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          EDİTÖRDEN 
 

Fatih ilçemizin değerli yöneticileri, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve sev-

gili öğrencilerimiz. Bizlerin yegane gayesi öğrencilerimizin Türk Milli Eğitimi-

nin amaçları doğrultusunda en iyi biçimde yetişmelerine imkan sağlamaktır.  

Ortaokullarımızdan mezun olacak öğrencilerimizi zorlu bir sınav ve aka-

binde ortaöğretim kurumlarına yerleşme süreci beklemektedir. Liselere geçiş 

sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yetenek puanı ile öğrenci alan okullar, dip-

loma not ortalamasıyla yerel şartlara göre yerleştirme ile öğrenci alan okulları-

mız bulunmaktadır. Ortaokul mezunu öğrencilerimizin bu okullardan birine yer-

leşmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda 8. Sınıfta okuyan öğrencilerimizin ortao-

kul kademesini başarılı bir biçimde tamamlamaları ve ortaöğretim kurumlarına 

geçiş sürecinde doğru ortaöğretim kurumunu seçmelerini ve yerleşmelerine yar-

dımcı olmak amacı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında lise tanıtım rehberi ha-

zırlama gereği duyduk. Ortaokul ve liselerimizde görevli psikolojik danışman ve 

rehber öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaöğretimde doğru 

okulu tercih etmede öğrencilerimize yardımcı olmak, onların ortaöğretim ku-

rumları ile ilgili bilgilendirmek üzere 15-16-17 Şubat 2022 tarihlerinde kurumu-

muz rehberlik hizmetleri bölümü moderatörlüğünde çevrimiçi “Lise Tanıtım 

Günleri” düzenledik. Bu tanıtım sürecinde liselerimizin idareci, öğretmen ve 

öğrencileri okullarını tanıtırken ortaokul öğrencilerimiz öğretmenleri ve aileleri 

eşliğinde merak ettikleri bilgileri edinmiş oldular. Üç gün süren programa bir 

günde en fazla 2859 öğrenci, 178 öğretmen, 38 velinin katıldığı görülmüştür. 

Düzenlediğimiz bu etkinlikte ilçemizde bulunan; fen lisesi, Anadolu lisesi, Ana-

dolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi türündeki okulların 

özellikleri, bu okulların eğitim programları hakkında tanıtıcı bilgiler sunuldu. 

Önümüzdeki tercih döneminde yapılacak çalışmalarda öğrencilerimizin, 

velilerimizin ve tercih danışmanlarımızın yararlanabilmesi için yaptığımız çalış-

maları, okullardan gelen bilgiler doğrultusunda “İstanbul-Lise Tanıtım Rehberi” 

başlığı altında bir araya getirdik. Rehberimizde ilçemizdeki okulların yanı sıra; 

sıklıkla tercih edilen komşu ilçelerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile 

İstanbul ili içinde merak edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Güzel Sa-

natlar ve Spor Liselerinden bazılarına da yer verdik. 

Bu süreçte emeği geçen kurumumuz Rehberlik Hizmetleri Bölümüne, 

içeriği oluşturmamıza destek ve katkı sağlayan tüm okul idarecilerimize, okulla-

rımızın psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerine, İlçe Milli Eğitim Müdü-

rümüz Mucip Kına ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu rehberin çocukları-

mızın tercih yolculuğunda kendilerine ışık tutmasını dilerim.  
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                      MUCİP KINA - FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

 
 

Değerli okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz;  
 

Fatih ilçemizde yer alan güzide ortaöğretim kurumlarımızın listelendiği bir kaynağı sizlere sunmaktan 

memnuniyet duyuyorum. Bu kaynakta 2022 yılı itibariyle ortaöğretim kurumlarımızın bulunduğu konum, pansiyon 

durumları,  akademik çalışmaları, tarihi ve güncel özellikleri gibi sizlere rehber olabilecek pek çok bilgi yer almak-

tadır. İstanbul’umuzun göz bebeği Fatih ilçemizde asırlık kültüre ve başarıya sahip, Türkiye’de ilklere imza atmış 

okullarımız siz değerli öğrencilerimizi beklemektedir.  
 

Çalışmalarıyla hedeflerine adım adım yaklaşan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın öncelikle mutlu   

bireyler olarak yetişmesi; sosyal, kültürel ve akademik başarılarla eğitim hayatlarına devam etmesi bizlere emanet-

tir. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği eğitimin genel amaçları doğrultusunda gerek yüz yüze gerek çevrimiçi 

olarak tüm çalışmalarımızı eksiksiz ve zamanında uygulama başarısı gösterdik. Ortaöğretim Genel Müdürlüğümü-

ze bağlı ilçemiz Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liselerimizden her yıl öğrencilerimiz donanımlı bir 

şekilde mezun olmakta ve akademik kariyerlerine başarıyla devam etmektedirler.  Ayrıca Din Öğretimi Genel    

Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerimizde de hem dini eğitim verilmekte hem de 

akademik kariyerlerini bir üst seviyeye taşımak için çalışmalar yapılmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumlarımızda mesleki eğitimlerin belirlenmesi öğrencilerimizin ilgi, istek ve 

ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılmakta olup ayrıca öğrencilerimizin bir üst eğitim seviyesine hazırlıkları için çalış-

malar yapılmaktadır. Tüm ortaöğretim kurumlarımızda Fatih ilçesi olarak amacımız öğrencilerimizin vatanımıza, 

milletimize hayırlı ve faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.  Bununla beraber gelişen teknolojik çağı 

yakalayan, çağdaş, kültürlü, donanımlı bireyler olarak hayata hazır olmaları için tüm gayretimizle çalışmaktayız.  
 

Kıymetli Velilerimiz, 2022 yılında uygulanacak olan merkezi sınav ile okullarımızı tercih ederek ilçemize 

gelecek olan öğrencilerimizin hep bir adım önde olacaklarından hiç şüpheniz olmasın.  
 

Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz, hayatınızdaki bu önemli dönemeçte sıkı bir çalışma içinde  

olduğunuzu biliyorum. Siz gençlerimizin çalışmalarını desteklemek ve sizlere kucak açmak, ihtiyaçlarınız ve ilgile-

riniz doğrultusunda hedeflerinizi belirlemenizde sizlere yardımcı olmak bizlerin görevidir. Bu yılın sizler için çalış-

malarınızın meyvesini alacağınız bir yıl olmasını, her şeyin gönlünüzce olmasını ve bu kaynağın yapacağınız ter-

cihlerde sizlere faydalı olmasını dilerim.  
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MERKEZİ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ 2022 

Sınıf Başvuru Tarihi Sınav Tarihi 

8. Sınıf 
Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. 

(Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler 
hariç) 

05 Haziran 2022 

TANIMLAR VE KISALTMALAR 

e-Okul Okul Yönetim Bilgi Sistemi 

Merkezi Sınav 

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkez-
lerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bi-
limler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesle-
ki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yer-
leştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı 

Merkezi Yerleştirme 
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üs-
tünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, 

2021 Taban Puan 

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim 
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik prog-
ramlarına öğrenci yerleştirmede 2021 yılında en son yerleşen öğrencinin 
puanı 

Yerel Yerleştirme 
Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri ve 
okul başarı puanları kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi, 

OBP 

Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının 
aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütü-
len puanı, 

2021 OBP 

2021 yılında en son yerleşen öğrencinin OBP’si 
(50* ile belirtilen puanlar, nakil dönemlerinde 50’nin altında puanla öğrenci 
almıştır) 

2021 Kontenjan 2021 Yılında ilgili liseye alınan öğrenci sayısı 

Yetenek Sınavı 

Proje okulu olan fen liseleri ile güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, 
hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uy-
gulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme için okullarca yapılan 
seçme sınavını, 

Mülakat Sınavı 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin merkezî yerleştirme ve mülakat ile 
öğrenci alan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri 
alanlarına merkezî yerleştirmeden sonra öğrenci seçimi için yapılan sınavı, 

* Bu alandaki bilgiler 2021 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundan alınmıştır. 
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MERKEZÎ VE YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI  
 

 

1. Merkezî Yerleştirme  

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusun-

da yerleştirme yapılacaktır.  

 

b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üs-

tünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine 

ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.  

 

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise 

yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır. 

 

2. Yerel Yerleştirme  

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 

oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanının 

üstünlüğü kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıf-

lardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.  

 

b) Tercih edilen lise bakımından;  

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu 

tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanların-

daki öğrencilerden öncelikli yer leştir ilecektir .  

 

ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.  

 

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansi-

yonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.  

 

3. Pansiyonlu Okullara Yerleştirme 

Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen 

öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kon-

tenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler. Ancak, yatılılığa ilişkin durumları Millî 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeli-

ğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.  

 

Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır. 
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

 

a) Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseler i, sosyal bilimler  liseler i, özel program ve 

proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik program-

larına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.  

 

b) Yerel Yerleştirme, okullar ın türü, kontenjanı ve bulunduklar ı yere göre oluşturulan or taöğretim kayıt 

alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen 

kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eği-

tim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.  

 

c) Yetenek sınavı ile öğrenci alan proje okulu olan fen liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, 

hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisele-

rine yerleştirme işlemler i ile öğrenciler in okullara kayıtlar ı Bakanlıkça ilan edilecek tar ihe tamamlanacak-

tır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, ter-

cih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Kayıt yapmadan önce tercih 

yapmış olanların tercihleri yerleştirme işlemlerinden önce iptal edilecektir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara 

kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön 

kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından 

iptal edilecektir.  

 

ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı 

esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı için özel okul 

kayıt işlemleri, Bakanlıkça ilan edilecek tarihler arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-

öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih 

ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bu-

lunabilecektir. Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacak-

lardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış 

olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir. 

 

ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI  

 

a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış 

veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,  

 

b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,  

 

c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak. 
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MERKEZİ YERLEŞTİRME 

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

ANADOLU-FEN LİSELERİ 
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İSTANBUL ERKEK LİSESİ 
 

ADRES:  Hobyar  Mahallesi Türkocağı Caddesi No:4 Fatih / İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0 212 514 15 70  

               Fax:0 212 520 81 83  

               Web:https://istanbulerkeklisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM: T1 Kabataş – Bağcılar Tramvay hattı kullanılarak Çemberlitaş ya da Sultanahmet durağında inildikten 

sonra 4 dk. yürüme mesafesindedir. Ayrıca Marmaray kullanılarak Sirkeci durağında inilip 150 metre yürünerek      

okula ulaşılabilir. Okulumuz Eminönü İskelesi ve Eminönü Otobüs duraklarına da 600 metre uzaklıktadır. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim veren pansiyonlu bir  okuldur .  

 

ALANLAR:  Öğrenciler imiz okuldan 3 ayr ı diploma ile mezun olabilmektedir ler . Bunlardan bir incisi Anadolu 

Lisesi Diploması, ikincisi ABITUR diploması ve üçüncüsü ise Alman Dil Diplomasıdır. (DSD) Okulumuzda 1 yıl 

Almanca hazırlık + 4 yıl almanca Abitur eğitimi verilmektedir. Dersler (sözel dersler hariç) Alman öğretmenler tara-

fından Almanca olarak alman müfredatına uygun işlenmektedir. Burayı yazacak öğrenci için bu bilgi önem arz et-

mektedir. Okulumuz Almanya Gymnasium (fen lisesi) okullarına eşdeğerdir. Abitur diploması alan bir öğrenci Al-

manya, Avusturya, İsviçre ve İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki üniversitelere başvuru hakkına sahiptir.  

Okulumuzda öğrencilerimiz ya Alman Lise bitirme sınavı olan Abitur sınavına katılabilir ya da Avrupa Dilleri Ortak 

Çerçeve Programının kriterlerine bağlı olan Alman Dil Diploması (DSD) B2/ C1'i edinebilirler. 

Abitur, Almanya'daki en üst or ta öğrenim okul diplomasıdır . Bu diploma yalnızca Almanya'da değil birçok 

ülkede öğrencilerimize üniversiteye giriş hakkı sağlamaktadır ve ömür boyu geçerlidir. Abitur karnesi Almanya'nın 

dışında da Avrupa'nın birçok ülkesindeki ve ABD'deki üniversitelere de giriş imkânı sağlamaktadır. Ancak bazen 

hatta birçok kez bu diplomanın yanı sıra örneğin TOEFL gibi bir dil belgesi de istenmektedir. 

Okulumuzda verilen Abitur karnesi Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerindeki notları 

göstermektedir. Bu notlar Lise 3. ve 4. sınıftaki notların belirli oranda, Abitur sınavındaki sözlü ve yazılı sınav sonuç-

larına katılımı ile oluşmaktadır. Hem yazılı hem de sözlü sınavların son iki yılda (Lise 3 ve 4) derste işlenen konuları 

kapsaması gerekmektedir. 

Alman Dil Diploması (DSD) B2/C1 düzeyindeki bir dil bilgisini belgelemektedir. Ayrıca bu diploma meslek haya-

tında da onlara ayrı bir nitelik sağlamaktadır. 

Dil diploması süresiz olarak geçerliliğini korur ve asla tekrarlanması gerekmemektedir. 

Bu sınavda okuma, duyma, yazma ve konuşma becerilerine puan verilmektedir. Alınan diplomada, yalnızca ulaşılan 

seviye, yani B2 ya da C1 yazmaktadır. 

 

https://istanbulerkeklisesi.meb.k12.tr
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Alman Yüksek Okullarına Giriş 

DSD B2/C1, Alman üniversitelerinde bir dil belgesi olarak kabul görmektedir. Üniversitede öğrenim görebilmek 

için Türkiye'de bir bölüm kazanmış olmak gerekmektedir. ANCAK: Yabancı öğrenci kontenjanları oldukça kısıtlıdır 

(her bölüm için yaklaşık % 8 – 10 gibi) ve çok talep görmektedir.           

