LİSE TANITIM REHBERİ

 Ön Söz

İÇİNDEKİLER

 İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un Hitap Metni
 2020 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimler

(Gitmek istediğiniz bölümü seçiniz.)
 Liselere Geçiş Sistemi
 Liseler

ÖN SÖZ
Meslek seçiminde 8. sınıfın özel bir önemi vardır. Bu yıllarda yapılan bir seçimin
yaşamın ileriki yıllarını derinden etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu aşamada verilen doğru
bir karar ileride mutlu bir yaşam sürdürmeyi sağlarken verilen yanlış bir karar ileride
geçmişini ve tercihlerini sorgulayan, bezgin, kafasında soru işaretleri ile dolaşan insanlar
yaratacaktır.
Doğru lise tercihi demek; öğrencinin gelecekteki hedeflerine ulaşması için ilgi,
yetenek ve yaşam koşullarına göre belirlediği bir lisede öğrenim görmeyi seçmesi ve
istikrarla orada yoluna devam etmesi demektir.
Meslek seçimi için de ilk adım, kuşkusuz lise tercihidir. Bu önemli karar aşamasında
öğrencilerin ve ailelerinin göz önünde bulundurmaları gereken bazı konular vardır.
Öncelikli olarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir okul seçebilmeleri
önemlidir. Merkezî sınav puanı, okul başarı puanı gibi akademik başarıyı ölçen ve yansıtan
sayılar, lise tercihi sırasında göz önünde bulundurulan, dikkate alınan sayısal verilerdir;
ancak yalnızca “başarı sırası” gözetilerek yapılan tercihler “doğru tercih” olarak
nitelendirilmemelidir.
Örneğin avukat olmayı isteyen bir öğrenci merkezî sınav puanı Fen Lisesine
yerleşebilmesi için yeterli olduğundan orayı tercih etmiş ise 4 yıl boyunca fizik, kimya,
biyoloji gibi meslek hayatında ihtiyaç duymayacağı dersleri alacağından onun doğru bir
liseyi tercih ettiği söylenemez.
Kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren ve meslek yaşamında alt yapı oluşturacak
dersleri alabileceği bir okula yönlendirilmesi eğitim açısından daha doğru olacaktır.
Kişi, tüm hayatı boyunca mutlu olacağı bir mesleği yapmak için doğru bir liseyi
seçmelidir.

DOĞRU LİSE SEÇİMİ İLE İLGİLİ DÖRT AŞAMA
1. Öğrencinin ilk önce kendini (ilgi ve yeteneklerini) tanıması gerekir.
2. Liselerin; alanlarının, müfredatlarının, koşullarının, olanaklarının ve hangi mesleğe
daha uygun olduklarına dair özelliklerinin araştırılması gerekir.
3. Meslekler araştırılarak mesleklerin gerektirdiği özellikler hakkında bilgi sahibi
olunması gerekir.
4. Kişisel ilgi ve yeteneklerin hangi mesleğe daha uygun olduğuna bakılarak bu
doğrultuda eğitim veren bir lisenin tercih edilmesi gerekir.
Değerli öğrencilerimizin, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olan en doğru liseyi tercih
etmelerine yardımcı olmak için Erzurum ilimizdeki tüm liselerin özelliklerini, türlerini,
içeriklerini tanıtan bir kaynak oluşturmak istedik.
Bu çalışmamız; LGS tanıtımından, 2020 yılı taban puanları ve yüzdelik dilimi
bilgilerinden, Erzurum ilindeki liselerin ayırıcı özelliklerinin açıklanmasından oluşmaktadır.
Yaptığımız çalışma; hangi lisede nasıl bir eğitimle karşılaşacağını bilmek isteyen
öğrencilerimize, öğrencileri doğru bilgilendirmek isteyen öğretmen ve velilerimize kaynak
niteliğindedir.
Gerekli bilgileri temin etmek için ziyaret ettiğimiz tüm liselerin değerli yönetici ve
öğretmenlerine gösterdikleri ilgiden, duyarlı yaklaşımlarından ve paylaştıkları bilgilerden
dolayı çok teşekkür ederiz.

ANA SAYFA

Salih KAYGUSUZ
İl Millî Eğitim Müdürü

Eğitim, bir milletin gelişmesinde ve dünya milletleri arasında öne çıkmasında temel
yapı taşıdır. Çağın gereklerine uygun, hayatın kendisi olan bir eğitimle sağlıklı nesiller
yetiştiren bir millet, gelecek tasavvurunu oluşturabilir. Bireylerin ihtiyaçlarına,
beklentilerine, yeteneklerine ve fıtratlarına uygun bir eğitim; milletin geleceğini de
sağlam bir temel üzerinde şekillendirir.
Doğumla başlayan öğrenme süreci ancak hayatın her anına nüfuz eden bir eğitim
anlayışıyla insanın tekâmülüyle sonuçlanabilir. İnsan gelişiminin kritik evrelerinde
yapılacak doğru bir rehberlik; gerek bireysel gerekse toplumsal amaçların
gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu evrelerden biri de temel eğitim sonrasında orta öğretime
geçiş sürecidir.
Orta öğretime geçiş sürecinde öğrencilerimizin bireysel özelliklerine, kişiliklerine,
yeteneklerine ve amaçlarına uygun bir şekilde yapılacak rehberlik; gençlerimizin daha
başarılı ve mutlu bir eğitim hayatlarının olmasını ve kendilerini gerçekleştirmelerini
sağlayacaktır.
Gençlerimizin tercihleri bizler için değerlidir, kendileri için de gerçekleştirmek
istedikleri hayallerinin ilk adımıdır. Bu nedenle tercih sürecinde öğrencilerimizin
hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda ilk adımlarını atmaları için gerekli bilgi ve
rehberliği sağlıklı bir şekilde sunmalıyız.
Tercihlerinin kendileri için güzel bir geleceğin ilk adımı olmasını temenni ediyor ve
bütün gençlerimize “Her daim yanınızdayız.” diyorum.
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LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS)
LİSELERE GEÇİŞ ÜÇ ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR:
1) Adrese Dayalı Yerleştirme Sistemi
2) Merkezî Sınavla Yerleştirme Sistemi
3) Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Liselere Yerleştirme Sistemi (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri)

SINAV TARİHİ: Haziran ayının ilk hafta sonu
SAYISAL TEST:
Matematik
Fen ve Teknoloji

: 20 Soru
: 20 Soru

SÖZEL TEST:
Türkçe
İnkılap Tarihi
İngilizce
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

: 20 Soru
: 10 Soru
: 10 Soru
: 10 Soru

DERSLERİN KATSAYILARI:
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
İngilizce
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnkılap Tarihi
SÜRE
1. Oturum Başlama Saati
1. Oturum Süresi
45 DAKİKA ARA
2. Oturum Başlama Saati
2. Oturum Süresi

:4
:4
:4
:1
:1
:1

: 09.30
: 75 Dakika

: 11.30
: 80 Dakika

SINAVLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:
 Sınava katılmak zorunlu değildir. Sınava isteyen kişi katılır.
 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
 Başvurular okuldan yapılmaktadır.
 Sınavda 4 kitapçık türü bulunmaktadır.
 Sorular çoktan seçmelidir.
 Katsayısı 4 olan dersler daha fazla puan getirmektedir.
 Herhangi bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği halde farklı bir lise isteyen öğrenciler için 3 tane
nakil dönemi vardır. Nakil dönemlerinde de yerleşmeler puan üstünlüğüne göre olmaktadır.
 İlk oturum SÖZEL, ikinci oturum ise SAYISAL’dır.
 Sınav konuları sadece 8. sınıf müfredatından oluşmaktadır.
TERCİHLER:
Sınava Dayalı
: 10 TERCİH
Adrese Dayalı
: 5 TERCİH
Pansiyonlu Okullar
: 5 TERCİH
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
ADRESE DAYALI YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİK SIRASI:
1. Kayıt Alanı
2. Başarı Dilimi
3. Tercih Önceliği
4. Devamsızlık Durumu
5. Yaş
NOTLAR:
NOT 1: Türkçe, matematik, fen ve teknoloji derslerinin kat sayıları 4 olduğu için doğru cevap puanları 4
ile çarpılmaktadır. Yani diğer derslere göre daha fazla puan getirisi vardır.
NOT 2: Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin yetenek sınavları ayrı yapılmaktadır. Haziranın başında
başvurular alınır. Temmuzun başı gibi sınavlar yapılır. Sonuçlar ise LGS tercihleri alınırken açıklanır.
Yani yerleşemeyenler sınava göre veya adrese dayalı tercih yapabilir.
NOT 3: Pansiyonlu okul tercihi, ilçelerde bulunan pansiyonlu okullara yöneliktir. Bu okullar yukarıda
açıklanan sınavla öğrenci alan okulların dışındadır.
NOT 4: Adrese dayalı yerleştirmede 8. sınıf yıl sonu başarı ortalaması önemlidir. Eşitlik olursa başarı
ortalaması 7. sınıfa kayar.
NOT 5: Sınavla öğrenci alan liseler sadece sınav puanını esas alır. Diğer ölçütlerin hepsi adrese dayalı
yerleştirme için geçerlidir.
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MERKEZÎ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSE TABAN PUANLARI

SIRA NO

OKUL ADI

2020 YEREL YERLEŞTİRMEYE DAYALI ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİN TABAN PUANLARI

2020 TABAN
PUANI

EN DÜŞÜK
YÜZDELİK
DİLİM

1

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

452,3997

1,56

2

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi

436,6837

2,9

3

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi

422,5746

4,47

4

Erzurum Anadolu Lisesi

412,6549

5,82

5

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi

395,839

8,6

6

Oltu Fen Lisesi

389,5981

9,82

7

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi

386,3814

10,47

8

Erzurum Lisesi

386,0332

10,55

9

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi

383,6133

11,07

10

Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi

367,9311

14,76

11

Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi

360,4896

16,69

12

Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

357,4787

17,51

13

Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi

349,7948

19,7

14

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

332,7073

25

15

Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

314,4553

31,45

16

Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi

301,9763

36,35

17

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

290,8815

41,16

18

Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

283,839

44,45

19

Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

278,9591

46,86

SIRA NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

OKUL ADI

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Harput Kapı Anadolu Lisesi
Yakutiye Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nenehatun Kız Anadolu Lisesi
Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldızkent Nafiz Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ziya Gökalp Anadolu Lisesi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Hilalkent Anadolu Lisesi
Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi
Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi
Mecidiye Anadolu Lisesi
Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi
Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Emel Çatal Anadolu Lisesi

2020 ORTAOKUL BAŞARI PUANI
84,3
85,5
80,6
60,6
54,6
40,6
52,6
65,1
61,6
44,1
63,2
37,0
36,7
43,3
61,0
70,2
43,3
61,8
83,8
67,1
80,4
90,4
84,4
67,0
-
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LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ

(Bilgilerini görüntülemek istediğiniz okulu seçiniz.)

