
Okulumuzla İlgili 
Sıkça Sorulan 
Sorular



Eylül 2017’de eğitim-öğretime başlayan okulumuz 
ülkemizin yenilenebilir enerjiler alanında faaliyete 
giren ilk proje okuludur. Okulumuz adını, 1100-
1200’lü yıllarda yaşamış bilim insanı Cizreli Ebul-iz’ 
den almaktadır.  El Cezeri olarak bilinen bilim insanı, 
günümüzden yüzlerce yıl önce elektrik kullanmadan 
sadece su ve mekanik parçalarla çalışan makineler 
yapmış bir mucit olarak yenilenebilir ve yeşil enerji 
kullanımının öncülerindendir. 

Okulumuzda, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş 
gücü yetiştirilmekte, akademik olduğu kadar meslekî 
bakımdan donanımlı bireylerin yükseköğretime devam 
etmesine yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri 
yürütülmektedir.

Okulun kuruluş 
felsefesi nedir?



Vizyon:
Kendi enerjisini üreten, enerjiyi verimli 
kullanan ve yenilenebilir teknolojiler alanında 
endüstriyel uygulamalar gerçekleştiren kalifiye 
elemanlar yetiştirmektir.

Misyon:
"Türkiye enerji teknolojileri üretiminde merkez 
olmalıdır." ilkesinden hareket ederek, enerji ve 
verimli enerji kullanımının önemini kavrayan 
öğrencilerimizle birlikte yenilenebilir enerji 
teknolojileri konusunda ülkemizde örnek, lider 
ve model olarak gösterilen okul olmaktır.

Okulun 
misyonu ve 
vizyonu nedir?



ADRES:
CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ TUNAHAN MAH. 
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Okul nerede 
yer almaktadır?



Okulumuz, MEB'e bağlı  bir proje okuludur.
Okul proje 
okulu mudur?



Okulumuzda Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve 
Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanları 
bulunmaktadır. Meslekî ve teknik ortaöğretimde 
öğrenciler 9. sınıfta doğrudan alana yerleşmektedir. 
10. sınıfta geçtiklerinde alan eğitiminde derinleşme 
yoluna gidilmekte, dal eğitimine geçilmektedir. Buna 
göre;
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanı öğrencilerine;
• Güneş Enerjisi Sistemleri,
• Rüzgâr Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim 

verilmektediter.
Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğrencilerine;
• Endüstriyel Bakım Onarım dalında eğitim 

verilmektedir.

Okulda hangi 
alanlar ve dallar 
bulunmaktadır?



2020-2021 eğitim-öğretim yılında okulumuzda 
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında 60 ve 
Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında 30 olmak 
üzere 90 öğrenci kontenjanı Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından belirlenmiştir. Okulun;
• 9. sınıflar: 90
• 10. sınıflar: 90 
• 11. sınıflar: 90
• 12. sınıflar: 90 olmak üzere öğrenci kapasitesi 

360'tır.

Öğrenci 
kontenjanları 
nedir?



Okulumuz, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci 
almaktadır. Öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemleri, 
merkezî olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 
puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilmektedir. 
Okulumuza kayıt için herhangi bir mülakat, uygulama 
sınavı vb. gerçekleştirilmemektedir.

Okula kayıt nasıl 
yapılmaktadır?



Okulun taban 
yüzdelik dilimi 
nedir?



Okulumuzda öğrenim süresi 4 yıldır.
Okulun öğrenim 
süresi ne kadar?



9. sınıf şubeleri merkezi yerleştirme sonucunda 
belirlenmekte olup bu öğrenciler 10. sınıfın sonuna 
kadar aynı şubelerde eğitim görmektedir. 11. sınıfta 
ise tercih ettikleri dala göre öğrenciler bir araya 
getirilerek şubeler oluşturulmaktadır.

Şubeler nasıl 
oluşturuluyor?