Alman üniversitelerine başvuru süreleri Temmuz ayında sona ermektedir. Ancak Türkiye'de üniversite sonuçları 

ağustos ayında açıklanmaktadır. Dolayısı ile ancak bir yıl gecikmeli olarak üniversiteye başlamak mümkün olmakta-

dır. Alman yüksekokullarına direkt olarak giriş imkânı ancak Abitur karnesi ile mümkündür. Üniversite- deki bö-

lümler girişi açık ve girişi kısıtlı bölümler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:   İstanbul Erkek Lisesi Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin her yıl tercih 

ettiği, Türkiye’nin en önemli ve en başarılı eğitim kurumlarının başında gelir. Okulumuzda akademik süreçlerin ya- 

nında güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturma ve beceriler kazandırmaya yönelik 

birçok bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyet yapılmaktadır. 30’dan fazla sosyal kulüp bulunmakta ve bu kulüp-

ler hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde çalışmalar yapmaktadır. Uzman eğitmenler eşliğinde TUBİTAK ve 

olimpiyat çalışmaları yapılabilmekte, önemli ulusal ve uluslar arası başarılar elde edilmektedir. Okulumuz, MINT ve 

TSA gibi uluslar arası öğrenci organizasyonlarına Türkiye’den tam üye olan tek okuldur. Okul binasının yanında kız 

ve erkek pansiyonu bulunmakta ve okulda öğle yemeği verilmektedir.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8aW1uZHhJig&t=7s 

https://ielsanal.com/ 

 

  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır . 

       

        2021 yılına ait okul bilgileridir. 

           
 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:   

@IEL1884MEB  

@İelpdr  

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puan Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Lisesi Almanca 180 488,688  0,06 

https://www.youtube.com/watch?v=8aW1uZHhJig&t=7s
https://ielsanal.com/
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                    ÇAPA FEN LİSESİ 

ADRES:   Molla Gürani Mahallesi Millet Caddesi No:114 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 532 42 52  

              Fax: 0212 524 03 83 

              Web: http://capa.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz İstanbul il merkezi ve Fatih ilçe merkezinde bulunmaktadır . Okulumuza raylı sistem-

lerden T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı (Çapa İstasyonu 100 metre) ve M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı 

Metrosu (Fatih Emniyet İstasyonu - 450 metre) ile kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca okulumuz önünden ge-

çen İETT otobüs hatlarını kullanarak da okulumuza ulaşım sağlanabilir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır.  

 

ALANLAR:  Okulumuzda fen alanı/sayısal ağır lıklı alan bulunmaktadır . (Üniversite seçiminde tercih edilen 

bölümler Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Mühendislik, Temel Bilimler ağırlıklı olmaktadır.) 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: İstanbul’da, 16 Mart 1848 tarihinde ilk Darülmuallimin (Erkek Öğretmen 

Okulu), Padişah I.Abdülmecid döneminde Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde eğitim öğretime başlamıştır.  

2014 yılında Çapa Fen Lisesi adını alan okulumuz, gündüzlü ve yatılı şekilde eğitim öğretimine devam etmektedir. 

Eğitim binası, kız-erkek öğrenci pansiyonları, spor salonu ve müştemilatların bulunduğu geniş bahçeli bir kampüs 

durumundadır.  

Okulumuz TÜBİTAK projeleri, bilim olimpiyatları, sportif faaliyetler gibi alanlarda önemli başarılar sağlamaktadır. 

Ayrıca sosyal-kültürel faaliyetler ve öğrenci kulüpleri konusunda da oldukça aktif olan okulumuzda; yurtdışı bağlan-

tılı E-twinning, Erasmus, Almanya ile yürütülen PASCH projesi gibi projeler yürütülmektedir. 

Tecrübeli ve çalışkan eğitim kadrosu, başarılı öğrencileri ile Türk Milli Eğitimi’nin gururu olarak eğitim-öğretimini 

sürdürmektedir.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır .  
 

  2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:         

@1848capafenlisesi   

@capafenlisesi 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Fen Lisesi İngilizce 150 473,4353  0,30 
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CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Molla Fenar i Mah., Bab-ı Ali Cad. No:1 34120 Fatih/İstanbul  

 

İLETİŞİM:  0212 522 18 97 

 Fax:  0212 526 11 49 

 Web: https://cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Çemberlitaş Tramvay Durağı ile Sirkeci Marmaray Durağı yakınında bulunmakta-

dır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve  karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR:  Okulumuzda öğrenciler imiz tarafından sayısal ve eşit ağır lık olmak üzere iki alan tercih edil-

mektedir. Okulumuz sayısal derslerinin ağırlıkta olduğu bir okuldur, eşit ağırlık derslerini tercih eden öğrencilerle 

yalnızca bir sınıf açılabilmektedir. Mezun öğrencilerimiz ağırlıklı olarak tıp ve mühendislik gibi bölümleri tercih 

etmektedirler. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  1850 yılında Bezmiâlem Sultan tarafından kurulmuştur. Eski adı Valide 

Mektebi olan kurum Türkiye'nin ilk sivil lisesidir. Eğitimine 1911-1933 yılları arasında İnas İdadisi, 1933-1983 

yılları arasında ise Türkiye'nin ilk kız lisesi unvanıyla İstanbul Kız Lisesi olarak devam edilmiştir. 1983 yılında 

Almanca öğretim yapan Anadolu lisesi statüsü kazanmış ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıyla karma eğitime geçil-

miştir. Almanca eğitimi her aşamada sertifikalandırılmaktadır. Öğrenciler hazırlık sınıfında A2, 10. sınıfta B1, 12. 

sınıfta ise C1 (DSD-Stufe ll) sınavına girerek sertifika almaya hak kazanırlar. Öğrenciler hazırlık sonrasında deği-

şim programlarına katılabilmektedirler. 

Calfest, Calrov, MUN, G20, Sporfest, Havacılık, Münazara, Kısacal vs. gibi birçok  sosyal kulüp etkin olarak ça-

lışmaktadır. Akademik alanda da okulun birçok başarısı mevcuttur, matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji 

olimpiyatlarına katılım sağlanmaktadır.  

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi sınavla öğrenci almaktadır .  

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:     
 

cal.1850  

cal1850resmi 

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Lisesi Almanca 150 472,5563 0,32 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bezmi%C3%A2lem_Sultan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Valide_Mektebi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Valide_Mektebi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_K%C4%B1z_Lisesi
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      VEFA LİSESİ 

 

ADRES:   Kaldendarhane Mahallesi Dede Efendi Caddesi No:5 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 527 38 72  

            Web:  www.vefalisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Vezneciler  Metro Durağından 2 dakika, Laleli Tramvay Durağından 5 dakika, Vefa 

Otobüs Durağından 10 dakika yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR:  Okulumuz 1 yıl İngilizce hazır lık olmak üzere 5 yıl eğitim vermektedir . 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz köklü bir  geçmişe sahip, “bilim, sevgi ve hoşgörü” ilkeleri 

doğrultusunda eğitim veren, hem akademik başarı hem de öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini des-

tekleyen bir eğitim kurumudur. Kendine özgü etkinlikleri ile eğitim hayatına katkılar sunmaktadır (Kemal Sunal 

Kültür Sanat Ödülleri, Sporfest, Bahar Çayı, Boza Günü, Rozet Töreni, Kariyer Günü). 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır .  

           

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@vefalisesi_sultanisi        

@vefasultanisi 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Lisesi İngilizce 150 452,4417  1,01 
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PERTEVNİYAL LİSESİ 

 

ADRES:  İskenderpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvar ı No:1 34091 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 635 20 72 

             Web: pertevniyallisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM: Okulumuz Aksaray ve Yenikapı metro duraklar ına, Yenikapı Marmaray durağına, Aksaray Tram-

vay durağına ve otobüs duraklarına yürüme mesafesindedir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır.  
 

ALANLAR:  Okulumuz Proje Anadolu Lisesi statüsündedir . Öğrenciler imiz 10. Sınıf bitiminde seçmeli dersle-

rini farklı alan türlerine göre belirleyebilmektedir.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz 6 Nisan 1872’de eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Adını 

Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın isminden almaktadır. Pertevniyal Valide Sultan kendisi adına 

cami, çeşme ve kütüphane yaptırmış yanına ise eşi Sultan II. Mahmut adına okul yaptırmıştır.  Okulumuz 2015 yılın-

dan beri proje okulu olarak eğitimine devam etmektedir. Okulumuzun eğitim süresi 2021 yılından itibaren Hazırlık + 

4 yıl olmak üzere 5 yıldır.  Pertevniyal Lisesi, öğrencilerin akademik gelişimlerine destek vererek üniversite giriş sı-

navlarında başarı sağlamalarının yanı sıra münazara, robotik ve kodlama, spor ve sanat alanlarında da geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu hedefler kapsamında TÜBİTAK projeleri, bilim olimpiyatları, E-twinning, Erasmus projeleri ve 

Uluslararası İlişkiler Çalıştayı - Orta Doğu Konseyi, DNA günü gibi etkinlikler düzenlenmektedir.  1872’ye uzanan 

köklü bir geleneğe sahip Pertevniyal Lisesinin başarılı eğitim kadrosuyla geleceğinizi inşa etmeye hazır olun ve bu 

farklılığı  yaşayın çünkü Pertevniyalli Olmak Ayrıcalıktır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@pertevniyallisesi                     @pertevniyallisesi                         @pertevniyal 

Pertevniyallisesi                          pertevniyaltanitim@gmail.com 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Lisesi İ ngilizce 150 447,73 1,24 

mailto:pertevniyaltanitim@gmail.com
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ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Millet Caddesi Derviş Paşa Sokak No:1 Çapa Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 632 02 66  

            Web: http://sehremini.meb.k12.tr  

 

ULAŞIM:  Okulumuza metrobüs  ile aktarmalı olarak ulaşılabildiği gibi tramvay, otobüs, metro aracılığı ile 

de ulaşım sağlanabilmektedir. Okulumuzda servis  imkanı da bulunmaktadır. 

 

 ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır. İngilizce hazırlık olmakta olup eğitim 

öğretim süresi 5 yıldır. 

 

ALANLAR:   Okulumuzda sayısal, eşit ağır lık istenir se dil ağır lıklı bölümler i açılmaktadır . Sözel ağır lıklı bö-

lüm açılmamaktadır. Mezunlarımız üniversiteye girişte alan zorunluluğu olmadığı için istediği bölümü seçebilirler. 

Üniversite sürecinde öğrencilerin en çok tercih ettikleri bölümler tıp fakültesi başta olmak üzere Sağlık, Mühendislik, 

Hukuk, Psikoloji vb. olmaktadır.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Proje okulu olan okulumuzda TUBİTAK proje çalışmalar ı, Erasmus 

faaliyetleri, yarışma ve etkinlikler yapılmaktadır. Basketbol, voleybol, futbolda takım çalışmalarında diğer spor dal-

larında ise bireysel çalışmalarda öğrencilerimiz bol miktarda ödül almışlardır. Satranç, müzik resim çalışmaları, atöl-

yeleri mevcuttur. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   Okulumuz merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

   2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 
 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

 

@ŞehremniAndLs 

 @sehremini1970 

@SehreminiAndLs                                

@SehreminiandLs 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu  

Lisesi 

İngilizce (Birinci)  

Almanca (İkinci) 
120 437,636  1,84 
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     ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ  

 

ADRES:  Yeniçer iler  Cad. Evkaf Sok. No:10 Çember litaş/Fatih/İstanbul  

 

İLETİŞİM:   0212 516 4088 

            Web: cemberlitasanadolu.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  T1 Tramvay hattı kullanılarak Çemberlitaş durağında inip, Kuveyt Türk Bankasının sokağından 

girildiğinde 100 metre sonra okulumuza ulaşım sağlanabilmektedir. 

 

 ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli  ve karma eğitim uygulanmaktadır. Okulumuzda  hazırlık + 4 yıl eğitim 

verilmektedir. 2 sınıf İngilizce, 2 Sınıf Almanca Hazırlık Sınıfına öğrenci alınmaktadır.   

 

ALANLAR: - 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Eğitim süresi 5 yıl olan Çemberlitaş Anadolu Lisemizde kayıt olan  

tüm öğrencilerimizin 4 yıllık lise öğrenimleri öncesi Hazırlık Sınıfı okumaları esastır. İki dilde eğitim yapan okul 

muzda hem Almanca hem İngilizce Hazırlık sınıfı uygulaması vardır . İngilizce ve Almanca düzenlenen sosyal       

aktiviteler ile dil öğretiminde de öncü ve örnek olan okulumuzda hazırlık sınıfı dil eğitimi sonrası öğrencilerimize 

uluslararası programlarda eğitim alternatifleri sunma hedefindeyiz. 

 

 YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır . 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@cemberlitas.al   

@CemberlitasAnadoluLisesi 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Lisesi İngilizce 60 433,3194  2,15 

Anadolu Lisesi Almanca 60 428,5192 2,53 
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MERKEZİ YERLEŞTİRME 

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

ANADOLU İMAM HATİP  

LİSELERİ 
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      ULUSLARARASI FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

ADRES:   Ali Kuşçu Mah. Darüşşafaka Cad. Darüşşafaka Ön Sok. No:2 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 491 21 99          

             Fax: 0212 491 17 43 

             http://ufsm.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz İstanbul/Fatih  Merkeze ve Fatih Camine 150 metre uzaklıkta olup Eski Darüşşafaka 

Lisesi, Fatih Fevzi Paşa Caddesinden, Yavuz Selim Çıkışından okulumuza ulaşım sağlanabilmektedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli eğitim uygulanmakta olup yalnızca erkek öğrencilerden oluşmaktadır .  

