
 

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) 

Mülakat sınavları için aday kayıt olarak 

yerleştirildiği okul müdürlüğüne mülakat sınavına 

girmek istediğine dair yazı ekindeki Ek-2 dilekçe ile 

başvuru yapılması 

30 Temmuz 2021 

(saat 17.00) 

Adayların mülakat sınavı giriş tarih ve saatlerinin 

okul müdürlüklerince duyurulması 

02-06 Ağustos 2021 Mülakat sınavlarının yapılması 

06 Ağustos 2021 

(saat 17.00) 

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 koordinasyon, 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) 

 

• AnlamaKavrama 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 

ÖĞRENCİNİN 

MÜLAKAT 

PUANI 

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. 

 

Komisyon Başkanı 

…/…/2021 

Üye 

 

 

 

Üye Üye Üye 

Üye 

 

 

 

Üye Üye Üye 

 