MERKEZÎ SINAVLA KAYIT ALAN LİSELER
FEN LİSELERİ
 Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
 Oltu Fen Lisesi
 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ








Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi
Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi

ANADOLU LİSELERİ





Erzurum Lisesi
Erzurum Anadolu Lisesi
Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ (MTAL)





Atatürk MTAL
Erzurum Dedeman MTAL
Erzurum Yakutiye Elektrik – Elektronik Teknolojisi MTAL
Sultan Abdülhamid Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
 Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi
 Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi

ADRESE DAYALI KAYIT ALAN LİSELER

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
 Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi
 Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
 Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
 Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi
 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi
ANADOLU LİSELERİ
 Adnan Menderes Anadolu Lisesi
 Atatürk Anadolu Lisesi
 Cumhuriyet Anadolu Lisesi
 Emel Çatal Anadolu Lisesi
 Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
 Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
 Harput Kapı Anadolu Lisesi
 Hilalkent Anadolu Lisesi
 Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi
 Mecidiye Anadolu Lisesi
 Nenehatun Kız Anadolu Lisesi
 Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi
 Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi
 Şükrüpaşa Anadolu Lisesi
 Tevfik İleri Anadolu Lisesi
 Yakutiye Anadolu Lisesi
 Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi
 Ziya Gökalp Anadolu Lisesi
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ (MTAL)
 Kazım Karabekir MTAL
 Atatürk MTAL
 Rıfkı Salim Burçak MTAL
 Cumhuriyet MTAL
 Yakutiye MTAL
 Hamidiye MTAL
 Yıldızkent Nafiz Bey MTAL
 Şehit Burak Tatar MTAL

SPOR LİSESİ
 Reşit Karabacak Spor Lisesi
GÜZEL SANATLAR LİSESİ
 Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi

DİĞER OKULLAR
 Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
 Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu
 Mesleki Eğitim Merkezi
 Açık Öğretim Lisesi
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GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri
alanında yüksek öğrenime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan
üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler
yetiştirir.
 Fen bilimleri ( fizik, kimya, biyoloji ) ve matematik derslerinin yoğun olduğu lisedir.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Pansiyon veya burs hizmeti vardır.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanında eğitim vermektedir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte;
*tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler, odyoloji, ortez ve protez, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
hemşirelik, ebelik, moleküler biyoloji, genetik, diş hekimliği, fizik tedavi, acil yardım ve afet
yönetimi, beslenme ve diyetetik vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında öğrenim
görmek istiyorsanız,
*elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal, tekstil, malzeme bilimi ve nanoteknoloji,
bilgisayar, çevre, endüstri, inşaat, gıda, maden, makine, jeoloji, uçak, gemi, inşaat, yapay zekâ,
yazılım vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
*hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsanız; Ziraat Fakültesinin Bölümlerini, Veterinerlik, Fizik, Kimya,
Biyoloji, Matematik, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Nükleer Enerji, Havacılık ve Uzay Bilimleri
(Pilotaj) , Astronomi, Harita vb. bölümleri istiyorsanız,
*Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız «fen bilimleri»
(sayısal) alanını tercih edebilirsiniz.

İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız/Erkek

150

452,399

1,56

0,04

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 514
Öğretmen sayısı: 41
Derslik Sayısı : 20
Telefon No
: 0(442) 315 71 80
Adres
: Müftü Solakzade Mahallesi, 12 Mart Caddesi, Palandöken

ANA SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri
alanında yüksek öğrenime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan
üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler
yetiştirir.
 Fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji ) ve matematik derslerinin yoğun olduğu lisedir.
 Merkezi Sınav Puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Pansiyon veya burs hizmeti vardır.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Fen Bilimleri ( sayısal) alanında eğitim vermektedir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte;
*tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler, odyoloji, ortez ve protez, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
hemşirelik, ebelik, moleküler biyoloji, genetik, diş hekimliği, fizik tedavi, acil yardım ve afet
yönetimi, beslenme ve diyetetik vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında öğrenim
görmek istiyorsanız,
*elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal, tekstil, malzeme bilimi ve nanoteknoloji,
bilgisayar, çevre, endüstri, inşaat, gıda, maden, makine, jeoloji, uçak, gemi, inşaat, yapay zekâ,
yazılım vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
*hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsanız; Ziraat Fakültesinin Bölümlerini, Veterinerlik, Fizik, Kimya,
Biyoloji, Matematik, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Nükleer Enerji, Havacılık ve Uzay Bilimleri
(Pilotaj) , Astronomi, Harita vb. bölümleri istiyorsanız,
*Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız «fen bilimleri»
(sayısal) alanını tercih edebilirsiniz.

OLTU FEN LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız/Erkek

90

389,598

9,82

2,27

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 318
Öğretmen sayısı: 22
Derslik Sayısı : 16
Telefon No
: 0(442) 816 11 77
Adres
: Yusuf Ziyabey Mah.Yağanbaba Sok. No10 Oltu

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri
alanında yüksek öğrenime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan
üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler
yetiştirir.
 Fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve matematik derslerinin yoğun olduğu lisedir.
 Merkezi Sınav Puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Pansiyon veya burs hizmeti vardır.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanında eğitim vermektedir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte;
*tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler, odyoloji, ortez ve protez, fizik tedavi ve rehabilitasyon,
hemşirelik, ebelik, moleküler biyoloji, genetik, diş hekimliği, fizik tedavi, acil yardım ve afet
yönetimi, beslenme ve diyetetik vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında öğrenim
görmek istiyorsanız,
*elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal, tekstil, malzeme bilimi ve nanoteknoloji,
bilgisayar, çevre, endüstri, inşaat, gıda, maden, makine, jeoloji, uçak, gemi, inşaat, yapay zekâ,
yazılım vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
*hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsanız; Ziraat Fakültesinin Bölümlerini, Veterinerlik, Fizik, Kimya,
Biyoloji, Matematik, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Nükleer Enerji, Havacılık ve Uzay Bilimleri
(Pilotaj) , Astronomi, Harita vb. bölümleri istiyorsanız,
*Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji
Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız «fen bilimleri»
(sayısal) alanını tercih edebilirsiniz.

Prof. Dr. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız/Erkek

150

436,683

2,9

1,58

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 431
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 22
Telefon No
: 0(442) 502 3043
Adres
: Şükrüpaşa Mah. Filiz Cad. TEİAŞ Karşısı Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (Kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (Sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

AZİZİYE ILICA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız/Erkek

Kız/Erkek

60

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

349,793

19,7

7,42

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 652
Öğretmen sayısı: 50
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 631 30 16
Adres
: Selçuklu Mah. Çelebi Cad. No 26/1 Aziziye

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

ERZURUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız/Erkek

Erkek

120

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

360,489

16,6

6,6

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 577
Öğretmen sayısı: 70
Derslik Sayısı : 35
Telefon No
: 0(442) 236 12 53
Adres
: Üniversite Mahallesi, FSM Bulvarı, No 2 Yakutiye

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

HINIS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız/Erkek

Kız/Erkek

34

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

301,976

36,35

20

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 407
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 22
Telefon No
: 0(442) 511 31 23
Adres
: Aşağı Kayabaşı Mahallesi 534 Sok. No1 Hınıs

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

OLTU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız

Kız

30

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

332,707

25

13,31

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 267
Öğretmen sayısı: 31
Derslik Sayısı : 20
Telefon No
: 0(442) 816 10 59
Adres
: Halitpaşa Mahallesi 25 Mart Caddesi Oltu

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

PASİNLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız/Erkek

Erkek

30

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

-

-

-

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 337
Öğretmen sayısı: 27
Derslik Sayısı : 13
Telefon No
: 0(442) 661 20 80
Adres
: Hasandede Mah. İmam Hatip Sokak Pasinler

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

ŞEHİT HASAN YILMAZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız

Kız

102

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

357,4587

17,51

3,49

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 391
Öğretmen sayısı: 27
Derslik Sayısı : 16
Telefon No
: 0(442) 319 19 09
Adres
: Müftü Solakzade Mahallesi, İstiklal Caddesi No 18 Palandöken

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

YAKUTİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Kız/Erkek

Kız/Erkek

136

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

395,839

8,6

1,28

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 436
Öğretmen sayısı: 32
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 502 30 46
Adres
: Üniversite Mah. Çat Yolu Cad. No 188 Yakutiye

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

ERZURUM LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız

90

386,033

10,55

5,88

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil alanında
eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 819
Öğretmen sayısı: 57
Derslik Sayısı : 33
Telefon No
: 0(442) 233 14 77
Adres
: Lalapaşa Mahallesi Hastaneler Caddesİ Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ERZURUM ANADOLU LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Erkek

136

412,654

5,82

4,45

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil alanında
eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 471
Öğretmen sayısı: 40
Derslik Sayısı : 18
Telefon No
: 0(442) 233 05 60
Adres
: Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

MÜMTAZ TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız/Erkek

150

383,61

11,07

5,84

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil alanında
eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 170
Öğretmen sayısı: 14
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 502 55 88
Adres
: Hüseyin Avni Ulaş Mah. 13.Ara Sk. No 1/2 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Kız/Erkek

170

422,574

4,47

1,8

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil alanında
eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 497
Öğretmen sayısı: 37
Derslik Sayısı : 20
Telefon No
: 0(442) 315 51 29
Adres
: Müftü Solakzade Mah. Şair Nefi Cad. Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Erkek

30

290,88

41,1

18,2

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı vardır.
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Teknik Programı (ATP) uygulanır. ATP uygulanan alanda akademik ders (matematik, Türkçe gibi)
saatleri daha fazladır. Mesleğin uygulama eğitimi azdır.
 Alanının uygulamasından çok, teorik bilgisi öğretilir. Bu yüzden kültür dersleri daha çok olup öğrenci
üniversiteye hazırlanır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma Belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.
 Bu bölümle ilgili üniversite okumak isteyen öğrencilerin tercih etmesi önerilir. İş yeri açma veya özelde
çalışmak isteyenlerin diğer bölümlere gitmesi daha uygundur.
ALAN HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ ALANI
Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması ve temel olarak imalatı,
otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve
yazılım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Endüstriyel otomasyon; robot teknolojisinin her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde
teknolojinin bir gereği hatta zorunluluğu olmuştur. Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim
süreçlerinin gözlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, kuvvet elektroniği, mikrosistem tasarımı ve uygulamaları,
endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, sistemler arası iletişim ağları,
yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi konuları içermesi nedeni ile savunma sanayii, otomotiv ve tekstil sektörleri
için önemli meslek dallarının başında gelir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 524
Öğretmen sayısı: 74
Derslik Sayısı : 46
Telefon No
: 0(442) 213 44 22
Adres
: Kazım Karabekir Paşa Mah. Kongre Cad. Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ERZURUM DEDEMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Meslek Programı uygulanır ( AMP) . Yani meslek dersleri ağırlıklıdır. AMP uygulanan alanda 9.
sınıftan itibaren meslek dersleri vardır ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP
mesleği uygulamalı öğreten içeriğe sahiptir.
 Alanlar: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma Belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 Uygulama otelinde uygulamalı eğitim verilmektedir.
 Bu lisede okuyan kişilerin uygulama otelinde 4 yıl boyunca harçlık avantajı vardır.
 Öğrenciler Antalya gibi illerde staj yapabilme imkânına sahiptir.

(Sayfa 1/2)

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Yok

60

-

-

-

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 199
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 14
Telefon No
: 0(442) 316 88 89
Adres
: Yunus Emre Mah. Şehit Org. Eşref Bitlis Bulvarı Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ERZURUM DEDEMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/2)

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Sınavlı
Kont.

Taban Puan

En Düşük
Yüzdelik Dilim

En Yüksek
Yüzdelik Dilim

Kız/Erkek

Yok

60

-

-

-

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 199
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 14
Telefon No
: 0(442) 316 88 89
Adres
: Yunus Emre Mah. Şehit Org. Eşref Bitlis Bulvarı Palandöken

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
Konaklama ve seyahat hizmetleri; konaklama tesisleri, konukların karşılanması, konuk ihtiyaçları ve
kayıtları, konaklama tesisleri, kat hizmetleri, konuk hizmetleri, departmanın temizlik ve düzeni, tur
programları, transfer işlemleri ve konukların karşılanması, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyon
ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır.
Ülkemizde turizm sektörü; konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve diğer turizm firmalarının verdikleri
hizmetler ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları hizmet sektörü
içerisinde yer alır. Bu alan, sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılar.
Turizm işletmeciliğinin temelini oluşturan konaklama ve seyahat işletmeciliğinde insan unsuru daima ön
plandadır. Ayrıca konaklama hizmetlerine yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama hizmetleri, oto
park hizmetleri, konaklama destek hizmetleri, satış ve satış sonrası hizmetlere paralel hizmetler de
düşünüldüğünde iş kolunun geniş boyutta dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, konaklama ve seyahat
hizmetleri alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Konaklama ve seyahat hizmetlerinde turizmin gelişmesine bağlı olarak çalışma alanları geniştir. Özellikle tatil
bölgelerinde nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ön büro ve kat elemanları her türlü otel, motel, tatil
köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde, misafirhanelerde çalışmaktadır.
Özellikle yaz aylarında iş bulma sorunu yoktur. Ancak bu meslekte iş bulma olanakları bölgesel ve mevsimlik
olarak değişim göstermektedir.
Operasyon ve rezervasyon meslek elemanları Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TÜRSAB) bağlı
acentelerde veya yerel acentelerde görev yapar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri ile özel turizm
şirketlerinde, seyahat acentelerinde çalışabilir.
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma
araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına
uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim
Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan
öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da
mevcuttur.
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama
ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde çalışabilirler.
Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek
hizmetleri sektöründe görev alabilirler