 

ALANLAR:  Okulumuzda yaklaşık 60 ülkeden öğrenci eğitim görmektedir . Türk öğrenciler  için Fen ve Sos-

yal Bilimler Lisesi müfredatı, uluslararası öğrenciler için Anadolu İmam Hatip Lisesi müfredatı (Yurt dışından gelen 

öğrencilere özel) uygulanmaktadır.  Fen Bilimleri alanından mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin tıp, mühendis-

lik, mimarlık, diş hekimliği vb. alanları tercih ederken, Sosyal Bilimler alanından mezun olanlar hukuk, siyaset bili-

mi, iktisat, işletme, tarih, sosyoloji vb. bölümleri tercih etmektedirler.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz bir  proje okuludur . TeknoFSM takımımız mezun öğrenci-

lerimizin rehberliğinde birçok ödüllü projeye imza atmıştır. Pulsotizm, ışığa  duyarlı güneş paneli, kandaki şekeri 

ölçen saat, basamakları çıkabilen engelli aracı. Okulumuzda her yıl üç dergi bir gazete çıkarılmaktadır. Tübitak 4006 

kapsamında her yıl bilim şenliği düzenlenmekte ve okulumuz yaklaşık 25-30 proje ile sergi yapmaktadır. Sanat, spor, 

kültürel faaliyetlerde öne çıkan başarılı projeler gerçekleştirilmektedir.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuza Türk öğrenciler  merkezi yer leştirme ile alınmaktadır . Uluslararası 

öğrencilerimiz ise ülkelerinde yapılan mülakat ve çeşitli elemelerden geçerek okulumuzda okumaya hak kazanmak-

tadır.  

        2021 yılına ait okul bilgileridir. 

       
 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@uluslararasifsm        @ufsm_aihl 

@ufsm_aihl        @ufsm aihl 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu İmam  

Hatip Lisesi 
İngilizce 60 383,49 8,04 

http://ufsm.meb.k12.tr/
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İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
 

ADRES:  Balat Mahallesi Teyyareci Selahattin Sok. No:1 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0 212 631 60 22    

               Fax: 0 212 631 39 56    

              Web: http://istanbulihl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Fatih İlçe Merkezi´ne 10 dakika Büyükşehir  Belediye Binası´na 15 dakika uzaklıktadır .                     

Eminönü’nden 90, Beyazıt’tan 90-B ile okula ulaşım sağlanabilir.   

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda erkek öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR:  Okulumuz Fen Sosyal Bilimler  Proje okuludur . Öğrenciler  Fen Bilimler i ve Sosyal Bilimler  ala-

nında eğitim yürütmekte olup İngilizce Hazırlık, Arapça Hazırlık ve Hafızlık Projesi olmak üzere toplam 3 farklı 

programda öğrenci kabul edilmektedir. Okulumuzu tamamlayan öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 

birçok farklı bölümlere yerleşmektedir. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuz Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi olup açıldığı günden bu yana 

başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemize birçok devlet adamı, alim ve mütefekkir 

yetiştirmiş olup, ülkemize sayısız değerler kazandırmıştır. 2017 yılında yenilenen ve toplamda 10.000 m2 yeni kam-

püsüyle geniş imkânlara kavuşmuştur. Modern eğitimin tüm imkânlarını sunan okulumuz, 42 seçkin eğitimci ile 502 

öğrenciye eğitim vermektedir. Kültür, sanat, spor, teknoloji, münazara gibi birçok dalda düzenlenen yarışmalarda 

sayısız ödül ve derece alan okulumuz yarınlara emin adımlarla yürümekte ve sağlam nesiller yetiştirmeye devam 

etmektedir.    

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  İngilizce Hazır lık, Arapça Hazır lık ve Hafızlık Programlar ına sınavla merkezi 

yerleşmeye göre öğrenci alınmaktadır.   

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

Okulumuza ait resmi sosyal medya hesaplarına @İstanbulRTEİHL üzerinden ulaşabilirsiniz.  

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

İngilizce Hazırlık İngilizce 30 380 8,55 

Arapça Hazırlık Arapça 30 364 11,37 

Hafızlık Projesi İngilizce 30 318 21,81 

http://istanbulihl.meb.k12.tr/


21 

 

 

 

 

 
 

 

           FATİH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

ADRES:  Balat Mah. Darüşşafaka Cad. No:54 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0212 523 37 06    

             Fax: 0212 524 50 62 

            Web: Fkl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Fatih Yavuz Selim caddesinden Çarşamba Mevkiine (Fatih Camiine yakın – Çarşamba 

Pazarının  başlangıcında) olan alanda bulunmaktadır. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda sayısal, sözel, eşit ağır lık ve dil  alanlar ı bulunmaktadır . 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Fatih Kız Lisesi ' Fatih Erkek Ortaokulu ' adı ile 1936-1937 öğretim yılı 

başında Fatih Çarşamba semtindeki Beyceğiz Caddesi üzerinde yer alana Abdülhamid 'din ders vekillerinden Asım 

Efendi'ye ait 170 odalı ahşap konakta öğretime başlamıştır. 1949-1950 Öğretim yılında kapatılan 'Cumhuriyet Kız 

Lisesi'nin ortaokul öğrencilerini bünyesine alan Fatih Kız Ortaokulu 1949-1950 öğretim yılından itibaren daha geniş 

bir öğrenci kadrosu ile eğitime ve öğretime devam etmiştir. 1951-1952  Öğretim yılında genişleyen öğrenci kadrosu 

ile Konağa sığmayan Fatih Kız Ortaokulu Ahmet Rasim Ortaokulu binasına taşınarak çift öğrenime başlamıştır.1957

-1958 öğretim yılından itibaren 'Lise' olan Fatih Kız Ortaokulu 1959-1960 Öğretim yılında 'Fatih Kız Lisesi' adıyla 

bugünkü yeni binasına taşınmıştır. Darüşşafaka Caddesindeki Fatih Kız Lisesi, ilk 'lise ' mezunlarını 1960-1961 öğ-

retim yılı sonunda vermiştir.  Okulumuzda Fen ve Sosyal Bilimler Proje veya Programı uygulaması kapsamına alın-

mıştır. 2019-2020 öğretim yılında Geleneksel ve çağdaş Görsel Sanatlar uygulayan proje sınıfları eklenmiştir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuzda Fen ve Sosyal Proje sınıflar ı merkezi yer leştirme ile öğrenci almakta-

dır. Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar sınıfları ise yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@FATİH KIZ AİHL                                              

@fatihkizihl 

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 

İngilizce 90 323,1615   20,44 
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MERKEZİ YERLEŞTİRME  

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

MESLEKİ VE TEKNİK  

ANADOLU LİSELERİ 
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SULTANAHMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Küçük Ayasofya Mah. Kadırga Meydan, No:7, Kadırga Polis Karakolu Arkası  Fatih/ İstanbul 

(Okulumuz geçici bir süre Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında eğitim-öğretime devam etmekte-

dir.) 

 

İLETİŞİM:  0212 517 43 43 

            Web: https://sultanahmet.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM:  Çemberlitaş´tan Tramvay, Beyazıt´tan veya sahilden otobüs ile ulaşım sağlanabilir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır.  
 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda bilişim teknolojiler i, makine teknolojiler i, elektr ik ve elektronik 

teknolojileri, grafik ve fotoğraf teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı alanları bulunmaktadır.  

 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalı  Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) Dalı 

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı 

 

Bu bölümde, her türlü makineyi ve makinenin parçasını tasarlayabilen, tasarımının üretim resimlerini bilgisayar 

ortamında iki veya üç boyutlu olarak çizebilen, bütün el aletleri ve talaşlı imalat tezgâhlarını kullanarak, makine 

ve parçalarını üretebilen, bu makinelerin tamir ve bakımını yapabilen sektörün ihtiyacı olan nitelikli elamanları, 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olan öğrenciler  yetiştirilir. 

 

Bu bölümden Ek Puanla Geçilecek 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulunda Alanlar: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi   Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 

Döküm       Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Endüstriyel Kalıpçılık     Gemi Makineleri İşletme 

Görsel İletişim      Grafik Tasarım 

İş Makineleri Operatörlüğü    İş Sağlığı ve Güvenliği 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği    Kaynak Teknolojisi 

Makine       Makine, Resim Konstrüksiyon 

Mekatronik      Metalurji 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği  Oto Boya ve Karoseri 

Otomotiv Teknolojisi     Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik    Sondaj Teknolojisi 
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Tahribatsız Muayene     Tarım Makineleri 

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Üretimde Kalite Kontrol 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Endüstri Ürünleri Tasarımı 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 

Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı 

Elektrik -Elektronik Alanı tüm sanayideki mesleki branşların gelişmesini sağlayan, kendi alanımız paralelinde bil-

gisayar,  enerji, soğutma ve iklimlendirme gibi yan alanların temelini oluşturan, oldukça geniş iş yelpazesi olan, 

zevkli ve üretken bir sektördür. Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. 

işletmelerdeki  elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim 

ve öğretim verilen daldır. 

 

Ek Puanla Geçilecek 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulunda Alanlar: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

Elektrik        Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 

Elektrikli Cihazlar Teknolojisi     Elektromekanik Taşıyıcılar 

Elektronik Haberleşme Teknolojisi    Elektronik Teknolojisi 

Enerji Tesisleri İşletmeciliği     Grafik Tasarım 

İş Sağlığı ve Güvenliği      Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

Mekatronik       Mobil Teknolojileri 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği   Otomotiv Teknolojisi 

Radyo ve Televizyon Teknolojisi    Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

Uçak Teknolojisi 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 

Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan ağ 

işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veritabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliliklerini ka-

zandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.  

Web Programcılığı Dalı 

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve pro-

gramlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilir. 

İş Olanakları: 

Bilişim Teknolojileri Alanından mezun öğrencilerimiz bilgisayar firmalarında veya büyük işletmelerde teknisyen, 

web tasarımcı, müşteri temsilcisi gibi mesleklerde istihdam edilmektedir.Kullanıcı arayüzüne sahip uygulama ve 

veritabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum 

ve kuruluşlarında; web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan 

yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.   

Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunu Öğrencilerin Yerleşebileceği Önlisans(2 Yıllık) Programları: 

Basım ve Yayın Teknolojileri    Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Bilgi Güvenliği Teknolojisi    Görsel İletişim 

Bilgi Yönetimi      İnternet ve AğTeknolojileri 
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Bilgisayar Operatörlüğü     Mobil Teknolojileri 

Bilgisayar Programcılığı    Pazarlama 

Bilgisayar Teknolojisi     Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  

 

 

GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 

Grafik Dalı 

Günümüzde mesleki eğitim, her yaşta ve her düzeyde bireye yönelik olarak her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini 

sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere 

sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik ve Fotoğ-

raf alanı ile bireylere, öncelikle temel bilgileri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan 

insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeter-

liklerini kazandırmak hedeflenmiştir. 

İş Alanları: 

 1- Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, 

2- Grafik tasarım stüdyolarında, 

3- Reklam ajanslarında, 

4- Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları, 

5- Fotoğraf stüdyoları, 

6- Fotoğraf laboratuarları, 

7- Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler. 

 

Ek Puanla Geçilecek 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulunda Alanlar: 

Basım ve Yayın Teknolojileri    Basın ve Yayıncılık 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Endüstriyel Cam ve Seramik    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 

Görsel İletişim      Grafik Tasarımı 

Halıcılık ve Kilimcilik     Marka İletişimi 

Mimari Dekoratif Sanatlar    Reklamcılık 

Seramik ve Cam      Seramik, Cam ve Çinicilik 

 

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM ALANI 

İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 

Tanımı: Mobilya ve iç mekân ressamlığı, meslek elemanının sahip olduğu iç mekân elemanlarını tasarlama yerleşimlerini 

planlama ve bilgisayarla çizme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. 

Amacı: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân tasarımı mesleğinin gerektirdiği iç mekân yerleşim-

lerini planlama ve bilgisayarda çizme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi 

 

Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı 

Tanımı: Mobilya ve iç mekân ressamlığı, meslek elemanının sahip olduğu iç mekân elemanlarını tasarlama yerleşimlerini 

planlama ve bilgisayarla çizme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. 

Amacı: Mobilya ve iç mekân tasarımı alanında mobilya ve iç mekân tasarımı mesleğinin gerektirdiği iç mekân yerleşim-

lerini planlama ve bilgisayarda çizme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi 
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Ek Puanla Geçilecek 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulunda Alanlar: 

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Eser Koruma 

Görsel İletişim     İç Mekân Tasarımı 

Mimari Dekoratif Sanatlar·   Mimari Restorasyon 

Mobilya ve Dekorasyon    Ormancılık ve Orman Ürünleri 

Oto Boya ve Karoseri 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binalar  çok eski 

bir geçmişe sahiptir. Bizans İmparatorluğundan bu yana çeşitli amaçlarla kullanılan bu kompleks yerleşke okul 

olarak kullanılma statüsüne ilk kez XVIII. yüzyılda III. Selim zamanında 4 Eylül 1868’de Mithat Paşa tarafından 

"İslah-i Sanayi Mektebi" adıyla kavuşmuştur. O zamandan bu yana çeşitli isimlerle işlevini sürdüren okul, 2014 

Yılındaki son düzenlemelerle "Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" adı ile eğitim öğretime devam et-

mektedir. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde ürettiği maskelerle önemli bir ih-

tiyacı gidermiştir ve üretime devam etmektedir. Robot projesi ile pek çok teknoloji festivaline katılmış ve ödüller 

almıştır.   

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:    Okulumuz merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır. Anadolu Teknik Prog-

ramında yer alan “elektrik elektronik teknolojisi” ile “makine ve tasarım teknolojisi” alanlarına merkezi yerleştirme 

ile öğrenci alınırken diğer alanlar yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır. 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: Okulumuzun sosyal medya hesaplar ı bulunmamaktadır . 

