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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SAYIN VELİLERİMİZ,
Bu el kitabı, ‘Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tüm veli ve
öğrencilerinin, okulumuzu, okulumuzdaki uygulama ve kuralları tanımaları amacı ile hazırlanmıştır.
‘Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’, öğrencilerinin tamamı %100 burslu
öğrenim gören, İzmir’in ilk, özel ‘Anadolu Teknik Lisesi’dir. Kurucusu, yedi milyon metre kare alan
üzerinde 600 işletme ile faaliyet gösteren İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesidir.
Çocuğunuz okulumuza giriş koşullarını taşıması hâlinde, tam anlamıyla işin uzmanları tarafından son
derece uygun fiziki ve sosyal ortamda öğrenim görecektir. Geleceğindeki mesleğine hazırlayan üretim
ortamlarına ve teknolojik gelişmelere uyumlu atölye ve laboratuvarlarda uygulamalı dersler yapacaktır.
İş dünyasında aranan bireyler, hem işlerinde uzman hem de uyumlu bireyler olmalıdır. Bu yüzden iyi
öğrenim kadar iyi eğitim de şarttır. Biz de bu bakış açısıyla öğrencilerimizden okul kurallarına uymalarını
beklemekteyiz. Bize düşen sorumluluksa, öğrencilerimizin sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve
bilinçlenen bireyler olarak güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır.
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GENEL TANITIM
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 600 öğrenci kapasiteli olarak
planlanmış ve İAOSB içerisinde eğitim için ayrılmış 13 bin 700 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiştir.
Okulumuzun binası sıradan bir yapı değildir. Planlanırken açılacak meslek alanlarının eğitimine
uygun, İAOSB’nin kurumsal yapısı ile örtüşen, çağdaş mimari çizgilere sahip ve mevcut çevre düzenlemeleri
ile bütünleşen bir tasarım projesi ile hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
Bünyesinde yer alan;
 500 kişilik konferans salonu,
 Spor salonu,
 Sosyal etkinlik odaları,
 Alan ve dallara göre planlanmış atölye ve laboratuvarlar,
 Proje geliştirme ve Ar-Ge birimleri
 Yemekhane,
 Kantin,
 Tanıtım ve sergi galerisi gibi, öğrencilerimizin her alanda gelişimine olanak sağlayacak mekânlarla,
örnek ve modern bir yapı oluşturulmuştur.
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Eğitim -Öğretim Faaliyetlerimiz:
Öğrenim ve buna bağlı olarak da eğitim, sürekli gelişerek devam eden bir değişim sürecidir. Bu süreç
içinde biz, İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak; mesleğini bilerek ve isteyerek
seçmiş, geleceğine sağlam adımlar atmak isteyen öğrencileri; bilim ve teknolojide olduğu kadar, sosyal ve
kültürel alanlarda da gelişmiş bir birey olarak hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Çünkü öğrencilerimizin
ileride, sadece mesleklerindeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de önce
kendilerine sonra topluma katkı sağlamalarını istiyoruz.
Bu doğrultuda en önemli ilkemiz; çocuklarımızın bilimsel, teknolojik ve kültürel değişmeleri takip
eden evrensel gençler olmaları yanında, Atatürk İlke ve İnkılaplarını kılavuz edinerek ‘Cumhuriyet’
değerlerini esas almalarıdır.
Amacımız, yaşam boyu kendi kendine öğrenebilen, mesleği ile ilgili üst öğrenimlerde de başarılı,
alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle öğrencilerimize;
• Bilimsel çalışma yöntemini kullanabilme,
• Rasyonel (akılcı) düşünebilme,
• İş üzerinde yoğunlaşabilme,
• Başladığı işi bitirebilme,
• Yaratıcı çözümleri, alışılmış çözümlerin üzerinde tutarak sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler
üretebilme,
• Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak görebilme,
• Hedefleri doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasına sahip olabilme,
• Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına
yansıtabilme,
• Doğru bilgiye ulaşabilme, bunu yaparken her türlü araç gereci doğru kullanabilme,
• Teknolojiyi üretim aracı olarak kullanma becerisi edinebilme,
• Alanında önde olan, yükseköğretim kurumlarına devam etme başarısı gösterebilme özelliklerini
kazandıracak eğitim - öğretim vermekteyiz.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi, deneyimli okul yöneticileri ve öğretmenlerimiz ile siz değerli
velilerimizin sıkı işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Çünkü bireyden sadece okul sorumlu değildir, okul
ile birlikte aile ve çevrenin de sorumlulukları büyüktür. Özellikle okul dışı zamanlarda velinin, zamanın
verimli kullanması için öğrenciye destek vermesi hayatî önem taşır.
Okulumuza ait uygulama ve kuralların; öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz, tarafından aynı
şekilde algılanacağına ve sorumlulukların eksiksiz olarak yerine getirileceğine inanıyoruz. Velilerimizin de,
en değerli varlığı olan çocuklarının güvenilir ellerde olduğundan kuşkusu olmamalıdır.
Saygılarımızla,
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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AKADEMİK PROGRAM:
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne bağlı olarak yürütülen
programda, 9. ,10. , 11. ve 12. sınıf öğrencilerine