Okulumuzda 9-10-11-12. sınıflarda uygulanan ders 
çizelgesi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
23.03.2020 tarih ve 9 sayılı kararına göre şu 
şekildedir:

Öğrenciler 
hangi dersleri 
görüyor?

Seçmeli ders ve akademik destek dersleri, öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
yükseköğretime hazırlanmaya yönelik dersler arasından belirlenmektedir. Okul 
yönetimi tarafından verilmesi ön görülen seçmeli dersler, çizelgede kırmızı renle 
gösterilmiştir. 



Ders giriş-çıkış saatlerine okul öğretmenler kurulu 
tarafından karar verilmektedir. Her eğitim-öğretim 
yılında değişim gösterebilmektedir.

Dersler saat 
kaçta başlayıp 
kaçta bitiyor?



Okulumuzda kurulacak öğrenci kulüpleri, öğrencilerin 
tercihlerine göre belirlenmektedir. Her eğitim-öğretim 
yılı başında öğrencilere anket uygulanarak kulüpler 
tespit edilir.

Öğrenci 
kulüpleri nasıl 
belirleniyor?



Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 
Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunda 
doğrultusunda öğrencilerimizi akademik yönden 
desteklemek için kurslar düzenlenmektedir. 

Okulda 
Destekleme ve 
Yetiştirme Kursları 
düzenleniyor mu?



Okulumuzda öğrenci kıyafeti uygulaması vardır.

Okulda öğrenci 
kıyafeti var mı?



Okulumuzda her bir şubede 30 öğrenci bulunmaktadır.

Derslik başına 
öğrenci sayısı 
nedir?



Öğrencilerimiz, 11. sınıfı bitirdikleri yılın yaz tatilinde 40 
gün iş yerinde eğitimle yükümlüdür.  

Staj yapmak 
zorunlu mu?



Okulumuzun yalnızca erkek pansiyonu bulunmaktadır. 
Ankara dışından öğrenci kabul edilmektedir. Erkek 
öğrenciler için okulumuz pansiyonunda, kız öğrenciler içi 
ise en yakın kız pansiyonunda kalabilme imkânı vardır. 
Detaylı bilgi için okul yönetimi ile iletişime geçiniz.

Ankara dışından 
öğrenci kabul 
ediliyor mu?



Okulumuzda yürütülen faaliyetler okulumuzun internet 
sitesinde yayınlanmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında ev sahipliği yaptığımız ve katıldığımız etkinlikler
ile kurduğumuz iş birlikleri ve yürüttüğümüz diğer
faaliyetlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

Okulda ne tür 
sosyal-kültürel-
eğitsel etkinlikler 
yürütülüyor?

http://cezeri.meb.k12.tr/tema/icerik.php?KATEGORI
NO=1789852

http://cezeri.meb.k12.tr/tema/icerik.php?KATEGORINO=1789852


Okulumuzda tüm gün eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerin 
güvenli bir ortamda öğrenimlerine devam etmesini temin 
etmek amacıyla öğrencilerin okul saatleri içerisinde okul 
dışına çıkışına izin verilmemektedir. Öğrenciler, beslenme 
ihtiyaçlarını okulda bulunan kantin ya da evde 
hazırlayarak yanlarında getirdikleri yiyecekler ile 
karşılamaktadır. Okulumuzun pansiyon kısmında 
yemekhane bulunmakta olup gündüzlü öğrencilere de 
ücretli yemek imkânı sunulmaktadır. Okul kantini ve 
yemekhanesi aylık olarak okul yönetimimiz tarafından 
denetlenmekte, karşılaşılan olumsuzluklar İlçe Sağlık 
Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne ivedilikle bildirilerek önlem alınması 
sağlanmaktadır.

Okulunuzun 
beslenme 
imkânları nelerdir? 
Yemekhanesi var 
mı?



Okulumuzda Eryaman, Elvankent, Etimesgut, Sincan, 
Fatih gibi yakın çevrelere öğrenci servisi bulunmaktadır.

Okulda öğrenci 
servisi imkanı var 
mı?



Okulun ihtiyaçları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
sağlanan bütçe ile karşılanmaktadır. Bunun yanında 
Okul- Aile Birliği tarafından bağış toplanmaktadır.

Aidat toplanıyor 
mu?



Okulumuza yönetici ve öğretmen görevlendirmesi MEB 
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği'nde aranan şartları taşıyan öğretmenler 
arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel 
müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına 
atama yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel 
müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı 
gösteren öğretmenlerin görev süresi ilk atamadaki usulle 
dört yıl daha uzatılabilir.

Okulun yönetici ve 
öğretmen kadrosu 
nasıl belirleniyor?



Okulumuzda psikolojik danışma ve rehberlik servisi 
bulunmaktadır. Önleyici ve gelişimsel rehberlik 
anlayışıyla hareket edilen psikolojik danışma ve rehberlik 
servisimizde öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal 
gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik 
çalışmalar ile meslekî rehberlik çalışmaları 
yürütülmektedir. Bunların yanında bireysel veli 
görüşmeleri ve veli bilgilendirme seminerleri de 
gerçekleştirilmektedir.

Okulun psikolojik 
danışma ve 
rehberlik servisi 
var mı?



Salgının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 2020 Mart 
başında uzaktan eğitim ihtiyacının ortaya çıkabileceği 
öngörüsüyle sanal ortamda ders işlemenin yollarını 
aramaya ve deneme uygulamaları yapmaya başladık.  
öncelikle "ZOOM, TimeLink "gibi uzaktan eğitim araçları  
hakkında tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi 
bilgilendirdik. 23 Mart 2020 tarihi itibari ile de 
okulumuza özgü, kişisel verilerin korunması konusunda 
güvenlik zafiyetlerinin önüne geçecek bir uzaktan eğitim 
sistemi hazırlığımızı yaptık. Sonrasında tüm 
çalışmalarımız EBA Partalı üzerine taşıdık.

Okulda uzaktan 
öğretim yapıldı 
mı?



Yalnızca okulumuza değil herhangi bir meslekî ve teknik 
ortaöğretim kurumunu bitiren hiçbir öğrencinin 
üniversiteye gitmesinin önünde puan kısıtlaması vb. gibi 
bir engel bulunmamaktadır.

Okulunuz  
öğrencisi 
üniversiteye 
gidebilir mi?



Okulumuzdan üniversiteye sınavsız geçiş imkânı 
bulunmamaktadır. Ancak M.T.O.K. mezunlarına öncelik 
tanıyan üniversitelere öncelikli yerleştirilmektedirler. 
Teknoloji fakültelerinin aşağıda yer alan lisans prog-
ramlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 
mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda 
belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli 
olarak yerleştirilmektir:

Üniversiteye 
sınavsız geçiş 
imkânı var mı?



• Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.) 

SAY
• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY
• Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY

Üniversiteye 
sınavsız geçiş 
imkânı var mı?



Bizi tercih etmelisiniz çünkü;
• Hedefleri olan bir okuluz, bunun için çalışıyoruz. 
• Yetenekli, araştırmayı seven, geliştiren ve uygulama 

yapmayı seven öğrencileri bekliyoruz, 
• Şikâyet eden değil üretim odaklıyız,
• Proje odaklıyız,
• Disiplinliyiz, takım hâlinde çalışırız,
• Evrensel düşünüyoruz, her alanda öncü olma 

iddiasındayız,
• Ahilik kültürü, millî, manevi ve ahlaki değerleri ilke 

ediniyoruz,
• Akademik eğitime önem veriyoruz,
• Çekirdekten mühendis adayları yetiştirme hedefimizi 

var. 

Okulunuzu neden 
tercih etmeliyim?



Okulun sosyal 
medya hesapları 
nelerdir?


