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İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

NEDEN BİZ?
Okulumuzda Fatih Projesi kapsamında sını�arımız 
atölyelerimiz ve laboratuvarlarımız akıllı tahtalarla 
donatılmış bulunmaktadır. Alanlarımıza bağlı bulunan 
atlöyelerimiz mesleklerin gereksinimlerine uygun 
donanıma sahiptir.  Okulumuzda 30 derslik, 24 atölye 
ve labaratuvar, spor salonu, jimnastik salonu, konfer-
ans salonu, kantin, yemekhane, kütüphane, �zik 
kimya biyoloji laboratuvarlarımız gibi hem öğrencile-
rin hem de ders ve kültürel gereksinimlerini karşılay-
abilecekleri alanlar mevcuttur.

Okulumuz Üçyol Bahçelievler’de, Üçyol metro ve 
otobüs duraklarına 5 dakika uzaklıkta olup, İzmir’ in 
her yerinden toplu ulaşımla gelmeye çok uygundur.



BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANI

Bilişim Teknolojileri Alanı; bilgisayar sistemleri-
nin ve yazılım uygulamalarının tasarlanması, 
geliştirilmesi, bakımı ve entegrasyonunu içerir. 
Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde 
hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni 
ile sürekli ve dinamik bir gelişim içerisindedir. 

Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri 
sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin 
yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için 
devletler tarafından özel planlamalar 
yapılmaktadır. Bu gelişim süreci içerisinde 
bilgisayar bilimleri ve ona dayalı teknoloji 
konularını içeren meslek dallarının popülaritesi 
de gittikçe artmaktadır.

Okulumuz Bilişim Teknolojileri Bölümü’nde şu 
anda 15 öğretmen, 8 atölye ve 360 bilişim 
bölümü öğrencisi ile eğitim öğretime devam 
etmektedir. Alanımızın devamında 2 yıllık 
meslek yüksek okulu programları ve 4 yıllık 
mühendislik ve öğretmenlik programları bulun-
maktadır.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ALanı 
dalları;
Anadolu Meslek Programı,  
     Ağ İşletmenliği Dalı
     Teknik Servis Dalı
     Web Programcılığı Dalı
Anadolu Teknik Programı,
      Web Programcılığı Dalı

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında; bu alan 
altında yer alan mesleklerde, sektörün 
ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri 
kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek 
amaçlanmaktadır.
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer 
tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir 
sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini 
geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi alanı birçok alanı etkilerken ekonomi-
ye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı 
birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere 
olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulun-
maktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve 
kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak 
kullanan birçok alanda kalitenin artmasına 
olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Alanımızda 29 öğretmen ve 15 Atölye ve 
Laboratuvar bulunmaktadır. Mezun öğrencile-
rimiz sektörde tercih edilen, kabul gören ve 
aranan öğrenciler olmuşlardır.

Okulumuz Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, 
Anadolu Meslek Programı,  
     Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü,  
     Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi,  
     Güvenlik Sistemleri ve Haberleşme Sistemleri 
olmak üzere beş dalda eğitim vermektedir. 
Anadolu Teknik Programı,
     Endüstriyel Bakım Onarım 
dalı ile sınavlı öğrenci almaktadır.

Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden 
elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, 
işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili 
yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. 
Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye 
zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 
Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir.

Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji 
kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en 
çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmek-
tedir. Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve 
bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilenebilir enerji 
teknolojisi programını bitiren öğrencilerimize 
“Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 
Teknisyeni” unvanı verilir.

İstihdam Alanları
Yenilenebilir enerji teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, 
seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Rüzgâr enerji santrallerinde,
Güneş enerji santrallerinde,
Küçük rüzgâr türbini kurulumu �rmalarında,
Küçük güneş türbini kurulumu �rmalarında,
Rüzgâr türbini üreten �rmalarda,
Güneş paneli üreten �rmalarda,
Diğer elektrik santrallerinde vb. yerlerde çalışabilirler

Alanın Altında Yer Alan Dallar
Güneş Enerjisi Sistemleri,
Rüzgâr Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim 
verilmektedir.
Okulumuzda bu dallardan şu an itibari ile 
sadece Güneş Enerjisi Sistemleri  dalı bulun-
maktadır.
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