesleki egitimin yonetiminde sanayi, kamu ve ozel kurum ve
kurulu,larl. lOok yakm i,birligi iyinde olunarak onlann azami yardlm ve destegi saglanaeaktrr.
Ders dagrhmmda uzmanhklar dikkate almmak kaydryla, dersler oneelikle MYO
ogretim elemanlanna daglttlmalI, daha soma meslek lisesi ogretmenlerine dagltlm
yapllmalIdrr. Uzmanllk alam ve ders yiim miisait olan MYO ogretim elemanlanlllh, ihtiyay
duyulmasl halinde meslek liselerindeki baZl derslere girmelerinin faydah olabilecegi
dii~iiniilmektedir.

ilke olarak teorik derslerin MYO ogretim elemanlan tarafwdan, uygulamah derslerin
ise aglrhkh olarak MTOb okullan ogretmenleri tarafmdan verilmesi planlanmahdrr.
MTOb okullannda MYO egitimi ger,ekle~tiren MYO ogrencilerinin iiniversite
ogrencisi olduklanm vurgulayaeak alt yaprlannw saglanmasl oldukya onemli bir konudur. Bu
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oedenle egitim-ogretimin imkanlar ol,iisiiode meslek yiiksekokullan ye bagh bulundugu
iiniyersitenin ogretim elemanlarl ye tesislerinden yararlanarak yapllmasl tereih edilmelidiL
Ortak derslerin ye tUm kiiltiirel ye sportif etkinliklerin MYO'da yeya bagh oldugu iiniYersite
tesislerinde gerl'ekle~tirilmesi, bu amaea onemli ol,iide katklda bulunaeak uygulamalar olarak
degerlendirilmelidir.
Meslek yiiksekokullan ile ili~kilendirilerek MYO egitimi yapdan MTOO okullannda
ders yermekte goreylendirilen ogretim elemafl!, ogretmenler ve ogreneiler bagh olduklan
kurumlann disiplin yonetmeligine tabi olaeaklardlr. Bununla beraber egitim-ogretim yapllan
kurumun ,ah~ma ye i~ giiyenligi ile ilgili kurallanna da uymalan esas olaeaktlr.
SmaYS1Z gel'i~le ilgili olarak MYO ye MTOO okullannda ogreneilere yonelik
rehberlik ye danI~manhk hizmetleri yerilmesi planlanmahdlr.
WEB sitesi bulunmayan MYO'lanmn, en klsa zamanda bir WEB sitesine sahip
olmasl, ogrenei-MYO-MTOO okullarl arasllldaki ileti~imi son dereee kolayla§uraeaktlr.
SmaYS1Z geyi~ sisteminin, mesleki ye teknik orta ogretim okul ve kurumlannda
halihazlrda okuyan ogreneilere, mezunlara, ailelerle, okullara tamt!lmasmda buyuk yarar
gOriilmektedir. Her seyiyedeki yoneticilerin bu onemli konuy. egilmeleri sadeee meslek
yuksekokullanna degil meslek liselerine olan yonelmeyi de biiyiik ol,ude olumlu yonde
etkileyecektir.

13. MEB-YOK <;:ER<;:EVE t~miRLiGi PROTOKOLU
METEB'lerdeki MYO'lan ile ili~kilendirilen MTOO okullarl arasmdaki i~birligi
Milli Egitim Bakanhgl ve Yiiksekogretim Kurulu Ba~kanhgl arasmda meslek
yuksekokullannm mesleki ye teknik egitim okul ye kururnlanndan yararlanma esaslanm
duzenleyen yer,eve i~birligi protokolu esaslanna gore yapllacaktlL Bu ,eryeve i~birligi
protokolii tum Gniversiteleree, MYO'lara ve ili~kilendirilen MTOO okullanna gonderilmi~tir
METEB'lerde 347 MTOO okulu ile program blitUnlGgli iyindeili~kilendirilmi~ bulunan 140
MYO arasmda yukarda belirtilen MEB-YOK ,eryeve i~birligi protokolune uygun olarak
aYrIlltlll uygulama protokolleri duzenlenecektir.
MYO-MTOO uygulama protokolii olarak adlandmlacak ye her )'11 gozden geyirilecek
olan bu protokollerde a~agldaki hususlara yer yerilecektir. (BaglaYlel degildir, sadeee dli.lince
zenginligi amaelyla yerilmi~tir.)
Akademik Konular
• Egitim-Ogretim Programlarl,
• Egitim-Ogretimin planlanmasl ve koordinasyonu,
• Egitim-Ogretimin gozetim ye denetimi,
• . Ogretim elemanlannm seyimi ve gorevlendirilmesi,
• Program btittinlugii ye devamhhgml a!ilfma yah~malan,
• Gelecek ydm programlan.
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idari Kooular

o

MTOO okullanom olanaklanndan yararlaruna esaslan
Fiziki mekanlar,
Derslikler,
Atolye-Laboratuyarlar,
Kantin-kafeterya,
Spor alanlan,
Kiiltiirel alanlar,
Saghk,
Giiyenlik.

Disiplio KooularI

Egitim-Ogretimlerini MTOO okullannda ger~ekle§tireeek olan MYO
ogrencilerine Yiiksekogretim Kurumlan Ogrenei Disiplin YonetmeJigi uygulanacak aneak
bulunulan kurumun disiplin yonetmeligi ye uygulamalanna sayglh olunaeaktlr. (:ok fazla
dikkat ye hassasiyet isteyen bu konuda koordinator MYO yonetieileri ile nezdinde MYO
egitim-ogretimi ger~ekle§tirilen MTOb okul miidur ye yardlmeIlannm sablrh ye anlaYl§h
olmalan beklerunektedir.
Mali Konular

Yonetieilere yapJlaeak odemeler,
bgretim elemanlan ek ders ueretleri,
o
Destek hizmetlerinde gorevli personele yapllacak odemeler,
o
Kullamlaeak mekanlarda sarf edilen temizlik, elektrik, su ye yaktt
masraflan,
o
Kullamlan makine ye teyhizatm baklm ye onanmma yapllaeak katkllar,
o
Temrinlik malzemenin tedariki.
o

o

Diger Konulsr

•
•
o
o

Yonetim,
Denetim,
Sosyal-Kiiltiirel etkinlikler,
Toplantl, konferans, seminerier, torenler.

Milli Egitim BakanhilI Ye Yiiksekogretim Kurulu Ba§kanhg! arasmda meslek
yiiksekokullarmm mesleki ye teknik egitim okul Ye kurumlanndan yararlanma esaslarml
diizenleyen C;;er~eve i~birligi Protokolii Ek- I' de sunulmu§tur.
14. KONTENJANLAR

2002-2003 egitim-ogretim Ylhnda 140.000'i halen faal olan 415 meslek
yiiksekokullunda, 50.000'; de MTOb okullarmda olmak Ozere toplam 190.000 MYO
kontenjaD! saglanml§tlf. Eyliil-2002 tarihinde yapdaeak ek yerle§tirrne ile bu saymm
200.000'e ula§aeagl tahmin edilmektedir. Bu suretle orglin MYO kontenjanlan bir oneeki yda
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nazaran 1/3 oramnda artlfllml~ olmaktadlr. Kontenjan slmrIamasl olmayan A,lkogretim
Fakultesine yapllacak olan yerle§tirilmelerle bu saymIn ,ok daha fazla olacagl
beklenmektedir.
Orgun 200.000 kontenjanm saglanmasmda dikkate alman en biiylik etken, 2001-2002
egitim-ogretim Ylhnda MTOO okullanndan mezun olabilecek ogrencilerin tahmini saYISI
olmu§tur.
Milli Egitim Bakanhgl ile yapllan i~birligi sonucu 200.000 orgun MYO kontenjanInIn
2001-2002 Ylhnda MTOO okullanndan mezun olup da smavslz ge,i§ i,in ba,vuran
ogrencilerin'tamamlnI kapsayacagl, bir miktar da eski Ylllarda mezun olmu~ meslek lisesi
mezunu adaylara kontenjan kalabilecegi hesaplanml~ bulunmaktadlr. Her egitim-ogretim Ylh
sonunda yapIlacak degerlendirmelere gore bu kontenjanlar daha da altmlacak ve 2005 Ylhnda
ongoriilen en az %30 okulla,ma oramna biiyiik ol,iide ula,llml, olacaktrr.
2002-2003 egitim-ogretim Ylhnda MTOO okull.nnda geryekle,tirilecek MYO
egitimlerinde hangi programlarda ne kadar kontenjan saglandlgl Ek-'2de, saiilanan
kontenj.nlann METEB bazmda daglhml ise Ek-3' de gosterilmi§tir.
15. EGiTiM-OGRETiM PROGRAMLARl

Egitim-Ogretim programlan ile i1gili olarak yapllan ,ah,malarda kar§rla,llan ve
oncelikle ,oziilmesi gereken problemlerden biri, METEB'lerdeki meslek yiiksekakullafl ile
mesleki orta ogretim akullarmm uyguladlklan programlarm i1i~kilendirilmesinde kar~rla~llan
zorluktur. Bu zorluk, ozellikle istanbul, Ankara, izmir gibi meslek yiiksekokulu saydannm
lOok az buna kar§In MTOO okul ve ogrenci saydannIn ,ok fazl. oldugu biiyiik illerde kendini
gostermi~ir. Bu illerde ogrenci saYllan en az 2000-3000 civarmda alan ve orta ogretim
programlan ile ili,kilendiri1mi~, i, hayatmIn ihtiyal' duydllii;u ,agda§ programlar uygulayan
yeni MYO'larmm bir an once a\,llmasl, onemli ve aeil ihtiya, olarak ortaya 'Ikml~tlr.
METEB'lerde mesleki ve tekuik orta ogretim kurumlanndan mezun olan ogrenciler
istedikleri taktirde bitirdikleri programm devaml niteliginde veya buna en yakm programlann
uygulandlgl meslek yliksekokullanna smavslz ge,ebilirler hiikmil geregince, hangi mesleki ve
teknik orta ogretim alanlkollbolilmlerinden meslek yiiksekokullarmIn hangi programlarma
smavslz ge,i$ yapllacagl MEB, YOK ve OSYM yetkilerinin de kalIldlgl bir uzmanlar grubu
tarafmdan saptanml, ve 2002-MSG KIlavuzu ile yaYlI1lanml~tlr. Bu ,alI~malar gerek
MYO'lar ve gerekse MTOO akullarmm programlarmda meydana gelebilecek degi~ikliklere
paralel olarak her Yll yeniden yaymlanaeaktlf. ideal alan husus MTOO akullan ile MYO'lar
arasmda ~imdiye kadar alu§turulmaml, alan program biitlinliigu
ve devamlrgmm
saglanmaSldlr. Bu saglanIneaya kadar MEB ve YOK arasmdaki program geli~tirme
yah~malarma devam edilecektir. 2002 -MSG KIlavuzunda MYO ve MTOO okullannda halen
uygulanmakta olan programlar dikkate ahnml,tlr. Yeni geli,tirilen ve geli~tirilecek olan
program isimleri 2003-MSG'de yer a1acaktlf.
Meslek ytiksekakullannda teknik, iktisadi ve idari ve saglIk olmak lizere 300 civaflnda
egitim-ogretim programl bulunmaktadlr. Bunlann onemli bir boliimii arta ogretimden kopuk,
piyasa geyerliligi ve istihdam alanaklarl slnIrlr alan programlardlr. Bu pragramlarm
saydannm azallIlmasl adlanmn standartla,tlfllmaSl ve en onemlisi ,agda, olyiilerde egitimogretim programlarma sahip olabilmek iyin Milli Egitim Bakanhgl ile ortak bir ,ah$ma
ba~1atllml,tIr. MesIeki ve teknik egitim alamnda en deneyimli uzmanlann gorev aldlgl bu
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projenin ad, "MEB-YOK Meslek Yiiksekokullarl Program Geli~tirme Projesi"diL 130
uzrnanm alt, ayhk ve lOok yogun bir tempoda yah~arak tamamlad'g' bu proje ile 15 meslek
yuksekokulu program' teknolojisinin en yeni olanaklan kullamlarak gUncelle~tirilmi~
bulunmaktad,r. Bu programlar halen meslek yliksekokullar,m,zm %70'inden okutulan ve
MYO ogrencilerinin %70'nin okudugu prograrnJardrr. Ba~ka bir anlat,mla, geli~tirilen 15
program ile MYO programlarmm %70'i yenilenmi~ olmaktad,r. Yenilenme fusat,
bulunamayan tanm programlan, saghk programlan vb. diger programlar tizerindeki
\,ah~malar en k,sa zamanda ba~layaeakt'L Bu nedenle program geli~tirme grubunun yah~ma
sOresi iki yd daha uzat,lm'~hL
Mesleki ve teknik orta ogretim programlanyla koordine edilmek suretiyle MTOOMYO program biitonli.ik ve devamhhgm sagland'jil, i~ alemi ile lOok yakm i~birligi yapdarak
piyasa geyerliliginin temin edildigi eski ve yeni mezunlar, ogrenciler, yerli ve yabane, bir yok
egitim kurumu ve i~ yerleri ile temas edilerek geli~tirilen 15 me.lek yliksekokulu progranu
~ag,dad,r.

Makine
ikIimlendirme-Sogutma
in~aat
Endiistriyel Elektronik
Elektronik Haberle~me
Endiistriyel Otomasyon
Elektrik
Bilgisayar Tekno\ojisi ve ProgramIama
Otomotiv
Mubasebe
Turizm ve Otel i~letmeciligi
Turizm ve Seyabat i~\etmeciligi
Tekstil
Biiro Yonetimi ve Sekreterlik
Pazarlama
i~letme

Geli~tirilen 15 programdan 1000'er adet bastmlarak MYO'lanna, ili~kilendirilen
MTOb okullanna ve ilgili diger kurum ve ·kurulu~lara 2002-2003 egitim-ogretim y,h
ba~lamadan once CD'leri ile birlikte gonderileeektir.