Okul Türü Bölüm Adı Yabancı Dil 2021 Kontenjanı 
Taban Puanı/

OBP Puanı 

Yüzdelik 

 Dilimi 

Anadolu Meslek 

Programı 
Bilişim Teknolojileri İngilizce 68 50* -  

Anadolu Meslek 

Programı 

Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi 
İngilizce 34 50* -  

Anadolu Meslek 

Programı 
Grafik ve Fotoğraf İngilizce 30 50* -  

Anadolu Meslek 

Programı 
Makine Teknolojisi İngilizce 34  50* -  

Anadolu Meslek 

Programı 

Makine ve Tasarım 

Teknolojisi 
İngilizce 102 50* -  

Anadolu Meslek 

Programı 

Mobilya ve İç Mekan 

Tasarımı 
İngilizce 34 50* -  

Anadolu Tek-

nik Programı 

Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi 
İngilizce 30 238,9600 52,27  

Anadolu Tek-

nik Programı 

Makine ve Tasarım 

Teknolojisi 
İngilizce 30 232,5180  62,29 
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CAĞALOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
 

ADRES:  Alemdar Mahallesi Çatalçeşme Sokak No:9 Fatih / İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 522 81 72 

            Faks: 0212 522 02 19 

            Web: https://cagaloglumtal.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuza en yakın duraklar şöyledir: Sultanahmet Durağı (Tramvay), Cankurtaran Durağı (Tren),         

Beyazıt Durağı (İETT) , Sirkeci Vapur İskelesi (İstanbul Şehir Hatları). Okulumuz Sultanahmet tramvay durağına  

60 mt. mesafede bulunmaktadır. Ayrıca Sirkeci Marmaray durağında inilerek de okulumuza ulaşım sağlanabilmekte-

dir. Bir diğer alternatif olarak da otobüslerle Beyazıt son durağında inildiğinde 10 dk. yürüme mesafesinden sonra da 

okulumuza ulaşılabilmektedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda kız öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda bulunan bölümler imiz:  

          - Grafik ve Fotoğrafçılık 

          - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

          -Bilişim Teknolojileri 

 

Bu bölümleri bitiren öğrencilerimiz işyeri açma belgesi ile kendi işyerlerini açabilmektedir. Lise mezunu olarak alan-

larında çalışabilmekte ya da lise KPSS’ye hazırlanarak lise mezunu devlet memuru olarak atanmayı deneyebilmekte-

dirler. Öğrencilerimizin alanlarının devamı olarak üniversite sınavına hazırlanarak tercih edebilecekleri bölümler ise 

şunlardır: 

 

Bilişim Teknolojileri 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için ayrılan kontenjanlar (M.T.O.K.)(4 yıllık) 

(Bu bölümler için gerekli puan türü SAY puan türüdür.) 

 

Adli Bilişim Mühendisliği(M.T.O.K)    Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K) 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.)   Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)   Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) 

Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.) 
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İki yıllık bölümler: 

(Bu bölümler (2 yıllık/ön lisans) yerleştirilmede TYT puanı kullanılacaktır.) 

 

Bilgisayar Operatörlüğü     Bilgisayar Programcılığı 

Bilgisayar Teknolojileri     Bilgi Yönetimi 

Bilişim Güvenliği Teknolojisi    Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Dijital Fabrika Teknolojileri    E-ticaret ve Pazarlama 

Grafik Tasarımı      İnsansız Hava Aracı Teknoloji ve Operatörlüğü 

İnternet ve Ağ Teknolojileri    Mobil Teknolojileri 

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği   Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri 

Web Tasarımı ve Kodlama    Yeni Medya ve Gazetecilik 

 

Bu bölümler (2 yıllık/ön lisans) yerleştirilmede TYT puanı kullanılacaktır. 

 

Grafik okuyan öğrencilerimizin,  

(Bölümler için istenen puan türleri yanlarında yazmaktadır. Öğrenim süreleri 4 yıldır.) 

 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY              

Görsel Sanatlar (M.T.O.K.)  SÖZ 

Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) EA 

 

Aşağıdaki bölümler ise iki yıllık programlardır. İki yıllık (ön lisans) programları için istenen puan türü TYT’dir. 

 

Basım Yayın Teknolojileri    Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon   Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Endüstriyel Cam ve Seramik    E-Ticaret ve Pazarlama 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık    Grafik Tasarımı 

Halıcılık ve Kilimcilik     Marka İletişimi 

Medya ve İletişim     Mimari Dekoratif Sanatlar 

Reklamcılık      Seramik, Cam ve Çinicilik 

Web Tasarımı ve Kodlama    Yeni Medya ve Gazetecilik 

Ambalaj Tasarımı 

 

Grafik bölümleri öğrencilerimiz aldıkları mesleki eğitim derslerinin katkısı ile Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı özel 

yetenek sınavları ile öğrenciler alan bölümlerin özel yetenek sınavlarına başvurabilmektedir (Resim, grafik, seramik 

vb.).  

 

Ayrıca eğitim fakültesine bağlı resim-iş öğretmenliğinin özel yetenek sınavlarına da başvurabilmektedirler. Bu bö-

lümler 4 yıllık program uygulayan bölümlerdir.  
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Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün ek puan alabildiği iki yıllık (ön lisans)  

bölümler: 

Ağız ve Diş Hastalığı     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Çağrı Merkezi Hizmetleri    Emlak Yönetimi 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşletme Yönetimi     Kooperatifçilik 

Nüfus ve Vatandaşlık     Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik   Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 

 

*Bu bölümlere yerleştirmede TYT puanı kullanılacaktır. 

 

Pek çok bölüm ismi söylendi peki ben bunların hangi üniversitelerde olduğunu nasıl bileceğim derseniz            

https:yokatlas.yok.gov.tr/ sitesi Yükseköğretim Kurulunun resmi adresidir. Buradan yararlı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Tar ihi bir  binada hizmet veren 4 katlı okulumuzda engelli asansörü bu-

lunmaktadır. Okulumuzda üç müdür yardımcısı, 1 rehber öğretmen, toplam 25 öğretmen görev yapmaktadır. Okulu-

muzun öğrenci sayısı 248’dir. Okulumuzda bir hizmetli personel görev yapmaktadır. Okulumuzda 7 adet derslik, 1 

adet çok amaçlı derslik, 4 adet mesleki uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Grafik bölümlerimizce her yıl çalışma-

larının sergilendiği bir sergi yapılmakta, zaman zaman diğer bölümlerimiz yaptıkları çalışmalar ile etkinliklere katıl-

maktadır.  Okulumuzda sağlıklı beslenme üzerine çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   Okulumuzda Grafik ve Fotoğrafçılık bölümü merkezi yer leştirme ile öğrenci alır -

ken Bilişim Teknolojileri ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümleri ise yerel yerleştirme ile öğrenci al-

maktadır. 

 

   2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@CağaloğluMTAL 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı 
Taban Pu-

anı 
Yüzdelik 

Dilimi 
Bölüm Adı 

Anadolu Teknik İngilizce 30  215,1920 77,26 Grafik ve Fotoğrafçılık  

Anadolu Meslek İngilizce 34 (Dolmadı) 57,58 - Bilişim Teknolojisi  

Anadolu Meslek  İngilizce 34 (Dolmadı) 57,58 - 
Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı  

https://yokatlas.yok.gov.tr/
https://yokatlas.yok.gov.tr/
https://yokatlas.yok.gov.tr/
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KADIRGA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Küçük Ayasofya, Kadırga Meydan No7, 34122 Kadırga Polis Karakolu Arkası Kadırga,  

                 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 517 43 43   

             Fax: 0212 518 1983 

             Web: kadirga.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM: Okulumuz merkezden 3 km uzaklıkta bulunmaktadır .  Okulumuza Çember litaş´tan tramvay veya  

sahilden otobüs yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Bilişim Teknolojiler i, Elektr ik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolo-

jisi, Kuyumculuk Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı bölümleri bulunmaktadır. 

 

Bilişim Teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar  ve rekabet koşullar ı nedeni ile sürekli ve 

dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkele-

rin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla kü-

reselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması 

ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

Okulumuzda Yazılım Geliştirme dalının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilmektedir. 

 

Bilişim Teknolojisi Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Basım Ve Yayın Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi Yö-

netimi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital Fabrika Teknolojiler, E-Ticaret Ve Pazarla-

ma, Grafik Tasarımı, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü, İnternet Ve Ağ Teknolojileri, Mobil Tekno-

lojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Sahne Işık Ve Ses Teknolojileri, Web Tasarımı Ve Kodlama, Yeni 

Medya Ve Gazetecilik 

 

Bilişim Teknolojisi Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK) Programları: 

Adli Bilişim Mühendisliği  (MTOK)-SAY  Bilgisayar Mühendisliği  (MTOK)-SAY 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY  Biyomedikal Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)-SAY  Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY  Yazılım Mühendisliği (MTOK)-SAY 
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Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer  alan Elektr ik Tesisatlar ı ve Dağıtım Dalı, En-

düstriyel Bakım Onarım dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alan-

dır. Elektrik-elektronik sanayisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile 

sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile elektrik-elektronik sanayisi, stratejik 

bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmak-

tadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülke-

ler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. 

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Dijital Fabrika Teknolojileri, Elektrik, 

Elektrik Enerjisi Üretim- İletim Ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, 

Elektronik Teknolojisi, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, Grafik Tasarımı, Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, 

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi, 

Mekatronik, Mobil Teknolojileri, Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği, Otomotiv Teknolojisi, Radyo Ve 

Televizyon Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik Ve Elektronik, Sahne Işık Ve Ses Teknolojileri, Uçak Teknolojisi 

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK) Programları: 

Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK)-SAY  Bilgisayar Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY  Biyomedikal Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)-SAY  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY  Mekatronik Mühendisliği (MTOK)-SAY 

 

Kimya Teknolojisi alanı; rafiner i, petrokimya, lastik, çimento, boya, deter jan, kozmetik, tekstil, der i, ilaç, 

sağlık, gıda, seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım gibi endüstriyel sektörlerin üretim ve kalite 

kontrol analizleri ile AR-GE çalışmalarını yürütür. Bu amaç doğrultusunda gerekli üretim ve analizlerinin yapılma-

sını sağlayan Kimya Teknolojisi alanı, ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. 

Okulumuzda Kimya Laboratuvarı ve Proses dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veri-

len alandır. 

 

Kimya Teknolojisi Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Atık Yönetimi, Ayakkabı Tasarım Ve Üretimi, Biyokimya, Boya Teknolojisi, Deri Konfeksiyon, Deri Teknolojisi, 

Eczane Hizmetleri, Endüstriyel Cam Ve Seramik, Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, 

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Laboratuvar Teknolojisi, Madencilik Teknolo-

jisi, Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Polimer Teknolojisi, Rafineri Ve Petro-Kimya Teknolojisi, 

Seramik Ve Cam Tasarımı, Sondaj Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Üretimde 

Kalite Kontrol, Yağ Endüstrisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi 

Kimya Teknolojisi Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK)  Programları: 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Metalürji Malzeme Mühendisliği (MTOK)-SAY 
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Kuyumculuk Teknolojisi alanı; imalatı yapılacak olan takıyı tasar layan, ölçüler ini belir leyerek 

kâğıda aktarma ve üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alan-

dır. Kuyumculuk alanı, endüstrileşerek sanayideki yerini almış, tüm dünya ülkelerine ihraç ettiği kali-

teli takı ve mücevherleri dünya pazarlarında aranılan ürünler arasına sokarak Türk ekonomisine hatırı 

sayılır boyutta döviz girdisi sağlanmıştır. Dünya kuyumculuk sektöründe ikinci sırada olan ülkemiz, bu alandaki 

hızlı gelişimiyle dünya lideri olmaya adaydır. Günümüzde altın; kolay işlenebilirliği, aşınmaması, elektriği ve ısıyı 

kolay iletmesi gibi özellikleriyle elektronik, iletişim, havacılık ve ilaç sanayisinde çokça kullanılmaktadır. Ayrıca 

alerji yapmadığı için tıp alanında da altından yoğun bir biçimde yararlanılmaktadır. 

 

Kuyumculuk Teknolojisi Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Kuyumculuk Ve Takı Tasarımı, Mermer Teknolojisi 

 

Kuyumculuk Teknolojisi Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK)  Programları 

Görsel Sanatlar (MTOK)-SÖZ 

 

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 tezgâhla-

rında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve 

prototiplerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Makine Teknolojisi alanı 

ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Tasarım ve üretim yapan her sektöre hitap eder. Gelişen teknoloji ve üre-

tim teknikleri tasarım ve üretimde makinenin önemini artırmıştır. Getirisi ve katma değeri ile ekonominin lokomoti-

fi 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 stan-

dartlarına göre iyidir.  

Okulumuzda Bilgisayarlı Makine İmalatı ve Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dallarında eğitim verilmektedir. 

 

Makine Teknolojisi Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Dijital Fabrika Teknolojileri, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Döküm, 

Elektrik Enerjisi-Üretim-İletim ve Dağıtımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Hammaddeler İşleme Tekno-

lojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Grafik Tasarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, İş Sağlı-

ğı Ve Güvenliği, Kaynak Teknolojisi, Makine, Makine Resim Ve Konstrüksiyonu, Mekatronik, Mermer Teknoloji-

si, Metalürji, Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği, Otomotiv Gövde Ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Otomo-

tiv Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Silah Sanayi Teknikerliği, Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik, Son-

daj Teknolojisi, Tahribatsız Muayene, Tarım Makineleri, Tekstil Ve Halı Makineleri, Üretimde Kalite Kontrol 

Makine Teknolojisi Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK) Programları: 

Biyomedikal Mühendisliği (MTOK)-SAY  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)-SAY  Makine Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Mekatronik Mühendisliği (MTOK)-SAY  Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Otomotiv Mühendisliği (MTOK)-SAY 
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Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı; iç mekân yer leşimler ini planlama ve bilgisayar la 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 kazan-

dırmaya 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 çıka-

rır. Söz konusu ürünler ortaya çıkarılırken ahşap ve ahşap ürünlerinin yanı sıra boya, vernik, cam, plastik, çelik ve 

metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Okulumuzda Mobilya İç Mekân Ressamlığı dalında eğitim verilmektedir. 