sunulan ortak genel kültür dersleri ve seçmeli
derslerle öğrencilerimizin hem hayata, hem de
yükseköğretime en iyi şekilde hazırlanmaları
sağlanmaktadır. Yalnızca akademik başarıya
odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı,
üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi
amaçlayan okulumuz, öğrencilerimizin sanatsal
yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek her türlü
faaliyete gerekli ortamı sağlamakta, öğrencileri teşvik
etmektedir.
Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
Anadolu Teknik Lisesi müfredatı, geliştirilerek ve zenginleştirilerek verilmektedir.
Okulumuzun eğitim dili Türkçe, yabancı dil eğitimi İngilizcedir.
Her öğrencimizin İngilizceyi okuyup yazacak ve konuşacak şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir.
Uygulanacak akademik eğitim programının amacı,
öğrencilerin temel kavramlara ilişkin öğrenme biçimlerini
güçlendirmek ve becerilerini geliştirmektir.
Öğretim programları, öğrencilerimizle birebir
iletişime olanak sağlayan 24 kişilik teknolojik
donanımlı sınıflarda, laboratuvar çalışmaları ile
desteklenir.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanda
gelişmesi için eğitim programları içinde ilgi ve
yeteneklerini zenginleştirecekleri sosyal etkinlik ve kulüp
çalışmalarına yer verilir.
Öğrencilerimize çağdaş yorumlama ve tartışma becerisi
kazandırmak hedeflenmektedir. Okulumuzda araştırma projeleri ve her türlü bilimsel çalışma, üniversite
öğretim üyeleri ve sanayicilerin de katılacakları bilim kurulu ve okulumuzun deneyimli öğretmenleri
tarafından yürütülür.
Her öğrencimizin mezun olmadan önce muhakkak bir bilimsel proje üretmesi veya bir proje içinde
aktif rol üstlenmesi sağlanır. Bu çalışmaları yaparken İAOSB Sanayicilerinin desteğini arkamızda hissetmek
bizlere güç vererek istek ve inancımızı artırmaktadır.
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MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI:
Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının ‘Anadolu Teknik Liseleri’ için hazırladığı mesleki eğitim
müfredatı; bilimsel deneyler ve atölye çalışmaları ile pratik üretim becerilerini kavrayacakları şekilde,
geliştirilerek ve zenginleştirilerek verilir.
Öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili en
son teknolojiye göre donatılmış atölye ve
laboratuvarlarda,
hem üst öğrenimlerine
devam edebilir, hem de sanayide görev
alabilecek bilgi seviyesinde yetiştirilir.
Okulumuzda araştırma ve yenilik
kültürünün gelişmesine yönelik olarak; her
meslek alanı için hazırlanmış olan Ar-Ge
bölümlerinde, iş dünyasının ihtiyaçlarına göre
düzenlenmiş proje tabanlı bilimsel çalışmalar
yapılır, öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili yeni
buluşlar yapmaya yönlendirilir.
Türkiye’nin en büyük ve en modern Organize Sanayi Bölgelerinden olan İAOSB öncülüğünde;
üniversiteler ile işbirliği içerisinde, okulumuzun çok
yakınındaki arazi üzerine “Teknoloji Geliştirme Bölgesi”
kurulmaktadır.
Okulumuzdaki
Ar-Ge
ve
proje
çalışmalarında, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ ile sürekli
işbirliği sağlanacaktır.
Öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmek ve
araştırmayı sevdirmek için, ulusal ve uluslararası bilimsel
tasarım ve proje çalışmalarına katılarak onların proje
tabanlı çalışma deneyimleri artırılır ve yenilikçilik ruhu
aşılanır. Müfredatta yer almayan yenilikçi eğitim
uygulamaları, projeler kanalıyla hayata geçirilir.
Meslek derslerine, bir program dâhilinde, sanayide
kendini kanıtlamış teknisyen ve mühendisler davet edileceği gibi; zaman zaman da işletmelere gidilerek
sanayi uygulamalarının içinde pratiğe dönüştürülen dersler yapılır. Böylece öğrencilerimiz uygulamayı,
birebir sanayide uygulama yapan teknik elemanlardan
öğrenir. Ayrıca işletmelerle işbirliği içerisinde,
uygulamalı staj ve yarı zamanlı çalışma programları
yürütülür.
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin,
teori ve uygulamayı birleştirebilen mühendisler
olmaları ve geleceğin sanayi çalışmalarını
yönlendirecek teknik elemanlar olarak yetişmeleri
hedeflenmektedir.
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ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik
ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak
ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar
vermemeleri,
e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı
ortamlarda bulunmamaları,
f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler
yaparak geçirmeleri,
ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla
bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece
dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele
ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,
l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü
katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem,
afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet
içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı
olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,
r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri.
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OKUL KURALLARI