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

ERZURUM YAKUTİYE ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğretim Şekli

Pansiyon
Durumu

Kız/Erkek

Yok

Sınavlı
Kont.
ATP 60
AMP 30

Taban Puan

ATP 283,83
AMP 278,95

En Düşük
Yüzdelik Dilim
ATP 44,4
AMP 46,8

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 286
Öğretmen sayısı: 26
Derslik Sayısı : 36
Telefon No
: 0(442) 502 03 00
Adres
: Şükrüpaşa Mahallesi Şıh Köyü Caddesi No 176 Yakutiye

En Yüksek
Yüzdelik Dilim
ATP 22,3
AMP 27,1

GENEL ÖZELLİKLER
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Asansör Sistemleri, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisliği dalları
vardır.
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı uygulanır. ATP uygulanan alanda akademik
ders ( matematik, Türkçe gibi) saatleri daha fazladır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri
vardır ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten
içeriğe sahipken ATP meslek bilgisini öğreten içeriğe sahiptir.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma Belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.
 Üniversite okumak isteyen öğrencilerin ATP tercih etmesi, iş yeri açma veya özelde çalışmak isteyenlerin
AMP’ye gitmesi daha uygundur.
ALANHAKKINDA BİLGİLENDİRME
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye
dönüşmüş durumdadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde
çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

SULTAN ABDÜLHAMİD RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Teknik Programı (ATP) uygulanır. ATP uygulanan alanda akademik ders (matematik, fizik gibi)
saatleri Anadolu Meslek Programı (AMP) uygulayan liselere göre daha fazladır..
 Raylı Sistemler Teknolojisi alanı vardır.
 2021- 2022 eğitim öğretim yılı itibariyle Ulaştırma Hizmetleri (Lojistik) alanı da açılacaktır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma Belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 Bu lise üniversitelerin mühendislik fakültelerine öğrenci yetiştirmektedir. Elektrik elektronik, inşaat ve
makine mühendisliği okumak isteyen öğrenciler için uygundur. üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler bu
liseye gelmelidir.
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OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 254
Öğretmen sayısı: 14
Derslik Sayısı : 12
Telefon No
: 0(442) 631 21 11
Adres
: Ilıca Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No29 Aziziye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI
Raylı Sistemler Teknolojisi alanı; raylı sistem araçlarını servise hazırlama ve sürücü adayının sahip olması
gereken raylı sistemler kataner, sinyal ve haberleşme sistemlerinin kontrol, bakım ve onarımını yapma, raylı
sistemler ile yapılan taşımalar sırasında taşıma, tren ve trafiği planlama, işletme sistemini kullanma, raylı
sistem trafiğini işletebilme ve yolcu-lojistik hizmetlerini yapma, raylı sistem yollarının teşkili ile kontrol, bakım
ve onarımını yapma, raylı sistemlerdeki mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin birlikte
kullanıldığı araç bakım ve onarımlarını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.
Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunlarından biridir. Özellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar
her gün bu sorunla daha fazla karşılaşmaktadır. Hızlı kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji
sıkıntısı gibi büyük sorunlar, ulaşımda raylı sistemlerin önemini artırmış, raylı taşımacılığa geçişi ise zorunlu
hâle getirmiştir.
Raylı sistem taşımacılığının yatırım maliyetleri yüksek olmasına rağmen işletme maliyetleri kara yolu
taşımacılığına göre daha düşüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi, trafik sıkışıklığı ve personel istihdamı
kara yolu taşımacılığına göre daha avantajlıdır. Bununla birlikte raylı sistem taşıma kapasitesi, kara yolu
taşımacılığına göre çok daha yüksektir. Bütün bu şartlar günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını
hızlandırmış, hız ve konforun tercih edilmesini sağlamıştır.
Türkiye’de kent içi raylı sistemler ile ulaşım, her geçen gün yeni yapılan hatlar ile artmaktadır. Ankara, İstanbul,
İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerimize diğer şehirlerimiz de katılmaktadır.

SULTAN ABDÜLHAMİD RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/3)
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EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Bu alanla ilgili ön lisans programları da mevcuttur. Ayrıca mezun olan öğrenciler, teknoloji fakültelerinde ve
mühendislik fakültelerinde kariyer yapabileceklerdir. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri
kazanan meslek elemanları raylı sistemler işletmelerinde de kariyer yapabilirler.
Raylı sistem makinecisi, genellikle raylı sistem aracı üzerinde sürücü olarak ya da taşıt veya vagon üzerinde
açık havada, atölye vb. yerlerde çalışır. Raylı sistem elektrik- elektronikçisi, genellikle arazi ve bina içinde
sinyalizasyon ve elektrik–elektronik sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirir. Raylı sistem inşaatçısı
çoğunlukla açık ortamlarda ve arazilerde çalışır. Raylı sistem inşaatçısının, hareketli olarak çalışmayı seven,
dinamik ve takım çalışmasına uygun hareket edebilen ve kendini yenileyebilen niteliklere sahip olması gerekir.
Raylı sistem işletmecisi, zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak geçirir. Bu meslek elemanı trafik işletme
sistemlerini ve haberleşme (sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks vb.) araçlarını ve sistemlerini kullanır.
Raylı sistem mekatronikçisi, taşıt veya vagon üzerinde açık havada, atölye
vb. yerlerde çalışır. Vagonların elektrik-elektronik, hidrolik ve pnomatik ve
haberleşme sistemlerinin bakım onarım işlerini yapar.
ANA SAYFA
Son yıllarda TCDD hızlı tren projeleri ile büyük şehirlerde belediyelerin
işletmesinde bulunan hafif raylı sistem toplu taşıma hatlarının uzunlukları
sürekli artmakta ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır.
ÖNCEKİ SAYFA
Raylı Sistemler Teknolojisi alanından mezun olanlar, çok sayıda yetişmiş
eleman ihtiyacı olan TCDD ve belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistemler
ve tramvay işletmelerinde çalışabilecekleri gibi bu sektöre yeni girmeye
SONRAKİ SAYFA
başlayan özel kurum ve kuruluşlarda da kolaylıkla iş imkânı bulabilirler.

SULTAN ABDÜLHAMİD RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ( LOJİSTİK)
Lojistik, taşıma, depolama, gümrük ve diğer tedarik zinciri prosedür işlemlerini yapma yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Ulaştırma hizmetleriyle, ürün veya hizmetler hedef pazarlara daha ekonomik ve hızlı bir şekilde
ulaştırılmaktadır. Ulaştırma hizmetleri, lojistik faaliyetlerin özünü içermektedir. Lojistik, günümüzde tüm
organizasyon ve kaynakları amaca ulaşmak için en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş
dünyasının gündemine girmiştir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Lojistik alanında çalışacak meslek elemanı, lojistik işletmeleri, fabrikalar, gümrük işletme, ithalat ve ihracat
yapan firmalar, depolar, büyük mağazalar gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş
ve çalışma alanı vardır.
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ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 254
Öğretmen sayısı: 14
Derslik Sayısı : 12
Telefon No
: 0(442) 631 21 11
Adres
: Ilıca Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No29 Aziziye
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TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
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386,381
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GENEL ÖZELLİKLER
 Sosyal Bilimler Lisesinin amaçları arasında; sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli
bilim adamlarını yetiştirmek, potansiyelleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri
üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
 Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü, devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik
kazandıracak elemanları yetiştirmektir
 Bu okullarda öğretim süresi normalde 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık olmadan 4 yıl eğitim görecek şekilde de tercih
yapılabilecek. Yani hem 4 yıl hem de 5 yıl olarak eğitim verecek. Öğrenci hangisini tercih eder ve kazanırsa
o şekilde okuyabilecektir.
 Hazırlık sınıfında İngilizce dersleri görülür.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Sosyal Bilimler Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarındaki başarı istatistikleri oldukça yüksektir.
 Sadece Türkçe -matematik (eşit ağırlık), sosyal bilimler (sözel) ve dil alanları vardır. Fen bilimleri (sayısal)
alanı yoktur.
 Genellikle Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanında öğrenci yetiştirir. Diğer alanların her zaman açılma
garantisi yoktur.
 Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10 öğrenci seçmelidir.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, İç
Mimarlık ve Çevre Düzenleme, Turizm, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız; Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanını tercih
edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız; dil alanını tercih edebilirsiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 567
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: 0(442) 342 42 16
Adres
: Hüseyin Avni Ulaş Mah. 212.Sok. No1 Palandöken
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Okulun web sitesini ziyaret
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ILICA İMKB YAVUZ SELİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
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GENEL ÖZELLİKLER
 Sosyal Bilimler Lisesinin amaçları arasında; sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli
bilim adamlarını yetiştirmek, potansiyelleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri
üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
 Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü, devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik
kazandıracak elemanları yetiştirmektir
 Bu okullarda öğretim süresi normalde 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık olmadan 4 yıl eğitim görecek şekilde de tercih
yapılabilecek. Yani hem 4 yıl hem de 5 yıl olarak eğitim verecek. Öğrenci hangisini tercih eder ve kazanırsa
o şekilde okuyabilecektir.
 Hazırlık sınıfında İngilizce dersleri görülür.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Sosyal Bilimler Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarındaki başarı istatistikleri oldukça yüksektir.
 Sadece Türkçe -matematik (eşit ağırlık), sosyal bilimler (sözel) ve dil alanları vardır. Fen bilimleri (sayısal)
alanı yoktur.
 Genellikle Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanında öğrenci yetiştirir. Diğer alanların her zaman açılma
garantisi yoktur.
 Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10 öğrenci seçmelidir.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, İç
Mimarlık ve Çevre Düzenleme, Turizm, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği vb.
yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız; Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanını tercih
edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız; dil alanını tercih edebilirsiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
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GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

HASAN BASRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 329
Öğretmen sayısı: 33
Derslik Sayısı : 19
Telefon No
: 0(442) 342 73 08
Adres
: Çat Yolu Caddesi Cadde No 120 Yakutiye

65,1

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji
vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat,
filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve
yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim
görmek istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

PALANDÖKEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 652
Öğretmen sayısı: 47
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 318 16 40
Adres
: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No2 Palandöken

-

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji
vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat,
filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve
yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim
görmek istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

RABİA HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 695
Öğretmen sayısı: 39
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 213 19 70
Adres
: Üniversite Mahallesi, Üniversite Lojmanları No 253 Yakutiye

63,2

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji
vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat,
filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve
yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim
görmek istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 403
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 240 01 08
Adres
: Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad. Mektep Sok. No3 Yakutiye

-

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji
vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat,
filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve
yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim
görmek istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte temel İslam bilimlerine ait derslerin de okutulduğu
üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren kurumlardır.
 %75 fen ve sosyal bilimler (kültür) dersleri
 %25 temel İslam bilimleri dersleri okutulmaktadır
 Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin programını uygulayan bir okuldur.
 Merkezî sınav puanıyla (LGS) öğrenci alır.
 Mezunlar kazandıkları takdirde istediği bölüme yerleşebilirler.
 10. sınıfın sonunda alan seçimi yapılmaktadır.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu İmam Hatip Liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı
en az 10 kişi seçmelidir.
 Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri alanındaki sınavlarda başarılı olanlar
camilerde imam-hatiplik veya müezzinlik, Kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.
 Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinde; kültür derslerinin oranı Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine göre
az değildir.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (Sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.