 

Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön lisans Programları: 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Eser Koruma, İç Mekân Tasarımı, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, 

Mobilya Ve Dekorasyon, Ormancılık Ve Orman Ürünleri, Sahne Ve Dekor Tasarımı 

 

Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Mezunlarının Yerleşebilecekleri Lisans (MTOK) Programları: 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK)-SAY 

Görsel Sanatlar (MTOK)-SÖZ 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz 1976-1977 öğretim yılında üç bölüm halinde (Tesviye, Mobil-

ya, Elektrik) 20 Öğretmen (13 kültür, 7 meslek dersi) ve 240 civarında öğrenciyle Beyoğlu Endüstri Meslek lisesi-

nin ek binalarında eğitime başlamıştır. 1977-1978 Eğitim ve öğretim yılı başında yeni binalarında 490 öğrenci, 31 

öğretmen; 1978-1979 yılında 581 öğrenci, 38 öğretmen ile eğitimine devam etmiştir. Ayrıca okulumuz 1978-1979 

yılında 134 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. Okulumuzda depreme karşı 2008 yılında güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır, 2019 yılında da arka bahçede bulunan sahaya çok amaçlı kapalı spor salonu yapılmıştır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Anadolu Teknik Programı Kimya Teknolojiler i alanı merkezi yer leştirme ile öğ-

renci almaktadır. Anadolu Meslek Programı Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Kimya Tekno-

lojisi, Makine Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanları yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır. 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@kadirga_mtal 

facebook.com/mtalkadirga 

@kadirga_mtal 

Okul Türü 
Yabancı 

Dil 
2021  

Kontenjanı 
Taban 
Puanı 

Yüzdelik 
Dilimi 

Bölüm Adı 

Anadolu Teknik Programı İngilizce 30 194,92 92,36 Kimya Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı  Bilişim Teknolojileri İngilizce 
32 

(Dolmadı) 
59,40 - 

Anadolu Meslek Programı  Elektrik Elektronik Teknolojisi İngilizce 
52 

(Dolmadı) 
57,43 - 

Anadolu Meslek Programı  Kimya Teknolojisi İngilizce 
52 

(Dolmadı) 
69,20 - 

Anadolu Meslek Programı  Makine Teknolojileri  İngilizce 
32 

(Dolmadı) 
53,75 - 

Anadolu Meslek Programı  Mobilya ve İç Mekân Tasarımı  İngilizce 
192 

(Dolmadı) 
52,45 - 
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CAĞALOĞLU GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Alemdar  Mah. Çatalçeşme Sok. No:11 Cağaloğlu Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 511 21 21 

              Fax: 0212 511 57 57 

  Web: https://cgtsmtal.meb.k12.tr/  

 

ULAŞIM:  Okulumuz Sultanahmet tramvay durağına 50 mt. mesafede bulunmaktadır . Ayr ıca Sirkeci         

Marmaray durağında inilerek de okulumuza ulaşım sağlanabilir. Diğer bir alternatif olarak otobüslerle Beyazıt son 

durağında inildiğinde 10 dk. yürüme mesafesinden sonra da okulumuza ulaşım sağlanabilmektedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda Geleneksel Türk Sanatlar ı Alanı (Anadolu Teknik Program), Çocuk 

Gelişimi  Eğitimi Alanı (Anadolu Meslek Program), Moda Tasarım Alanı (Anadolu Teknik Program) bulunmaktadır.  

Okulumuzun birincil amacı Geleneksel Türk Sanatlarını aktarmak ve yaşatmak, kendi alanında uluslararası söz sahibi 

olmaktır. Okulumuz mesleki alanda yabancı dili iyi kullanabilen, sektöre yetiştirdiği insanlara marka haline gelen  ve 

ayrıca üniversiteye de öğrenci  göndermeyi hedefleyen bir kurumdur. Bu kapsamda kendi branşları ile ilgili öğret-

menlik bölümleri için de ek puan hakkına sahiptirler.   

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuzun  çeşitli projeler i ve başar ılar ı bulunmaktadır . 

"Avrupalı Tekstil İşletmelerinde Gerber Operatörlüğü Stajı" (2016-AB Erasmus Plus Projesi) "Erken Çocuklukta 

Özel Eğitim Uygulamaları Stajı" (2014-AB Erasmus Plus Projesi) Kitap Okuma Etkinliği Türk Edebiyatı Yarışması 

İl Birinciliği (Bilge MERAL) "Dilimiz Kimliğimizdir" Deneme Yarışması İlçe Üçüncülüğü  bulunmaktadır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır . 

 2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@gelenekselturksanatlari_mtal 

@istanbulmtal 

MEB CAĞALOĞLU GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu  

Meslek Programı 
İngilizce 60 226,0942  67,69 

https://cgtsmtal.meb.k12.tr/
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YEREL YERLEŞTİRME  

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

ANADOLU LİSELERİ 
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AHMET RASİM ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Atikali Mah. Nişanca Cad. No:44 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 524 11 67   

             Faks: 0212 531 89 90 

 Web: https://ahmetrasimanadolulisesi.meb.k12.tr  

 

ULAŞIM:  Okulumuz Emniyet-Fatih metro durağına 5 dk.; Yavuz Selim otobüs durağına da 1 dk. uzaklıkta              

bulunmaktadır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda ikili ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR:  Okulumuzda sayısal, eşit ağır lık ve dil sınıflar ı bulunmaktadır . 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  2016 yılında yeniden yapılan okulumuzda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 

itibarı ile ikili eğitim sistemi geçerli olup, 11. Sınıflar öğlen gurubu 9-10 ve 12. Sınıflarımız sabah gurubunda      

öğrenim görmektedirler. Okulumuzda birçok sanatsal, sportif ve kültürel etkinlik düzenlenmekte olup, okulumuz 

ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceler elde etmiştir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır .      

  

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@FatihARAL1938 

@aral_38  

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP  Puanı 

Anadolu Lisesi İngilizce 200 96,5 
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 FATİH GELENBEVİ ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Zeyrek Mah. Yesar izade Cad. Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi A Blok No: 33a Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 521 22 98  

            Web: https://gelenbevianadolulisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Fatih Cami Balat yönüne doğru yaklaşık 200-300 metre mesafede bulunmaktadır. Fatih 

Cami önünden geçen toplu taşıma araçlarıyla Marmaray Şehzadebaşı durağından yaklaşık 15 dakikalık yürüme ile; 

metro ile Aksaray ya da Emniyet-Fatih durağından yaklaşık 20-25 dakikalık yürüme ile gelinebilmektedir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR:  Okulumuzda sayısal, eşit ağır lık ve dil sınıfı bulunmaktadır . Liseyi bitirdikten sonra YKS sı-

navına giren öğrencilerimiz hedefledikleri bölümün başarı sıralamasını ve gerekli koşullarını  sağladıkları takdirde 

istedikleri bölüme yerleşebilmektedirler. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  113 yıldır  tar ihi bir  yer leşkede eğitim öğretim veren Gelenbevi birçok  

devlet adamı, öğretmen, sanatçı, yazar, şair, akademisyen, iş adamı yetiştirmiştir. Türk eğitimine önemli katkıları 

olan Gelenbevi Anadolu Lisesi köklü geçmişi ile bugünde öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Okulumuz  hak-

kında dergi park sitesi üzerinden “Osmanlı’dan Günümüze Bir Eğitim Kurumu: Gelenbevi Anadolu Lisesi” adında 

makale yayımlanmıştır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır .   

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: Okulun kullandığı sosyal medya hesabı yoktur .  

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Lisesi İngilizce 320 84,00 
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DAVUTPAŞA ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Cer rahpaşa, Koca Mustafapaşa Cad. No:120, 34098 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 585 32 16               

             Web: https://dpl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:   Okulumuz Cer rahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin tam karşısında bulunmaktadır . 35 numaralı 

İETT araçları ile okulumuza rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR:  Okulumuz genel lise türünde olup içer isinde sayısal eşit ağır lık, sözel ve dil alanlar ı bulun - 

maktadır. Bu bölümlere giden öğrenciler istedikleri 4 yıllık ve 2 yıllık alanlara yerleşebilirler.  

 

OKULUN GENEL   ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz  1485 yılında II.Bayezid' in Sadrazamı Davut Paşa tara- 

fından Sübyan Mektebi olarak kurulmuştur. İstanbul’un ilk Türk okuludur. 2013 yılından bu yana ise Anadolu 

Lisesi olarak varlığını sürdürmektedir. Okulumuz kurulduğu günden beri gerek akademik gerekse sportif ve          

sanatsal anlamda başarılarından daima söz ettirmiştir. 537. Yılımızda hedefimiz, gençlerin yeteneklerine ve ilgile-

rine uygun; nitelikli eğitim almalarını sağlamak ve kendini geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır .   

 

  2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 
 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@dpall485 

@dpall485 

Davutpaşa Anadolu Lisesi 

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Lisesi İngilizce 280 87,50 
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     YEDİKULE ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Yedikule Mahallesi Eğridut Sokak No:18 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 632 49 23 

             Fax:  0212 588 85 87 

             Web:  https://yedikuleanadolulisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Taksim, Beyazıt, Eminönü duraklar ından hareket eden 80T ve 80 numaralı otobüsler le son durak 

olan Yedikule’de inilerek okulumuza ulaşılabilir. Zeytinburnu otobüsleri olan 93T, 93M, 93 , 93C numaralı araçlar-

la Belgradkapı durağında inilebilir ve Belgradkapı sur kapısından geçerek kısa bir mesafe yürüyerek okulumuza 

ulaşılabilir. Minibüs ile; Topkapı´dan Zeytinburnu minibüslerine binerek Belgradkapı durağında inilebilir ve sur 

kapısından geçerek kısa bir mesafe yürüyerek okulumuza ulaşılabilir. Bakırköy´den Zeytinburnu-Yedikule minibüs-

lerine binerek Yedikule durağında inilebilir  Yedikule sur kapısından geçerek kısa bir mesafe yürüyüp okulumuza 

ulaşılabilir. Marmaray ile; Marmaray Kazlıçeşme durağında inilebilir Yedikule sur kapısından geçerek kısa bir me-

safe yürüyüp okulumuza ulaşılabilir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR: Okulumuzda Eşit Ağır lık ve Sayısal ağır lıklı bölümler  bulunmaktadır . 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuzda 55 öğretmen 25 derslik ve 1071 öğrenci bulunmaktadır . 

Okulumuzda tiyatro ve kısa film eğitim salonu bulunmaktadır. Her yıl kısa film ve tiyatro festivalimiz belirlediği-

miz bir kültür merkezinde yapılmaktadır. Okulumuzda bisiklet kulübümüz aktif olarak faaliyet yürütmekte ve iki 

haftada bir bisiklet etkinliği yapılmaktadır. Okulumuzda futbol. basketbol, voleybol takımları bulunmaktadır. Bu 

alanlarda aldığımız dereceler ve kupalar okulumuzda sergilenmektedir. Yedikule Anadolu Lisesi olarak amaca ulaş-

mak için hedeflerin bilinmesi gerektiği anlayışıyla geleceğini planlayan öğrenciler yetiştirmeye önem veriyoruz. 

Kendine güvenen, geleceğe güvenle bakan temel toplumsal değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi dikkate alıyo-

ruz. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yer leştirme esaslar ına göre öğrenci almaktadır .  

 

    2021 yılına ait okul bilgileridir.       

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@yedikuleanadolulisesi 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Lisesi İngilizce 200 82,5 

file:///C:/Users/FATİH%20RAM%203/Desktop/Lise%20Tanıtım%20Günleri/OKULLARIN%20SUNUMLARI/%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/yedikuleanadolulisesi.meb.k12.tr%0d
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YEREL YERLEŞTİRME  

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

ANADOLU İMAM HATİP  

LİSELERİ 
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NESLİŞAH KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

ADRES:  Karagümrük Mah. Keçeci Meydan Sok. No: 2 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 631 60 96   

             Fax: 0212 534 10 02 

             Web: https://neslisahkaihl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Vatan caddesi üzer inden geçen tüm otobüsler  ve metro ile okulumuza ulaşım sağlanabilmektedir . 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda kız öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda Sözel - Eşit Ağırlık – Sayısal ve Dil alanları tercih edilebilmektedir. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz bulunduğu konum itibar iyle ulaşımı kolay bir  noktadadır . 

Branş öğretmenleri ve rehberlik servisiyle genç ve eksiksiz bir öğretmen kadrosuna sahiptir. Okul binamız 2017 

yılında yeniden inşa edilerek 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete girdiğinden dolayı fiziki imkânlar açısından 

yeterli ve avantajlıdır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır . 

    

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

  

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@neslisahkaihl  

 @NeslisahAihl 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Arapça 110 75,00 
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      ŞEHİT TOLGA ECEBALIN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

ADRES:  Ayvansaray Mah. Yörük Sok. No:7 Fatih/İstanbul  

 

İLETİŞİM:  0 212 631 76 62  

            Web: https://sehittolgaecebalinkizaihl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuza 35D, 90 ve 90B ile son duraklarda inilerek yürüme ile veya Fevzipaşa caddesin-

den geçen tüm otobüslerle Şehit Yunus Emre Ezer durağında inilerek 15 dakika yürüme ile gelinebilir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda kız öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuz İmam- Hatip lisesidir. Mezunlar ilahiyat, hukuk, mühendislik, tıp, 

fen, edebiyat ve eğitim fakülteleri dahil bütün fakültelere girebilirler.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:   Okulumuz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vere-

cektir. Okulumuzda geziler düzenlenmektedir. Ayrıca İmam-Hatip liseleri arasında yapılan Hafızlık, Kur’an-ı 

Kerim’i güzel okuma ilahi söyleme gibi tüm yarışmalara katılım sağlanmaktadır. Bu yarışmalarda elde edilen 

dereceler de bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında öğrencimiz 3. olmuştur. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okul yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır .  