DERS GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ:
Ders programlarımız, öğretim yılı başında hazırlanarak
yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye sitemizden ulaşılabilir.

okulumuzun

internet

sitesinde

Ders giriş çıkış saatlerimiz aşağıdaki gibidir,

1. DERS
2. DERS
3. DERS
4. DERS
5. DERS
ÖĞLE
TATİLİ
6. DERS
7. DERS
8. DERS
9. DERS
10. DERS

PAZARTESİ

SALI

08.30
09.10
09.20
10.00
10.10
10.50
11.00
11.40
11.50
12.30
12.30
13.20
13.20
14.00
14.10
14.50
15.00
15.40
15.50
16.30
16.40
17.20

08.30
09.10
09.20
10.00
10.10
10.50
11.00
11.40
11.50
12.30
12.30
13.20
13.20
14.00
14.10
14.50
15.00
15.40
15.50
16.30
16.40
17.20

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
08.30
09.10
09.20
10.00
10.10
10.50
11.00
11.40
11.50
12.30
12.30
13.20
13.20
14.00
14.10
14.50
15.00
15.40
15.50
16.30
16.40
17.20

08.30
09.10
09.20
10.00
10.10
10.50
11.00
11.40
11.50
12.30
12.30
13.20
13.20
14.00
14.10
14.50
15.00
15.40
15.50
16.30
16.40
17.20

CUMA
08.30
09.10
09.20
10.00
10.10
10.50
11.00
11.40
11.50
12.30
12.30
13.20
13.20
14.00
14.10
14.50
15.00
15.40

*Öğrencilerimizin sabah toplanma saati 8.20 ’dir.