Her programda aynea 0 programm daha iyi ogrenilebilmesi iyin tavsiye edilen ana ve
yard,mc, kitaplarla, programm pratik yah~malan iyin gerekli olan laboratuvar malzeme ve
teyhizat! da belirtilmi~tiL
MEB-YOK Meslek Yiiksekokullan Program Geliltirme Projesi WEB tabanh bir
sitede konuyla i1i~kili ki~ilerin goro~ ve onerilerine ay,k olarak yurlitoldtigiinden geni~ bir
kat,hm olmu~, olumlu veya olumsuz ttim ele~tiriler proje komisyonlar, tarafmdan dikkate
a1mm'~ ve degerlendirilmi~tir. Temmuz 2002 tarihi itibariyle proje WEB sitesi ziyaret9i saylS!
40.000'i a~m'~t'r.
2002-2003 egitim-ogretim yllmdan itibaren devlet ve vaklf iiniversitelerine bagh tom
MYO'larda ve MYO'larda ili~kilendirilen MTOb okullannda geli~tirilen bu 15 egitim
program, uygulanacaktlf. Her yenilik ve degi~iklige kar§l az da olsa boz, ki~i ve kurumlann
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direny gostennesi ijin dogasl geregidir. (:agdaj olyiitler kullamlarak hazlrlanan ve gelijtirilen
15 programm uygulanmasmda ilniversite ve MYO'larmm gereken ozeni gostermeleri son
dereee onemli bir husustur. Gelijtirilmemij durumda olan diger programlar aylll adlarla ve
aym ders kredi saatlerinde okutulmaya devam edileeektir. 2002-2003 egitim-ogretim Yllmdaki
ikinci slnIf ogreneileri eski programlan okumaya devam edeeeklerdir. Bununla beraber arzu
eden MYO'lar gelijtirilen programlann iyeriklerinden yararlanabilirler.
Program gelijtirme grubunun hazll'lanmlj oldugu praje sanuy raporu bilgi edinilmesi
amaelyla MYO'larma gonderilmijtir.
Yeni h.zlrlanan egitim programlanmn amaema ulajIlabilmesi i\,in ajagldaki
hususlann ilniversiteler ye MYO'lar tarafmdan mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bunlar :
•

Derslerin iyeriklerine uygun kitap veya ders notu yazllmahdlr.

• Egitim programlan 2-3 senede bir degijen jartlar ve gelijen teknolojiye bagh
olarak yenilenmelidir.
•

Programlann ders i,erikJerine uygun deney setleri oJujturulmalIdlr.

• Bilgi paylajlml ve deneyim aktanml i,in meslek yilksekokuUan arasmda
ogretim elemam degijim programl uygulanmalIdlr.
• Aym veya benzer programlardaki ogretim elemanlan iyin iki ytlda bir
gilndemli seminer ve konferanslar diizenlenmelidir.
• Meslek yiiksekokullannm geleeegine Ijlk tutan, gelijimine yon veren ulusal ye
uluslararasl konferanslar diizenlenmelidir.
•
Bazl derslerin verilmesinde uzaktan egitim (internet ortaml gibi) yontemleri
kullamlmalIdlr.
• Meslek yilksekokullarmda YII sonu smavlan dljandan gorevlendirileeek
ogretim elemanlarl taralindan yapllmahdlr. Boylece milfredat programlanndan belirlenen
ama,lara erijilip erijilmedigi daha objektifbir degerlendirme ile belirlenmij olaeaktn.
• Gelijen teknolojiye bagh olarak bilgisayar ortammda sanal laboratuvarlar
kurulmahdlr. Ozellikle gerl'ek laboratuvar imkanma sahip olmayan MYO'lar sanal
laboratuyar olu~turma konusunda te~vik edilmelidir.
• Sanayi ve Tiearet Odalan ve Sanayiciler ile ijbirligi imkanlan arajtJrmalI ve
gelijtirilmelidir.
•
Dlusal veya uluslararasl kaynaklardan temin edileeek kredilerle meslek
yiiksekokullannm gelijtirilmesine devam edilmelidir.
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16. OGRETiM ELEMANLARI

TUrk Yuksekogretim sisteminin genelinde oldugu gibi, meslek yiiksekokullannda da
ogretim elamam sllanlts, vardlr. Bu husus universitelerin onOnde onemli bir darbogaz olarak
dunnaya devam etmektedir. Son yillarda yeni av,lan meslek yuksekokullanmn s,navslz
gevi~le daba da artan ogrenei saYllan ogretim elemam ihtiyaClm d. beraberinde getirmi~tir.
Meveut ogretim elem.nlannm bOyiik vogunlugu ogretmenlik yapabilmek iein
ped.gojik formasyon egitimi almaml~ durumdadlr. Meslek yuksekokullanna dogrudan
ogretim elemam yeti§tiren bir sistem bulunm.maktadlr. Lisans duzeyindeki programlarda
gorev yapan ogretim uyelerinin niteliklerinin dunyaca kabul edilen tammlan olmasma
kar~lhk, meslek yiiksekokullannda gorev alacak ogretimelemanlarmm niteliklerinin bu tOr bir
tamm, yoktur. Meslek yOksekokullannda doktora dereeesine sahip ogretim gorevlisi, okutman
ve uzmanlar da gorev yapmaktadlr.
Mesleki ve teknik
egitimin amael teorikten lOok uygulama amaeh ogrenci
yeti§tirmektir Ancak ogretim elemanlanmn sanayi deneyimlerinin olmaYI§1 bu egitimi.
olumsuz yonde etkilemektedir. Meslek yiiksekokulund. gorev yap.n ve yapacak olan ogretim
elamarllannm s.hip olmasl gereken nitelikleri ve egitimlerini kazandlfmak amaelyla "Meslek
YUksekokullarl insan Gico AlIYapI Geli~tirme Projesi" adh bir proje hazrrlanml§ olup,
DPT'na sunulmu§tur. Anllan projenin realize edilmesiyle MYO ogretim elemanlan
konusunda onemli mesafelerkatedilmi§ olacakllr.
METEB'lerde devlet ve vaklf Oniversitelerine bagh 415 MYO'da gorevli bulunan
ogretim elemanlarl, yiiriirlOkte buliman yiiksekogretim mevzuatm. gore istihd.m edilmeye
. devam edilecektir. Bunlarm gorev alanlannda, statOlerinde herhangi bir degi§iklik soz konusu
degildir.
MYO'larla ili§kilendirilen 347 MTOO okulunda geryekle§tirilecek ol.n MYO egitimogretiminin ogretim elemam ihtiyaCl ise birinci oncelikle sorumlu/koordinator MYO'nun
ogretim elemanl.n tar.fmdan, yeterli ogretim elemanl yoksa (bir yok MYO'da yetersiz)
MTOO okulunun ogretmenlerinden istifade edilmek suretiyle kar§llanacaktlf. Uygun alan
durumlarda hem MYO ogretim elemanlan hem de MTOO ogretmenleri aym anda
gorevlendirilecektir ve bu karl~lmm daha iyi oldugu degerlendirilmektedir. ilave olarak
METEB'deki diger kamu ve ozel kurum ve kurulu~larllldaki uzman ki§i1erden de
yararlamlacaktlr

MTob okullarmda gereekle§tirilecek MYO egitim-ogretimini yiiriiteeek ogretim
el.manlarlllm seyimi, ili§kilendirilen MTOO ile koordin.tor MYO yoneticileri taralindan
mO§tereken yapllacakllr. Ogretim elemanlanOln secimindeki en onemli iki cleiit konusunda
uzman olma ye deneyimdir. LisansUstU ejjitim alml§ ogretim elemanlan tercih sebebidir.
Ozellikle teknik programlarlll uygulandl81 meslek yiiksek okullannda sanayi deneyimi alan
5gretim elemanlarllllll gorevlendirilmeleri hususuna ozen gosterilmelidir. ili§kilendirilen
MTOO okul adetlerinin ve ogrenci saYII.nmn fazla oldugu bUyiik METEB'lerde tigretim
elemanlarmm gorevlendirilme sOrecinde ili§kilendirilen MTOO ve MYO mOdurlerininyoneticilerinin yamnda, iI milli egitim mOdOrleri ve Uniyersite Rektorlerinin de seyim
sureeine modahil olmalanmn faydah olac.gl degerlendirilmektedir.
Meslek yiiksekokuUannda halihaZlfda bir ogretim elemanma 46 ogrenci dU§mektedir.
Dunya ye UNESCO standardl 9-10 ogrenciye bir ogretim elemaOldlr. <;:ok yiiksek olan bu
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oranll1 azaltdmaSI i,in 2001 Yllmda hiikiimetten 5000 ogeetim gorevlisi kadrosu talep edilmi~
aneak bir sonue elde edilememi~tir. 2002 ydmda bu talep SlllavS1Z gel'i~in getirdigi
ihtiyacJarda dikkate ahnarak 7000 oJarak taJep edilmi! olup, geJi!meJer yakllldan takip
edilmektedir. NiBan 2002 taribi itibariyle 53 devlet Universitesinde 3289 ogeetim gorevlisi
kadrosu rektorliikler biinyesinde hal en bo! durumdadlr. Bunlarm bir an once MYO'lanna
aktanlmasl gerekmektedir. Bu hususta kolayhk saglanmas, i,in Maliye Bakanhgl'na yaz,
yaz'lml~ ve sozlii olarak mutabakat sagIanml~t1r. Talep edilen 7000 6geetim g6revlisi
kadrosunun almabilmesi i,in bugiine kadar kullamlmam,! olan kadrolann bir an once
kullamlmaSl gerekmektedir.
METEB i,erisinde i1i~kilendirilen MYO ye MTOO okul ye kurumlanmn yonetici,
ogretim elemam ve ogretmenlerinin yiiksekogretim ye orta ogeetim sistemi hakkmda kar~lhkh
olarak bilgilendirilerek egitim-ogretim I'ah~malannda biitiinliigu ye devamhhgl saglamak
iizere lasa siireli hizmet il'i egitim planlamasmm yararh olaeag' degerlendirilmektedir. Milli
Egitim Bakanhgl ite koordineli olarak yap,lmasl planlanan bu hizmet il'i egitim genet hatlan
ile a~ag,daki hususlan kapsayaeaktlr. Bununla ilgili olarak yapdan program Ek-4'de
sunulmu~tur .
•

16. Milli Egitim Surasmda mesleki ve teknik egitim aJanmda alman onemli

•

4702 say,h yasa ye SlnavSlz ge9i~ esaslan,

•

Mesleki ve Teknik Egitim Egitim Yonetmeliginin ilgili klSlm ye
boliimlerinin al'lklanmaSl
Mesleki Egitim Kurullan,
Tam Giin Tam Y,l Egitim,
Yogunla~tIf11ml~ Egitim,
Mesleki ve teknik orta ogeetim okul ve kurumlan personelinin
gorey, yetki ye sorumluluklan (Yonetieiter, bOliiml atolye/
laboratuyar ~efleri)

•

Tiirk Milli Egitim Sistemi il'inde ilniyersitenin yeri,

•

OniYersite, birimleri, organlarl, akademik ve idari yap,lar ye i~leyi§leri,

•

Meslek yiiksekokullarmm genel tamtlml,

•

MYO'larda egitim-ogretim ilkeleri,

•

MYO ogrenei profili,

•

Uniyersite ve MYO ogeetim elemanlannm taOltlm"

•

Oniversite ogretim elemam ve ogrenei disiplin yonetmeligi,

•

MYO'larda uygulanmakta olan yonetmelik ve yonergeler,

•

Yatay ve dikey ge9i~ler.

kararJar,
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Hizmet i,i egitim her METEB' de ilgili MYO ile il Koordinasyon Komisyonu veya il
Mesleki Egitim Kurullan tarafmdan ger~kle!tirilebilecegi gibi METEB'in biiyiikliigu ve
ogretim elemanlanmn saytlanna baglt olarak koordinator MYO ve ili!kilendirilen MTob
okul yonetieilerinin koordinasyon ile de geryekle!tirilebilir.
MYO'larda gorevalacak MTob ogretmenleri bu gorevlerini esas itibariyle kendi
kurumlanna baglJ olarak siirdiirmeye devam edeeeklerdir. Kurum, kadro veya statii
degi!tirme soz konusu degildir.
Ogretim elemam stkmttsl ,eken meslek yiiksekokullan bir MTob okulu ile
ili!kilendirilmi! olsun veya olm.sm ogretmen durumu miisait olan MTOb okul mudurleri ile
temas etmek suretiyle onlann ogretmenlerinden de fayd.lanabileeeklerdir. 4702 Saytlt Kanun
bu konuya olanak vermektedir.

17. GERC:;:EKLESTiRtLEN FAALiYETLER
Smavstz ge,i!i tamtma Bilgi Ktl.vuzu haztrlanarak, 25.000 .det bastlmt! ve MTOb
okullarma, MYO'lara Dniversitelere, il-ill'e Milli Egitim Miidurliikleri ve ilgili diger yerlere
dagttdml!ttr.
Rektorler Komitesine iki kez takdim yapllml!ttr.
MYO ogreneilerinin %70'nin okudugu 15 ders programt
beraber lOOO'er taklm MYO'lara gonderilmi!tir.

giincelle~irilmi!,

CD'leri ile

Dniversitelere iki kez aydmlattet bilgileri i,eren yazt yaztlmt!tlr.
Ogretim elemam slkmtJsl ,eken MYO'lanmn smaVSlZ ge,i!i beklemeden MTOO
ogretmenlerinden' ek ders sistemi ile faydalanabileeeklerini i,eren yazl iiniversitelere
gonderilmi§tir.
Yeni sistemi tanltmak amaelyla MYO miidurleri, zaman zaman Rektor veya
yardlmellan, it Milli Egitim Miidiirleri ve irtibatlandtnlan liselerin miidiirlerinin katlldtgt
alagldaki METEB'lerde bolgesel toplanttlar yaptlmt§tlr.