3 TEMMUZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 393
Öğretmen sayısı: 43
Derslik Sayısı : 28
Telefon No
: 0(442) 316 24 83
Adres
: Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı Palandöken

-

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji
vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız sosyal
bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat,
filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve
yabancı dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim
görmek istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

-

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 412
Öğretmen sayısı: 36
Derslik Sayısı : 21
Telefon No
: 0(442) 327 19 52
Adres
: Saltuklu Mahallesi Efe Sokak No 93 Aziziye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

54,6

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 862
Öğretmen sayısı: 67
Derslik Sayısı : 36
Telefon No
: 0(442) 213 79 13
Adres
: Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü Karşısı Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

43,3

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 417
Öğretmen sayısı: 35
Derslik Sayısı : 25
Telefon No
: 0(442) 242 50 47
Adres
: Kurtuluş Mah. 50. Yıl Caddesi Tortum Yolu Üzeri Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

EMEL ÇATAL ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

-

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 507
Öğretmen sayısı: 31
Derslik Sayısı : 16
Telefon No
: 0(442) 327 27 90
Adres
: Emel Çatal Anadolu Lisesi Dadaşkent Aziziye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ERZURUM MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

84,3

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 566
Öğretmen sayısı: 42
Derslik Sayısı : 19
Telefon No
: 0(442) 315 20 91
Adres
: Solakzade Mah. Mimar Sinan Cad. No 1 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

FUAT SEZGİN ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

-

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 204
Öğretmen sayısı: 17
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 502 10 43
Adres
: Yunusemre Mah. Yıldırım Sk. No 1 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

HARPUT KAPI ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

80,6

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 585
Öğretmen sayısı: 37
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 502 03 08
Adres
: Prof. İhsan Doğramacı Bulvarı No 96 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

HİLALKENT ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

61,8

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 492
Öğretmen sayısı: 40
Derslik Sayısı : 22
Telefon No
: 0(442) 247 07 16
Adres
: Hilalkent Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ILICA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/2)

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

-

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NE DEMEKTİR?
Öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde iki farklı okulda eğitim-öğretim yapmak yerine hem Anadolu Lisesini
hem de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini birlikte bünyesinde barındırarak eğitim-öğretim gerçekleştiren
bir okuldur. Öğrenci Anadolu Lisesi programına kaydolursa Anadolu Lisesi mezunu, Meslek Lisesi programına
kaydolursa Meslek Lisesi mezunu olur. Kısaca, iki okul bir binada eğitim görür.
GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen Bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu Liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER ( 2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 253
Öğretmen sayısı: 23
Derslik Sayısı : 26
Telefon No
: 0(442) 631 20 30
Adres
: Ilıca Mah. 2.Nene Hatun Küme Evleri No 24 Aziziye

DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, filolojiler,
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil
öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

ILICA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/2)

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 253
Öğretmen sayısı: 23
Derslik Sayısı : 26
Telefon No
: 0(442) 631 20 30
Adres
: Ilıca Mah. 2.Nene Hatun Küme Evleri No 24 Aziziye

-

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

GENEL ÖZELLİKLER
 9. Sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Teknik Programı (ATP) uygulanır. ATP uygulanan alanda akademik ders (matematik, fizik gibi)
saatleri Anadolu Meslek Programı (AMP) uygulayan liselere göre daha fazladır..
 Alanlar: yiyecek içecek hizmetleri alanı, çocuk gelişimi
 2021- 2022 eğitim öğretim yılı itibariyle ulaştırma hizmetleri (lojistik ) alanı da açılacaktır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Merkezi sınav puanıyla ( LGS ) öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 Bu lise üniversitelerin mühendislik fakültelerine öğrenci yetiştirmektedir. Elektrik elektronik, inşaat ve
makine mühendisliği okumak isteyen öğrenciler için uygundur.
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma
araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına
uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS)
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları
ile ilgili bölümlerde çalışabilirler.
ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ ALANI
Okul öncesi eğitim programı ve özel eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri geliştirme bilgisi,
yetersizlik türlerini tanıtma ve kaynaştırma eğitimi bilgisi, oyunu gelişim alanlarında ve etkinliklerde kullanma,
oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde
öz bakım becerisi kazandırmaya dair eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar,
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı ise lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Okul öncesi
eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk
kulüplerinde, çocuk organizasyon şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti
veren kuruluşlarda çalışabilirler.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

MECİDİYE ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

90,4

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 507
Öğretmen sayısı: 48
Derslik Sayısı : 22
Telefon No
: 0(442) 342 46 64
Adres
: Üniversite Mah. Çat Yolu Cad. 100 Sokak No 108 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

NENEHATUN KIZ ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

52,6

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 1143
Öğretmen sayısı: 76
Derslik Sayısı : 38
Telefon No
: 0(442) 235 17 43
Adres
: Lalapaşa Mah. Hastaneler Cad Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

PALANDÖKEN YILDIZKENT HÜSEYİN AVNİ ULAŞ ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

80,4

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 653
Öğretmen sayısı: 53
Derslik Sayısı : 26
Telefon No
: 0(442) 235 17 43
Adres
: Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ŞEHİT YAKUP SÜRÜCÜ ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

84,4

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 724
Öğretmen sayısı: 46
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 318 18 00
Adres
: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 38 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ŞÜKRÜPAŞA ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

75

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 724
Öğretmen sayısı: 46
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 318 18 00
Adres
: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 38 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

TEVFİK İLERİ ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

85,5

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 487
Öğretmen sayısı: 33
Derslik Sayısı : 15
Telefon No
: 0(442) 235 54 99
Adres
: Terminal Caddesi Boydak Sokak No7 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

YAKUTİYE ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

60,6

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 642
Öğretmen sayısı: 48
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 502 00 33
Adres
: Ömer Nasuhi Bilmen Mah.9.Sokak No 2 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

YILDIZKENT İMKB ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

67,1

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 744
Öğretmen sayısı: 53
Derslik Sayısı : 27
Telefon No
: 0(442) 342 50 19
Adres
: Hüseyin Avni Ulaş Mh. Atatürk Blv. Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ZİYA GÖKALP ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

70,2

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 9. ve 10. sınıfta tüm dersler (her alanla ilgili dersler) görülmekte fakat 10. sınıfın sonunda alan
seçilmektedir.
 11 ve 12. sınıflarda ise alan dersleri görülmektedir.
 Öğrenci isteğine bağlı olarak daha sonra da alan değişikliği yapılabilir.
 Fen bilimleri (sayısal) alanı, Türkçe-matematik (eşit ağırlık) alanı, sosyal bilimler (sözel) alanı ve dil
alanında eğitim verebilir.
 Bütün Anadolu liselerinde bu 4 alanın hepsi açılmayabilir. Bir alanın açılabilmesi için o alanı en az 10
öğrenci seçmelidir.
 Anadolu liselerinde seçilen alana göre değişmekle birlikte türkçe, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya,
fizik, kimya, biyoloji vs. gibi dersler okutulmaktadır.
FEN BİLİMLERİ (SAYISAL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; tıp, eczacılık, tıbbi biyolojik bilimler vb. programların bulunduğu “sağlık bilimleri” alanında
öğrenim görmek istiyorsanız,
yahut elektrik, elektronik, mekatronik, biyomedikal vb. programların bulunduğu “mühendislik bilimleri”
alanında öğrenim görmek istiyorsanız,
Matematik Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya
Öğretmenliği gibi öğretmenlik branşlarını seçmek istiyorsanız; fen bilimleri (sayısal) alanını tercih
edebilirsiniz.
TÜRKÇE- MATEMATİK (EŞİT AĞIRLIK) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; Hukuk, İşletme, İktisat, Ekonomi, Bankacılık, Muhasebe, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikolojik Danışmanlık, Sınıf
Öğretmenliği vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek istiyorsanız Türkçe-matematik (eşit ağırlık)
alanını tercih edebilirsiniz.
SOSYAL BİLİMLER (SÖZEL) ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İlahiyat, İslami İlimler, Türk Dili ve Edebiyatı, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi
Öğretmenliği, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Kültür ve İletişim Bilimleri, Film
Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Reklamcılık, Arkeoloji vb. yükseköğretim programlarında
öğrenim görmek istiyorsanız sosyal bilimler (sözel) alanını tercih etmelisiniz.
DİL ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Gelecekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filolojiler, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık,
Turizm Rehberliği ve Yabancı Dil öğretmenlikleri vb. yükseköğretim programlarında öğrenim görmek
istiyorsanız dil alanını tercih etmelisiniz.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 704
Öğretmen sayısı: 43
Derslik Sayısı : 24
Telefon No
: 0(442) 315 42 90
Adres
: Müftü Solakzade Mah. Şair Nefi Cad. Cad. No 14 Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı,
makine teknolojisi, makine teknolojisi ve tasarımı, metal teknolojisi, inşaat teknolojisi, tesisat teknolojisi ve
iklimlendirme, kimya teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/5)

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 524
Öğretmen sayısı: 74
Derslik Sayısı : 46
Telefon No
: 0(442) 213 44 22
Adres
: Kazım Karabekir Paşa Mah. Kongre Cad. Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/5)
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer
alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Teknoloji hızla ilerledikçe bilişim
teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten bilişim teknolojileri alanında bilgi
sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek
firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri,
radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer
alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına sahiptir.
Web programcıları ve veritabanı programcıları; kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,
internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar
bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
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. ElektrikElektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece
katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki
teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin
artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde
çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler.
KİMYA TEKNOLOJİSİ
Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan
Kimya Laboratuvarı,
Boya Üretimi ve Uygulama,
Lastik Üretimi,
Petrol – Rafineri,
Petrol – Petrokimya,
Deri İşleme ve Proses dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Kimya Teknolojisi alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavını” (YKS) başaranlar
lisans programlarına ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Kimya
laboratuvarı ve proses teknisyenleri gıda, şeker, tekstil, rafineri, lastik sektörü, petrokimya, çimento, otomotiv,
seramik, cam, metal, gübre, plastik, enerji, madencilik, deterjan ve kozmetik sanayisinde çalışabilirler.
Petrokimya ve rafineri teknisyenleri; rafineri ve petrokimya işletmelerinde üretim sürecinde çalışabilirler. Boya
üretimi ve uygulamaları teknisyeni, boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü işletmelerde görev
yapabilirler.
Lastik üretimi teknisyenleri; otomotiv sektöründe, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç
döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi her türlü lastik ile plastik mamuller üretimi
yapan fabrika veya atölyeler ile AR-GE laboratuvarlarında çalışabilirler. Deri üretimi teknisyeni; ham deri
depolarında, kimyasal malzeme satan yerlerde, AR- GE laboratuvarlarında çalışabilirler.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 3/5)
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı; iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla çizme, iç mekân ve
mobilya elemanlarının üretimini yapma, mobilya süslemelerinden oyma, tornalama ve kakma yapma, mobilya
iskeleti ve döşemesi yapma, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretimin verildiği alandır.
Ahşap işlevsel değerleri ile mekânların (estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânları) kullanışlı,
sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya
çıkarır. Söz konusu ürünler ortaya çıkarılırken ahşap ve ahşap ürünlerinin yanı sıra boya, vernik, cam, plastik,
çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır.
Türkiye de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek
şirketleşmektedir ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına ya da
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, mobilya ve iç mekân
tasarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar mobilya fabrikalarında, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Hareketli ve
sabit mobilyaları tasarlayarak imal eder, iç ve dış mekânların dekorasyonunu yaparlar. Ağacın kokusunu,
rengini, desenini ve sıcaklığını hissederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar.