8

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları yaparak ve okul tarafından
sağlanan kıyafet ile gelmek zorundadırlar.
• Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranırlar.
• Okul çıkış saatinden önce sadece veli refakatinde okuldan ayrılabilirler.
• Kütüphane, FKB laboratuvarları, bilgisayar odası, spor salonu, müzik dersliği gibi eğitim
ortamlarının özel kurallarına uyarlar.
• Başkalarının zarar göreceği şekilde davranamaz ve yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli herhangi
bir alet bulunduramazlar.
• Başkasına ait olan bir eşyayı izinsiz alamaz veya bir başkasına veremezler.
• Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremezler. Verdikleri
takdirde zarar verilen eşya/eşyaların bedeli öğrenci velisi tarafından ödenir.
• Bütün ödev ve projeleri zamanında ve tam olarak teslim etmek zorundadırlar.
• Okulda bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri okula getiremezler.
• Okul servis araçlarında kendisinin ve diğer arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde
davranamazlar.
• Okula zamanında gelmek zorundadırlar. Okula ve derslere geç gelmeyi sürdüren öğrencilerin sözlü
olarak uyarılmalarına rağmen bu davranışı sürdürmeleri hâlinde, velilerine yazılı olarak bilgi verilir.
Davranışın yinelenmesi durumunda ise ilgili öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.
• İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde, arada bir veya birden fazla derse girmeyen
öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır.
• Resmi törenlere katılmak zorundadırlar. (Törenlere okul tarafından sağlanan tören kıyafeti ile
katılmak zorunludur.)
• Sınava girmediklerinde özrünü 7 iş günü içinde belgelendirerek okul yönetimine teslim ederler. Söz
konusu belgeler okul yönetimine teslim edildikten sonra ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda
önceden duyurularak sınava alınırlar.
• Herhangi bir nedenle devamsızlık yaptıklarında, okula geldikleri gün mazeret belgesini getirmek ve
müdür yardımcısına teslim etmek zorundadırlar.
• Cep telefonlarını sabah 1. Ders saati girişinde öğretmenine teslim ederek, telefon dolabında
saklanmasını sağlar ve son ders çıkışına kadar alamazlar. Ayrıca cep telefonu ile okul içerisinde hiçbir suretle
görüntü ve ses kaydı yapamazlar.
• Okul yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı tüm kurallara koşulsuz olarak uymak zorundadırlar.
Aksi davranışlar nedeniyle kendilerine ve başkalarına verecekleri zararlardan dolayı tüm sorumluluk öğrenci
ve velisine aittir.
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SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yukarıda sıralanan okul
genel kurallarına ek olarak, aşağıda belirtilen sınıf içi davranış kurallarına da titizlikle uymak zorundadırlar.
Öğrenciler;
• Ders zili çaldığında öğretmenden önce yerlerini almış ve ders için gerekli hazırlıklarını tamamlamış
olarak öğretmeni beklerler.
• Ders sırasında sınıftan zorunlu olarak çıkmaları gerektiğinde, ders öğretmeninden izin alırlar.
• Kullandıkları dersliğin temizlik ve düzeninden sorumludurlar.
• Ders sırasında sınıfta hiçbir şey yiyemez ve içemezler(su hariç).
• Derste cep telefonu vb. araçlar kullanamazlar. Kullanan öğrencinin cep telefonu vb. eşyası, velisi
tarafından teslim alınıncaya kadar müdür yardımcısı odasında tutulur.
• Ders sırasında, sınıf düzenini bozacak, öğretmen ve diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak
davranışlarda bulunamazlar. (yüksek sesle konuşmak, söz almadan konuşmak, sınıf içinde dolaşmak, gibi. )
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KILIK-KIYAFET KURALLARI
9 – 10 – 11 - 12. SINIFLAR
KIZ ÖĞRENCİ

ERKEK ÖĞRENCİ

Lacivert Etek , Lacivert Pantolon

Lacivert Pantolon

Düz Beyaz Gömlek (Tören kıyafeti)

Düz Beyaz Gömlek (Tören kıyafeti)

Polar Lacivert mont (Okul adı logolu)

Polar Lacivert mont (Okul adı logolu)

Gri ve Lacivert çizgili Kravat(Tören kıyafeti)

Gri ve Lacivert çizgili Kravat (Tören kıyafeti)