ToplantJnm Yaptldtgt METEB Toplantl Tarihi

Denizl;

18.04.2002

Toplanttya Katilan iller

Denizli
Maniso
Mugl.
Aydm
U§ak
Isparta
Burdur
Afyon
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~~-~

Konya

08.05.2002

Konya
Antalya
Mersin
Nigde
Aksaray

Karaman
I

..
Gaziantep

10.05.2002

I

Gaziantep
Diyarbaklr
Malatya
Kayseri
S·Urfa
AdJyaman
K. Mar"'l
Adana
Hatay
Osmaniye
Mardin
Batman

I

Slmak

I

Nev~ehir

I

Yozgat
Kilis

I
I

I

!

I

.----

I

~-".-___l

I

I

Tekirdag

Bursa

07.06.2002

Tekirdag
istanbul
Edirne
Klrklareli
Kocaeli
Sakarya
C;anakkale

25.06.2002

Bursa
izmir
Bahkesir
Kiitabya
Eski~ehir

Bilecik
Yalova

i
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Ankara

10.07.2002

Ankara
Kmkkale
C;ankm
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II

I
I

Bolu
Diizee
KIr~ehir

(orum
Karabiik
Kastamonu
Bartm
Zonguldak
Tokat
Sivas

Trabzon

12.07.2002

Trabzon
Rjze
Bayburt

;

,

Giimu~hane

Ordu
Artvin
Erzurum
Erzincan
Ardahan
Kars
Tunceli
E1azlg
Amasya
Sinop
Samsun
Giresun

I

Ankara

18.07.2002

Dniversitelerin Rektot
Yardlmcllan He toplantl

MYO saYlsmm ~ok az fakat ili~kilendirileeek MTob okulu ve ogrenei sayIlannm yok
fazla oldugu btiytik METEB'lerde (istanbul, Ankara, izmir) yeni MYO'lar kurulmu~tur.
Hil'MYO 01 mayan METEB'lerde (Sinop, Agn) MYO kurulmu~tur.
Dniversitelerde "Meslek Yuksekokullan Koordinasyon Komitesi (MEYOK)"
korulmasl iyin yazl yaztlml~. ve bazt iiniversitelerde kurulmu~,. bazllannda ise korulma
a~amasma gelmi~tir.

Smavslz geyi~ sistemini tamtmak amaelyla YOK'te basm toplanusl diizertlemni~ ve
TV programl yapllml~trr.
Milli Egitim Bakanhgl'mn hazlrladlldanna ilave olarak 4702 Saydl Kanun'la
verilen a~agldaki yonetmelilder
haztrlama sorumlulugu Yiiksekogretim Kurulu'na
hazlrlamnl§tlr. Bu yonetmelilder ~unlardrr:
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i) Meslek Yiiksekokullan ve a9lkogretim
programlarma dikey gel'i~ yonetmeligi,

onlisans

programlanndan

lisans

ii) Bir iiniversiteye bagh olmakslzm vaklllarm MYO kurabilmelerineolanak 'aglayan
yonetmelik,
iii) MYO ogeeneilerinin staj yonetmeJigi
Hangi MTOO kurumu alanikollbolOmlerinden meslek yiiksekokullanmn hangi
programlanna smaVSlZ ge9i~ yaprlaeag,m gosteren Iisteler hazlrlanml~tlr.
OSYM tarafmdan 2002-MSG Kllavuzu haz,r1amp dagltllml!tlr.
Milli Egitim Bakanhgl ile Must~ar Yardlmelsl ve Genel Mudurler seviyesinde iki kez
toplanb yapIlml!tlr.
Tstanbul-Ankara-izmir'deki Devlet ve VakrfUniversitesi Rektorleri ve
Mudurleri ile toplantI yaprlml~tlf.

il Milli Egitim

Meslek liselerinden meslek yiiksekokullanna smavSlZ ge9i! usul ve esaslan hakkmda
rum universitelere Uygulama Esaslan genelgesi gonderilmi!tir.
SmavsIZ gel'i~ projesinin daha kolayhkla uygulanabilmesine katkJda bulunmak
amaelyla ogrenei adedi 1000 ve iizerinde olan 26 meslek yiiksekokuluna laboratuvar
malzeme-teyhizatl temini iyin 8 trilyon TL tidenek ternin ediImi~tir. Tum tidenek mikrarl 3 y,1
iyinde 25 trilyon TL.na ula~aeaktlr.
MYO ogreneileriniri %70'nin okudugu 15 MYO programl giineelle~tirilmi~tir.
Program Geli~tirme
MYO'lanna dagltIlml§Ur.

Grubunun

hazlrladlgl sonuy raporu

500

adet basllarak

Program geli§tirme grubunun gorev suresi iki YlI daha uzatllarak geriye kalan diger
programlannm da giineelle§tirilmesi kararl ahnml!tlf.

18. GERC;;EKLE~TiRiLECEK FAALiYETLER
15 prograrndan geri kalan MYO programlannm guneelle!tirilmesi ve MTOO
programlan ile biitiinluk ve devamhhgmm saglanmasl,
Hangi MTOO alanlkollboliimlerinden, meslek yiiksekokrrllarmm hangi prograrnlarma
. smaVSlZ ge9i~ yapllaeagml gosteren Iistenin uygulamada ortaya yrkan hususlar ve MTOO
okullan ve MYO'lardan geleeek olan onerilere gore giineeIle~tirilmesi,
MTOO okul ve kurunrlan ile yapdan protokollerin gbzden ge9irilmesi,
Uygulamada ortaya I'lkan aksakhklarm giderilebilmesi iyin MYO-Universite-yOK
arasmda rap or sisteminin olu§turulmasl,
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Smavslz ge,i~ bilgi kIlavuzunun
ilgili yerlere dagltllrnasl,

gtincelle~tirilerek

tekrar 25.000 adet basllrnasl ve

Smavslz ge,i~ sisteminin ogrencilere, ailelere, okullara tamtllrnasl,
MYO egitiminin yapI1dlgl ve yapllacagl MTOO ogretmenlerine hizmet i,i egitirn
pianlanmasl yapI1masl,
Bolgesel tamtIm ve bilgilendirme toplantllarma devam edilmesi,
Ozellikle biiyiik illerde ve organize sanayi bolgeleri (OSB) i,inde yiiksek kapasiteli ve
nitelikli yeni meslek yiiksekokullan kurulmasl.
Artan MYO ve ogrenei sayrlan nedeniyle MYO'lann daha iyi yonetilebilmesi il'in
iiniversitelerde Meslek Yiiksekokulu Koordinasyon Komitesi (MEYOK) kurulmasl,
METEB'lerin
bolunmesi,

gazden ge,irilmesi, biiyiik illerin gerekirse birka, METEB' e

Geli~tirilen 15 egitim-ogretim programlmn iyeriklerine uygun kitap ve ders notu
hazlflanmasl ve teIif haklarmm ahnmasl,

Smavslz gel'i~ sisteminin
WEB sitesinin olu~turulmasl,

biitiin

yanleriyle

uygulamalanm

Hiikumetten talep edilen 7000 ogretim gorevlisi kadrosunun trahsis

kapsayan

i~lemlerinin

bir

takibi,

ikinei agrenimde MYO ogretim elemanlarl ile MTOO okullanndan garevlendirilecek
ogretmenlere haftada 10 saat'ten fazla ek ders iiereti odenememesinden kaynaklanaeak
sorunlann I'0ziimii iyin I'ah~ma yapllmasl,
MYO'larda <lers yiikil hesabmda uygulamalann 10 saat'ten fazlaslmn dikkate
ahnmamasmdan dogan serunlann ,ozilmii il'in yah~ma yapllmasl,
Sistemi daha iyi tamtacak bir bro~iir hazlrlanmasl,
MTOO ekuUannda MYO egitimi alan agrenei kontenjanlanmn gelecek YII makul
oll'iide artmlmasl iyin yah~ma yaprlmasl
MYO-MTOO program uyu~mazhgl nedeniyle MYO egitimine almmayan bazl MTOO
alanlkoVboliimlerinin MYO egitimine dahll edilmesi (yocuk geli~imi v.b)
KoordinatOrlYonetici MYO'lann gozden geyirilmesi,
Mlimkiin ise AOF'de MTOO okuUarmda yogun olarak okutulan alanlkoVbalilmlerin
on lisans programlannm ayIimasl,
Program blitilnliigil iyinde ili~kilendirilen 347 MTOO okulu ile 144 koordinator MYO
arasmdo MEB-YOK ,er,eve protokolii esaslanna gore aynntlh uygulama protokolleri
hazlflanmasl ve 2002-2003 egitim-ogretim Ylhnda yilriirliige konmasl,
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MTOb okullanndaki MYO egitiminde gorevlendirilecek MT06 ogretmenlerinin
sel'iminin yapllmasma ballanmas!. Bunun iyin aday ogretmenlerinin ozgel'millerinin
hazlrJanarak koordinatbr MYO'lara verilmesi ve bilahare sel'iminin MYO-MTOO okul mildtir
ve yoneticileri tarafindan oltakla~a yapllmasl,

Bir Yllllk uygulama sonul'lanna gore, MYO'larJa i1ilkilendirilmil bulunan 347 MTOO
okuJlannm fiziki olanaklan, program Ian, ogrenci saydan ve ogretim elemanlan tabanmda bir
degerlendirilmeye tahi tutularak, gerekirse hazdannm sistemden I'lkanlmasl veya yenilerinin
ilave edilmesi konusunda MEB ite birlikte planlama yapllmasl.
19. IDAID VE MALi HUSUSLAR
Mesleki Ye teknik egitim Mlgeleri il'indeki mesleki ve teknik orta ogretim kurumlan
ile diger kamu ve ozel kurum ye kurulullarda goreyli olup da meslek ytiksekokuJlanndalJ
ders ye uygulamalarda gorevlendirilen ogretmenlere, uzman kililere, emekli ogretim
elernanlanna ve emekH ogretmenlere 2914 SaYlh Yiiksekogretim Personel Kanun'unda
belirti1en miktarda saat balma ders licre!i odenecektir. ili~kilendirilen MT06 okllllanndaki
programlarrn Wmil ikinci ogretim oldugundan gorevlendirilen ogretmen ve ogretim
elemanlanna ikinci 6gretim ticreti odenecektir.
Egitim-ogretimin yapdd@ MTOb okul miidiirii ile gorevlendirdigi miidtir
yardlmclsma, 3843 SaYlh Kanun'un 12. maddesine gore MYO mildtirliigunce, bu gorevleri
kar.lhgl fazla mesai ticreti odenecektir.
bgrencilerin MTOb okulunda egitim-ogretim yaptlgl sure iyindeki destek
hizmetlerinin (kaloriferci, gUvenlik personeli, temizlik elemam, teknisyen vb.) yUrUtillmesi
amaclyla MTOO okulu tarafrndan gorevlendirilen personele, 3843 SaYllr Kanun'un 12.
maddesi ne gore fazla mesai ticreti odenecektir.
MYO'lan ile ili.kilendirilen MTOO okullannda geryekle~tirilen MYO egitimi
siiresince, MT06 okulunun MYO ogrencileri tarafindan kullamlan fiziki mekanlarmm su,
elektrik ve lSltma giderJeri ilgili MYO tarafmdan kullamm oranma gore kar~llanacaktlr. Bu
maksatla MYO'larm bagh oldugu iiniversite biityesine genel biitl'eden Odenek aynlacaktlr.
Ogrencilerin
egitim-ogretim
gordiigii
MTOO
okulJanmn
aWlye
ve
laboratuvarlanndaki temrin ve sarf malzemeleri ile ileti.im, temizlik giderleri kulJanrlma
silresine bagll olarak MYO' nun bagh oldugu tiniversite tarafmdan kar.rlanacaktrr.
Ogrencilerin egitimleri sIfasmda her tilrlU demirba. e.ya, makine-teyhizat, aral' ve
gerecin baklm ve onarlmma, kulJamlma oranma gore MYO biit,esinden katklda
bulunulacaktlr.
MT06 okullannda MYO egitimi alan agrencilerin tiimti ikinci agretim ogrenim ticreti
odeyeceklerdir.
Meslek yuksekokulJarl iyin hiikiimetten talep edilen 7000 agretim gorevlisi
kadrosunun almabilmesi iyin, ba~ta Yiiksek6gretim Kumlu olmak iizere her kademedeki
sorumlu yoneticilerin bilyilk gayret sarfetmeleri gerekmektedir. Bunun iyinde ilniversitelerde
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bu ana karlar kuJlamlmarm~ olan 3289 ogretim gorevlisi kadrosunun bir an once MYO'lar iyin
kullamlmasl ouem arzetmektedir.
Oniversite Rektorltiklerinin MYO ikinei ogretim tieretlerinden aldlklan paYI, smaVSlZ
sistemi tam olarak yerle~inceye kadar asgan oranda tutmalan veya hiI'. almamalan
onemli bir husus olarak degerlendirilmektedir.
geyi~

Universite Rektorltikleri smaVSIZ geyi~le ilgili olarak Oltaya ylkan ve ylkabilecek tiim
gorevlerin gerektirdigi harcamalan biltyelerine yansltmahdlrlar.
Meslek liselerinden meslek yilksekokullanna smaVSIZ

geyi~le

ilgili olarak yasal

degi~ikligi gerclctiren idari ve mali oneriler;
1.

