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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), TOBB ETÜ ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından imza altına 
alınan Mesleki Eğitim İş Birliği 

Protokolü kapsamında Mersin’de proje 
okul seçilen Akdeniz MDTO Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde önemli iyileş-
tirmeler hayata geçirildi. Yapılan iyileştir-
meler sonrası okul, MEB Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen dış denetimde 100 tam puan 
alma başarısını gösterdi.

Akdeniz MDTO Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın, 
denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu ka-
lifiye gemiadamı ihtiyacını karşılama, gele-
ceğin denizcilerini çağın ihtiyaçlarına göre 
yetiştirme ve Mersin’i denizcilik eğitiminde 
üst basamaklara taşıma hedefleri doğrul-

tusunda 2009-2010 eğitim öğretim yılında 
eğitim sistemimize kazandırılmıştı. 

Mersin’de proje okulu olarak seçildi
Okul, Uluslararası Denizcilik Örgütü 

(IMO) standartlarını yakından izleyerek; Türk 
ve dünya denizciliğine nitelikli, donanımlı ve 
yüksek rekabet gücüne sahip gemi adamı 
yetiştiren bir kurum olma vizyonu ile 11 yıldır 
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 

Önemi giderek daha fazla anlaşılan mes-
leki ve teknik eğitim, öğrencileri sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve teknik uz-
manlık ile donatmayı hedefleyen bir sistem. 
Bu çerçevede Akdeniz MDTO Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl şubat 
ayında 81 ilde meslek liseleri ile iş birliğini 
öngören ve TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında imzalana Mesleki Eğitim 

MESLEKİ EĞİTİM

İş Birliği Protokolü kapsamında, Mersin’de 
proje okulu olarak seçilerek özel program ve 
proje uygulayan okullar arasında yerini aldı. 

Okulun niteliklerini artıracak önlemleri 
almak üzere oluşturulan Protokol Yürütme 
Kurulu kısa sürede çalışmalarına başladı. 
Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüğü 
temsilcilerinden oluşan Protokol Yürütme Ku-
rulu’nun yaptığı çalışmalar ve alınan kararlar 
sonrası, MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi.

İki eğitim teknesi olan 
tek denizcilik meslek lisesi 

Okulun hamisi ve isim babası olan Mer-
sin Deniz Ticaret Odası geçmişten günü-
müze okula verdiği desteği bu dönemde 
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Akdeniz Mersin Deniz 
Ticaret Odası Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Uluslararası Denizcilik 
Örgütü’nün standartlarını 
yakından izleyerek, Türk 
ve dünya denizciliğine 
nitelikli, donanımlı ve 
yüksek rekabet gücüne 
sahip gemi insanları 
yetiştiriyor.
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de sürdürdü. Donanım ve eğitim kalitesinin 
artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar 
kapsamında okulun makine atölyesinin tadi-
latı için gereken maddi destek Mersin Deniz 
Ticaret Odası tarafından sağlandı. 

Odanın da dahil olduğu SODES Projesi 
ile inşa edilen eğitim teknesi, MDTO Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ne eğitim teknesi 
olarak hibe edildi. Diğer taraftan, İstanbul 
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından 
okula devredilen ve eğitim teknesi olarak 
kullanılması planlanan teknenin de Mersin’e 
nakliyesi Mersin Deniz Ticaret Odası tarafın-
dan gerçekleştirildi. MDTO Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi bugün Türkiye’de iki eğitim 
teknesi olan tek Denizcilik Meslek Lisesi.

Mersin Deniz Ticaret Ticaret Odası’nın 
hamiliğinde proje okul seçildikten sonra 
okulda, yabancı dil eğitiminde başarıyı ar-
tırmak amacıyla yine Odanın desteği ile dil 
derslerinde “Native Speaker" uygulaması 
(derslerin biri yabancı uyruklu olmak üzere 
aynı anda iki eğitimci tarafından verilmesi) 
başlatıldı. Okulun öğrencileri halen seçmeli 
derslerde daha çok yabancı dil dersini tercih 
etmek üzere yönlendiriliyor. 