Siyah / koyu renk ayakkabı

Siyah / koyu renk ayakkabı

Lacivert çorap

Kılık kıyafete uyumlu çorap

Yazlık kısa kollu mavi Polo Yaka T-shirt
(İAOSB logolu)

Yazlık kısa kollu mavi Polo YakaT-shirt
(İAOSB logolu)

Kışlık uzun kollu mavi Polo Yaka T-shirt ( İAOSB
logolu)

Kışlık uzun kollu mavi Polo Yaka T-shirt (İAOSB
logolu)

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE
Logolu lacivert eşofman takımı

Logolu lacivert eşofman takımı

Beyaz T-Shirt (sıfır yaka)

Beyaz T-Shirt (sıfır yaka)

Lacivert Şort

Lacivert Şort

Öğrenciler;
• Yukarıda tanımlanan kılık-kıyafet düzeni içinde okula gelir ve derslere katılırlar.
• Kolye, künye, bileklik, yüzük, küpe vb. süs eşyası ve aksesuar kullanamazlar.
Aksi takdirde, yukarıda belirtilen ve uygun olmayan takı ve eşyalar okul yönetimi tarafından alınır ve
sadece veliye teslim edilir.
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Kız öğrenciler;
• Okul tarafından sağlanan okul kıyafetini giyerler.
• Tırnakları kısa, ojesiz, yüzü makyajsız okula gelirler.
• Okulda bulunduğu süre içerisinde saçları toplu olur.
• Tören kıyafeti giyildiğinde gömlekleri etek içinde olur.
Erkek öğrenciler;
• Okul tarafından sağlanan okul kıyafetini giyerler.
• Tören kıyafeti giyildiğinde gömlekleri pantolonun içinde olur.
• Düzgün, kısa saçlı ve sakal tıraşı olmuş bir biçimde okula gelirler.
Aksi belirtilmedikçe öğrenciler, ders dışı zamanlarda da okulda yapılacak her türlü sınav ve etkinliğe
öğrenci kıyafeti ile gelirler.
Yukarıda açıklanan genel, sınıf içi davranış ve kıyafet kuralları çerçevesinde okulun sağladığı eğitimöğretim ortamını olumsuz etkileyecek hiçbir davranış ve tutuma izin verilmez ve bu tür davranışlarda bulunan
öğrenci hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 163. Maddesi’nde yer alan
hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
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ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda öğrencilerin başarısı;
öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı
sınavlar, performans çalışmalarından alınan puanlara göre tespit edilir.
Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi
ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
Puanla değerlendirme
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Puan değerleri ve dereceleri:
Puan
85,00 - 100
70,00 – 84,99
60,00 – 69,99
50,00 – 59,99
0 -49 – 49,99

Derece
Pekiyi
İyi
Orta
Geçer
Geçmez

Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının aritmetik ortalamasıdır.
Bir dersin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin
ağırlıklı puanıdır.
Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının, bu derslerin haftalık ders
saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında
esas alınır.
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının
aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
olması gerekir.
Öğrencinin doğrudan sınıf geçmesi için;
a) Tüm derslerden başarılı olması,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olması gerekir.
Öğrenci başarısı ile devam durumunu gösteren I. ve II. dönem sonu karneleri, Milli Eğitim
Bakanlığı'nca belirlenen tarihlerde verilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi yönetiminden temin edilebilir.
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ANADOLU TEKNİK PROGRAMINA GEÇİŞ:
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim
kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.
Başvuru ve yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre eOkul sistemi üzerinden yapılır.
Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları
toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla
matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ALAN VE DALA GEÇİŞ:
Özel İAOSB Nedim Uysal Anadolu Teknik Lisesi’nde açılacak olan meslek alan ve dalları,
sanayinin ihtiyaçları ve çağımızın teknolojik gelişmeleri de dikkate alınarak belirlenmiştir:
ALAN