2914 Sayth Ytiksekogretim Personel Kanununda yapllmasl onerilen degi~iklikler:
•
•

frinci ogretimde odenebilecek ek ders ticreti limitinin 10 saatten 20 saate
I'ikanlmasl,
.
Mesleki ve teknik orta ogretim okul ve kurumlanmn mudOr ve mOdtir
yardlmCllarl ile 4702 saYlll kanunun uygulamasmda esas sorumluluk ve yilkU
ta~lyan Meslek Yuksekokulu mtidiir, miidtir yarduncIsI, boltim ba~kam, boliim
ba~kan yardlmclSl vb. yoneticilere ders ticreti odenmesine imkan veren
degi~iklik yapIlmasl.

ii. 3843 SaYlh Kanunda onerilen

degi~iklikler:

•

ikinci ogretimde Bakanlar Kurulu'nca ogrenciler iyin belirlenen ogretim katkl
paylannm I'ogu zaman yeterli olmayacagl kanaati hasIl oldugundan, bu ~ekilde
elde edilen gelirin yetmedigi durumlarda genel buteeden eksik kalan klsmm
tamamlanmasl yolunda degi~iklik yapIlmasl,

•

3843 SaYlh Kanun uyannca yapllmakta olan ikinci ogretimde kontenjanlar
gozoniine almarak ogrenci katkl paylannm, egitim ogretim hizmetlerinin kendi
kendine yeterli hale gelmesini saglayacak ~ekilde artmlmasl,

•

4702 SayIlI Kamm'un 24. maddesi ile ilkogretimin yam Slra orta ogretimin de
desteklenmesine imkan veren egitime kaili paymm ozellikle 4702 SaYlh
Kanunun uygulanmasmda meslek yilksekokulu ve mesleki ve teknik orta
ogretim kurumlarmm ihtiyaylanmn kar~Ilanrnasmda kullamlmasma imkan
verecek degi~ikligin yapIlmasl,

•

Bir onceki maddede adl geyen egitime katkl paymdan degi~iklik yapllana
kadar 4702 saYlh kanun uyarmca istifade edilecek kurumlarm protokolde ifade
edilen elektrik, su, yaklt vb. masraflarmm kar~llamnasma imkan verilmesi,

•

Meslek ytiksekokulu saYllarmm yak az oldugu istanbul, Ankara, izmir gibi
btiyilk illerdelMETEB'lerde yilksek kapasiteli ve nitelikli 'meslek
yiiksekokullannm kurulmasl il'in gerekli odeneklerin tiniversitelerin butyesine
konmasl,
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•

Meslek YOksekakulu ve meslek liselerinde fazla mesai Oeretlerinin inakul
miktarda aktafllmasl.

Maliye BakanhjiI'nm yukaflda belirtilen idari ve mali hususlarda kendi te~kilatma
ve ilgili makamlara bir genelge yaymlamasl.

Ill.

20. BEKLENEN YARARLAR
Meslek liselerinden meslek ytiksek okullanna smavslz ge,i§ projesinin hayata
ge,irilmesi sonueunda a§agldaki yararlann saglanmasl beklenmektedir.
•
kavu§mu§ alaeaktlr.

Daha fazla MTOb ogreneisi / mezunu ytiksekogretim olanagma

• Yliksekogretim ile rne.leki teknik orta ogretirn arasmda bu gOne kadar
kurularnaml§ alan ili§ki ve i§birligi bu sayede kurulmu! olrnaktadlf. Aneak bu bir ba~langl,
olup, bunun rnutlaka diger alanlarda da i§birligi alanaklan yarataeagl ~Ophesizdir_
• Genel liseye nazaran 4-5 rnisli daha pahah alan meslek liselerini bitiren
mezunlann, lisans programlarma giTebilrnek iimidiyle veya diger nedenlerle sistem dl§lOa
"kmalan onemli ol,iide azalml§ olaeaktlL
• Maddi alanaklarl ,ok slDlrh alan y(jzbinleree ogrencinin dershanelere
olan baglmhhklan azalml§ olaeaktlr.
• Egitirndeki atll kapasiteler kullaOllml~ olaeakhf.
• 8 Y1lhk zorunlu ve kesintisiz egitirni bitiren ogreneilerin kendilerine
uygulanaeak yonlendirme egitimi ile biiytik biT I'ogunlugunun mesleki ve teknik orta ogretirni
ve bunun sonunda da smavSlZ olarak meslek yuksekokulunu tereih etmeleri sonucu hem orta
ogretimde hem de ytiksekogretimde okulla§ma oram onemli Ol,iide artml§ olacakhT.
• Orta ogretimde halen %65 genel egitirn, %35 mesleki egitirn olan
oranlarm tersine ,evrilrnesinde ciddi rnesafelerkazaOllrnl§ olunacaktlT.
• Ulkernizde genel akadernik egitirnden meslek egitirnine genel bir kayma
olaeogl ve bu suretle iiniversitelerin lisans prograrnlan uzerinde baskIlann azalrnasl
beklenmektedir.
• Egitim ile i§ dunyaSI arasmdaki i§birligi artaeaktlT.
• Milli Egitirn Bakanhgl'Oln norrn kadro uygularnalan nedeniyle
kendilerine yeterince gorev verilerneyen MTob ogretrnenlerinden genii (iI,tide yararlanma
olanaklarmm ortaya "krnas,yla iilke kaynaklarl daha rasyonel kullaOllml§ olaeaktlr.
Yukanda belirtilen yararlann elde edilebilrnesi i,in iki onemli husus mevcuttur.
Bunlardan birincisi; smavSlz geyi§le ilgili olarak, 8 YIlhk zorunlu ve kesintisiz egitimi bitiren
ogreneilere uygulanacak yonlendirme egitimidir. Bu yonlendirmenin yak iyi bir §ekilde
yapIimasl gerekmektedir. Digeri de; smavslz geyi§ sistemi veya diger adlyla METEB
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sisteminin her kademedeki sorumlu ve yoneticiler tarafindan geni~ halk kitlelerine, ailelere,
ogrencilere ve bilhassa MTOb ogrencilerine <;ok iyi bir §ekilde tamtdmasl geregidir. Bunun
iyin de modern ileti~im platformlanmn. ve araylanmn lOok yogun bir §ekilde kullamimasl
onemli bir ihtiyay olarak ortaya Ylkmaktadlr.
21. KA~ILA~ILABi:LECEK ZORLUKLAR

Her biiyiik projede oldugu gibi bu projede de bilgi noksanhgr, psikolojik yanslmalar,
kurum tutuculugu ve sistemin yeterince tamtllamamasl gibi nedenlerden kaynaklanan
zorluklarla kar§lla§llabileeektir. Ancak bu zorluklarlll sablf gostererek, anlayl§1t ve toleransh
davranmak suretiyle a§llabilecegi degerlendirilmektedir.
Sistemin otunnaSllllll 2-3 yll alacagl dii§tiniildtigiinden ba§langlyta miikemmeli
aramaYlp, gayretlerin daha ziyade sistemin yerle§tirilmesi istikametinde yogunla~tlfllmasl
onem kazanmaktadlr.
Sistemin yerle§tirilmesinde kar§tla§llan zorluklarlllba§mda MTOb ile yiiksekogretim
arasmda program biittinliiguniin olmaYI§1 gelmektedir. Bu zorluk kendini ozellikle
METEB'lerde MTob okullan ile MYO'lann ili§kilendirilmesi a§amasmda g6stermi§lir.
Ancak Milli Egitim Bakanhgl ile Ytiksek6gretim Kurulu tarafllldan yeni geli~tirilen
programlardan soma MTOb ile MYO'lar arasmda 6nemli bir program bUttinlUgu ve
devamhhgmm saglanml~ oldugu soylenebilir.
Istanbul-Ankara-Izmir gibi biiyiik METEB'lerde yeterli saylda MYO olmamasl,
MTOO okullan ile ili~kilendirmede ciddi zorluklar yaratmaya devam etmektedir. Bu sorunun
klSa vadede yamme ula~tlfllmaSl miimktin gariilmemekte olup, yeni seyeneklerin
ara§tlfllmasma gereksinim duyulmaktadlr.
MYO'lanna sadece'MTOO okullarmdan ogrenci yerle~tirilmesi MYO ogrenci
profilinin degi§mesine neden olmu§tur. Ba~langll' a§amasmda klSmi zorluklar yaratabilecek
olan bu sonueun ileriki a§amalarda kendiliginden ortadan kalkacagl dii~iiniilmektedir.

Az da olsa yeni sisteme kar§l ortaya ylkabilecek bazl olumsuz yakla§lmlar ( bu i§
ytiriimez, mesleki egitimi YOK'e teslim ettiniz veya MYO'lar yiiksek lise oluyor v.b.)
smaVS1Z geyi§ sisteminin faydalannm zaman iyinde ortaya ylkmaSlyla tamamen etkisiz hale
geleeektir.
Yeni sistemin yaraltlgl onemli beklentilerden biri de yok fazla kontenjan yaralliarak
mesleki-teknik egitim alml§ olanlann anUniin tamamen aYllmaSldrr. Ashnda smavslz geyi~
sisteminin en onemli hedeflerinden biri de buduc Ancak 800.000'e yaklR§an ba§vuru
saYlSlmn sistemin uygulama alamna sokul.eagl birinci Yllda tatmin edilmesinin zoriugu
ortad.d". Her ge,en egitim-ogretim Ylhnda kontenjanlann tedrici ve kontrollU bir §ekilde
artmlmaSlyla bu sorunun da zaman iyinde hafifleyecegi tahmin edilmektedir.
MYO mUdiir ve yoneticileri ile i1i~kilendirilen MTOO okul miidiir, yonetici ve
ogretmenlerinin birbirleri ile s.mimi i§birligi ve dayanJ§malan ile mti§terek sorumluluklarml
yerine getirmede yapacaklarl ba§anh e§ gtidUm ile ideal payla~lml sistemin ba§anSl iyin
hayati derecede 6nemlidir.
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Bu proje yak ciddi bir yeniden yapllanmad'f ye bu nedenle ba!lang'yta baz,
aksakhklarla kar~lla!llmaSi oldukya dogaldlf. Bu aksakl,klann bu projeye in.nml! ye gonul
yermi~ yonetieilerin el birligi ye gonul birligi ile klsa zam.nda a~llabilecegj
degerlendirildiginden s,naYSIZ geyj~ projesi kendisine yiiklenen tarihi misyonu yak las.
zamanda yerine getirebileeektir.
22. SOND(;:
Mesleki ye teknik orta ogretim okul ye kurumlanndan meslek yiiksekokullanna
S1naySiZ geyi~ I METEB projesi, daha yak mezuna mesleki Ye teknik egitim olanag' sunmak,
mesleki ye teknik egitimde dunya standartlanna gore yak dii~iik olan okulla~ma oramm
yiikseltmek, mesleki ye teknik orta ogretim ile yiiksekogretim. arasmda .imdiye kadar
kumlamatm, alan i1i.kiyi kurmak Ye mesleki ye teknik egitim programlar'fll yagda, 019ulere
gore yeniden diizenlemek aylsmdan, iilkemizde onemli geli!melere b~lang,y olabileeek bir
yah.madlf.
METEB Projesi; Milli Egitim Bakanhg' ye Yiiksekogretim Kumlu tarihinde yapdan
en biiyiik reformist hareketlerden biridir. Basit bir proje olmay,p, Turk gen.,Eginin geleeegini
ilgilendiren biiyiik, onemli, bir 0 kadar da zor bir projedir.
Ulkemizin egitime aynlan k,t kaynaklarmm dogru istikamette kullamlmasl aneak ye
aneak mesleki egitime oneelik yermekle miimkUn olabilir. Gerek orta bgretimde gerekse
yiiksekogretimde Tiirkiye'nin geryegi mesleki egitimdir.
Tiirk yiiksekogretim
yiiksekokullandlf.

sisteminin

dogal

geni~leme

alam

iki

y,lhk

meslek

Her biiyiik projede oldugu gibi bunda da ba.lang'c ylllannda S1kmtllar olabilecegi yak
dogald,r. Bunlar, gerek ogrencilerin ye gerekse idareci ye yoneticilerin elbirligi ye goniil
birligi ile mutlaka a"laeaknr. Bu ,ok onemE ulusal projeye taraf olan herkesten fedakarhk ve
anlay,~ beklenmektedir. Yilz binlerce mezunu ilgilendiren bu projenin aneak 2-3 y,l iyinde
istikrar bulacag' degerlendirilmektedir.
4702 SaYlh Kanun'da mesleki ye teknik egitimle ilgili alarak belirtilen diger onemli
tedbirlerin ahnmaSlyla, iilkemizde mesleki ye teknik egitimde son ylliann en onemli
ba,anlanndan birine imza atllml. alaeakllr.

29

MESLEKl VE TEKNiK EciTiM BOLGESiNDEKi MESLEK YUKSEKOKULU
iLE iLiSKiLENDiRiLEN MESLEKl VE TEKNiK ORTA OCRETiM
KURUMLARI ARASINDA YAPILACAK iSBiRLiGiNE iLiSKiN ESAS VE
USULLERi BELiRLEYEN MiLLI EciTiM BAKANLICI iLE YUKSEK
OCRETiM KURULU ARASINDA YAPILAN CERCEVE is BiRLici
PROTOKOLU
Ama~

Madde 1- Bu Protokoliin amaCI; mesleki ve teknik egitim b61gesindeki meslek
:iksekokullan ile ili~kilendirilen mesleki ve teknik orta ogretim kurumlan arasmda
lp!lacak i~ birligine ili~kin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Protokol; mesleki ve teknik egItIm Qolgesindeki meslek
:iksekokullan ile ili§kilendirilen mesleki ve teknik Orta iijjretim kurumlan arasmda
eveut olanaklarm ortak kullarullllna ait i§ birligi esas ve usullerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu protokol; 4702 saYlh Kanunun 4. maddesi ile 2547 saYlh Kanuna
denen Ek 24'iincii madde geregince hazrrlanan Mesleki ve Teknik Egitim Yonetmeligi
yannca diizenlenmi§tir.
Taraflar
Madde 4- Bu Protokoliin tarafIan; merkezde Milli Egitim BakanlIgt ile
iiksekogretim Kumlu Ba§kanhgl, ta~rada ise meslek yiiksekokulu miidiirliigu ve i§ birligi
lpilan mesleki ve teknik orta ogretim kurumll miidiirliigiidiir.
Tammlar
Madde 5- Bu protokolde geyen;
Rektorliik
: Meslek yiiksekoknlu miidiirliigiiniin bagli oldugu
iiniversite rektorliigiinii,
Yiiksekokul

: Meslek'l ve teknik egitim bOlgesi iyinde mesleki ve
teknik orta ogretim kurumlarl ile ili§kilendirilen meslek
yiiksekokuIIarml,

Yiiksekokul Miidiirii

: Meslek yiiksekokulu miidiiriinii,

Metkez

: Mesleki ve teknik egitim alarunda Orta ogretim
diplomasl, sertifika ve beige veren programlarm
uygulanrugl mesleki ve teknik egitim merkezlerini,