Burs da veriliyor
Okulu bir cazibe merkezi haline getir-

mek, bilinirliğini ve tercih edilirliğini artırmak 
üzere, özellikle LGS tercih dönemi öncesinde 
TV, açık hava, sosyal medya ve yazılı basın 
gibi hemen tüm mecralarda yürütülen rek-
lam ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriliyor.

Bu süreçte ayrıca, ücreti Oda tarafından 
karşılanarak MDTO Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin yaklaşık 100 öğrencisinin 
Mersin Yelken Akademisi’nde  üç ay süreyle 
temel yelken eğitimi alması sağlandı. Gös-
terilen yoğun ilgi nedeniyle yelken eği-
timlerinin yeni eğitim-öğretim yılında da 
devam etmesi planlanıyor. 

Bunların yanı sıra Oda, MDTO Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 10, 11 ve 12. 
sınıf öğrencileri arasından Protokol Yürütme 
Kurulu toplantılarında belirlenen başarı kri-
terlerini sağlayan üçer öğrenciyi de başarı 
bursu ile destekliyor. Başarı kriterlerini sağ-
ladıkları sürece öğrencilerin bursları dört yıl 
boyunca devam ediyor.

Gerek donanım gerekse eğitim kalite-
sinin artırılması amacıyla önemli iyileştiril-
melerin hayata geçirildiği MDTO Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, devam eden süreçte 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ka-

lite denetimde 100 puan alma başarısını 
gösterdi.  Sadece donanım değil öğretmen 
yeterlilikleri ile öğretim yöntem ve teknik-
lerinin de dahil olduğu 1.081 farklı kriter 
üzerinden değerlendirilerek 100 tam puan 
almayı başaran Türkiye’deki tek lise olan 
MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen yeterlik denetiminde ise 
37 adet eğitim verme yetkisi almayı başar-
dı. Yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş öğretmenlerin 
hizmet verebildiği lisede atölyeler ve dona-
nımların yanı sıra eğitmenler de iki yılda bir 
Bakanlıkça denetleniyor. 

Tam donanımlı 12 atölye ve 
laboratuvar bulunuyor

MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
9 bin 175 metrekare alan üzerine kurulu, bir 
ana bina ve bir atölye binasından oluşan 
büyük bir eğitim kompleksi. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür-
lüğü’nün yayınladığı eğitim sınav yönerge-
sine uygun son teknoloji ile donatılmış tam 
donanımlı 12 atölye ve laboratuvar ile 12 
dersliğin bulunduğu lise, Mesleki İş Birliği 
Protokolü kapsamında pilot okul seçilme-
sinin ardından merkezi sınav puanına göre 

öğrenci kabul etmeye başladı. 
Denizcilik alanındaki tematik eğitim ku-

rumlarından biri olan ve 90 öğrenci konten-
janı bulunan lisede, Gemi Makine İşletmeci-
liği ve Güverte İşletme Programları yer alıyor.

Okul; Gemi Makineleri Simülatörü, Köp-
rüüstü Simülatörü, Sıvı Yük Elleçleme Simü-
latörü, Telsiz Simülatörü ile tam donanımlı 
Gemi Makineleri Dairesi, Denizde Canlı Kal-
ma Eğitimi İstasyonu, Revir, Yangın Eğitimi 
Merkezi gibi atölye ve donanımların yanı 
sıra uygulamalı eğitimlerde kullanılan iki ayrı 
eğitim teknesi  ile geleceğin denizcilerine  
nitelikli eğitim fırsatı sunuyor. 

Sahip olduğu donanımlarla, denizde ve 
gemide yaşanabilecek her ortamı gerçek-
çi bir şekilde okulda deneyimleme imkânı 
sunan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin aynı zamanda temizlik ve sağlı-
ğa uygunluğunu gösterir ‘Beyaz Bayrak’ ve 
‘Beslenme Dostu Okul’ unvanları da mevcut.

MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi; dünya denizlerine açılmak, dünyanın 
dört bir yanında bayrak dalgalandırmak ve 
ülkemizi temsil etmek gibi özel bir sorumlu-
luğu üstlenmek isteyen, denize gönül veren 
gençlerimize çağdaş, bilimsel ve nitelikli 
bir denizcilik eğitimi fırsatı sunan yeni nesil 
meslek liselerinden biri olarak öne çıkıyor…