DAL

ELEKTRİK – ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM
ONARIM

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ

MEKATRONİK

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYARLI MAKİNE
İMALATI (CNC)
ENDÜSTRİYEL KALIP

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9' uncu, dal seçimi ise 10’uncu sınıfın
sonunda yapılır.
Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik
ortalamasının %40’ı ile 9’uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi
tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.
Dala yerleştirme işlemleri 10’uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve
başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak okul
müdürlüğünce yapılır.
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda
eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Anne
ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili
meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt
edilirler.
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YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ:
YÖK yasasında yapılan değişiklikle mesleki ve teknik lise mezunlarının üniversite ve yüksekokullara
geçişleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;
Katsayı sorununun ortadan kalkmasıyla öğrenciler, mühendislik fakültelerine girişte herhangi bir engel
ile karşılaşmamaktadır.
 “Uygulama becerisine sahip mühendis” ile “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları” na
öğretmen (Teknik Öğretmen) yetiştirilmesi amacıyla kurulan “Teknoloji Fakülteleri” ne girişlerde, mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları (MTOK) için kontenjan ayrılmaktadır.
 Son değişen sistem ile birlikte öğrencilerimiz Temel Yetenek Testi (1.Oturum) ve Alan
Yeterlilik Testi ( 2.Oturum) sınavlarına girerek yükseköğrenim programlarına geçebilmektedirler.
 Öğrencilerin mühendislik fakültelerine girebilmeleri için yükseköğrenime geçiş sınavlarında
(TYT-AYT) ilk 240.000 kişi arasına girmeleri gerekmektedir.
 “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları” ndan mezun olan öğrenciler, üniversite TYT sınavı
puanı ile ön lisans programlarına yerleştirilmektedirler. Okudukları alanların devamı niteliğindeki ön lisans
programlarını tercih etmeleri durumunda ise 0,06 ilave OBP almaktadırlar.
 Meslek Yüksekokulu (ön lisans) mezunları için, ilişkili lisans programlarında belirlenmiş
kontenjanın yüzde onunu geçmeyecek şekilde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile her yıl dikey geçiş
kontenjanı ayrılabilir. DGS sınavı ile ön lisans programından lisans programına geçme imkânı verilmektedir.

ÖZEL İAOSB NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ALANLARA GÖRE MTOK TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜH.

MAKİNE TEKNOLOJİSİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MÜH.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR MÜH.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜH.

ENERJİ SİTEMLERİ MÜH.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜH.

BİYOMEDİKAL MÜH.

İMALAT MÜH.

BİYOMEDİKAL MÜH.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜH.

MAKİNE MÜH.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.

MEKATRONİK MÜH.

ENDÜSTRİYEL TASRIM MÜH.

İMALAT MÜH.

OTOMOTİV MÜH.

ENERJİ SİSTEMELRİ MÜH.

MEKATRONİK MÜH.

İMALAT
MAKİNE MÜH.
MEKATRONİK MÜH.
OTOMOTİV MÜH.
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SOSYAL ETKİNLİKLER VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Ders programlarının yanı sıra öğrencilerimizde kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek,
yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
oluşturulan öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmaları düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin amacı, Türk
Milli Eğitimi'nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına,
ulusal değerlerine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımları
kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin işbirliği ile okul içi ve dışı imkânlardan yararlanılarak
öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür. Öğrencilerimiz, Okul Müdürlüğü’nün onayını
alarak, hâlen faaliyette olan öğrenci kulüplerinin dışında, kendi istekleri doğrultusunda da yeni kulüpler
oluşturabilir.
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ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ
Velilerimiz, haftanın her günü, saati okul yönetimi tarafından duyurulan ve okulumuzun internet
sitesinde ilan edilen programa göre, randevu alarak ders öğretmenleri ile bireysel görüşmelerini öğretim yılı
boyunca sürdürebilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Adres
: 10038 sk. No: 13 AOSB Çiğli-İzmir
Telefon : (0232) 325 11 22
Faks
: (0232) 325 11 23
E-mail
: scaliskan@iaosb.org.tr
ykosem@iaosb.org.tr
Web
: http://iaosbnedimuysalatl.k12.tr/
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