TESİSAT VE İKLİMLENDİRME ALANI
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı olan sıhhi tesisat; ısıtma ve doğal gaz bina içi tesisatının, ev ve ticari
tip soğutucuların, soğuk oda ve depoların, frigorifik araç ve araç klimalarının, ev tipi klimaların cihazları ile
iklimlendirme sistemlerinin montajının devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili donanım
kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır.
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaç olan suyu sağlıklı
bir şekilde kullanmaları, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, kapalı ortamlarda insan hayatının daha rahat
sürdürülmesi, sağlıklı çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde
tutulması, gıda maddelerinin ve tıbbi ürünlerin bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar ve
hedefler.
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme sektörü, ülkemizde hızla yayılan ve genişleyen sürekli ve dinamik bir
gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile doğal gaz sektörü stratejik bir endüstri olarak ülkelerin yakın ilgisini
çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde ısınma
amacıyla kullandığımız doğal gazın dışa bağımlı olarak kullanılması, mevcut kaynaklarımızın kısıtlı oluşu ve
doğal gazın özelliği itibarıyla diğer yakacaklardan birçok üstünlüğünün olması, doğal gazın etkili ve verimli
kullanılması ile ilgili özel tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Gaz ve tesisat sektöründe, ülkemizde doğal
gazın hızla yayılmasından dolayı büyük oranda istihdam açığı oluşmaktadır. Ayrıca gaz yakan cihazların
imalatını yapan firmaların kendilerini yenilemeleri ve teknolojinin gereklerine göre cihazlarını geliştirmeleri bu
dalda büyük oranda servis elemanı ihtiyacını oluşturmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, meslek liselerinin bu alanın diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini bu
alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölümlerine sınavsız
geçiş yapabilirler. “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına ya da
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine ek puanları ile yerleşebileceklerdir. Yüksek öğretime geçemeyenler
ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri açıp
çalıştırabilirler. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında eğitim alan bireyler, çalışmalarını hem kapalı
mekânlarda hem de açık alanda ve her türlü iklim koşullarında yürütür. Bu alandaki tüm çalışanlar, görevlerini
yaparken diğer sektörlerdeki çalışanlarla ve müşterilerle sağlıklı etkileşimde bulunmalı ve görevlerini meslek
ahlakına uygun olarak yürütmelidirler.
Delici, kesici, yanıcı özellikteki çalışma ortamında sağlık ve güvenlik kurallarına uymak ve dikkatli çalışmak
zorundadırlar. Türkiye genelinde doğal gaz kullanımının hızla yayılması bu sektörde bilgi, beceri ve belgeye
sahip yetişmiş eleman ihtiyacını doğurmaktadır.
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İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
İnşaat Teknolojisi alanı; Ahşap Yapı Sistemleri, Betonarme Yapı Sistemleri, Beton- Çimento ve Zemin
Teknolojisi, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, Çatı Sistemleri, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı, İç Mekân Teknik
Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Restorasyon, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Yapı İç Mekân
Dekorasyonu, Yapı Yalıtım, Yapı Yüzey Kaplama dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar farklı amaçlarla yapılan binalar, barajlar, otoyollar,
fabrikalar, köprüler, viyadükler, tüneller gibi çeşitli amaçlara hizmet eden yapılar modern yapı teknolojileri
kullanılarak inşa edilmektedir. Bu yapılar;
Müstakil evlerden toplu konutlara ve çok katlı yapılara kadar her tipteki evler,
Kara yolları, otoyollar, demir yolları, köprüler, tüneller, viyadükler, metrolar vb. yapılar,
Kanallar, barajlar, bentler, göletler, hidroelektrik santralleri vb. su yapıları olarak sınıflandırılabilir.
İnsanlık var olduğu sürece yaşayacak sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, İnşaat Teknolojisi
alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Yapı ve inşaat alanında eğitim alan bireyler çalışmalarını hem
kapalı mekânlarda hem de açık havada yürütürler. Yapı ve mimari alanında tüm çalışanlar görevlerini yaparken
diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır.
İnşaat sektöründeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde,
vasıfsız elemanların (eğitilerek) inşaat alanında çalışmaları sağlanabilir..

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgâhlarında makine imalatı işlemlerini
yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapma, iki ve üç boyutlu
makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve
işleme tezgâhlarında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime
yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
İnsanın hayat standartları, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden ve uygulayan ülkelerde insan hayatının kolaylaştığı gözlenmektedir. Hayatın kolaylaşması da insanın
kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını sağlar.
Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre
hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini artırmıştır. Getirisi
ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi durumundadır.
Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı
fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke
standartlarına göre iyidir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, makine teknolojisi ile
ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Tasarım bürolarında
bilgisayar ortamında, imal edilecek makine ekipmanını iki ve üç boyutlu olarak tasarlarlar. Tasarlanan makine
veya sınaî tesis ekipmanlarını imalat atölyelerinde CNC tezgâhlarında imal ederler.
Çalışma ortamları; iyi aydınlatılmış, havalandırılması ve yalıtımı iyi yapılmış, kısmen gürültülü, iş güvenliği ve
işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alındığı, bireysel ve ekip çalışmalarının yapıldığı kapalı büro, atölye ve fabrika
ortamlarıdır.
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METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerin
uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve
birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon
işlerinin yapıldığı bir alandır.
Türkiye’de metal sektörü hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük, orta ve büyük ölçekli
işletmelerde çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, metal teknolojisi ile
ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar otomotiv, beyaz eşya ve bilişim teknolojisi ürünlerini imal eden fabrikalarda,
tersanelerde, köprü ve baraj işlerinde, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında açık veya kapalı
ortamlarda çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde, çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.
Hareketli ve sabit mekanik sistemler tasarlayarak imal ederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına
uygun davranmalıdırlar.

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİLERİ
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı; otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamların bakım ve
onarımlarını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya
sonrası işlemleri yapma, iş makineleri bakım ve onarımı yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
Motorlu araçlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak
sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini
çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu araçlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta,
sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar
uygulamaktadır.
Türkiye’deki motorlu araçlar sektörü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilik nedeniyle
uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi hâline gelmiş bulunmaktadır. Sektörde, her geçen gün
teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapılmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, motorlu araçların
bakım ve onarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu alandaki meslek elemanları otomobil fabrikaları,
otomobil bakım servisleri tamir ve bakım atölyeleri gibi kapalı ortamlarda çalışır. Bazen dış ortamlarda da
bakım ve onarım yapabilirler. Teknolojik alet ve makinelerle uluslararası standartta donanım ve koşullarda
çalışırlar.
Otomotiv boyacıları genellikle boya kabinleri içerisinde çalışır. Ortamında kimyevi maddeler bulunduğu için
ciltte, gözde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu nedenle çalışma ortamlarında
havalandırmanın çok iyi olması, iş giysileri giyilmesi ve iş güvenliği kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
İş makineleri ile ilgili çalışanlar hem kapalı, hem açık havada hem de çalışma sahasında çalışabilirler. Bu alanda
ülkemizin her bölgesinde geniş iş imkânları mevcuttur. Özellikle otomotiv sanayisinin gelişmiş olduğu
bölgelerde eğitimli elemanlar kolaylıkla iş bulabilmektedir. Bu alandaki mesleklerden mezun olanlar, motorlu
araç imalatı yapan fabrikalarda, motorlu araç bakım ve onarımı yapan yetkili ve özel servislerde, kamuya ait
araç bakım ve onarım atölyelerinde ve motorlu araçlar sektörü ile ilgili çeşitli işletmelerde iş bulabilirler ya da
kendi işlerini kurabilirler.
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GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: çocuk gelişimi, el sanatları teknolojisi, grafik ve fotoğrafçılık, güzellik ve saç bakım
hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri
 alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.
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Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.
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ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI
Okul öncesi eğitim programı ve özel eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri geliştirme bilgisi,
yetersizlik türlerini tanıtma ve kaynaştırma eğitimi bilgisi, oyunu gelişim alanlarında ve etkinliklerde kullanma,
oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde
öz bakım becerisi kazandırmaya dair eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda
(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Okul öncesi
eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk kulüplerinde, çocuk
organizasyon şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI
Bu alan, kurum tanıtımı yapabilme ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri
kurma amacıyla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme; şirketleri müşterilere, müşterileri
şirketlere tanıtma; müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütme, sosyal ve
ekonomik konularla müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini
kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama, organizasyon düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje
geliştirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretimin verildiği alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri pek çok iş
kolunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir.
Halkla ilişkiler ajanslarında, hem özel hem de kamu kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ile kurumsal
iletişim ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu ve
piyasa araştırma şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde, şirketlerin müşteri
ilişkileri birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odaları vb. yerlerde
çalışabilirler.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj
dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun olanlar “Yükseköğretim Kurumları
Sınavında” (YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam
edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Kuaförlük mezunu olan kişi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim
merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici
olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV
stüdyolarında ve kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler.
GRAFİK VE FOTOĞRAFÇILIK ALANI
Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal
ölçütler içinde hazırlama, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme
yeterliklerinin, çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında
yeterliklerin kazandırıldığı alandır.
Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler grafik ve
fotoğraf alanını doğrudan etkilemektedir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün
ya da hizmeti tanıtmaktır. İnsanlar arasında yazılı ve görsel iletişimi sağlayan araçlardan olan grafik ve fotoğraf
sanatı, bu anlamda kültürel, sanatsal, tanıtım ve reklam alanlarında önemli bir yere sahiptir. Görsel medyada
ve sosyal hayatta grafik ve fotoğraf ürünleri günümüzde ve gelecekte sürekli popüler ve etkin olarak yer
almaya devam edecektir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerine
girebilirler. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, grafik ve
fotoğraf ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
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CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 3/3)
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, geleneksel ve yöresel ürünler
hazırlama, tekniğine uygun olarak elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve sanayi
makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliklere yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan ögeler olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını
ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki
gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Her ne kadar sanayinin
gelişmesiyle beraber, el sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de teknoloji ile yarışını sürdürmeye
devam etmektedir.
El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel kalkınmada da önemli yer
tutmaktadır. El Sanatları; tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır.
Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi; meslek liselerinin el sanatları teknolojisi alanında diploma programı ile mesleki eğitim
merkezleri, halk eğitim merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programları ile verilmektedir.
Liseden sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek
yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı
ile lisans programlarına geçebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını alan ve sektörde işbaşında deneyim
kazanan kişiler, el sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.
El dokumacısı, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma atölyelerinde çalışır. Halı
desinatörü, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayisinde bu
meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoratif el sanatları üretim elemanı, alanı ile ilgili bireysel çalışma
ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir.
El ve makine nakışçısı, el veya makine nakışına uygun olarak hazırlanmış çalışma ortamında bireysel çalışma
imkânına ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre iyi ücret,
sosyal güvence, yemek, servis imkânları olabilir. Sanayi nakışçısı, alanı ile ilgili işletmelerde çalışabilmektedir.
Büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir.
Dekoratif ev tekstili üretim elemanı, ülkemizde oldukça gelişmiş bu alanda meslek elemanına ihtiyaç
duyulmaktadır. Dekoratif ev tekstili üretim elemanı büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve fabrikalarda çalışma
imkânına sahiptir.
El dokuma, alanından mezun olan öğrencilerimiz, dokuma fabrikalarında ve atölyelerinde çalışabilir.
Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayisinde bu meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.
Halı desinatörleri, halı satış ve üretim mağazalarında atölyelerde ve turistik bölgelerde rahatlıkla ve yüksek
ücretlerle iş bulabilir. Desinatörlere, ülkemizde gelişmekte olan makine halı sanayisinde ihtiyaç duyulmaktadır.
Elde ipek halı dokumada, halı desinatörlerine oldukça ihtiyaç vardır. Dekoratif el sanatları üretim elemanı,
eğitimi alan öğrencilerin hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, dekoratif el sanatları üreten atölyelerde,
tasarım yapan firmalarda veya kendi iş yerlerinde çalışma imkânları vardır.
El ve makine nakışçısının, nakış yapan işletmelerde, modaevlerinde, el nakışı ve makine nakışı üretimi
yapan atölyelerde, desen çizimi yapan firmalarda veya kendi işyerlerinde çalışma imkânları vardır. Sanayi
nakışçısının, nakışla ilgili imalat yapan işletmelerde, desen üretimi yapan firmalarda, lazer aplike kesim yapan
firmalarda, modaevlerinde, desen çizimi yapan işyerlerinde iş bulma imkânları vardır.
Dekoratif ev tekstili üretim elemanının, günümüzde oldukça gelişmiş olan bu alanda iş bulma imkânı
geniştir. Mefruşat, tekstil fabrikalarında, alanı ile ilgili büyük ve küçük ölçekli işletmelerde iş bulma imkânları
vardır.
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GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: çocuk gelişimi, el sanatları teknolojisi, bilişim teknolojileri alanı, hasta ve yaşlı
hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/3)

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 438
Öğretmen sayısı: 42
Derslik Sayısı : 19
Telefon No
: 0(442) 233 24 35
Adres
: Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi No 12 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/3)
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer
alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu
sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar,
internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri,
borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına
sahiptir. Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş
yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar
bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.
ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI
Okul öncesi eğitim programı ve özel eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri geliştirme bilgisi,
yetersizlik türlerini tanıtma ve kaynaştırma eğitimi bilgisi, oyunu gelişim alanlarında ve etkinliklerde kullanma,
oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde
öz bakım becerisi kazandırmaya dair eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda
(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Okul öncesi
eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk kulüplerinde, çocuk
organizasyon şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.