 

 2021 yılına ait okul bilgileridir.           

 

  

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@ IhoFatih  

@sehittolgaecabalin.kihl 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 120 55 

https://sehittolgaecebalinkizaihl.meb.k12.tr/34/10/765191/okulumuz_hakkinda.html
https://mobile.twitter.com/IhoFatih
https://instagram.com/sehittolgaecabalin.kihl?utm_medium=copy_link


43 

CİBALİ ŞEHİT İLHAN VARANK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
 
 

ADRES:  Molla Hüsrev Mah. Mehmethan Sok. No3-7/1 Vefa/Fatih/İstanbul   
 
İLETİŞİM:   0212 520 70 62  
   
            Faks:  0212 522 68 66  
  
            Web: www.cibaliaihl.meb.k12.tr  
 
ULAŞIM:  Okulumuz Taksim yönündeki Vefa otobüs durağına 150 mt. mesafede bulunmaktadır . Okulu-

muz tarihi Vefa Bozacısına 50 m. uzaklıkta  olup Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ile yan yana bulunmaktadır. Ak-

saray´dan Taksim ve Eminönü yönüne giden tüm otobüsler okulumuzun önünden geçmektedir. 

 
ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda erkek öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR:  - 

 
OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi 1936 yılından 

beri eğitim ve öğretimine devam eden tarihi bir okuldur. 85 yıllık eğitim-öğretim hayatı ve tarihiyle, iki dilde eği-

tim veren lisemiz, teknolojik olarak yenilikçi bir öğretimi benimsemiş, 2013 yılından itibaren eğitim-öğretim faali-

yetlerine Cibali Şehit İlhan Varank Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak devam etmektir. Okulumuzda Hafız-

lığı bitirenlere özel sınıf bünyesinde hafızlık tekrarları yapılmakta olup zengin kaynaklı kütüphanesi, bilgisayar 

laboratuvarı, halı sahası ve futbol okulu çalışmaları ile hem öğretim hem de sosyal etkinlikler bakımından öğrenci-

lerimize verimli bir eğitim öğretim ortamı sunmayı hedeflemekteyiz.  

 
YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır .  
 
 2021 yılına ait okul bilgileridir. 
 

 
SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

 

@cibali_ihl 

@cibaliaihl 

 Cibali-Şehit-İlhan-Varank-Anadolu-İmam-Hatip-Lisesi 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce-Arapça 160 50* 

http://www.cibaliaihl.meb.k12.tr
https://mobile.twitter.com/cibali_ihl/status/1475601538303279109?t=uqJzf_VOUs7i0O-gPJ_SkA&s=08
https://instagram.com/cibaliaihl?utm_medium=copy_link
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KOCAMUSTAFAPAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  

 

ADRES:   Kocamustafapaşa, Sancaktar  Hayrettin Sok. No:28, 34098 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 586 14 15 - 0212 585 28 06 

            Web: kocamustafapasaaihl.meb.k12.tr  

 

ULAŞIM:  Okulumuza Eminönü- Kocamustafapaşa (35) - Beyazıt- Kocamustafapaşa (35A) -Taksim- Kocamustafa-

paşa(35C) hattından geçen otobüslerle ulaşım sağlanabildiği gibi Taksim-Kocamustafapaşa arası çalışan dolmuşlarla 

da ulaşım sağlanabilmektedir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır.  
 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda eşit ağır lık- sayısal-sözel sınıflar mevcuttur. Öğrencilerimiz üniversite 

sınavında aldıkları puanlarına göre her bölümü tercih edebilme hakkına sahiptirler, herhangi bir engel yoktur.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından beri karma eğitim sistemine geçil-

miştir. Sınavsız sisteme tabii olarak eğitim öğretim gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm proje 

ve sosyal etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Hedefimiz vatana millete faydalı insan yetiştirmektir.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: 
  

Kocamustafapasa Aihl 

KocamustafapasaAihl 

@FatihKmpAihl                                                          

@kocamustafapasaihl                                                   

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu İmam 

Hatip Lisesi 
İngilizce 102 50 
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   ALİ NAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

 

ADRES:  Mevlanakapı Mah. Kalburcu Mehmet Camii Sok. No:21 Fatih/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 585 00 97 

            Web:  https://alinaraihl.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM: Okulumuz T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında Pazartekke durağında indikten sonra 2 dakikalık 

yürüme mesafesindedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda erkek öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda 9 ve 10. Sınıflar  eğitim görmekte olup bölümler  2022-2023 eğitim 

öğretim yılında açılacaktır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuzda “Ali Nar Kitap Okuyor” projesi hayata geçirilmiştir.     

Bütün okul her gün 1 saat kitap okumaktadır. Okulumuz her sabah Kur’an-ı Kerim okuyarak güne başlamaktadır. 

Okulumuz aynı zamanda İstanbul bölgesi 5. Grup Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasını koordine etmiştir. 

Okulumuzda satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Sınıf bazında oluşturulan okuma takımlarımız vardır. Sınıflar 

arası münazara yarışmaları düzenlenmektedir. Okulumuz adına düzenli çıkardığımız bir bültenimiz bulunmakta-

dır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz yerel yer leştirme öğrenci almaktadır .  

 

      2021 yılına ait okul bilgileridir. 

    
  

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@fatihalinaraihl 

 fatih.alinariho.7 

@FatihAliNarAiHL 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 125 50 

https://instagram.com/fatihalinaraihl
https://www.facebook.com/fatih.alinariho.7
https://twitter.com/FatihAliNarAiHL
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YEREL YERLEŞTİRME  

İLE ÖĞRENCİ ALAN  

MESLEKİ VE TEKNİK  

ANADOLU LİSELERİ 
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      SULTAN SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
 

ADRES:   Balat Mahallesi Sultan Selim Caddesi No:20 Fatih / İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 521 05 99 

              Fax : 0212 621 9858 

              Web: www.sultanselimkml.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Fatih ilçe merkezindedir . 90 ve 90B numaralı otobüs hatlar ı okulun 100 metre yakının- 

daki Çarşamba durağından geçmektedir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda kız öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR:  

1) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü: Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi  bilgi, beceri, tutum ve davranışla-

rın hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve  gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimleri-

ni  destekleyen (fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal), plan yapan,  uygulayan, insan ilişkileri ve 

empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve  hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukla-

rın  gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi  hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve 

ana dili etkinlikleri yapan, çocukları  tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, 

özel  yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte çalışma  alanı genişleyen bir meslektir. Kız 

meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı rehabilitasyon  merkezleri ve ço-

cuk kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev  yapmaktadırlar. Özel kreşlerde çalışan çocuk bakıcılarında kız 

meslek lisesi  çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünü bitirmiş olma şartı aranmaktadır.  Okulumuzdan mezun olan öğ-

rencilerimizden özel kreş ve anaokullarında çalışanlar mevcuttur.  

 

2) Moda Tasarım Teknolojileri Alanı: Moda tasar ımı toplumun farklı kesimler inde, özellikle genç neslin yeni-

lik ihtiyacını, daha doğru bir ifadeyle yenilikçilik (inovasyon); {yenileşim} arayışını karşılamak üzere oluşan endüs-

tirel tasarım alanıdır. Moda Tasarım Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştir-

mek amaçlanmaktadır. Serbest Moda Tasarımcısı olarak çalışılabilir. Özel kurumlarda Stilist, Styling ve Görsel Ta-

sarımcı olarak çalışabilirler. Moda ile ilgili alanlarda Blogger olarak çalışabilirler. Tekstil üzerine faaliyet gösteren 

firmaların Marka Yöneticiliğini yapabilirler. Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik ve 

öğretici eleman olarak çalışılabilirler. Üniversite ve yüksekokullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışabilirler. 
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3) Bilişim Teknolojileri Alanı: Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır  var  olan ancak günümüz-

de olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, 

gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yo-

lunda hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Halen 

başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan 

bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektö-

re ait işyerleri, internet üzerinden ticaret (e- ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel 

işyerleri de açabilirler. Meslek Liselerinden başarılı olarak mezun olan öğrenciler girecekleri üniversite sınavla-

rından (YKS) SAY- 1 puan türünde, 

 

 Bilgi Teknolojileri     Bilgisayar Öğretmenliği, 

 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği   Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

 Elektronik- Bilgisayar Öğretmenliği   Kontrol Öğretmenliği bölümlerine gidebilirler. 

 

 Veya EA- 1 puan türünde, 

Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler.  

 

Gidebileceği Meslek Yüksekokulu Bölümleri: 

Basım ve Yayın teknolojileri    Basın ve Yayıncılık 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama   Bilgi güvenliği teknolojisi 

(Örgün veya Uzaktan Eğitim) 

Bilgi yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim) Bilgisayar Operatörlüğü 

Bilgisayar Programcılığı    Bilgisayar teknolojisi 

Coğrafi bilgi sistemleri     Görsel iletişim 

Grafik Tasarımı     İnternet ve Ağ teknolojileri 

Mobil teknolojileri     Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği 

Sahne ve gösteri Sanatları teknolojisi 

 

Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları tak-

dirde yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. 

 

4) Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı: Otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumlar ı, ulaştır -

ma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip konuklara sunulduğu servis alanıdır. 

Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan mutfak dalı ile aşçı, pastacılık dalı ile pastacı, servis dalı ile ser-

vis personeli, hosteslik dalı ile host-hostes meslek elemanlarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veri-

len alandır. Okulumuzda bu dalların arasından mutfak dalı tercih edilip aşçı mesleğinin yeterlikleri kazandırmak 

hedeflenmektedir. Alanından mezun olan öğrenciler otellerde, restoranlarda, kafelerde, pastanelerde üretim ya da 

servis kısmında çalışabilmektedir. Bunun yanında mezun öğrencilerimizin mezuniyet sonrası almaya hak kazan-

dıkları iş yeri açma belgesi ile de kendilerini geliştirdikleri alanda iş yeri açabilmektedir. Öğrencilerimiz lisans 

eğitimlerini aldıktan sonra gerekli şartları sağlayarak Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni de olabilmektedir. Ön 

lisans ya da lisans eğitimlerini Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında 

alarak kendilerini akademik alanda geliştirme fırsatlarını elde edebilirler. 
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5) Grafik ve Fotoğraf Alanı: Fotoğraf ve grafik alanı altında yer  alan dallarda,  sektörün ihtiyaç-

ları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli  olan mesleki yeterlikleri kazandıran nite-

likli meslek elemanlarını yetiştirmek  amaçlamaktadır. Grafik tasarım bölümü; yaratıcı olan bilgiyi 

estetikle  birleştire bilen. Konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde tasarımcı  yetiştirmeyi he-

defler. Öğrencilerin resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak  bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve ya-

ratıcı yönlerini  geliştirerek, yeni buluşlara yönelmeleri sağlanır. Okulumuzda fiziki şartlar düşünülerek  sadece gra-

fik bölümü verilmektedir.  

 

 Fotoğrafçılık ve grafik alanından mezun olan öğrenciler,  seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultu-

sunda;  

1.Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında  

2.Grafik tasarım stüdyolarında  

3.Reklâm ajanslarında  

4.Televizyon, gazete vb. Basın kuruluşlarında  

5.Fotoğraf stüdyolarında  

6.Fotoğraf laboratuvarlarında  

7.Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve  kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler. 

 

12. sınıf  öğrencileri haftanın 3 günü özel sektörde işletmelerde beceri eğitimi yapmakta  ve iş ortamını daha iyi ta-

nımaktadır. Ayrıca brüt asgari ücretin %30’u kadar  ücret almaktadırlar. Eğitim Süresi Alan programının toplam 

eğitim süresi, 9. Sınıftan sonra 3  öğretim yılı olarak planlanmıştır. Programın sonunda  seçtiği dala/mesleğe yönelik 

olarak öğrenci: 

1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri  kazanabilecektir.  

2. Fotoğraf ve grafik alanının temel yeterliliklerine sahip  olabilecektir.  

3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 

Dalın gerektirdiği  özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. Grafik bölümünden  mezun olan öğrenciler aldıkları 

eğitim ve kişisel eğitimleri doğrultusunda  öncelikler reklâm ajanslarının creativ bölümlerinde grafik tasarımcı ola-

rak iş imkânları  bulabilirler. Bununla birlikte;  tasarım stüdyoları, matbaalar, televizyon ve radyo gibi yayın kuru-

luşları, gazete  ve dergi grupları tanıtım ve organizasyon şirketleri, kendi bünyesinde tanıtım  ve reklâmasyon yapan 

kurumsal firmalarda, internet ve web desing stüdyoları,  fotoğraf ve animasyon stüdyoları, dijital baskı stüdyoları, 

bilimsel ve  teknolojik illüstrasyon stüdyoları, endüstriyel tasarım, kutu ve ambalaj  sektörü vb. gibi firmalarda iş 

imkanlarını bulabilirler. Saydığımız sektörlerde  birinden ya da daha çoğundan iş bulabilirler; grafikerler, grafik 

tasarımcı,  fotoğrafçı, bilgisayar operatörü, illüstratör, animatör, creativ directori, art  director vb. sıfatıyla çalışabi-

lirler.  

