T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-90757378-480.99-27973991
Konu : Mülakat Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

08.07.2021

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2021.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınan mesleki ve
teknik Anadolu liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yiyecek içecek
hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarına mülakat sınavı sonuçlarına göre, denizcilik
alanına ise “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”na göre kayıt-kabul ve yerleştirme yapılacaktır. Söz konusu
okulların 9 uncu sınıflarına öğrenci alımına ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Kılavuzda
yer alan hükümler ile aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Buna göre:
1-2021-2022 eğitim-öğretim yılında söz konusu alanların kontenjan bilgileri ve açıklamaları ilgi
(b) Kılavuzun “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu
liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan mesleki ve teknik Anadolu
liseleri/proje okulları (Tablo-3)” de yer almaktadır.
2- Merkezî sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan meslekî ve teknik Anadolu liselerinin yiyecek
ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarını tercih edecek öğrencilerin merkezî
yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir.
a) Bu okullara yapılacak yerleştirme işleminde kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday mülakat
sınavına girmeye hak kazanacaktır.
b) Sonuç belgesinde yerleştirme işlemi yapılan adaylara “mülakat sınavına girmeye hak
kazandınız” ifadesi ile yazı ekindeki EK-1 takvime göre bilgilendirme yapılacaktır.
c) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların velileri EK-2 dilekçe ile ilgili okul
müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. Başvurular değerlendirilerek mülakat sınavının tarih ve saatleri
planlanarak okulların internet sayfalarından duyurulacaktır.
d) Mülakat sınavına katılan ve başarılı olan adayların sonuçları okul müdürlüklerince; kontenjan
kadarı asıl diğerleri yedek olmak üzere ilan edilecektir.
e) Mülakat sınavında başarılı olan ve asıl listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları velilerinin de
talepleri alınarak yapılacaktır. Başarılı olamayan adaylar ilgi (b) Kılavuzda belirtilen esaslara ve
tercihlerine göre yerleştirildikleri okullarda öğrenimlerine devam edebilecektir.
f) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin bu hakkından vazgeçmeleri ve velilerinin dilekçe EK-3 ile
kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne bu durumlarını bildirmeleri halinde yedek sıradaki adayın kaydı
yapılacaktır.
g) Yedek sıradaki öğrenciler kayıt hakkı kazandıklarında okul müdürlüklerince bilgilendirilerek
kesin kayıtları yapılacaktır. Bunlardan herhangi bir ortaöğretim kurumunda kayıtlı olanların velilerinin
EK-4 dilekçe ile kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne durumlarını bildirmeleri sağlanacaktır.
Adres : Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Telefon No : 0 (312) 413 12 50
E-Posta: mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Unvan : Şef
İnternet Adresi: http://mtegm.meb.gov.tr
Faks:3124251967

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

b545‐8f19‐3e5d‐8f27‐4784

kodu ile teyit edilebilir.

h) İlgi (a) Yönetmelik esaslarına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek,
mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim
kurumlarından nakil ve geçiş yapılmamaktadır. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından
bu okulların 9 uncu sınıflarındaki boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrenciler, eylül ve ekim
aylarının son haftasında aynı usulle yapılacak mülakat sınavına girerek başarılı olmaları durumunda kayıt
yaptırabileceklerdir.
4-Mülakat Komisyonu, okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esaslarına göre, bir
müdür yardımcısı, ilgili alan şefi, rehber öğretmen, iki alan öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni,
yabancı dil öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla
komisyon kurulabilecektir.
5-Mülakat sınavına giren adayların değerlendirmesinde Mülakat Sınavı Takvimi EK-1 esas
alınarak Mülakat Değerlendirme Esasları EK-5 ve Mülakat Sonuç Formu EK-6 kullanılacaktır.
6-Mülakat sınavları yapılırken Kovid-19 salgını sebebiyle okul yönetimince her türlü önlem
alınarak komisyon üyeleri, okul personeli, veli, aday öğrencilerin uymaları gereken kurallar konusunda
rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin ilgili okul müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve
yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1-Mülakat Sınavı Takvimi (EK-1)
2-Dilekçe Örnekleri (EK-2) (EK-3) (EK-4)
3-Mülakat Değerlendirme Esasları (EK-5)
4-Mülakat Sonuç Formu (EK-6)
Dağıtım
Gereği:
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne
B Planı

Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne

Adres : Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Telefon No : 0 (312) 413 12 50
E-Posta: mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı
Unvan : Şef
İnternet Adresi: http://mtegm.meb.gov.tr
Faks:3124251967

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

b545‐8f19‐3e5d‐8f27‐4784

kodu ile teyit edilebilir.