Kurum

: Merkezler ile Mesleki ve teknik egitim okul ve
kurumlanm,
1

Kurum Miidiirii

: Merkez veya meslek'l ve teknik egitim okul ve kurmr
miidiiriinii,

Ogrenci

: Meslek yiiksekokulu ogrencisini

ifade eder.

i§ birligi esaslan
Madde 6-Bu Protokole gore:
a) Mesleki ve teknik egitim bolgesinde yer alan yiiksekokullar ile kurumh
arasmdaki ili~kilendinne, organik baghhk ve yonetim biitiinliigiinii ifade etmez. Kurumh
Milli Egitim BakanlIgmca, yiiksekokullar ise 2547 sa)'lh Kanun Mkiimlerine gO!
yonetilir.
b) Kurumlar ile yiiksekokullar arasmda yapllacak i~birliginde, i§birligi yapllaca
kurumun ve ilgili yiiksekokulun egitim-ogtetinI ve diger hizmetlerinin aksamamasl esastu
c) Ogrencilerin, yiiksekogretim kurumlanna ait disiplin hiikilinleri yanmda, ogrenir
goriilen kurumun yall§ma ve i~ giivenligi ile ilgili kurallarma cia uymalan esastlr.
d) Kurumda yapJlan teoTik ve uygularnahegitim-ogretinI siiresince, kurum it
yiiksekokul arasmda i§birligi/planlama/ gozetim gibi gorevleri yiiriitmek iizere kar§lhkl
olarak birer yonetici gorevlendiIilir.
Ogrencilerin egitinI-ogretim gordiigti kurunmn miidiirii ile gorevlendirecegi miidii
yardlmclsma, 3843 sa)'lh Kanunun 12. maddesine gore ayhk 100 saatten az olmamal
iizere yiiksekokul miidiirliigunce bu gorevleri kar~llrgl fazla mesai iicreti Menir.
e) Taraflar,kurumcla yapllacak egitim-ogretimin hazITlanacak yah§ma program
yers;evesinde yiiriitiilmesinden birlikte sorumludur.
Birlikte hazITlanacak yah§ma programmda, ders ve ders arasl saatlerinil
yakr§mamasl, yiiksekokul ogrencilerinin giri§ yrkl§larmm ayn kapllardan yapllmasl, atoly(
ve liiboratuvar uygulamalarmm blokla§tmlarak veya yogunJa§tmlarak yaprlmasl gib
hususlar goz oniinde bulundurulur.
f) Yangm, sabotaj, olaganiistii durum ve afetekar§1 her tiirlii kOru)'llCli giivenli1
onlemleri kurunr miidiirii tarafmdan almlr.

g) Kurumun b61iim1atolye/liiboratuvar ve meslek dersleri ogretmenleri, il meslek
egitim kurulunun onerisi dikkate almarak, 2547 saYlh Kanunun 31. Maddesine gorE
gorevlendirilir.
Ogrencilerin uygulamah egitimlerini yapacaklarl kurumun; atolye, liiboratuvaJ
veya diger tesislerinde yapllacak egitim-ogretinI faaliyetlerinde, oncelikle 0 hiiliimiin
yonetici veya ogretmenlerinin gorevlendirihnesi esastIT. Kurumdaki ogretmenlerle
gereksinim kar§r1anamamasl durunrunda, meslekl ve teknik egitim bolgesi iyindeki
diger yiiksekokul vekurum ogretim elemanlarl da gorevlendirilebilir.
h) Ogretim programlarmm geli§tirilmesi siirecinde, yiiksekokul ve kurum
programlarmm devamhhgl ve biitiinliigiiniin saglanmasl amaclyla Mim Egitim Bakanhgl
ile Yliksekogretim Kurulu Ba§kanhii":I i§ birligi yapar.
i

Taraflarm yiikiimliiliikIeri
Madde 7- Bu protokole gore;
a)

~Iilli

Egitim Bakanhgl ile kurum miidiirliikIerinin yiikiimliiliikleri:

1) Kurumlann personeli ile derslik, atOlye, liiboratuvar, aray-gerey ve donarumm
ha etkin ve verimli kullamlmasl ve yeterli duruma getirilmesine yonelik iI Mesleki
:itim Kurulu onerilerini degerlendirmek ve karar almak.
2) Kumm ogretmenIerinin hizmet iyi egitim yoluyla yeti~tirilebilmesi wm
iksekogretim Kumiu B~kanhgl ile i~ birligi yapmak.

3) Yiiksekokul programlanmn geli~tirilmesi, program devamhhgl ve
tiinliiliigiiniin saglanmasl is:in endiistri ve hizmet sektOriinden uzman ki§ilerin de
tllnm ile olu§turulacak program geIi~tinne komisyonlanna kurumlardan 6gretrnen veya
m uzmam gorevlendirilmesini saglamak.
4) Ogrencilerin, kurumda ogrenim yaptlgl siire is:indeki destek hizmetlerinin

lloriferci, giivenlik personeli, temizlik elemaru, teknisyen vb.) yiiriitiiImesi amaclyla
rsonel gorevlendinnek.

b) Yiiksekiigretim Kurulu
yiikiimliiliikleri

Ba~kanhgl

He yiiksekokul miidiirliikIerinin

1) OSYM tarafmdan yapdacak yerle§tirme i§leminden soma ilgili Universite
:ktOrliikleri araciliglyia yiiksekokul ogrencilerinin her tiirlii i§ ve i§lemlerini yiiriitrnek.
2) Ogrencilerin kurumlardaki egitim-ogretimi iyin; ders, atOlye, liiboratuvar ve
gulamalarda yonetici, ogretmen, uzman ki§i, emekli ogretim elemam ve emekli
retmenIeri gorevlendirmek ve bunlara 2914 saYIh Yiiksekogretim Personel Kanunu'na
re ders iicreti odemek.
3) Yiiksekokul miidiirliigunii yiiksekogretimin gozetim ve denetiminden sommlu
mak' ve yuksekokul miidiirliigiiniin bu gorev iyin kurum miidiiril ile i§birligi· iyinde
il§masmlsaglamak.
4) Ogrencilerin, kummda ogrenim yaptlgl siire iyindeki destek hizmetlerinin
Iloriferci, giivenIik personeli, temizlik elemam, teknisyen vb.) yiiriitiilmesi amaclyla
mm tarafmdan gorevlendirilen personele ait giderleri ikinci ogretim giderlerinden
r§llamak.:
Kurumun personelinin bulunmamasl ya da saylca yetersiz olmasl dlUl.lI11Unda, soz
nusu hizmetlerin yiiriitiilmesi is:in hizmet satm almak ve giderlerini kar§llamak.
5) Ogrencilerin egitim gordiigii kurumlann atolye ve laboratuarlarmdaki temrin ve
rf malzemeleri ile elektrik, su, lSltrna, ula§lm, ileti§im, temizlik ve benzeri. giderleri
llamlma siiresine bagh olara!<, yiiksekokulun bagh oldugu iiniversite biit<;esinden
r§llamak
Ogrencilerin kurumdaki ogrenimi slrasmda her tiirlii demirba§ e§ya,makine-teyhizat,
ly ve gerecin bakJm ve onarlmma, kullarulma oranma gore, meslek yiiksekokulu
tyesinden katklda bulunmak. Bunun dl§mda §alJsi kusur ve ihmal sonucu ortaya yIkan
rarlann mlllatap tarafmdan tazminini saglamak
3

6) Kurum ogretmenlerinin hizmet iyi egitim yoluyla yeti~tirilebilmesi iyin Milli
Egitim Bakanllgt ile i~ bi.rligi yaparak gerekli programlan hazrrlamak ve uygulamak.
Protokol diizenleme zorunlulugu
Madde 8- Mesleld ve teknik egitim bOlgesi il koordinasyon komisyonu kararlan da
dikkate almarak her ogretim Ylh ba~mda, kurum miidiirii ile yiiksekokul miidiirii arasmda
bu "<;eryeve 1~ Birligi Protokolii" esas almarak ortak yiiriitiilecek uygulamalann kapsaml
ile kar~llikh yiikiimliiliikleri iyeren bir protokol yaplhr. Bu protokol valilikye onaylamr.

Protokolde, kurumlarm atolye ve liiboratuvarlanndan nasli ve hangi saatlerde
yararlanliacagl, aray-gerey ve donammm nasli kullandmlacaiP; yonetici, b6liim1atOlye/
liiboratuvar ~efi, ogretmen, ogretim elemam ve diger personelin gorevlendirilme ~ekli,
gorev ve sorumluluklarl ile i~letme giderlerinin nasIl kar~Ilanacagt ve i~ kazalanna kar~1
alll~masl gereken onlemler ve benzeri konulara yer verilir.
Kurumun, ogrencilerce kullamlan fizild mekiinlarlmn elektrik, su, lSltma gibi
yiiksekokul miidiirliigiince kar~lianacak i~letme giderlerinin hesaplanmasmda; kulIanllaIi.
sUre, kullamm alanlan, ogrenci ve personel saylSl gibi olyiitler dikkate almlr.
Atolye ve liiboratuvarlarda kullanlian makine, aray-gere y ve ekipmanlar diizenli
kullamlmasl ve d6nem sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi ve
sorumlulann belirlemnesi gibi konulara da aynca yer verilir.
~ekilde

Yiiriirliik ve siire
Madde 9- Bu protokol, Milli Egitim Bakanhgl ile Yiiksekogretim KllfUlu
imzalandlgl tarihte yiiriirliige girer. Protokoliin siiresi 2 (iki) ylimr.

B~kanllgtnca

Protokol

degi~ikligi

ve ilaveler

Madde 10- Gerek goriilmesi dtmununda, taraflann kar~lhkh inutabakatl ile bu
protokolde degi~iklik ve ilaveler yapllabilir. Yapllan degi~iklikler ve ilaveler taraflarca
ilnzalandlgl tarihten itibaren geyerlidir.

Protokol siiresinin sonunda, pTotokolde
durumunda protokoliin siiresi kendiliginden uzar.

degi~iklik

1~ bu protokol 4 sayfa ve 10 maddeden ibaret olup
olarak tanzim ve imza edilmi~tir.

KemalGDROZ
Yiiksekllgretim Kurulu

ve ilaveler yapllmamasl

JJ,.I 8.12002 tarihinde 2 niisha

~"0
Necdet TEKIN
Milli Egitim Bakam

Ba~kam
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EK-2
PROGRAMLARDA SAGLANAN KONTENJANLAR
MTOO Kurumu Mezunlarmdan Ba~vuran Toplam
Say.s.
Mezun
Son slmf
MTOl) Alan/BOIiim/Kol SaylSl
Toplam
Halen Faal Olan
Kapah
MYO SavlS.
I Onlioans Program Tiirleri
MYO Prollramlan SaylSl
Onli.ans Kontenjanlan
TopJam
Birinci Ogretiin
lkinci Ogretim
MYO Bunyesinde
funci Ogretim
Meslek Liselerinde
ikinci Ogretim

48600
348

MEB ile i,birligi Saglanan Meslek Lisesi
SaYls.
MEB ile I,birliginde Gorev Alan MYO
Say.s.
MEB i1e I,birliginde A~llan Program SaYls.

140

Bilgisayar Programcll'~t
BiJgisayarh Muhasebe ve V.U.
Deri Konfeksivoo
DokUm
EI Sanatlan
Geleoeksel El Sanatlan
Elektrik
E!ektronik Haberie,me
EndUstriyeJ EJektronik
MEB ile i,birliginde A~J1an Program
Tiirleri

811 862
625327
186355
260
140
120
410
296
3726
192987
104057
88930
40330

Endustriyel Otomasyon Tekn.
Grafik
Gemi Makineleri
Kahp9 thk
Makine
Kavnak Teknoloiisi
Haztr Giyim
Kimya
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Makine-Resim-Konstruksiyon
Matbaa
Mobilya ve Dekorasyon
Moda-Konfeksiyon
Otomotiv
Plastik Teknolojisi
Tekstil
Turizm i,letmecili~i

655
4920
5960
200
200
1280
40
8120
200
5840
40
640
240
520
5520
160
4 120
1040
240
1080
240
3080
320
3200
80
840
40

EK-3
KONTENJANLARIN METEB BAZINDA DAGILIMI
METEB
Adana
Adlyaman
Afyon
Agn
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydm
BalIkesir
Bartm
Batman
Bayhurt
Bilecik
BingOl
Bitlis
Boln
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankm
Corum
Denizli
Diyarbakrr
Diizee
Edirne
Elazlg
Erzincan
Erzurum
Eskilehir
Gaziantep
Giresun
Giimiijhane
Rakkari
Ratay
IgdJr
i~el
istanbul
lzmir
Kahramanmara~

Karabiik
Karaman

SAGLANAN EK KONTENJAN

.