 



50 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz Türk kadınının toplumdaki yer ini güçlendire-

cek, nitelikli ve çağdaş birey olmayı becerebilecek, milli değerlere sahip çıkabilecek; kız öğrenciler 

yetiştirmek için eğitim ve öğretim alanında araştırma yapan, sürekli gelişmeyi hedefleyen bir ku-

rumdur. Okulumuzda 5 adet meslek bölümü bulunmaktadır. Öğrenciler 9. Sınıftan itibaren meslek 

bölümlerine yerleştirilerek, alanlarıyla ilgili hem teorik hem de pratik eğitimi almaktadırlar. 12. Sınıfa geçtiklerinde 

meslek bölümleriyle ilgili işletmelerde beceri eğitimi görmektedirler. Okulumuzda PICTES ve SEUP projeleri yü-

rütülmektedir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  
 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

*Grafik ve Fotoğrafçılık bölümü 2021'de kapatıldığı için öğrenci almamıştır ancak bölüm 2022'de tekrar açılarak 

öğrenci almaya başlayacaktır. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: 
 

@SultanSelimMTAL   

@sultanselimmtal    

Okul Türü Bölüm Adı Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Meslek Programı Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi 
  

İngilizce 
  

40 

50* 

Anadolu Meslek Programı Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri İngilizce 40 

Anadolu Meslek Programı Bilişim Teknolojileri İngilizce 40 

Anadolu Meslek Programı Moda Tasarım Teknolojileri İngilizce 40 

Anadolu Meslek Programı Grafik Ve Fotoğrafçılık İngilizce - 
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SULTANAHMET SUPHİ PAŞA MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Sultan Ahmet Mah. Tavukhane Sok. No:13 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 518 12 81  

  Fax : 0212 638 5836  

             Web: https://sultanahmetatml.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM: Tramvay ile Sultanahmet durağında inip 500 metre yürümenin ardından okulumuza ulaşım sağlanabilir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır.  
 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda Bilişim Teknolojiler i ve Muhasebe bölümler i bulunmaktadır .  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuz Türkiye’nin ilk Ticaret Lisesidir. Sultanahmet Meydanına 50m 

mesafede bulunmasıyla tarihi ve turistik bir lokasyonda, ulaşımı kolay bir konumdadır. Öğrenci sayısı genel olarak 

500 civarında olduğu için sakin bir yapısı vardır. Bunun yanında okulumuzda sürekli olarak Erasmus+ projeleri bu-

lunduğu için öğrencilerin yabancı dil gelişimleri desteklenmektedir ve öğrenciler Avrupa’nın birçok ülkesine gitme 

fırsatı yakalamaktadır. 

  

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

    2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 
 

  

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

Sultanahmet Suphi Paşa MTA Lisesi 

@sspmtal 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı Bölüm Adı 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 34 70 Bilişim Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 120 50* Muhasebe Finansman 
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SELÇUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Şehremini Mah. Ahmet Vefik Paşa Cad. No: 14 Fındıkzade / Fatih / İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 633 45 25 

             Fax:  0212 632 00 70 

             Web:  https://selcukkizmeslek.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Fındıkzade tramvay istasyonuna yürüme mesafesindedir . Aynı zamanda Çapa otobüs durağından 

geçen otobüslerle de ulaşım sağlanabilir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Tam gün ve sadece kız öğrenciler  

 

ALANLAR VE DALLAR: Bilişim Teknolojiler i Alanı /Çocuk Gelişimi Alanı /  El Sanatlar ı Teknolojisi Alanı 

Fotoğraf ve Grafik Teknolojileri Alanı / Gıda Teknolojisi Alanı  / Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 

Saç Bakım ve Güzellik Alanı / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuzda futbol, voleybol, basketbol takımlar ı vardır . Turnuvalara 

katılıp birçok ödül almıştır. 8 adet alan mevcuttur. Çeşitli yarışmalardan ödüller almıştır. Müzik, spor ve tiyatro çalış-

maları yapılmaktadır.   

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

           

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@FatihselcukM 

@fatihselcukmeslek 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı Bölüm Adı 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 38 55,43 Bilişim Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 0 - El Sanatları Teknolojisi 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 36 51,19 Gıda Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 39 56,69 
Grafik ve Fotoğraf  

Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 34 51,69 Güzellik Hizmetleri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 36 50* 
Moda Tasarım  

Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 64 51,65 
Çocuk Eğitimi ve  

Gelişimi Alanı 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 35 56,40 
Yiyecek ve İçecek  

Hizmetleri Alanı 
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      ALPARSLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Karagümrük Mah. Vatan Cad. No 84 34091 Fatih/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 525 01 65   

              Fax: 0212 621 60 64 

              Web: http://alparslantml.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Aksaray- Havalimanı metrosu Topkapı-Ulubatlı durağının hemen çıkışında bulunmaktadır. 

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan caddesi) üzerinde olan okulumuz otobüs ve minibüs hatlarının güzergahında olan 

işlek bir lokasyondadır. Aynı zamanda Topkapı- Mescidi Selam tramvay hattının Vatan istasyonuna 50 metre mesa-

fededir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe Ve Finansman, Pa-

zarlama Ve Perakende” olmak üzere üç alan bulunmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik eğitimi, örgütlerin istedik-

leri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mes-

leğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bö-

lüm altında Hukuk Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği ve Yönetici Sekreterliği dalları bulunmaktadır.  Muhasebe ve 

Finansman alanı ise altında yer alan bilgisayarlı muhasebe, dış ticaret ofis işlemleri, finans ve borsa hizmetleri dalla-

rının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir alandır. Bir diğer bölümümüz olan Pazarlama 

ve perakende alanı altında yer alan satış elemanlığı, sigortacılık, emlak komisyonculuğu, gıda satış elemanlığı dalla-

rının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen bir alandır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuz Alpaslan Ticaret ve Meslek Lisesi adıyla ilk defa 2000 yılında 

eğitim ve öğretime başlamıştır. 2017-2018 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz Fatih Vatan Caddesinde bulu-

nan Ulubatlı Metro İstasyonunun bitişiğindeki prefabrik binaya taşınmış, eğitim ve öğretime bu binada devam et-

mektedir. Eski adıyla Ticaret lisesi statüsünde olan okulumuzda iş ve ticaret dünyasının ihtiyaçlarını gözeten, mezun 

olunduğu gibi farklı kamusal kurum ve kuruluşlarda, ticari işletmelerde hizmet sağlayabilecek öğrencilerin yetiştiril-

mesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler son sınıfta ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapmakta, henüz öğrenci 

iken istihdam imkânı yakalamaktadırlar.  

 

 

 

  

http://alparslantml.meb.k12.tr/
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YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz merkezi yer leştirme ile öğrenci almaktadır .  

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 
 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

@fatihalparslanmtal 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Meslek Programı 
  

İngilizce 
  

240 
 50* 

https://instagram.com/fatihalparslanmtal?utm_medium=copy_link
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FATİH ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Mevlanakapı Mah. Karanfilli Çavuş Sok. No:2 Fatih / İSTANBUL  

 

İLETİŞİM:    0 212 530 25 75 

   Fax : 0 212 529 83 83 

              Web: https://fatihataturk.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM:   Okulumuz pazar  tekke tramvay durağı karşısında olup, tramvay ve birçok İETT otobüsüyle ula-

şımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca okul servisimiz de bulunmaktadır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda ikili ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuz Çok Programlı Meslek Lisesi olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü’ne bağlıdır. Okulumuzda Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakendecilik, Bilişim Teknolojileri, 

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri ve Makine Teknolojisi alanları mevcuttur. Buna bağlı olarak Muhasebe dalı, 

Sigortacılık dalı, Yazılım ve Geliştirme dalı, Makine Ressamlığı dalı, Elektronik Haberleşme dalı mezunları veril-

mekte ve üniversitelerde de bu alan ve dallarda bölümler seçilebilmektedir. Meslek bölümlerinin yanında, Anadolu 

Lisesi sınıfları ile de eğitime devam edilmektedir. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz tek binada eğitim vermekte olup okulumuzda 24 büyük 

derslik ve 2 küçük derslik, 1 müdür odası, 7 adet müdür yardımcısı odası, 1 adet fotokopi odası, 1 adet öğretmenler 

odası, 2 adet rehberlik servisi, 4 adet bölüm odası, 2 adet mescit, 1 adet kütüphane, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet 

spor salonu, 1 adet müzik odası, 1 adet bekleme salonu, 2 adet çay ocağı, 1 adet revir,2 adet arşiv,1 adet kantin bu-

lunmaktadır. Okulumuzda sporun birçok takım ve bireysel branşında çalışmalar yapılmakta ve buna bağlı olarak her 

yıl ilçe, il ve ülke çapında dereceler alınmaktadır. Yine her yıl kültürel ve turistik amaçlı okul gezileri ile öğrencileri-

mizin daha sosyalleşmesi sağlanmaktadır. Rehberlik servisimiz her yıl mutlaka üniversite tanıtım ve kariyer günleri 

yapmaktadır. Okulumuzun halen devam eden “Master Your Emotional Intelligence Skills Through Game Cards” 

isimli bir Erasmus projesi de vardır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz yerel yer leştirme esaslar ına göre öğrenci almaktadır .  
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2021 yılına ait okul bilgileridir.       

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@fatih_cpal 

fatihataturkcagdas 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı Bölüm Adı 

Anadolu Liseleri İngilizce 160 81,2 Anadolu Lisesi 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 80 73,9 Bilişim Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 42 69,4 
Elektrik-Elektronik 

Teknolojileri 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 80 65,1 
Muhasebe ve  

Finansman 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 42 63,6 
Pazarlama ve  

Perakendecilik 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 42 63,2 Makine Teknolojisi 
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FATİH MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

 
ADRES:  Yavuz Sultan Selim Mah. Haliç Caddesi No:108 Fatih / İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 531 6129 

         Web: https://fatihmem.meb.k12.tr/ 

 
ULAŞIM:   Okulumuz ilçe merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır . Okulumuza İETT 35D Nolu Hattın         

Abdisubaşı Durağında inilerek ulaşılabilmektedir. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:   Merkezimizde eğitim hafta içinde her  hangi bir  gün olabilir . Okula gelinecek günler  

okul müdürlüğü tarafından okul, öğretmen, işletmeler vb. hususlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. 

 
ALANLAR VE DALLAR:  Elektr ik-Elektronik Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Motorlu 

Araçlar Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Yiyecek-İçecek Hizmetleri bölümleri bulunmaktadır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Merkezimize or taokul mezunlar ı, her  hangi bir  liseden ayr ılanlar , lise 

mezunları (şu an her hangi bir lisede okuyanlar nakil olabilir ), üniversite mezunları  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Ka-

nununa göre  çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olan 140 meslek dalında bir işyerinde çalışanlar kayıt olabilir. 

Yaş sınırı yoktur. Mesleki eğitim merkezine kayıt olunduğunda bir işyerinde çalışmak zorunludur. Ancak ortaokul 

son sınıf öğrencileri mesleki eğitim merkezine yerleştirildiğinde eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren iki ay 

okula devam ederler. Bu süre içinde öğrenci, öğrenci velisi veya okul aracılığı ile bir işletme bulunup sözleşme 

imzalandığında süreç başlamış olur. Mesleki eğitim merkezini bitiren öğrenciler sırasıyla “Kalfalık” ve “Ustalık”  

belgeleri alabilmektedirler. Ustalık belgesi olanlar için düzenlenecek kurs sonunda başarılı olanlara “Usta  

Öğreticilik” belgesi verilmektedir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en 

fazla iki gün olacak şekilde planlanır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Ortaokul son sınıf öğrenciler i Bakanlığımızca yayımlanacak kayıt kılavuzunda be-

lirtilen tarihlerde, yaşı 18 den büyük olup her hangi bir okulda okumayan (açıköğretim hariç) ve bir iş yerinde çalı-

şanlar yılın on iki ayında kayıt olabilmektedir. Her hangi bir okulda okuyan öğrenciler nakil olmak istediklerinde 

yönetmelik nakil esaslarına göre kayıt olabilmektedirler. 

 

    
SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

 

Fatih Mesleki Eg itim Merkezi 

fatihmeslekiegitimmerkezi 
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FATİH İLÇESİ  

ÖZEL LİSELER 
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FATİH İLÇESİ ÖZEL LİSELER 

 

 

ÖZEL AKASYA KOLEJİ Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 

ÖZEL SULTAN FATİH KOLEJİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL FENER RUM LİSESİ Özel Rum Ortaöğretim Kurumu 

ÖZEL SULTAN FATİH FEN LİSESİ Özel Fen Lisesi 

ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ                      
ANADOLU  LİSESİ 

Özel Ermeni Ortaöğretim Kurumu 

ÖZEL FATİH OKYANUS ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL FATİH FİNAL ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL ÇAPA FİNAL ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL FATİH MEKTEBİM ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL FATİH SINAV KOLEJİ ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 

ÖZEL TOPKAPI FİNAL ANADOLU LİSESİ Özel Anadolu Lisesi 
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DİĞER İLÇE LİSELERİ 

 

GÜZEL SANATLAR VE SPOR  

LİSELERİ 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ITRİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ 

 

ADRES: Etiler  Mah. Edincik Sok. No:12 Beşiktaş/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 823 00 05 

 

ULAŞIM: 58N-Fatih Sultan Mehmet-Kabataş, 59N-Şişli-Fatih Sultan Mehmet otobüs hatları ile Tepecik Sokak 

durağında inerek ulaşım sağlanabilmektedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Türk Sanat Müzik ve Türk Halk Müzik alanlar ı bulunmaktadır .  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz, 2020 tar ihinde Milli eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversi-

tesi arasında imzalanan protokol ile İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi olarak Beşiktaş ilçesinin Güzel 

Sanatlar Lise türünde açılan ilk lisesi olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Adını, Türk Musikisinin büyük 

ustası Buhurizade Mustafa Itri Efendi’den almıştır. 

Okulumuz kız ve erkek öğrencilere tam gün eğitim veren, 61 öğrenci mevcutlu,  müdür, kadrolu bir müdür yardım-

cısı ve görevlendirme 15 öğretmeni ve 2 hizmetli personeli bulunan, 4 şubeden oluşan kendi türünde İstanbul’da 

nadir olan bir lisedir.  Bu şartları sayesinde okulumuz, öğrenci-öğretmen-veli ilişkisi, problem durumlarını tespit 

etme ve sorun gidermek için işbirliği bakımından ideal ve samimi bir iletişim ortamı sağlar. Ayrıca okulumuzun 

lokasyonu, öğrenci sayısının azlığı nedeniyle öğrenci başına düşen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere 

katılımı kolaylaştırmaktadır. Okulumuzda 2 alan mevcuttur; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği açılmıştır. 