EL SANATLARITEKNOLOJİSİ ALANI
El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, geleneksel ve yöresel
ürünler hazırlama, tekniğine uygun olarak elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve
sanayi makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama gibi yeterliklere yönelik eğitim
ve öğretim verilen alandır.
Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat
anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer
alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Her ne kadar
sanayinin gelişmesiyle beraber, el sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de teknoloji ile yarışını
sürdürmeye devam etmektedir.
El sanatları ülkemizin kültürel özelliklerinin yanı sıra turizm sektöründe ve yöresel kalkınmada da önemli
yer tutmaktadır. El Sanatları; tarihî, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı yaşatılmalı ve geleceğe
aktarılmalıdır. Onun için bu mesleklerde her dönemde eğitimli eleman ihtiyacı olacaktır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, meslek liselerinin El Sanatları Teknolojisi alanında diploma programı ile mesleki eğitim
merkezleri, halk eğitim merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programları ile verilmektedir.
Liseden sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek
yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarını bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı
ile lisans programlarına geçebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak yeterlik sertifikalarını alan ve sektörde işbaşında deneyim kazanan kişiler, el
sanatları ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.
El dokumacısı, tekstil fabrikalarında, halı üreten fabrikalarda ve dokuma atölyelerinde çalışır. Halı
desinatörü, dokuma fabrika ve atölyelerinde çalışabilir. Ülkemizde oldukça gelişmiş olan tekstil sanayisinde bu
meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dekoratif el sanatları üretim elemanı, alanı ile ilgili bireysel çalışma
ya da üretim yapan atölyelerde çalışma imkânına sahiptir. El ve makine nakışçısı, el veya makine nakışına
uygun olarak hazırlanmış çalışma ortamında bireysel çalışma imkânına ya da üretim yapan atölyelerde çalışma
imkânına sahiptir. Çalışılan işletmenin ölçeğine göre iyi ücret, sosyal güvence, yemek, servis imkânları olabilir.
Sanayi nakışçısı, alanı ile ilgili işletmelerde çalışabilmektedir. Büyük ve küçük ölçekli atölyelerde ve
fabrikalarda çalışma imkânına sahiptir.
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HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 3/3)
MODA TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
Moda tasarım teknolojileri, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve
dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile moda tasarım teknolojileri, yaygın bir alana hitap eden
bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte giyim üretim teknolojisi
sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, ülkeler giyim üretim sektörünün korunması ve rekabet
gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Küresel ekonomide sektör rekabet gücü
kazanmada, markalaşmada ve moda giysi üretebilmede, pazarın hızla değişen gereksinimlerine cevap
vermede yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu doğrultuda Moda Tasarım Teknolojileri alanı; tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün
tasarımlar üretebilen moda tasarımcıların yetişmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hazır giyim sektörünün
en büyük ihtiyacının üretim olması, kalifiye eleman eksikliğinin hissedilmesinden dolayı sektöre ara eleman
kazandırmak ve istihdam artışına katkı sağlamak programın amacıdır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Liseden sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek
yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
İnsan vücudunun anatomisi, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma,
hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama,
enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta ya da yaralıya ilk yardım uygulama, tıbbi terminoloji,
rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında”
(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler
veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ek puanları ile yerleşebileceklerdir.
Hasta ve Yaşlı Bakım Teknisyenleri, hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren işletmelerde iş bulabilirler.
Ayrıca sosyal hizmetlerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri
veren kamu kurumlarında yahut özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
YİYECEK, İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma
araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına
uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS)
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları
ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev
alabilirler.
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ŞEHİT BURAK TATAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2020 Yılı Okula En Son Yerleşen Öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

GENEL ÖZELLİKLER
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği alanları vardır.
 Mezun olduktan sonra sınavda başarılı olanlar ebelik, hemşirelik alanlarında üniversite eğitimleri alabilir.
 4. Sınıfta staj yapılır.
 Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışırlar.
 9. Sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ALAN HAKKINDA
Hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim
kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma,
hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta ya da yaralıya ilk yardım uygulama,
aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, doğum öncesi izlem ve doğuma
yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yeni doğan ve çocuk sağlığını
koruma, özel bakım uygulamaları yapma, mesleki temel uygulamaları yürütme ile ilgili bilgi, becerileri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS)
başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu
alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ek puanları ile yerleşebileceklerdir.
Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde,
huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri veren işletmelerde,
görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.
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ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 520
Öğretmen sayısı: 42
Derslik Sayısı : 20
Telefon No
: 0(442) 242 06 09
Adres
: Kurtuluş Mah. Mektep Sok. No3 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende alanı
vardır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

YAKUTİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/2)

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 509
Öğretmen sayısı: 41
Derslik Sayısı : 21
Telefon No
: 0(442) 214 09 63
Adres
: Menderes Cad. Esatpaşa Yokuşu No 25 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

YAKUTİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/2)
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer
alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim
Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi
sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar,
internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri,
borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına
sahiptir.
Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,
internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar
bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.

MUHASEBE ve FİNANSMAN ALANI
Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri,
dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe
kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere
paralel olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman
hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, meslek
içinde kademelendirme getirdiğinden muhasebe ve finansman alanından mezun olanlar Kanunda belirtilen
şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Meslek eğitimi, meslek liselerinin muhasebe ve finansman alanında ve meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili
bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili
bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK ALANI
Pazarlama ve perakende, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri
düzenleme, mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleme, sigorta poliçesi satma, hasar takip işlemleri
yapma, alım, satım, kiralama ve emlak ile ilgili aracılık işleri yapma ,satış işlemlerini yürütme, stok kontrolleri,
reyon düzeni, gıda hijyeni uygulayarak müşteri beklentilerini karşılama ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel
sektörde iş bulabilirler.
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KAZIMKARABEKİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/5)

GENEL ÖZELLİKLER
 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu Meslek Programı ( AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik- elektronik teknolojisi,
elektrik- elektronik teknolojisi, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, makine teknolojisi, makine ve
tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi alanı vardır.
 Alanlar 9. Sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 460
Öğretmen sayısı: 71
Derslik Sayısı : 52
Telefon No
: 0(442) 315 78 56
Adres
: Yunus Emre Mah. Samsun Cad. Lise Sok.Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

KAZIMKARABEKİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 2/5)
ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer
alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu
sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar,
internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri,
borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına
sahiptir.
Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,
internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar
bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı, altında yer alan Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve
Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt
Cihazları dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişmesi, bu alanı dünyada
çok önemli noktalara getirmiştir. Tıp alanında gelişmelerle teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği
artmış, doğal olarak da bu durum, cihazların kullanımlarının dünya çapında yaygınlaştırılması taleplerini de
artırmıştır. Artan cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için üretim ve satıştan sonra çok önemli bir
yere sahip (servis desteği) iş alanını oluşturmuştur. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları
eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi
için çalışmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, Biyomedikal cihaz
teknolojileri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilir.
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
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 alanı birçok
alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer
sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite
artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı
anlamına gelmektedir
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde
çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler.
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KAZIMKARABEKİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 3/5)
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
Harita-Tapu-Kadastro alanı; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma, tapu siciline konu olan her
türlü işlemi yapma, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit
etme ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Yeryüzündeki arazi, ev, arsa, orman, maden gibi hareket edemeyen, bir yerden başka bir yere taşınamayan
doğal ve yapay tesislere “taşınmaz mal” denir. İşte bu doğal ve yapay tesislerin haritacılık ölçüm cihazlarıyla
ölçülmesi, belirli oranlarda küçülterek bir altlığa çizilmesi işlemini yapan meslek elemanlarına haritacı denir.
Taşınmaz mallara, özel kişiler sahip olabildiği gibi şirketler, vakıflar veya devlet de sahip olabilir. Bu sahiplik
durumuna ise mülkiyet hakkı denir. Haritacıların ölçtüğü taşınmaz malların sınırlarını, geometrik şekillerini ve
sahibini (mülkiyet bilgilerini) belirleme işlemlerinin tümünü yapan meslek elemanlarına kadastrocu denir.
Taşınmaz mallara ait bilgilerin devlet güvencesi altındaki bir kayıt sistemine alınmasına ise tapuculuk denir.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Kadastro işlemlerinin özelleştirilmesi ve hızla
gelişen inşaat sektörü ülkemizde harita ve kadastro ara eleman ihtiyacını artırmıştır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanında diploma programında verilmektedir.
Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler, Harita-Tapu-Kadastro
alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek
yüksekokuluna ek puanları ile yerleşebileceklerdir. Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM
tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de
öğrenim görebilirler. Ayrıca Yükseköğretim Kurumları sınavında (YKS) başarılı olanlar diğer yükseköğrenim
kurumlarını tercih edebilirler.
Harita ve inşaat sektöründe harita teknisyeni olarak görev yapan elemanlar şantiye şefliği görevine terfi
edebilirler. İki yıllık yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kamu kurumlarında ve özel sektörde harita
teknikeri, topograf olarak büro ve arazi işlerinde çalışırlar. Dört yıllık öğrenim programından mezun
olduklarında çalıştıkları kurumlarda harita mühendisi unvanıyla yönetim kademelerinde üst görevlere
atanabilirler. Kendi bürolarını da açabilirler.
Tapu ve kadastro teknisyenleri sınavsız geçiş yaparak iki yıllık yükseköğrenimden mezun oldukları takdirde
kendi kurumlarında hizmet sürelerine bağlı olarak müdür yardımcılığı, kadastro şefi, şef, kadastro üyesi,
kontrol memuru kadrolarına atanabilirler. İşletme müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, kurs müdürü,
bilgi işlem müdürü, şube müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, kadastro müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, APK
uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve çözümleyici kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık
yükseköğrenimden mezun olmaları gerekmektedir.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
İnşaat Teknolojisi alanı; Ahşap Yapı Sistemleri, Betonarme Yapı Sistemleri, Beton- Çimento ve Zemin
Teknolojisi, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, Çatı Sistemleri, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı, İç Mekân Teknik
Ressamlığı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Restorasyon, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Yapı İç Mekân
Dekorasyonu, Yapı Yalıtımı, Yapı Yüzey Kaplama dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
Günümüzde tek katlı yapılardan gökdelenlere kadar farklı amaçlarla yapılan binalar, barajlar, otoyollar,
fabrikalar, köprüler, viyadükler, tüneller gibi çeşitli amaçlara hizmet eden yapılar modern yapı teknolojileri
kullanılarak inşa edilmektedir. Bu yapılar;
 Müstakil evlerden toplu konutlara ve çok katlı yapılara kadar her tipteki evler,
 Kara yolları, otoyollar, demir yolları, köprüler, tüneller, viyadükler, metrolar vb. yapılar,
 Kanallar, barajlar, bentler, göletler, hidroelektrik santralleri vb. su yapıları olarak sınıflandırılabilir.
İnsanlık var olduğu sürece yaşayacak sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Gelişen teknoloji ile
birlikte inşaat sektörü de kalite ve hız kazanmaktadır. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kaliteli bina
inşaatı önem taşımaktadır. Firmaların sahip olduğu mühendislik kapasitesi ve çalıştırdıkları nitelikli iş gücü,
yapılan işlerin kalitesinin en önemli belirleyicisidir. Kaliteli eğitim almış nitelikli iş gücü, sektörde büyük ölçekli
ve kapasiteli firmalarda kolaylıkla iş bulabilmektedir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, İnşaat Teknolojisi
alanı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Yapı ve inşaat alanında eğitim alan bireyler çalışmalarını hem kapalı mekânlarda hem de açık havada
yürütürler. Yapı ve mimari alanında tüm çalışanlar görevlerini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde
bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır.
İnşaat sektöründeki mesleklerde iş bulma olanakları oldukça fazladır. İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde,
vasıfsız elemanların (eğitilerek) inşaat alanında çalışmaları sağlanabilir.
İnşaatta çalışma dönemleri inşaat mevsimiyle sınırlı kalmakta ve iş yoğunluğu bu dönemde artmaktadır.
Sektörde giderek daha fazla büyük ölçekli işletmenin oluşumuna yol açan bir yoğunlaşma eğilimi
gözlenmektedir. Özellikle Türk inşaat firmalarının yurt dışında iş almaları bu meslek için yurt dışında da çalışma
imkânını beraberinde getirmektedir.
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MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANI
Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgâhlarında makine imalatı işlemlerini
yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapma, iki ve üç boyutlu
makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve
işleme tezgâhlarında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime
yönelik modelleme ve prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
İnsanın hayat standartları, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden ve uygulayan ülkelerde insan hayatının kolaylaştığı gözlenmektedir. Hayatın kolaylaşması
da insanın kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını sağlar.
Makine Teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre
hitap eder. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini artırmıştır. Getirisi
ve katma değeri ile ekonominin lokomotifi durumundadır.
Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman ihtiyacı
fazladır. Dolayısıyla iş istihdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke
standartlarına göre iyidir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, makine teknolojisi ile
ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Tasarım bürolarında
bilgisayar ortamında, imal edilecek makine ekipmanını iki ve üç boyutlu olarak tasarlarlar. Tasarlanan makine
veya sınai tesis ekipmanlarını imalat atölyelerinde CNC tezgâhlarında imal ederler.
Çalışma ortamları; iyi aydınlatılmış, havalandırılması ve yalıtımı iyi yapılmış, kısmen gürültülü, iş güvenliği ve
işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alındığı, bireysel ve ekip çalışmalarının yapıldığı kapalı büro, atölye ve fabrika
ortamlarıdır.
Makine Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde (otomotiv, gemi,
uçak, sınai tesisler) çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. CNC mekanik imalat atölyelerinde,
kalıp ve prototip yapan imalathanelerde, imalat ve komple resimlerin tasarlanıp çizildiği bürolarda, mekanik
bakım atölyelerinde, mermer ve model imalatı yapan işletmelerde iş bulabilirler.

METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerin
uygulandığı, kaynak uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme, bükme, delme ve
birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik doğrama işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon
işlerinin yapıldığı bir alandır.
Türkiye’de metal sektörü hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük, orta ve büyük ölçekli
işletmelerde çok sayıda nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da
meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, Metal teknolojisi ile
ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar otomotiv, beyaz eşya ve bilişim teknolojisi ürünlerini imal eden fabrikalarda,
tersanelerde, köprü ve baraj işlerinde, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında açık veya kapalı
ortamlarda çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde, çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.
Hareketli ve sabit mekanik sistemler tasarlayarak imal ederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına
uygun davranmalıdırlar.
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MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı; iç mekân yerleşimlerini planlama ve bilgisayarla çizme, iç mekân ve
mobilya elemanlarının üretimini yapma, mobilya süslemelerinden oyma, tornalama ve kakma yapma, mobilya
iskeleti ve döşemesi yapma, ahşap doğrama üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretimin verildiği alandır.
Ahşap işlevsel değerleri ile mekânların (estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların)
kullanışlı, sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü
ortaya çıkarır. Söz konusu ürünler ortaya çıkarılırken ahşap ve ahşap ürünlerinin yanı sıra boya, vernik, cam,
plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek
şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin ek puanları
ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, mobilya ve iç mekân
tasarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu mesleklerdeki elemanlar mobilya fabrikalarında, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar. Hareketli ve
sabit mobilyaları tasarlayarak imal eder, iç ve dış mekânların dekorasyonunu yaparlar. Ağacın kokusunu,
rengini, desenini ve sıcaklığını hissederler. Çalışma ortamında iş güvenliği kurallarına uygun davranmalıdırlar.

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı; otomotiv üzerinde mekanik, elektrik ve elektronik aksamların bakım ve
onarımlarını yapma, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarını yapma, gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya
sonrası işlemleri yapma, iş makineleri bakım ve onarımı yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
Motorlu araçlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak
sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini
çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu araçlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta,
sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar
uygulamaktadır.
Türkiye’deki motorlu araçlar sektörü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilik nedeniyle
uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi hâline gelmiş bulunmaktadır. Sektörde, her geçen gün
teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapılmaktadır.
Ülkemizdeki motorlu araçlar sektörü ana ve yan sanayisi ile birlikte çok önemli bir gelişim potansiyelini
yakalamış ve büyük ihracat kapasitesine erişmiştir. Sektörle bağlantılı ana sanayideki bir kişinin, yan sanayide
beş kişiye istihdam oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca akaryakıt istasyonları, motorlu taşıtlar sektörüne
yönelik reklam ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, kara yolu ve deniz taşımacılığı, inşaat ve tarım
hizmetleri, otopark hizmetleri, yedek parça, satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları
düşünüldüğünde büyük bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir.
Bu sektörün en önemli ürünlerinden biri olan otomobil ise uluslararası tanımıyla “dünyayı değiştiren
makine” olmuştur.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, motorlu araçların
bakım ve onarımı ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Bu alandaki meslek elemanları otomobil fabrikaları, otomobil bakım servisleri tamir ve bakım atölyeleri gibi
kapalı ortamlarda çalışır. Bazen dış ortamlarda da bakım ve onarım yapabilirler. Teknolojik alet ve makinelerle
uluslararası standartta donanım ve koşullarda çalışırlar.
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GENEL ÖZELLİKLER
 9. Sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. Sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. Sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: adalet, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, güzellik ve saç bakım
hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, radyo-televizyon, yiyecek içecek hizmetleri
alanı vardır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.
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ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer
alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu
sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar,
internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo televizyon şirketleri, araştırma şirketleri,
borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında geniş iş imkânlarına
sahiptir.
Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,
internet üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilgisayar teknik servisi, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar
bulunduran iş yerlerinde, şirketlerde ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler.

ADALET ALANI
Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya, Adalet
Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemlerini
öğrenmeye, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde güvenliği sağlamaya, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili
işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemelerinde, bölge
(adliye ve idare) mahkemelerinde, yüksek mahkemelerde, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatında,
cumhuriyet başsavcılıklarında, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim
ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel
kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.
İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar ise Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatında, cumhuriyet
başsavcılıklarında, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile
kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.
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ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
Okul öncesi eğitim programı ve özel eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri geliştirme bilgisi,
yetersizlik türlerini tanıtma ve kaynaştırma eğitimi bilgisi, oyunu gelişim alanlarında ve etkinliklerde kullanma,
oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde
öz bakım becerisi kazandırmaya dair eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda
(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Okul öncesi eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, çocuk kulüplerinde,
çocuk organizasyon şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.
MODA TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
Moda tasarım teknolojileri, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve
dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile moda tasarım teknolojileri, yaygın bir alana hitap eden
bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte giyim üretim teknolojisi
sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, ülkeler giyim üretim sektörünün korunması ve rekabet
gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Küresel ekonomide sektör rekabet gücü
kazanmada, markalaşmada ve moda giysi üretebilmede, pazarın hızla değişen gereksinimlerine cevap
vermede yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu doğrultuda Moda Tasarım Teknolojileri alanı; tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün
tasarımlar üretebilen moda tasarımcıların yetişmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda hazır giyim sektörünün
en büyük ihtiyacının üretim olması, kalifiye eleman eksikliğinin hissedilmesinden dolayı sektöre ara eleman
kazandırmak ve istihdam artışına katkı sağlamak programın amacıdır
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Liseden sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına veya meslek
yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ve makyaj
dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezun olanlar“Yükseköğretim Kurumları
Sınavında” (YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam
edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Kuaförlük mezunu olan kişi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim
merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici
olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV
stüdyolarında ve kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler.
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI
İnsan vücudunun anatomisi, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma,
hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama,
enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ yaralıya ilk yardım uygulama, tıbbi terminoloji,
rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında”
(YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler
veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ek puanları ile yerleşebileceklerdir.
Hasta ve Yaşlı Bakım Teknisyenleri, hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren işletmelerde iş bulabilirler.
Ayrıca, sosyal hizmetler, huzurevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri veren
kamu- özel, kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
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RIFKI SALİM BURÇAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 4/4)
RADYO VE TELEVİZYON ALANI
Radyo-Televizyon, proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu
olarak canlandırma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde
program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında içerikle ilgili işleri ve idari işleri yürütme, temel
düzeyde teknik cihazları kullanma, araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her
yerde ekip çalışması içinde görüntüleri kamera ile kaydetme, radyo-televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile
organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri
yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Radyo-Televizyon Yayıncılığı alanı, kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iletişim
faaliyetlerinde hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, sinema ve prodüksiyon (yapım)
şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları vb. faaliyet göstermektedir.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Radyo-Televizyon alanında çalışmak isteyenler, televizyon programı yapım ve basın- yayın sektöründe,
kamuya ait veya özel radyo-televizyon kuruluşlarında, sinema sektörüne ait film stüdyolarında, prodüksiyon
şirketlerinde, video kuruluşlarında, reklam ajanslarında görev yapabilirler.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma
araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına
uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hâle getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Yiyecek içecek hizmetleri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS)
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları
ile ilgili bölümlerde çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe görev
alabilirler.
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YILDIZKENT NAFİZBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 1/3)

GENEL ÖZELLİKLER
 9. Sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas
alınmaz.
 Anadolu meslek programı (AMP) uygulanır. AMP uygulanan alanda 9. sınıftan itibaren alan dersleri vardır
ve 12. sınıfa kadar bu ders saatleri artarak devam etmektedir. AMP mesleği uygulamalı öğreten içeriğe
sahiptir.
 AMP uygulanan alanlar: adalet, pazarlama ve perakendecilik, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri,
muhasebe ve finansman alanı vardır.
 Alanlar 9. sınıfa başlarken seçilir.
 Mezunlar bu bölümlerle ilgili iş yeri açabilirler.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Yerel yerleştirmeye (adrese) dayalı öğrenci almaktadır.
 Üniversite sınavında kendi alanını seçenlere ön lisansta (iki yıllık) ek puan verilmektedir.
 Mezunlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması, Europass belgesi ve İş Yeri Açma belgesi
verilmektedir.
 Mezunlar teknisyen unvanını alırlar.
 Mezunlar üniversite sınavına girip sınavda başarılı olurlarsa diğer bölümlerde de okuyabilirler.
 12. sınıfta staj esnasında asgari ücretin üçte biri oranında ücret almaktadırlar.

Okulu tercih eden öğrenciler, ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne göre okulun
alanlarından birine yerleştirilir.
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YILDIZKENT NAFİZBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
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ALANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri,
dosyalama ve arşivleme işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, muhasebe
kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere
paralel olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Muhasebe ve finansman
hizmetleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, meslek
içinde kademelendirme getirdiğinden muhasebe ve finansman alanından mezun olanlar Kanunda belirtilen
şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Meslek eğitimi, meslek liselerinin muhasebe ve finansman alanında ve meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili
bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili
bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
Ülkemizde, muhasebecilik, yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret
meslek lisesinden mezun olanlar Kanun’da belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları
kazanabilirler.