EK-1
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN
MÜLAKAT SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINAN ALANLARINA
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH

İŞLEM

26 Temmuz 2021

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme
Takvimine Göre Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş
Kontenjanların İlanı

26-30 Temmuz 2021
(saat 13.00’a kadar)

30 Temmuz 2021
(saat 17.00)

02-06 Ağustos 2021

06 Ağustos 2021
(saat 17.00)

Mülakat sınavları için aday kayıt olarak
yerleştirildiği okul müdürlüğüne mülakat sınavına
girmek istediğine dair yazı ekindeki Ek-2 dilekçe ile
başvuru yapılması
Adayların mülakat sınavı giriş tarih ve saatlerinin
okul müdürlüklerince duyurulması

Mülakat sınavlarının yapılması

Mülakat sınavı sonucunda asıl ve yedek listedeki
öğrencilerin okul müdürlüklerince ilanı

06-09 Ağustos 2021

Asıl listedeki öğrencilerin kayıtlarının yapılması

09-11 Ağustos 2021

Mülakat sınavı sonucunda yedek listedeki
öğrencilerin boş kontenjana göre listedeki sırası
esas
alınarak
kesin
kayıtlarının
okul
müdürlüklerince yapılması

27 Eylül-01 Ekim 2021
ve
25-28 Ekim 2021

Mülakat sınavı ile öğrenci alınan okulların boş
kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin,
eylül ve ekim aylarının son haftasında aynı usulle
mülakat sınavının yapılması

EK-2
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………….…………………………………………..
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum kızım/oğlum …………………………………………..………….
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokulu tamamlamıştır.
Müdürlüğünüzce düzenlenecek olan mülakat sınavına katılmasını istiyorum. Mülakat
sınavlarına katılması için bilinen bir sağlık probleminin olmadığını beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…../……/2021
(İmza)
………………………….
(Velinin Adı ve Soyadı)

ADRES:
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası

: ……………………………….

Velinin Cep Tel Numarası

: ……………………………….

Velinin e-Posta Adresi:

: ……………………………….

8 inci Sınıf Yılsonu Başarı Puanı :...........................

(*) Dilekçe ilgili okul müdürlüğüne e-Posta, Faks vb. iletişim araçlarıyla da ulaştırılabilir.

EK-3
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………….…………………………………………..
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum kızım/oğlum …………………………………………..………….
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokulu tamamlamıştır.
Müdürlüğünüzce düzenlenen mülakat sınavında başarılı olarak kesin kayda hak kazanmış
olup kesin kayıt hakkımdan vazgeçtiğimi beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…../……/2021
(İmza)
………………………….
(Velinin Adı ve Soyadı)

ADRES:
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası

: ……………………………….

Velinin Cep Tel Numarası

: ……………………………….

Velinin e-Posta Adresi:

: ……………………………….

(*) Dilekçe ilgili okul müdürlüğüne e-Posta, Faks vb. iletişim araçlarıyla da ulaştırılabilir.

EK-4
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………….…………………………………………..
………………………………….……………………………………….
LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum kızım/oğlum …………………………………………..………….
2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokulu tamamlamıştır.
Mülakat sınavında başarılı olarak kesin kayda hak kazandığından okulunuzdaki kayıt
hakkımdan vazgeçtiğimi beyan ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…../……/2021
(İmza)
………………………….
(Velinin Adı ve Soyadı)

ADRES:
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası

: ……………………………….

Velinin Cep Tel Numarası

: ……………………………….

Velinin e-Posta Adresi:

: ……………………………….

(*) Dilekçe ilgili okul müdürlüğüne e-Posta, Faks vb. iletişim araçlarıyla da ulaştırılabilir.

EK-5
MÜLAKAT DEĞERLENDİRME ESASLARI
1. Giriş Sınavı Başarı Puanı (30 Puan)
Mülakata çağırılan öğrenciler Merkezi Sınav Puanlarına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi
değerlendirilir.

Merkezi Sınav Puanı

Puan Değeri

500-460

30

459-430

27

429-400

24

399-370

21

369-340

18

339-310

15

309-280

12

279-250

9

249-220

6

219 ve aşağısı

3

2. Yabancı Dil Dersine Ait Yılsonu Başarı Puan Değeri (10 Puan)
Öğrenciler 8 inci sınıf yabancı dil dersi yıl sonu başarı puanına göre aşağıdaki tabloya göre
değerlendirilecektir.

Yılsonu Başarı Puanı

Puan Değeri

85 ve yukarısı

10

84,99-75,00

8

74,99-65,00

6

64,99-55,00

3

54,99-50,00

2

49,99 ve aşağısı

1

3. Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı (40 Puan)
Öğrencinin mesleğe ilgisi, yatkınlığı, fiziksel uygunluğu, anlama-kavrama ve ifade yeteneği ile
anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunması 40 puan üzerinden
değerlendirilecektir.
 Fiziksel uygunluk (10 Puan)
Öğrenci, meslek alanının gerektirdiği fiziki yeterliliklere göre (doğru duruş, bedensel
hareketlerde koord nasyon, esneklik, dayanıklılık, denge vb.) değerlendirilecektir.
 Alanıyla ilgili katıldığı yarışmalardan aldığı dereceler (5 Puan)
Öğrenci alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödülleri belgelendirdiğinde
aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.
Uluslararası yarışmalardan aldığı derecesi ilk dört kategori (5 puan)
Ulusal yarışmalardan aldığı derecesi ilk dört kategori (4 puan)
İl düzeyindeki yarışmalardan aldığı derecesi ilk dört kategori (3 puan)
 Anlama-Kavrama ve İfade Yeteneği (15 Puan)
Alana olan ilgisinin de tespit edilmesi amacıyla öğrencinin anlama-kavrama yeteneği, ifade
etme ve iletişim becerisi 10 puan üzerinden değerlendirilir.
 Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunması (10 puan)
(İşyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri)
4. Özel Yetenek (20 Puan)
Öğrencinin alanında kullanabileceği iletişim, birlikte iş yapabilme becerisi, sportif faaliyetler,
özel yeteneğinin bulunması, meslekle ilgili sertifika, kurs katılım belgesi vb. 20 puan üzerinden
değerlendirilir.
MÜLAKAT SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Değerlendirme Esasları

Puan Değeri

Merkezi Sınav Giriş Puanı

30

Yabancı Dil Puanı

10

Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı

40

Özel Yetenek

20

TOPLAM

100

Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin mülakat
puanı bulunur. Ancak mülakat sınavı sonucuna göre sağlığının meslek alanında görev
yapmaya uygun olmadığı doktor tarafından tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı
sonradan belirlenenler başarı notu ne olursa olsun ilgili alana kayıt yaptıramazlar.

EK-6

MÜLAKAT SONUÇ FORMU

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
ÖĞRENCİNİN MÜLAKAT SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
DEĞERLENDİRME KRITERLERİ

MÜLAKAT
PUANI

Merkezi Sınav Giriş Puanı

30

Yabancı Dil Puanı

10

Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı

40

Özel Yetenek

20

TOPLAM

100

ÖĞRENCİNİN
MÜLAKAT
PUANI

Komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin mülakat puanı
bulunur. Ancak mülakat sınavı sonucuna göre sağlığının meslek alanında görev yapmaya uygun
olmadığı doktor tarafından tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan
belirlenenler başarı notu ne olursa olsun ilgili alana kayıt yaptıramazlar.

Komisyon Başkanı
…/…/2021
Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