1680
120
200
280
40
320
2520
560
120
360
640
520
440
120
120
200
160
40
400
120
4200
360
80
520
920
240
240
280
120
160
360
1320
560
520
80
120
360
80
880
7480
4600
160
440
160

Kars
Kastamonu
Kayseri
Kmkkale
Klrklareli
Ktr~ehir

Kilis
Kocaeli
Konya
Kiitahya
Malatva
Manisa
Mardin
Mugla
Mu~
Ney~ehir

Nii1:de
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
~anhurfa

~lrnak

Tekirdaj(
Takat
Trabzon
Tnnceli
U~ak

Van
Yalova
Yazl!:at
Zanguldak
TOPLAM

320
200
800
160
640
360
80
1360
360
560
200
1320
200
360
240
440
120
720
200
480
280
1120
160
400
160
120
40
920
520
680
80
200
80
240
360
960
48480

EK-4

BizMET ic;;i EGiTiM PROGRAMI
. l.GUN PAZARTESi
PROGRAM
09.00-10.30

AClll~ Konu~malan

Program Yiiriitoeiileri
Oniversite Yetkilileri
MEB YetkiJileri

10.30-10.45

Cay-Kahye Arasl

10.45-12.30

Panel (4702 say.h yasa ve smavslZ gefi~ - mesleki ve teknik egitim
yonetmeligi)
Olkemizdeki Mesleki ye Teknik egitimin genel durumu
4702 saYlh yasarun taruml
Mesleki ye teknik egitimin toplam egitim icindeki aglrhgl
MYO kontenjanlan ye MYO egitimi iCin meslek liselerinden
yararlanma yonetmeligi ye gerekceleri
Panelistler; MEB temsilcisi, Oniyersite temsileisi, MYO temsileisi, ML
temsileisi

12.30-13.30

Ogle Yemegi

[J.00-15.00

Universite nedir
Taruml, YapIsI, 2547, 2914 saylh kanunlar
Sunum ; Ogretim Oyesi

15.00-15.15

Cay-Kahye Arasl

15.15-17.00

Meslek Yuksekokulu nedir
Kurulu~u
Geli~imi

Akademik ye idar; Yapllan (Ogretimde yer alan ogretim tiyesi ye
yardlmellan nelerdir. MYO'larda agtrhk olarak gorey yapan Ogretim
Gorevlilerinin tanlml, gorev alanlan, sorumluJukJan neJerdir.)
MYO'Jarm Tiirkiye'deki ye Ytiksekogretim icindeki Durumu
GerekliJikJeri ye Temel GoreyJeri
S unum; MYO MiidOrii

2.GUN SALI

PROGRAM

09.00-10.30

Panel (MYO'lardu egitim ve iigretim ilkeleri)1.0turum MYO'larda
ba~an standardl, Geeme notu, smay ~ekilleri ve degerlendirme
yontemleri, ders muafiyeti, ka}'lt yenileme, deTs alma, devam
zorunlulugu ye muafiyeti, devam zorunlulugu, mazeretli olma,
uygulama ve teerik egitim felsefesi nedir.
Panelistler ; Uniyersite temsilcisi, MYO Miidilril

10.30-10.46

10.46-12.30

C;:ay-Kahve Aras!

Panel (MfO'larda egitim ve iigretim ilkeler) 2.oturum MYO'larda
ba~ar!

standard!, geeme notu, smay ~ekilleri Ye degerlendirme
yontemleri, ders muafiyeti, kay!t yenileme, ders alma, devam
zorunlulugu ve muafiyeti, devarn zorunlulugu, mazeretli olma,
uygulama ve teorik egitim felsefesi nedir.
Panelistler ; Universite temsilcisi, MYO Mildilril

12.30-13.30

Ogle Yemegi

13.30-15.00

Degerlendirme, Meslek Liselerindeki durum,
eah~malan

15.00-15.15

C;:ay-Kahve Aras!

15.15-17.00

Guruplann

Sunu~lan

kar~!Ia~tlrma

ye gurup

3.GON I;AR$AMBA
PROGRAM

09.00-10.30

Panel (MYO iigrenci profili) 1. Oturum
MYO o!;reneilerinin geneI durumIan, sosyaI yapIIan, ba~an durumIan,
ba!anIanrun yOkseItiIebilruesi i9in yapdaeakIar.
PaneIistler; Dniversite temsiIeisi, MYO Miidiliii

10.30-10.45

Cay-Kahve AraSl

10.46-12.30

Panel (MYO ogrenci profili}2.oturum
MYO ogrenciIerinin geneI durumIan, sosyal yaplIan, ba!an durumIan,
ba!anI~lmn yOkseItiIebilmesi i9in yapJ!acaklar.
PaneIistIer; Dniversite temsilcisi, MYO Miidiirii

12.30-13.30

OgleYemegi

13.30-15.00

DegerIendirme, MesIek Liselerindeki dururu, kar.,Ia!tlrma ve gurup
9ah,malan

15.00-15.15

Cay-Kahve Arasl

15.15-17.00

Guruplann SunulIan

4.GUN PER~EMBE
PROGRAM

09.00-10.30

Panel (Yiiksekogrelim
yonelmetigi)1. Olurum

ogrelim

elemam

ve ogrenci

disiplin

Ogretim elemam ve bgrencilerin uymak zorunda olduklan kurallar,
konuyla ilgili Orta bgretim yonetmelikleriyle farkllklar, yiiksekogretim
bgrencilerine davramj jekilleri.
Panelistler ; UniYersite temsilcisi, MYO Miidiirb

10.30-10.45

<;:ay-Kahve AIasl

10.46-12.30

Panel (Yiiksekogrelim
yiinelmeligi)2.olurum

ogrelim elemam

ve ogrenci

disiptin

Ggretim elemam ve dgrencilerin uymak zorunda olduklan kurallar,
konuyla ilgili Orta ogretim ydnetmeIikleriyIe farkllklar, yiiksekdgretim
dgrencilerine dayramj jekilleri.
Panelistier ; Universite temsilcisi, MYO Mildilrb

12.30-13.30

GgleYemegi

13.30-15.00

Degerlendirme, Meslek Liselerindeki durum, karjllajllrma ye gurup
I'ahjmalan

15.00-15.15

<;:ay-Kahye AIasl

15.15-17.00

Guruplann Sunujlan

5.GON CUMA

PROGRAM

09.00-10.30

Panel (ijniversite Ogrencisinin Burs ve SaglIk Yardmuanndan
Yararlanabilme Ko~ul1an ve Olanaklart)
Panelistler;
MYO MudiiJii, Ogrenci i~leri daire Ba~kant, Saghk
Kultiir ve Spor Daire Ba~kant

10.30-10.45

Cay-Kahve Arasl

10.45-12.30

Panel (Universite Ogrencisi Nas.l Ogrenir, Egitimi Kolayl~hran
Beceriler, ileti§im, Gurup Dinamikleri ve Gurup Evreleri,Toplam
Kalite· Yiinetimi)
Panelistler ; Egitim Fakiiltesi temsilcisi, MYO Miidiirii

12.30-13.30

13.30-15.00

OgleYemegi

Degeriendirme, Meslek Liselerindeki durum,
I'ah~malan

15.00-15.15

Cay-Kahve Arasl

15.15-17.00

Guruplann

Sunu~lar

kar~Ii~tlfma

ve gurup

EK-5

MTOO OKULLARINDA A(:ILAN
MYO PROGRAMLARI

Bilgisayar ProgramedlSI
Bilgisayarlt Muhasebe ve

v.u.

Deri Konfeksiyon
Doktim
El Sanatlan
Elektrik
Elektronik Haberle~me
Endilstriyel Elektronik
Endustriyel Otomasyon Tekn.
Geleneksel El Sanatlan
Gemi Makineleri
Grafik
Ham Giyim
Kaltpl'dlk
Kaynak Teknolojisi
Kimya
Kontrol Sistemleri Teknolojisi
Makine
Makine-Resim-Konstrilksiyon
Matbaaelltk
Mobilya ve Dekorasyon
Moda-Konfeksiyon
Otomotiv
Plastik Teknolojisi
Tekstil
Turizrn i~letmecilisi

EK-6
MESLEK YUKSEKOKULLARI VE ACIKOGRETiM ONLiSANS PROGRAMLARI
MEZUNLARININ LisANS OGRENEMiNE DEVAMLARI HAKKINDA
YONETMELiK

Ama~

Madde 1- Bu Ybnetme!igin amact, meslek ytiksekokullan ve a~tkogretim on lisans
programlanndan mezun olan ba~anh ogrencilerin orgiin ogretim ve a~tkQgretim lisans
programlanna dikey ge9i~ yapmalan ve yerle~tirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yonetmelik, meslek ytiksekokullan ile a9tkogretim on lisans
programlanru ba~an iIe tamamlamt~ ogrencilerin,orgiin ogretim ve a~tkogretiIJl lisans
programlanna dikey ge9i~ yapmalanna ili~kin esaslan kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yonetmelik, 2547 saYlh Yiiksekogretim Kanununun 7 nei maddesinin
Ce) bendi ile 4702 Saytlt Kanunla 45 nei maddesine eklenen Ce) bemli geregi haztrlannn~tlr.
Dikey Ge~i~ i~in Ba~vuru Ko~nllarl
Madde 4- lkinci madde kapsammdaki ytiksekogretim programlanna dikey ge9i~ i9in
adaylarda s6z konusu programlardan en yok be~ yil once mezun o1mu~ olma ~artl
ararur. Adaylar dikey ge9i~ i9in yapllacak smavlara en yak iiI' kez girebilirler. 0 ytl son strufia
olup da staj dt~mdaki mezuniyet ~artlanru yerine getirmi~ olanlar da ba~rabilirler.

ba~vuracak

Kontenjan
Madde 5- Meslek ytiksekokullan ile a9lkogretim on lisans programlanndan mezun
olanlarm, bitirdikleri alanlarm devanu niteligindeki lisans' programlanna dikey ge9i~
yapmalan amaCI ile lisans programlannda kontenjan aynhr. Bu kontenjanlar, smaVSlZ olarak
meslek yiiksekokullan programlanna devam ederek mezun olan ogrencilerin ytizde onundan
az ohnaz. Meslek ytiksekokulu ve a9lkogretim on lisans mezunlarmdan orglin ogretim lisans
programlarma dikey ge9i~ yapmak iizere b~vurma ~artlarnn ta~lyan1ar i\,in hangi lisans
programlannm a,uacaiiI, a91lacak lisans programlanna meslek yiiksekokullan ve
a9tkogretirnin hangi programlarlm bitirenlerin ba~vurabilecegi, bu programlann kontenjanlan
ve programlara yaptlacak yerle~tirmede kullamlacak puan rurleri, dikey ge9i~ yapllacak
iiniversitelerin gorii~ ve onerileri de dikkate almarak Yiiksekogretim Kurulunca belirlenir ve
ilan edilir.
Smav KIlavuzu ve Ba!vnrn i~lemleri
Madde-6 Ogrenci Se9me ve Yerle~tinne Merkezi COSYM) her ytl, meslek
yiiksekokulu ve a\'Jkogretim on lisans mezunlanrun hangi lisans programlanna dikey ge9i~

i,in ba~vurabileceklerini, bu programhmn ko~ullarml vc bu programlaria almacak ogrenei
sayt!anm gosteren bir Ialavuz hazlrlar. Bu Ialavuzda, adaylann nasll ba~vurabilecekleri, lisans
programl tercihlerini nast! yapacaklarl, smav, degerlendirme ve yerle~tirme i~lemleri; mesIck
yiiksekokulu miidiirliikleri ve a,lk6gretim on Ii sans programlarmm bagh oldugu birimlerce
yiiriitulecek i~lemlerle i1gili ilke ve kurallar yer altr. Bu kllavuz, Yiiksekbgretim Kurulunun
onaYI ile yiirUrliige girer. Meslek yiiksekokulu mudurlukleri ile a,lk6gretim on lisans
prograrnlanmn bagh oldugu birimler bi!!ivurma belgelerinin bu Y6nctrnelikte yer alan
ko,ullara uygunlugunu kontrol ederek onaylanmasmdan, ba~vuru evrakmm suresi sonunda
OSYM'ye ula~tmlmasmdan ve son slmflarda okuyan ogrencilerin mezuniyet i,lemlerini
Temmuz aymm son haftasma kadar tamamlayarak mezun olsun veya olrnasln,

ba~vursun

veya ba,vurmasm turn adaylann akademik not ortalamalanm OSYM'den elektronik ortamda
gonderilen listelere i,leyerek bu listelerin I Agustos tarihine kadar OSYM'ye
gonderilmesinden sorumludurlar.
Smav ve Degerlendirme

Madde 7- Bu Yonetmelikte belirtilen ko,ullarl saglayan ve ba,vurulan kabul edilen
sozel ve saylSal
bblUmlerden
olu,an yetenek
smavma
ahmrlar.
adaylar
Yerle,tirmede,adaylarm yetenek smavmda elde e!tikleri puanlar ile yetene« smaVI sonu\,lanna
gore Ialavuzda belirtilen kurallar uyannca aglrhklandmlml, meslek yiiksekokulu veya
a\,lkogretim tin Ii sans prograrnlarmda alman akademik not ortalamalan g6z 6nunde tutulur.
Akademik not ortalamalarmdan elde edilecek Aglrhkll On lisans Ba,an puanlannm smav
puanlanna katllarak Dikey Ge\,i, Smavl Puanmm nast! hesaplanacagl OSYM tarafindan
belirlenir ve Di:.:ey Ge\,i. Smavl K.1lavuzunda yer ahr.
Yerl~tirme

Madde 8- OSYM. ba~vurma ko.ulanlll ta~lyan adaylan, tercihlerini, yerle.tirme
puanlanlll ve lisans programlannm kontenjan ve ko~ullanm giiz iinilnde tUlarak lisan,
prcgramlarma yerle,tirir. Her ne sebeple olursa olsun bo~ kalan kontenjanlar iyin ek
yerle,tirme yapdmaz.
Lisans Ogreniminc Hazlrbk Program]

Madde 9- Lisans iigrenimine ba,lama hakkml elde eden ogrencilere universitelerince
Lisans Ogrenimine Hazlrhk Programl uygulanlr. Bu prograrnda ogrenciye birinei ve ikinei
slruflardan eksik oldugu alanlarda ders sorumlulugu yiiklenir. Lisan, Ogrenimine Hazlfhk
Prograrru suresince 6grenci, ilgili universitenin 6gretim ve smav y6netmellgine tabi olur.
Lisans Ogrenimine Hazlrllk Progranunm silresi iki yanYlldlr. Aneak ogrencilerin okuduklarl
derslerin ozellikleri, Yllllk ders programlan, ogretim elemanlan ve hazlfhk programlanndaki
durumlan dikkate almarak Lisans Ogrenimine Hazlfhk Progranunm silresi islisnai olarak bir
yanYII daha uzattlabilir. Lisans Ogrenimine Hazlrhk Prograrnllll ba,anyla tamamlayan
ogrencilerin tiniversitelerin llyiincu sJmfma kaYltlan yaplhr, ba~anslz olanlann ise universite
ile ili,igi kesilir. Lisans Ogrenimine Hazrrhk Programl uygulanan a\'lkogretim lisans
prograrnlarmda ba~arlslz olanlann iiniversite ile ili!igi kesilmez.
Yabancl dille ogretim yapdan programlarda 6greneilerin Lisans Ogrenimine Hazlrhk
Programma ba.layabilmeleri iyin iiniversitenin yapaeagl yabancl dil muafiyet smaVllll
ge\,meleri veya yabancl dil hazlrllk smlfma devam ederek ba,ardl olmalan gerekir. Yabancl
dil hazlrhk programl suresince ogrenci, ilgili universitenin bgretim ve smav yonetmeligine

tabi olur. Universite Yonetmeligine gore ba~arlh olmayan bgreneilerin iiniversite ile ili~igi
kesilir. Gerek yabanel dil hazrrhk egitimi gerekse Lisans Ogrenimine Hazuhk Programl
siiresinde bgreneiler tUm bgrencilik haldarmdan aynen yararlarurlar.
AClkogretime Giri~
Madde 10- Meslek yiiksekokulu mezunlan ile al'ikbgretim bn lisans prograrnlanndan
mezun olanJardan, kendi a1anlanndaki aylkbgretim Iisans programJarma devam etmek
isteyenler iyin bu Ybnetmeligin 7 nei maddesi uygulanmaz. Bu adaylar, kendi aIanlarmdaki
aylk6gretim lisans programlanna dogrudan ka)'lt haklo elde ederler. Farld! a1anJardan mezun
olanlarsa lisans ogrenimine haZlfhk progrann uygularur.