PAZARLAMA VE PERAKENDECİLİK ALANI
Pazarlama ve perakende, satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri
düzenleme, mal, can ve diğer sigorta edilebilir riskleri belirleme, sigorta poliçesi satma, hasar takip işlemleri
yapma, alım, satım, kiralama ve emlak ile ilgili aracılık işleri yapma, satış işlemlerini yürütme, stok kontrolleri,
reyon düzeni, gıda hijyeni uygulayarak müşteri beklentilerini karşılama ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Pazarlama, ürünün üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası faaliyetlerini içine alan geniş kapsamlı
bir işletme faaliyetidir. Bütün işletmelerde amaç kâr sağlamak olduğuna göre bu amacın gerçekleşmesi iyi bir
pazarlama ve perakende faaliyetine bağlı olmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş bulabilirler.
Özellikle özel sektörde iş alanı daha geniştir.
Seyahati gerektiren işlerde sürücü belgeli erkek elemanlar daha avantajlı durumda olup ofis ortamında
yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar da tercih sebebidir.
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YILDIZKENT NAFİZBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
(Sayfa 3/3)
ADALET ALANI
Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya, Adalet
Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemlerini
öğrenmeye, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde güvenliği sağlamaya, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili
işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı”nda (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemelerinde, bölge
(adliye ve idare) mahkemelerinde, yüksek mahkemelerde, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatında,
cumhuriyet başsavcılıklarında, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim
ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel
kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.
İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar ise Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatında, cumhuriyet
başsavcılıklarında, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile
kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON ALANI
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında
çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma,
geliştirme ve yürütme, şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtma, müşterilerle olumlu ilişkiler
geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütme, sosyal ve ekonomik konularla müşterilerden gelen talep
doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlama, organizasyon
düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı
hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği alandır.
Bu alan, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç sonucunda oluşmuştur. Sektörün
turizm, servis, reklam, pazarlama vb. sektörler ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu da sektördeki iş gücünün çok
yönlü ve yüksek seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır.
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile
yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri pek çok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği için
bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir.
Halkla ilişkiler ajanslarında, özel kurum ve kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler,
kurumsal iletişim ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında,
kamuoyu ve piyasa araştırma şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde,
şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odaları
vb. yerlerde çalışabilirler.
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SPOR LİSESİNE BAŞVURU ŞARTLARI
 Ortaokul veya imam hatip ortaokullarının 8. sınıfından mezun olmak ya da Geçici Eğitim Merkezini
(GEM) bitirmek.
 Başvuru Tarihleri içerisinde öğrenim görmek istediği spor liselerinden en fazla iki farklı okul
müdürlüğüne e-okul üzerinden başvuruda bulunmak. (Başvurular genelde Haziran ayının 1. ila 4. haftası
arasında alınır).
 Başvuru süresi içerisinde istenilen evrakları başvuruda bulunulan okul müdürlüğüne sunmak.
Başvuruda İstenilen Belgeler: (Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu Mezunu)
 Dilekçe
 TC Kimlik (aslı ve fotokopisi)
 Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi (EK-2) (e-okul üzerinden alınacaktır.)
Başvuruda İstenilen Belgeler: (Geçici Eğitim Merkezi Mezunu)
 Dilekçe
 Fotoğraf (1 adet)
 TC Kimlik (Aslı ve Fotokopisi)
 Ortaokul Başarı Puanını da gösteren Öğrenim Belgesi
SPOR LİSESİNE GİRİŞ ŞARTLARI
 Yetenek Sınavında 50 (elli) baraj puanını geçmek
 Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçütleri Çizelgesi’ne göre 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan
değerlendirilme sonucunda puan üstünlüğüne göre Asıl veya Yedek listeye girmek.
 Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste (genelde) temmuz ayı ilk haftasında okuldan veya internet
sitesinden ilan edilir.
 Kayıtların yapılması (genelde temmuz ayının birinci veya ikinci haftası yapılır)
 İlk kayıtlar sonrasında açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden puan sırasına göre açık
kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilir.
 Yedekten kayıt hakkı kazananlar okuldan veya internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca öğrenci velilerine
bildirilir.
 Açık kontenjanı kadar yedek listesinde yeterli sayıda öğrenci olmayan okullar ile yedek listesi olmayan
okullar yeniden sınav açar ve aynı usullerle öğrenci başvurusu alımı ve sınavı yapar.
SPOR LİSESİNE GİRİŞ PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
 Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye
alınmaz.
 Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek
sınavının % 70' ile ortaokul başarı puanının %30'u alınarak 100
(yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre
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değerlendirme ve sıralama yapılır.
 Yukarıdaki formüle göre elde edilen puanlar arasında okulun
kontenjanına göre yüksek puandan başlanarak alım yapılır.

REŞİT KARABACAK SPOR LİSESİ
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Öğretmen sayısı: 34
Derslik Sayısı : 15
Telefon No
: 0(442) 342 59 24
Adres
: Saltuklu Mah. Emir Şeyh Cad. No 88 Dadaşkent Aziziye

ÖNCEKİ SAYFA

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır.
 Haziran ayında başvurusu yapılmaktadır.
 Resim (görsel sanatlar) ve müzik bölümleri vardır.
 Resim (görsel sanatlar) bölümü mezunları Resim Öğretmenliği, İç Mimarlık, Heykel, Seramik, Sahne
sanatları, Grafik, Sinema ve Televizyon alanlarında okuyabilirler.
 Müzik bölümü mezunları: Müzik Öğretmenliği, Orkestra Şefliği, Üflemeli Çalgı ve Sahne Sanatları
alanlarında okuyabilirler.
GÜZEL SANATLAR LİSESİNE BAŞVURU ŞARTLARI
Ortaokul veya imam hatip ortaokullarının 8. sınıfından mezun olmak ya da Geçici Eğitim Merkezini (GEM)
bitirmek.
Başvuruda İstenilen Belgeler: (Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu Mezunu)
 Dilekçe
 TC Kimlik (aslı ve fotokopisi)
 Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi (EK-2) (e-okul üzerinden alınacaktır.)
Başvuruda İstenilen Belgeler: (Geçici Eğitim Merkezi Mezunu)
 Dilekçe
 Fotoğraf (1 adet)
 TC Kimlik (aslı ve fotokopisi)
 Ortaokul Başarı Puanını da gösteren Öğrenim Belgesi
GÜZEL SANATLAR LİSESİNE GİRİŞ ŞARTLARI
 Yetenek Sınavında 50 (elli) baraj puanını geçmek
 Yetenek Sınavı Değerlendirme Ölçütleri Çizelgesine göre 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan
değerlendirilme sonucunda puan üstünlüğüne göre Asıl veya Yedek listeye girmek.
 Belirlenen Kontenjan kadar Asıl ve Yedek Liste (genelde) temmuz ayı ilk haftasında okuldan veya internet
sitesinden ilan edilir.
 Kayıtların yapılması (genelde temmuz ayının birinci veya ikinci haftası yapılır)
 İlk kayıtlar sonrasında açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden puan sırasına göre açık
kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilir.
 Yedekten kayıt hakkı kazananlar okuldan veya internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca öğrenci velilerine
bildirilir.
 Açık kontenjanı kadar yedek listesinde yeterli sayıda öğrenci olmayan okullar ile yedek listesi olmayan
okullar yeniden sınav açar ve aynı usullerle öğrenci başvurusu alımı ve sınavı yapar.
GÜZEL SANATLAR LİSESİNE GİRİŞ PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
 Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler
ANA SAYFA
başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz.
 Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının
% 70' ile ortaokul başarı puanının %30'u alınarak 100 (yüz) tam puan
ÖNCEKİ SAYFA
üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılır.
 Yukarıdaki formüle göre elde edilen puanlar arasında okulun
kontenjanına göre yüksek puandan başlanarak alım yapılır.

RACİ ALKIR GÜZEL SANATLAR LİSESİ

OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 200
Öğretmen sayısı: 30
Derslik Sayısı : 8
Telefon No
: 0(442) 342 39 20
Adres
: Üniversite Mah. Çat Yolu 2. Kilometre Yakutiye

Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU III. KADEME

GENEL ÖZELLİKLER
 Orta ve Ağır derece zihinsel yetersizlik ve ağır otizmli özel gereksinimli bireylerin gidebileceği bir okuldur.
 % 40 ve üzeri hastane raporu olma zorunluluğu vardır.
 14- 30 yaş aralığındaki öğrencileri kabul etmektedir.
 Öğrencilere temel yaşam becerilerini kazandırmak hedeflenir.
 Mezun olunduğunda istihdam olanakları mevcuttur.
 Mezunlar EKPSS ile kura çekilerek iş sahibi olabilir.
 Okulun fiziki şartları öğrenci gelişimini desteklemektedir.
 Hastane, RAM ve okulun işbirliği ile öğrenci alınmaktadır.

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 118
Öğretmen sayısı: 40
Derslik Sayısı : 14
Telefon No
: 0(442) 214 09 63
Adres
: Prof.Dr.İhsan Doğramacı Bul. Blok No: 5 Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Ortaokuldan mezun olan hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve hafif düzeyde otizm tanılı öğrencilerin
gidebileceği bir okuldur.
 Giyim üretim teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ve bilişim teknolojileri alanları vardır.
 Mezun olunduğunda istihdam olanakları mevcuttur.
 Okulun fiziki şartları öğrenci gelişimini desteklemektedir.
 Okullardaki kaynaştırma öğrencileri de bu okula gidebilir.
 Hastane, RAM ve okulun işbirliği ile öğrenci alınmaktadır.

PALANDÖKEN ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 38
Öğretmen sayısı: 17
Derslik Sayısı : 12
Telefon No
: 0(442) 317 50 50
Adres
: Adnan Menderes Mahallesi. Su Deposu Sokak. Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Ortaokuldan mezun olan hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve hafif düzeyde otizm tanılı öğrencilerin
gidebileceği bir okuldur.
 Giyim üretim teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ve bilişim teknolojileri alanları vardır.
 Mezun olunduğunda istihdam olanakları mevcuttur.
 Okulun fiziki şartları öğrenci gelişimini desteklemektedir.
 Okullardaki kaynaştırma öğrencileri de bu okula gidebilir.
 Hastane, RAM ve okulun işbirliği ile öğrenci alınmaktadır.

PALANDÖKEN ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 38
Öğretmen sayısı: 17
Derslik Sayısı : 12
Telefon No
: 0(442) 317 50 50
Adres
: Adnan Menderes Mahallesi. Su Deposu Sokak Palandöken

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

GENEL ÖZELLİKLER
 Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin hem bir meslek dalında çalışıp uzmanlaşabileceği hem de örgün
eğitimle lise diploması alabileceği kurumdur.
 Öğrenci mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırdığı andan itibaren iş kazası ve meslek hastalığı sigorta
girişleri yapılır. Bu sigorta emekliliğe esas alınmaz.
 Öğrenci, usta öğreticilik belgesi olan bir ustanın yanında çıraklık yapmaya başladığı zaman,
 Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırır,
 Haftada 1 gün kendi alanında teorik eğitim alır, haftanın diğer günlerinde ise uygulamalı olarak çalışır,
 Mesleki eğitim merkezine 1 gün giderse çıraklık belgesini alır. Haftada 2 gün giderse aynı zamanda mesleki
ve teknik lisesi diplomasını da alır. Diplomayla birlikte iş yeri açma belgesi, Europass (yurt dışında
kullanabileceği ) belgeleri de verilir.
 Öğrenci bu süreçte işyerinden para alır.
 Herhangi bir iş yerinde belli bir süre çalıştığını SGK’ dan, e-devletten belgeleyen kişiler kurs veya sınava
girerek kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerini bu kurumdan alabilirler.
 Mesleki eğitim merkezine bir öğrenci için bile sınıf açılabilir.
 Mesleki eğitim merkezinden mezun olan bireylerin iş bulma olanakları oldukça fazladır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
(Sayfa 1/2)

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 92
Öğretmen sayısı: 17
Derslik Sayısı : 8
Telefon No
: 0(442) 242 22 14
Adres
: Kurtuluş Mahallesi Bülbül Küme Evler Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

EĞİTİM ALINABİLECEK ALANLAR

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
(Sayfa 2/2)

AYAKKABI VE SERACİYE TEKNOLOJİSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BÜRO YÖNETİMİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

GEMİ YAPIMI

GRAFİK VE FOTOĞRAF

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

HARİTA- TAPU- KADASTRO

HAYVAN YETİŞTİRCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MATBAA TEKNOLOJİSİ

METAL TEKNOLOJİSİ

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

MODA TASARIM TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MUHASEBE VE FİNANS

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

TARIM

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

ANA SAYFA
OKUL HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER (2020-2021)
Öğrenci Sayısı : 92
Öğretmen sayısı: 17
Derslik Sayısı : 8
Telefon No
: 0(442) 242 22 14
Adres
: Kurtuluş Mahallesi Bülbül Küme Evler Yakutiye

ÖNCEKİ SAYFA
Okulun web sitesini ziyaret
etmek için QR koduna tıklayınız

SONRAKİ SAYFA

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem
ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız
olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk
Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler
gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.
Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir
dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.
Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf
tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.
Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir)
Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık
Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile
yanlış, doğruyu götürmemektedir.
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek
zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik"
öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan
bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders
seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için,
45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilirler. Adayların; sınav sorularına itirazlarını,
sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS’de diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık
Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS’ye girebilmektedirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SİSTEMİ
Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf
geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.
Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine
ulaştığı takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt
yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri
Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini
alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli
derslerden başka bir ders alır.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
SONRAKİ SAYFA

Tasarım ve Uygulama
Nevzat Şimşek
Ahmet Aktaş

Emek ve katkılarından dolayı
1071 Malazgirt Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Gamze Karagöz’e,
Faik Güngör Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Murat Karagöz’e teşekkür ederiz.

ANA SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA

