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K
UTSO Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, Kütahya’nın Zaferte-
pe Mahallesi’nde 2012 yılında 
açıldı. Okulda, “Motorlu Araçlar 

Teknolojisi”, “İnşaat Teknolojisi”, “Tesisat Tek-
nolojisi ve İklimlendirme” ile “Elektrik-Elekt-
ronik Teknolojisi” alanları olmak üzere dört 
alanda eğitim ve öğretim veriliyor. 

Proje okulu kapsamında, elektrik-elekt-
ronik teknolojisi alanına sınavla öğrenci 
alınmakta olup, 2019-2020 öğretim yılında 
30 olan kontenjan sayısı 60’a yükseltildi ve 

2020-2021 dönemi için tamamen doldu. 
Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB 

ETÜ arasında 26 Şubat 2019 tarihinde 
imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Pro-
tokolü çerçevesinde, KUTSO Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme 
Kurulu oluşturuldu. 

Kurul, iş dünyasının gereksinimlerini 
karşılayacak niteliklere haiz mesleki eği-
timle, “İş arayan” değil, “İş’te aranan” nitelikli 
insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Bu 
kapsamda öncelikle OSB’de faaliyet gös-
teren firmalar olmak üzere iş dünyasının 
beklentilerinin tespit edilmesine yönelik, 
deneyimli iş insanlarıyla bir araya gelinerek 
görüş ve öneriler alınıyor.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kap-
samında; KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni tercih eden başarılı öğrencilere 
burs veriliyor, öğrencilerin OSB’deki işlet-
melerde beceri eğitimi ve staj görmeleri 
sağlanarak mezuniyet sonrasında üye fir-
malarda istihdamları destekleniyor. 

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan hem okulun bu avantajlarını tanıtımına 
hem de mesleki eğitimin önemine dikkat 
çekmek üzere kısa filmler hazırlanarak sos-
yal medya aracılığıyla paylaşılıyor.

Eğitimin niteliği açısından, öğrenci, 

idareci ve öğretmenlerin yanı sıra, oku-
lun donanımının da oldukça önemli ol-
duğu bir gerçek. Okul donanımlarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, 
Zafer Kalkınma Ajansı’na 2020 dönemin-
de Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı kapsamında, yaklaşık 
1.5 milyon TL bütçeli üç proje başvurusu 
yapıldı. Bu projelerle KUTSO Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin alt yapısının 
geliştirilmesi ve yenilikçi teknolojilere 
uyum sağlanması hedefleniyor. 

Projeyle sanayinin önde gelen temsilcile-
riyle iş birliği içerisinde, robotik kol ve kaynak 
simülasyon laboratuvarları ile cnc simülasyon 
laboratuvarları yapılması planlanıyor. 

Öğrenciler, çalışma 
hayatına adapte ediliyor

Okulda yapılması planlanan yüksek 
teknolojiye sahip laboratuvarlar sayesin-
de, öğrencilerin anında kapsamlı geri bil-
dirimler alarak öğrenmeleri sağlanacak 
ve becerileri geliştirilecek. Böylece öğ-
rencilerin çalışma hayatına daha çabuk 
adapte olmasının da önü açılacak. Teknik 
alt yapının geliştirilmesi tek başına yeterli 
olmayacağından, öğretmen ve öğrencile-
rin sanayide kullanılan güncel teknolojiler 
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hakkında eğitimler alması da bu projeler 
kapsamında desteklenecek. Bununla bir-
likte öğretmenlere simülasyon temelli eği-
tim metodları hakkında eğitimler verilerek, 
kariyer gelişimleri sağlanacak. 

KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi, öğrencilerin fabrikaları ve meslekleri 
yerinde incelemesine fırsat sağlayan çe-
şitli teknik geziler organize ediyor. Motorlu 
araçlar teknolojisi öğrencileri ile otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
ziyaret edildi; fakülte ve bölümlerin tanı-
tılması için çeşitli üniversitelere geziler dü-
zenlendi. Bu etkinlikler ülkemizle sınırla 
kalmadı, 2019-2020 döneminde Erasmus 
Projesi kapsamında, öğrencilerin yurt dı-
şında gözlem yaparak bilgi ve deneyim 
edinmeleri amacıyla, KUTSO MTAL’den 25 
öğrenciyle, Avusturya Viyana’ya bir incele-
me ziyareti gerçekleştirildi.

KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si'nde öğrencilerin moral ve motivasyonla-
rının artırmaya yönelik de çeşitli faaliyetler 
gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin rol modeller 
ile bir araya gelmeleri sağlanıyor, okulun 
eğitimci kadrosu için “Eğiticilerin Eğitimi” 
programları düzenleniyor. 

Bu etkinliklere KUTSO Yönetim Kuru-
lu üyeleri Fatih Alkış ve Mustafa Aktaş ile 
KUTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Ömer 
Ayvaz da sunumlarıyla katkı sağlıyor. 

Seminerler düzenleniyor
Öğrencilerin hem akademik hem de 

sosyal hayattaki gelişimlerine katkı sağla-
mak amacıyla, “Sağlıklı İletişim”, “Motivas-
yon”, “Başarı Psikolojisi”, “Zaman Yönetimi”, 
“Doğaya Saygı”, “Evrensel Görgü ve Dav-
ranış Kuralları”, “Cep Telefonu-Tablet-Bil-
gisayar Bağımlılığı” vb. konularında çeşitli 
seminerler düzenleniyor.

Seminerlerin yanı sıra okul olarak öğ-

rencilerin sosyal sorumluluk projelerin-
de yer alması da sağlanıyor. “Meslek Liseli 
Gençler Ailelerle Buluşuyor” projesi ile okul 
tarafından tespit edilen ailelerinin evlerinin 
bakım ve onarım işleri öğrencilerin kendi 
el hünerleri ile yapıldı. “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” projesiyle ise her sınıfın kendi 
akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşıla-
ması sağlanarak “iyilik köprüleri" kuruldu.

2012 yılında eğitim ve öğretime baş-
layan KUTSO Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, Kütahya’nın en çok tercih edilen 
meslek liselerinin başında yer alıyor. Avrupa 
standartlarında eğitim vererek nitelikli in-
san kaynağını yetiştirmeyi ilke edinen bu 
okulun kamu ve iş dünyasıyla da iş birliği 
içerisinde olması, başarısının hızla artması-
na büyük oranda katkı sağladı.

Genç, dinamik ve zengin kadrosuyla; 
akademik, mesleki ve toplumsal her alanda 
çağın ihtiyaçlarına ayak uyduran, milli-ma-
nevi değerlere sahip çıkan, mesleki disiplini 
davranış haline getirmiş bireyler yetiştiren 

okul, öğrencilerin gönül rahatlığıyla tercih 
edebileceği nitelikte. 

İş yeri açma belgesi veriliyor
KUTSO Mesleki ve Teknik Anaolu Li-

sesi’ni tercih eden öğrencilere; mesleki 
eğitimlerinin geliştirilmesi, işyeri ortam-
larını tanımaları, iş piyasası tecrübelerini 
geliştirmeleri için OSB’de faaliyet göste-
ren işletmelerde beceri eğitimi ve staj ya-
pılmasında öncelik veriliyor. Okulu tercih 
eden öğrencilerin; burs, staj ve mezuni-
yet sonrası istihdam gibi imkânlardan 
yararlanabilmesi okulun tercih edilme 
oranını oldukça yükseltiyor. 

KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
bölüm ve dallarda eğitim ve öğretim ve-
rilmekte, mezun olan tüm öğrencilere dip-
lomalarına ilave olarak iş yeri açma belgesi 
ile Europass belgesi veriliyor. 

Öğrenciler iş yeri açma belgesi ile (kal-
falık, ustalık belgesine gerek duymadan) 
mezun oldukları alan/dal ile ilgili kendi 
işletmelerini kurabiliyor. Okulda düzenle-
nen “Girişimcilik” derslerinde veya KOSGEB 
Girişimcilik eğitiminde başarılı olan ve 
kendi işyerini açmak isteyen öğrenciler, 
desteklerden faydalanarak iş yeri açabi-
liyor. KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, spor faaliyetlerinde de Kütahya’nın 
en başarılı okullarının başında yer alıyor. 
Öğrencilerin zihinsel ve bedensel sağlık-
larını destekleyen çeşitli spor alanlarında 
ulusal ve uluslararası büyük başarılar elde 
edildi, dereceler kazanıldı. 