Hangi meslekyiiksekokulu mezunlarmm ay!kbgretim lisans programlarma dogrudan
ka)'lt haklo elde edeeelderi, hangi mezunlan lisans bgrenimine haZJrhk progrann
uygulanacaijl Dikey Geyi~ SmaVl KIlavuzunda belirtiler. Al'ikbgretim lisans prograrnlarma
ba~vuru ve ka)'lt ko~ullarl prograrrn yiiriiten ilgili iiniversite tarafindan belirlenecek adaylara
duyurulur.
Yiiriirliikten KaIdmlan Mevzuat
Madde 11- Bu Ybnetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren 15/1011999 tarihli
23847 sa)'lh ResmiGazede'de yaynnlanan "Meslek Yiiksekokiillan ve Al'ikbgretim On lisans
Prograrnlan Mezunlanrun Lisans OgrenimJerine DevamJan Hakkmda Y6netmelik"
yiiriirliikten kaIdmlml~tlr.
Yiiriirliik
Madde 12- Bu yonetmelik ya)'lrrn tarihinden itibaren yiiriirIiige girer.
Yiiriitme
Madde 13- Bu yonetmelik hiikiimJerini Yiiksekogretim KuruIu Ba~karu yiiriitiir.

EK-7
TASLAK
MESLEKi: VE TEKNiK EGiTiM BOLGESi iCiNDEKi: MESLEK
YUKSEKOKULU OGRENCiLERiNiN iSYERLERiNDEKi EGiTiM,
UYGULAMA VE STAJLARINA iLiSKiN ESAS VE USULLER HAKKINDA
YONETMELiK
BiRiNci BOLUM
Arna~,

Kapsarn, Dayanak ve Tamrnlar

Madde 1- Bu Yonetmeligin amacI; mesleki ye teknik egitirn bolgeleri icindeki
meslek yiiksekokullarmda ogrenim goren ogrencilerin ogrenim siireleri iyinde
kazandlklan teorik bilgi ve deneyimlerini peki~tirmek, laboratuyar ve aWlye
uygulanlalann.:ia ediudikleri beceri ve deneyimlerini geli§tirmek. gorev yapacaklan i~
yetlerindeki sorumluluklanru, ili~kileri, organizasyon ye iiretim siirecini ye yeni
teknolojileri tammalanm saglamaktlL
Kapsarn
Madde 2- Mesleki ve teknik eg;tim bOlgeleri iyinde yer alan meslek
yiiksekokulu Ogrencilerinin yurti,i ve yurtdl~mdaki i9yerlerinde yapacaklan egitim,
uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslan kapsaL
Dayanak
Madde 3- Bu Ytinetmelik 2547 sayrlt Kanun'un ek-24. maddesine
dayarularak, 4702 Sayrh Kanun'un 4, maddesi gereg; hazrrlarum~trr.
Tamrnlar
Madde 4- Bu Yonetmelikte geyen;
"Mesleki ve Teknik Egitirn BOIgesi (METEB)", Bir veya daha fazla meslek
yiiksekokulu ile ogretim programlan biitUnlUgu ve deyamhltgl iyinde ili~kilendirilmi~
mesleki ve teknik ortaagretim kurumlanndan olu~an egitim bolgesini,
"Meslek Yiiksekokulu (MYO)", Belirli mesleklere yanelik ara insangUcii
yeti9tinneyi amaylayan ve dart yan yrlhk egitim-ogretim siirdiiren bir yiiksekagretim
kurumunu,
"i!yeri", Meslek yiiksekokulu stajyer ogrencilerinin, egitimleri sUresince
kazandlklarl bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla siirdiirdUkleri, mal ve hizmet iireten
kamu ve ozel kurum ve kurulu~lanm,
"Egitici Personel", Mesleki yeterlilige sahip, ogrencilerin i~ yerindeki
egitiminden sorurnlu, mesleki egitim yontem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve
meslek yiiksekokullannda atolye, laboratuvar, meslek dersleri ogretim elemanhgl
yapabilme yeterligine sahip ki~iyi,

"Denct~i Ogretim Elemam", Mesleki egitimde yararlamlacak i~Ietmelerdeki;
9ah~ma

alanlanmn tespiti, egitirnin planlanrnasl, koordinasyonu, uygulanrnasl ve
izlenmesi ile gorevli it6lye, laboratuar ve meslek dersleri ogretmenligi men~eli mtidtir
yardlmclsl ve her programm kadrolu ogretim elemanlanm,
"Okul-Sanayi Koordinatorii", Meslek ytiksekokulu ogrencilerinin Dniversite
Staj ve Egitim Uygulama Kurulu 'nun kararlarl dogrultusunda staj ve egitim
yapmalanm koordine etmekle gorevli ilgili meslek ytiksekokulunun mtidiir
yardlmC1SlnI,
ifade etmektedir.

iKiNci BOLDM
Staj KnrulIarmm GOrev ve Sorumluluklan
Dniversite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu
Madde 5- Mesleki ve teknik egitim bolgesi i9inde yer alan meslek
ytiksekokullannm bagh oldugu iiniversite bunyesinde, rektor tarafmdar. seyilecek bir
rektor yardlmclsllllll ba~kanhgmda; ilgili METEB' deki meslek ytiksekokulu
mtidtirleri ve okul-sanayi i~birIigini saglarnakla gorevli bir ogretim elemanmdan
olu~an Dniversite Staj ve Egitim Uygularna Kurulu olu~turulur.
4702 Say'" Kanun'un 3. maddesi geregince bir iiniversite ve ytiksek
teknoloji enstittisune bagIl OlmakS1Zm valaflar tarafindan kurulan vakrf meslek
yLiksekokullanmn mtidiir ve okul-sanayi i$birliginden sorumlu ogretim elemam da
bagl! Jldugu Mesleki ve Teknik Egitim Bolgesi'nde kurulan Dniversite Staj ve Egitim
Uygulama Kurulu tiyesi olur.
Dniversite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu, gerekli g6rdtigii prograrularda
ve birirnlerde 9all~ma kornisyonlan olu$turabilir. Dniversite Staj ve Egitim Uygulama
Kurulu Yllda en az i!:i toplanll yaparak toplantl degerlendirme ve sonu9lanm
Yiiksekogretim Kurulu'na bildirir.
Meslek Yiiksekokullarr Staj ve Egitim Uygulama Kurulu
Madde 6- Mesleki ve teknik egitim Mlgesi i9inde yer alan her meslek
ytiksekokulu tarafindan, miidiir yarchmcllan arasmdan belirIenen Okul-Sanayi
KoordinatOriiniin ba~kanhgmda; meslek ytiksekokulunun b6liim ba,kanlan ye
program koordinat6rlerinden olu$ur.
Meslek Yiiksekokulu Staj ve Egitirn Uygulama Kurulu, gerekli gordligu
programve birinIlerde I'ah$ma kornisyonlarl oIu}turabilir. Bu kurul Yllda en az iiI'
toplantl yaparak toplantl degerlendirme ye sonu9Ianm Dniversite Staj ye Egitim
Uygularna Kurulu' na bildirir.
Universite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'nun Giirevleri
Madde 7- Dniversite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu 'nun goreyleri
}unlardlf;
a.
Staj,
egitim ye uygulama I'ah$malanmn yUriittilmesi ye
degerlendirihnesine ili$kin genel esaslan diizenlemek,

b.
Meslek Yiiksekokulu Staj ye Egitim Uygulama Kurullanmn gorii~iinii
alarak staj alanlanm belirlemek,
e.
i~yerleri ile Staj ye Egitim Uygularna Kurullan arasmda koordinasyon
ye i~birligi saglarnak,
d.
Yurti,i ye yurtd!§! staj, egitim ye uygulama I'llh§malan yerlerini
belirlemek,
e.
Staj, egitirn ye uygulama ,alI§malan yapaeak ogrenci sayI5Im, staj,
egitim ye uygulama ,aI!~rnalarI alanlarIm, staj, egitim ye uygulama ,ah§rnalan
yerlerinin ozelliklerini ye Meslek Yiiksekokulu Staj ye Egitim Uygulama Kurullanmn
onerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlanm dengeli bir §ekilde dagItmak,
f
Staj yapacak bgreneilerin Kredi ye Yurtlar Kurumu'na bagh yurtlarda
kalabilmeleri il'in onlemler alrnak.
Meslek Yiiksekokullan Staj ve Egitim Uygulama Kuruluuun Gorevleri
Madde 8- Meslek Yiiksekokullanmn Staj ve Egitim Uygularna Kurulu'nun
gbrevleri §unlardIr:
a.
Yiiksekokul ogreneilerinin bu ybnetmelik hiikiimleri dogrultusunda staj
ve egitim uygulamasI yapmalanm saglamak amaeIyla gerekli on bilgileri alrnalarIm
saglamak iizere toplantIlar diizenlemek,
b.
Stajda kullamlaeak basIl! evrakm zamamnda diizenlenip, baSlhp ham
hale gelmesini organize etmek,
e.
Ogreneilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle i§birligi
yapmak,
Ogreneilerin staj yerlerine dagItumm yapmak,
d.
e.
Staj I'ah,malanm denetlemek,
Staj ,ah§malanmn degerlendirilrnesini yapmak.
f.
Gereldi gordugu takdirde staj Ia ilgili miilakat ye uygulamalar
g.
diizenlemek.

DC;:DNeD BOLDM
Stajdan Yararlanma sartI ve Staj Kontenjanlan
Yararlanma sartI
Madde 9- Mesleki ve teknik egitim bOlgesi kapsarmnda yer alan meslek
ytiksekokulu ogreneileri, bu Yonetmelik hiikiimlerinden yararlamrlar.
Staj Kontenjanlan
Madde 10- Mesleki ye Teknik Egitim Bolgesi i,indeki Tiearet ve Sanayi
Odalan iiyelerinin kabul edeeelderi ogrenci saYISIm ye staj dallanm gostereeek eldi
(1) nolu formu her yIl Oeak aymdan ba§layarak en gel' Mart aymlll son giiniine kadar
UniYersite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'na bildirirler.
Madde 11- Meslek Yiiksekokulu Miidiirlukleri, hangi dallarda kay ogrencinin
staj yapaeaglll! belirleyerek, eldi (2) No.1u fonnu doldurup her YII en ge" Mart aymm
son giiniine kadar Universite Staj ye Egitim Uygulama Kurulu'na bildirirler.

Madde 12- Kamukurulu~lan ile licaret ve sanayi odalarl ve meslek
yiiksekokullan tarafindan Dniversite Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'na bildirilen
kontenjanlar; arz ve talep .a)'llanna gore meslek yiik.ekokullanna tahsi. edilir. Tah.is
edilen stajyer sa)'llan ve staj dallarl belirlenerek, ekli (4) No.lu formla, her yll en gel'
Nisan a)'lrnn son giiniine kadar ilgili kamu kurulu§lan ile ticaret ve sanayi odalan ve
Meslek Yiiksekokulu St'!i ve Egitim Uygulama Kurulu'na gondenlir.
Madde 13- Meslek Yiiksekokullan; Dniversite Staj ve Egitim Uygularna
Kurulu tarafindan belirlenen kontenjanlann iistiinde stajyer gonderemezler.
i~yerleri,
olanaklanrnn ve genel ekonornik ko§ullann degi~memesi
durumunda, bir onceki Yll belirledikleri kontenjam azaltmarnaya ve miimkiin alan
hallerde artlTInaya ozen gosterirler.
Kontenjan yetersizligi nedeniyle staj yeri bulunamayan ogrenciler kendi
bulacaklan staj yerlerinde Meslek Yiiksekokulu Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'nun
ana)'lndan sanra staja ba§layabilirler. Kantenjan yetersizligi nedeniyle kendisine staj
ve uygularna yeri bulunamayan ogrenci saydan ve alanlan Dniversite Staj ve Egilim
Uygulama Kurulu'na bildirilir.

DORDUNCU BOLUM
Stajlarla iJgili Diizenlemeler
Staj Yapacak Ogrencilerden istenen Belgeler
Madde 14- Staj yapaeak ogrenciler staja ba§layabilmek iyin;
a- Staj yapacak ogreneinin hangi MYO'da ogrenei aldugunu gosterir beIge,
b- Ogreneinin staj yapmak istedigini gosterir ba§vuru beIge';,
c- Ogreneinin alrugl dersleri ve daha onceden yaptlgl stajlarl gosteren ozgeymi~
belgesi ile ilgili meslek yiiksekokulunun Staj ve Egitim Uygulama Kurulu 'na
ba§vururlar.
d- Staj yapaeak ogrenciler, ilgili meslek yiiksekokulunun Staj ve Egitim Uygulama
Kurulu'ndan aldlklarl resmi yazl ile beraber iki adet fatagrafi staj yapacaklan
i~yerlerine verirler.
Staj Yapacak Dgreneilere Saglanacak.Olanaklar
Madde 15- Stajyer kabul edecek
stajyerlerinde yararlanmasml saglar.

i~erleri

kendi persaneline sagJarugl alanaklardan

Stajyer kabul edeeek i~yerleri, stajyerlerin kanaklama ve· beslenme
gereksinimlerinin kar~!lanmasl ve kurulu§un sasyal olanaklanndan yararlanmaSl
hususunda azami yabaYI sarf eder.
Yurdl!mda Staj
Madde 16- Meslek yiiksekakulu ogreneileri yapmak zaruilda alduklan slaj,
egitim ve uygulama yalI~malanru, nannal ogretim programuu aksatmayaeak ~ekilde
yurtru~mda da yapabilirler. Ogrenci yurtru~l kabul belgesini ilgili meslek
yiiksekokulunun Staj ve Egilim Uygulama Kurulu'na verir. Bu talepler i1gili
yiiksekakulun Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'nea degerlendirilir ve yurtdl?mda staj
yaplhp yapIlmamasma karar verilir.

Yurtdl~mda stajlll tamamlayan ogreneiler staj ile ilgili belgeleri ilgili meslek
yiiksekokulunun Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'na verirler, uygun gortilenler kurul
tarafindan onaylamr.

Staj Zaman ve Silre,i
Madde 17- Ogrenirnleri ·devam eden ogreneilerin stajlanrn yanYII ve yaz
tatiline rastlayan aylarda yaprnaSl esasbr. Aneak i~yeri ko~ullanmn uygun oImamaS!
durumunda bu stireler dl~mda bgretirni aksatmamak ko~uluyla staj yapllabilir.
Ogrenei btittin derslerini verrni~ aneak, stajml hentiz tamamlayamarrn~ ise
stajma herhangi bir ayda ba~Iayabi1ir.
Staj sUresi, prograrnm niteligine gore 30 i~gtintinden (240 saat)'den az 60
(480 saat)'den ,ok olamaz.

i~giiniinden

Ogrenim stiresi iyinde mesleki uygulama yapan yiiksekokullann ogreneileri
yukanda belirtilen 30-60 giinltik staj stiresinin dl~rnda degerlendirilir.
Stajlar Temrnuz ayl ba~mda ba~lamak tizere yaz stajl alarak en az 30, en ,ok
60 i~ giinti devam eder. Stajlar aym stire olrnak ~artl ile }'II i9inde de yapdabilir. Yll i9i
stajlarda staj ile birlikte egitim devam eder. Staj yapIlan giinlerde dersIer almaz.

Stajda

Ba~an

Madde 18- Meslek ytiksekakulu ogreneilerinin yaptlgl stajm uygunlugu ve
Meslek Yliksekokulu Staj ve Egitim Uygulama Kurulu tarafmdan
degerlendirilerek ba~arlsl onaylanmak tizere liniversite staj ve egitim uygulama
kunIluna sunulur.
ba~ansl

Stajllll bitiren ogrenei staj stiresince yapml~ olduiju i~ ve i~lernler ile ilgili
dosyasml, en gel' staj bitimini takip eden ilk ders kaylt donerni iyerisinde ineelenmek
ve degerlendirilrnek lizere MesIek Yliksekokulu Staj ve Egitim Uygulama Kurulu'na
bir dilekye ekinde teslim eder. Stiresi iyerisinde staj dosyasllll teslim enneyen ogrenei
stajlm yaprnarrn~ saYlhr. Meslek Yiiksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj
defieri veya dosyaS!m, i~verenden gelen i!veren raporunu, ziyaret9i ogretim
elernanmdan gelen raporu dikkate alarak bir degerlendinne yapar. Dosya tizerinde
gerekiyorsa dtizeltmeler yaptlrabilir. Dosya}'l ~ekil ve igerik yoniinden yeterli bulursa
ogrencinin stajlID kabul edebileeegi gibi gerekli gortirse ilgili ogrenciye bir miilakat
veya uygularna yaptlrabilir.
Staj sliresi sonunda ba~anSlz alan veya stajma ara veren veya ara vermek
zorunda alan ogrenci!ere, yasa! ogrenirni stiresi il'erisinde iki hak daba verilir.

Staj Yapacak Ogrencilerin Di'iplin i,leri
Madde 19- Stajyer bgreneiler, staj yapuklan i~yerlerinin 9ah~rna, i, ko~ullan
ile disiplin ve i~ emniyetine ili~kin kurallarma uyrnak zarundadlrlar.
Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz til' giin tist tiste veya staj
donerni bayunca staj sliresinin % IO'u oranmda devamSlzhk yapan stajyerin stajma

son yerilerek, durum Oniyersite Staj ye Egitim Uygulama Kurulu'na bildirilir. Bu
durumda stajyerin herhangi bir yasa! talep hakkJ dojjmaz.
Stajyer ogrenci!er iyin bajjh oldujju iiniyersitenin ye YOksekogretim Kurumlan
Ogrenei Disiplin Youetmeligi hUkitmleri staj srrasmda da geyerlidir.
Stajyerler kusurlan nedeni ile yereeekleri zararlar nedeniyle,
elemanlarnun sorumluluklanna tabidir.

0

i.yeri

Egitici Personel ve Goreyleri
Madde 20- Staj yapacak ogrenciler, staj sOresi boyunca i.yeri tarafindan
belirIenecek egitici personel gozetiminde bulunurlar. Egitici personel, stajyerlerin bir
plan dahilinde stajIanrn siirdiinnelerinden ye staj plarnrnn gerektigi .ekilde
uygulanrnasmdan sorumludur.
Denet~i Ogretim Elemam

Madde 21- ilgili Meslek YOksekokulunun Staj ve Egitim Uygulama Kurulu
tarafindan seyilecek ogretim elemanlan, stajyer ogrencileri staj yaptillan i.yerlerinde
staj donemi boyrroca en az bir defa denetlemekle gorevlendirilirler. Ogrencilerin staj
yeri; cografi yerle,im oIarak iIgili meslek yiiksekokulunun uzagmda bulunmaSl
nedeniyle 0 yiiksekokulunun ogretim elemanlan. tarafindan denetim yapIimasl zor
veya imkanslz ise denetim yapmak iizere staj yerinin bulundugu eografi yerle.im
yerine en yakrn meslek yiiksekokulunun ogretim elernanlanndan yararlamhr. Buna
olanak buIunmadlgl hallerde diger ogretim birimlerinden ye kamu kurulu,lannm
elemarIiarmdan yar.arlanma yoluna gidilir. Denetim sonucunda ogretirn eIemam Ekli 5
No.Iu formu diizenleyerek i1gili mesIek yiiksekokulunun Staj ye Egitim UyguIama
KuruIu'na teslim eder.
Staj Slrasmda Hastahk ve Kaza Durumu
Madde 22- Staj s[rasmda hastalanan veya hastahgl sebebiyIe staja iiI' giinden
fazIa devam ederneyen ya da bir kazaya ugrayan stajyerin stajl kesilerek, durum
OniYersite Staj ve Egitirn UyguIama KuruIu'na biIdirilir. UniYersite Staj ye Egitim·
UyguIama KuruIu, durumu allesine bildirmelde yiikiimliidOr.
Mazereti kadar giin staj siiresine eldenir, aneak bu stire toplam sOrenin yansnu
geyemez.
Staj Sonu Degerlendirme Raporu
Madde 23- i,yerleri, bagh oIduklarl odalar ya da kurumlar araeIilglyla, staj
donemi sonunda diizenleyecekleri ekli 6 ye 7 No.Iu fonnian doIdurarak stajl takip
eden hafta iyinde degerlendinnek iizere MesIek Yiiksekokulu Staj ve Egitim
Uygulama KuruIu'na gonderirler.

Yiiriirliik

Madde 24- Bu Yonetmelik yaymlandJgJ tarihte yilriirliige girer.
Yiiriitme

Madde 25- Bu Yonetmelik hiikiimlerini Yiiksek6gretim Kurulu B<l§karu
yilriitiir.

Form No: 1 (Kamu Kurumu veya Oda tarafmdan doldurulacakhr.)

Formu Dilzenieyen
Kamu Kurumu veya Odanm Adt
Adresi
TelefonNo
FaksNo
E-posta
Stajla hgili Yetkili Ki,inin
Adt Soyadt- Unvaru

.

Staj Verecek
Staj Dah

Ogrenei

Staj Verecek iIYerinin

l,yerinin Adres-

(program Ad!)

SaYiSl

Ad!

Tel-Fakse-posta Adresi

,

.

Adt-Soyad! :

Imza

Form No: 2 (Meslek Yiiksekokulu tarafmdan doldurulacaktlr.)

F onnu Diizenleyen
Meslek Yuksekokulu A,b
Adresi
Telefon No
Faks No
E-posta
Stajla llgili Yetkili Kiiinin
Adl Soyadl- Unvaru

Staj Dah (Program Adl)

Ogrenci SaylSl

Adl-Soyaru :

lmza

Form No: 3 (Universite tarafmdan doldurulacakhr.)

Formu Diizenleyen

Dniversite Ad!
Adresi
TelefonNo
FaksNo
E-posta
Stajla iIgili Yetkili Ki~ioin
Ad! Soyadl- Dnvam
Dniversitesi

~
Staj DaHan

(program Ad!)

..........

..........

. .........

MYO

MYO

MYO

iLi:

iLi:

iLi:

TOPLAM

Ad!-Soyaru :

irnza

Toplam
.

Form

No:4

(Universite

Staj

ve

Egitim

Uygulama

Rurulu

tarafmdan diizenlenecektir.)

...... " .... '. Universitesi Rektiirliigii
................. MYO Miidiirliigii

Staj DaHan

Talep

Tahsis

Staj Verecek i~eri

Staj

(program

Edilen

Edilen

Adresi-Tel-Faks-e-

Ba~lama-

Ach)

Kontenjan

Kontenjan

posta Adresi ve

Biti~

Yetkili ~i

Tarihleri

•

..

..

Her MYO 19lD ayn blrform duzenlenecektir .

Ach-Soyach :

irnza

Form No: 5 (Denet~i Ogretim Elemam tarafmdan dolduruIacaktlr.)

Formu Dolduran Ogr.Ele. Adl-Soyadl
Ogrencinin AdJ,Soyadl
i~yerinin AdJ

Staj Amirinin Adl-Soyadl
Ogrencinin <;a11~tlgJ Bolum
Ogrencinin YaptJgl i~
<;ah~a ~ekli

(Ferdi-Grup)

Denet~i Ogretim Elemanz

AdzSoyadl

Degerlendirme Tarihi

lmza
1)...................... .

2) ...................... .
3)...................... .
Degerlendirme Tablosu

Degerlendinne
Ozellikler

<;ok iyi iyi
: iIoo-851 1(84-65)

Orta

Geyer

Olumsuz

(64-39) 1(40-30) ,I (0-29)

ise ilgi
i~in Tarumlanmasl
Alet Techizat Kullanma
Yetenegi
Algllama Gucu
Sorumluluk Duygusu
<;a11$ma HlZl
Uygun ve Yeteri Kadar
Malzeme Kullanma Becerisi
ZamanIVerimli Kullanma
Problem ~ozebilme Yetenegi
hetisim Kurma
Kurallara U)'ma
Genel Degerlendirme

imza:

• Degerlendirme Filsffi1DI ; <;ok iyi (A), iyi (B), Orta (C), ZaYlf (D), Olumsuz (E)
§eklinde kodla)'lruz.

~orm

No: 6 (Staj veren i,yeri tarafmdan doldurulacaktJr.)

'ormu DUzen1eyen
<amu Kurum veya t,yerinin Ad,
<\.dresi
felefonNo
'aksNo
~-posta

Stajla ngili Yetkili Ki,inin
A.d, Soyad,- Unvaru

~

Staj Bilgileri

..............

..............

..............

............

........... ,

MYO

MYO

MYO

MYO

MYO

Staj Kontenjaru

Stajl Tamamlayanlar

Staja GelemeycnlerC*)
Ge~erli

Mazeretle Staja

GelemeyenlerC*)
Stajl Buakanlar C*)
Hastahk Nedeniyle Stajl
Buakanlar (*)
Disiplinsizlik nedeniyle

Stajma Son VerilenlerC*)
Kaza Ge¢renler CO)
Kaza Sonucu Sakathk
Kaza Sonucu Olenler

(*) Bu bbliimlerde ilgili stajyerlerin ad-soyadlan ve staj dallan aynca listelenecektir.

Ad,-Soyad, :
imza

Form No: 7 ( Staj veren

i~yeri

tarafmdan doldurulacakhr.)

Ogrencinin

ii}'erinin
Aill
Adresi
TelNa
E-Pruta
FaksNa

Aill-Soyaill
Staj Dah
Staj S1iresi
Staj Ba!Iama-Bitii
Tatihleri

Keer. Ogr.Elemaru

Egitici Personel :
Aill-Soyadt

Aill-Soyadt

Saym i~yeri Yetkilisi,
i~yerinizde staj ve endiistriye dayal! ogretim progralID kapsarrunda siiresini
tamamlayan ogrenciuin bilg~ beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve iIilkileri ile
davram§lanrun niteliklerini belirleyebilmek i9in a~awdaki tabloyu ozenle doldurunuz.

Degerlendirme Tablosu
Degerlendirme
Ozellikler

Cok iyi iyi
(100-85) (84-65)

I

Orta
(64-39)

i

Geger
(40-30)

Olurnsuz
(0-29)

i~e llgi
t~in Tammlanmasl

Alet Techizat Kullanma
Yeteneg;
AJgJlama GUru
Sorumluluk Duygusu
Cali!)llla HlZl
Uygun ve Yeteri Kadar
Malzeme Kullanma Beeerisi
ZarnanIVerirnli Kullanma
Problem Cozebilme Yeteneg;
ileti~irn Kurma
Kurallara Uyma
Genel Degerlendirme

Grup C;alz~masma Yatkmlzgl
Kendisini Geli~tirme jstejii
Am-Soyam :

irnza
• Degerlendirme Kismml ; Cok iyi (A), iyi (B), Orta (e), ZaYlf (D), Olumsuz (E)
~eklinde

kodlayffilZ.