Okulumuzda ilk yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplamda eğitim- öğretim süresi 5 senedir. Ortaöğretime yerleşme 

Kılavuzuna göre okulumuz Türk Sanat Müziği alanımız 30 kontenjan, Türk Halk Müziği alanımız 30 kontenjana 

sahip olmak üzere özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:      

iu.itrigsl        

@iu_itrigsl 

 

Okul Türü 
Yabancı 

Dil 
2021 Kontenjanı Taban Puanı 

Güzel Sanatlar 

Lisesi 
İngilizce 60 

Değerlendirmeye girebilmesi için öğrencinin yetenek sınavın-

dan en az 50 alması şartı mevcuttur. Ayrıca diploma puanının 

da en az 50 olması gerekmektedir. 
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  BEYOĞLU MUSTAFA KANDIRALI GÜZEL SANATLAR LİSESİ  
 

ADRES:  Surur i Mehmet Efendi, Keramet Sok. No:19 A Blok 34435 Beyoğlu/İstanbul 

 

İLETİŞİM: https://beyoglumustafakandiraligsl.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM: Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar  Lisesi’ne farklı ulaşım araçlarını kullanarak 

gelebilirsiniz. Yenikapı-Hacı Osman metrosu ve EM1, EM2,77,77A ve 77Ç numaralı otobüsler ile ulaşım 

sağlanabilir. Şişhane metro durağına ve İplikçi otobüs durağına yürüme mesafesindedir. 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlar ı bulunmaktadır . 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ‘Eğitim Odağında Müzik ve 

Medeniyet’ temel ilkesiyle hizmet vermeye başlamıştır. Adını dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Mustafa Kandıralı 

beyefendinin isminden alan okulumuz Güzel Sanatlar Lisesi olarak faaliyet vermekte olup Türk Sanat Müziği ve 

Türk Halk Müziği alanları bulunmaktadır. Okulumuz bünyesinde profesyonel ses-kayıt stüdyosu, müzik atölyesi, 

lutiyer (enstrüman bakım-onarım) atölyesi ile müzik kütüphanesi mevcuttur. Kasımpaşa Mevlevihanesi ile birlikte iç 

içe geçmiş mimarisi, öğrencilerimize eğitim odağında müziğin ve medeniyetin iklimini yaşatmaktadır. 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulumuzda OBP %30’u ile Yetenek Sınavı puanının                   

%70’i toplanarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme ve sıralama yapılmaktadır. 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOSYAL MEDYA HESAPLARI: 

@bmkgsl 
 
Beyoğlu Mustafa Kandıralı GSL 
 
@bmkgsl 
 
beyoglumustafakandiraligsl@gmail.com 

 

Okul Türü Bölüm Adı Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı 

Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği İngilizce 
20  

 
-  

Güzel Sanatlar Lisesi Türk Sanat Müziği İngilizce 20  - 

https://beyoglumustafakandiraligsl.meb.k12.tr
mailto:beyoglumustafakandiraligsl@gmail.com
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      BAĞCILAR HİKMET BARUTÇUGİL GÜZEL SANATLAR LİSESİ 

 

ADRES:  Kirazlı Mah. 1232. Sok. No: 17 Bağcılar /İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0212 892 5712 

             Web: https://bagcilarhbgsl.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM: Okulumuz Kirazlı Metro durağına yürüme mesafesi olarak 10 dakika, Yeni mahalle metro 

durağına 5 dakika uzaklıkta olup merkezi bir konuma sahiptir. 

 

 ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır. Ayrıca 09:00 – 15:55 hafta içi ve cu-

martesi günleri destekleme kursları uygulanmaktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Türk Halk Müziği ve Resim bölümler i bulunmaktadır . 2022-2023 

eğitim öğretim yılından itibaren Türk Sanat Müziği bölümü de hizmete açılacaktır. 

 

Yaşayan İnsan Hazinesi Sn.Hikmet BARUTÇUGİL, her çarşamba günü okulumuz öğrencileri için ebru dersleri ver-

mektedir.  

                    

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  2021 yılının son iş gününde Cumhurbaşkanımızın eşi                             

Sn.Emine ERDOĞAN Hanımefendi ve Milli Eğitim Bakanımız Sn. Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in teşrifleriyle modern 

ve atık malzemeler olmak üzere muazzam bir kütüphane açılışıyla öğrencilerimiz çok güzel bir kütüphaneye kavuş-

tular. 

 

Okulumuz 2020 yılında hizmete açılmış olup, akıllı bina özelliğine sahiptir. 6,200 m2 bahçe alanına sahiptir. Okulu-

muzda yaklaşık 200 tane ağaç olup: yaklaşık 900m2 alan yapay çimlerle kaplıdır. Bütün sınıflarda klimalar ve temiz 

hava sirkulasyon sistemleri bulunmaktadır. Açık ve kapalı spor alanları bulunmaktadır. İlçe çapında sosyal ve kültü-

rel yarışmalarda dereceler elde ettik. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Erasmus+ projelerine ağırlık veril-

mesi planlanmıştır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır . Her  yıl temmuz ayında yapılacak 

yetenek sınavında başarılı olan öğrencileri okul başarı puanları ile toplam puanları doğrultusunda öğrenci okula ka-

bul edilmektedir. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

@bhbgsl  
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 TOKİ ATAKENT SPOR LİSESİ 

 

ADRES:   Atakent Mah. 3. Cad. Blok No 4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 696 91 10 

 Web: tokiatakentsporlisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz Küçükçekmece/Atakent bölgesinde olup otobüs güzergahlar ına yakın konumdadır . Ak-

saray istikametinden 89 numaralı İETT otobüsü ile ulaşım sağlanabilir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuz genel Spor  Lisesi olup öğrenciler  bütün spor  dallar ında 4 yıl boyunca 

eğitim almaktadır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Teknolojik donanımlı 30 kişilik sınıflar , ünlü yazar lar  ve sporcular ı din-

leyebileceğiniz konferans salonu, uzakdoğu sporları ve jimnastik dersleri için kurulan çok amaçlı beden eğitimi salo-

nu, antrenmanlarınıza takviye olarak zinde kalmanız için yapılan profesyonel Fitness Salonu, salon sporları derslerin-

de daha rahat uygulama yapabilmeniz için kapalı spor salonu, tenis, basketbol, voleybol ve futbol dersleri için özel 

olarak tasarlanmış çok amaçlı saha gibi birçok tesis vardır. Ayrıca okulumuz temizlik ve düzen konusunda da ön pla-

na çıkmaktadır. Temiz Okul Sağlıklı Okul Projesi kapsamında Beyaz Bayrak verilen okullardan biridir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:   2022-2023 eğitim- öğretim yılı için yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacaktır. Yete-

nek sınavımız beceri ve koordinasyon, sürat testi, esneklik testi ve ritim uygulaması olmak üzere 4 sınav istasyonun-

dan oluşmaktadır. Sınav istasyonlarımızın zorluk dereceleri her öğrencimizin rahatlıkla yapabileceği şekilde uzman 

öğretmenlerimiz tarafından bilimsel güvenirlik ve geçerliliğe göre hazırlanmıştır. Yetenek sınavının % 70’i ve 

OBP’nin %30’u alınarak hesaplama yapılmaktadır. 

 

      2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

tokiatakentspor  

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı 

Spor Lisesi İngilizce 90 - 
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PROF. FAİK SOMER SPOR LİSESİ 

 

ADRES:   Küçükbakkalköy Mah. Şer ifali Cad. Nuray Sok. No:2 34750 Ataşehir /İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0216 575 19 50 

            Web:https://faiksomersporlisesi.meb.k12.tr                     

 

ULAŞIM:  Okulumuza ulaşım pek çok otobüs ile yapılmaktadır . Otobüs durağı okulun önünde bulunmakta-

dır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır. Okulumuzun eğitim saatleri              

08.20 – 15.10’dur.  

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda alan veya dal seçimi yapılmamaktadır . Öğrenciler  kendi alanlar ı     

dışında da takım sporları ve bireysel spor alanlarından sorumludur.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  MEB'e bağlı resmi 75 Spor  Lisesinden bir isi olan 14 derslikli okulda, 1 

Spor Salonu, 1 Resim Sınıfı, 1 Müzik Sınıfı, Konferans Salonu, Yemekhane, Revir ve Kantin alanları bulunmaktadır. 

Okulumuz 385 öğrenci 26 öğretmen 3 müdür yardımcısı ve 1 müdür ile eğitim öğretim vermektedir. Ana bina ve 2 

spor salonu mevcuttur. Farklı alanlarda il geneli ve Türkiye geneli derecelerimiz bulunmaktadır.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır .  

 

      2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

      
 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

proffaiksomersporlisesi    

Prof. Faik Somer Spor Lisesi  

Faik Somer Spor Lisesi 

Prof. Faik Somer Spor Lisesi     

 

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puan 

Spor Lisesi İ ngilizce 120 - 

https://faiksomersporlisesi.meb.k12.tr
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                      TFF MERAL CELAL ARAS SPOR LİSESİ 

 

ADRES:   Alibahadır  Mah. Riva Cad. No:5 Beykoz/İstanbul 

 

İLETİŞİM:   0216 319 1992 

            Web: https://tffmeralcelalarassporlisesi.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuza Beykoz Belediyesi önünden geçen 136, 137 ve Beykoz-Riva minibüsleri ile ulaşım            

sağlanmaktadır 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda erkek öğrencilere yönelik tekli eğitim-öğretim uygulanmaktadır. Eğitim saat-

leri 9:00 ile 14:20 arasındadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda öğrenciler  10. sınıftan sonra sadece spor  alanını seçebilmektedir . 

Okulumuz öğrencilerinin amacı lise mezuniyeti sonrası üniversitelerin spor bilimleri ile alakalı bölümlere yerleşebil-

mektir. 

  

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz MEB ve TFF arasında yapılan protokol sonucu kuruldu. 

Öğrencilerimizi futbol branşından seçmekteyiz. Amacımız öğrencilerin hem akademik hem de spor hayatlarının de-

vam edebilmesini sağlamaktır. Okulumuza burslu olarak girmeye hak kazanan öğrenciler pazartesi ve salı günleri 

okulumuzda yatılı olarak kalmakta ve TFF’nin görevlendirdiği antrenörlerle çalışmalar yapmaktadır. Kariyer günleri 

kapsamında Türk futbolunda iz bırakmış futbolcu, antrenör ve spor yorumcularını okulumuzda ağırlamaktayız. 

MEB ve TFF arasında 2020 yılında yeni yapılan protokole göre okulumuz öğrencileri ayrıca hakemlik eğitimi de 

alabilecek ve ilerleyen yıllarda hakem görevlendirmesi konusunda öğrencilerimiz istihdam edilebilecektir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz öğrenciler ini futbol becer iler ini temel alan bir  yetenek sınavı ve        

merkezi sınavla birlikte seçmektedir. Yetenek sınavının yüzde 70’i ve LGS puanının yüzde 30’u göz önüne alınmak-

tadır. 

  

        2021 yılına ait okul bilgileridir. 

           
 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:   
 

@tffsporlisesi 

 tffmeralcelalarassporlisesi@gmail.com 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puan 

Spor Lisesi İngilizce 60 - 
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DİĞER İLÇE LİSELERİ 

 

MESLEKİ VE TEKNİK  

ANADOLU LİSELERİ 
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                                       İTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:34 34349 Beşiktaş / İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0212 261 24 20  

                 Web: http://itumtal.meb.k12.tr  

 

ULAŞIM:  Okulumuz Beşiktaş meydana 1 km mesafededir . Beşiktaş’tan Ortaköy yönüne giden tüm otobüsler 

ile Yahya Efendi durağında (2. Durak) inilerek ulaşılabilir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzun eğitim saatler i 08.00 – 17.00’dir.  Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulan-

maktadır. 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuz Anadolu Teknik Programı uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Li-

sesidir. Denizcilik, Bilişim ve Elektrik-Elektronik Teknoloji alanları vardır. Hazırlık eğitimi vardır. Staj sadece ya-

zın ve 40 iş günüdür. 12. sınıfta mesleki eğitim yoktur ve sadece üniversite sınavına hazırlık yönünde akademik pa-

ket uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin İTÜ’ye girmeleri için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  İTÜ MTAL, hayaller i, hedefler i olan, disiplinli, takım halinde çalışan 

ve başaracağına inanan çocuklarımızı bekliyor. Değişimi ve gelişimi hedefleyen eğitim ve öğretim yapıyor. Disiplin-

ler arası ve topluma fayda sağlayan sonuç odaklı araştırmalar yapıyor. Eğitimini çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir 

bir süreçle okul-sanayi iş birliği üzerine kurguluyor. Uluslararası alanda meslekî çalışmaları inceleyerek küresel bir 

lise olma yolunda ilerliyor. Çocuklarımızı lisede üniversite seviyesinde alan bilgi ve becerisine hazırlayarak, onların 

üniversitede uzmanlaşabilmesi için uğraş veriyor. Mesleki yetkinlik ile Ahilik kültürünü, milli, manevi ve ahlaki 

değerleri önemsiyor. Sorunları çalışmamız gereken proje konuları olarak görüyor. Çağın ve geleceğin becerileriyle 

donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı 

insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  
 

https://itumtal.meb.k12.tr, https://itumtal.itu.edu.tr, www.itumtal.com, http://argep360.com itumtal@itu.edu.tr,   

https://www.youtube.com/itumtal, https://www.instagram.com/itumtal/, https://twitter.com/itumtal, https://

www.linkedin.com/company/itumtal  

Bölüm Adı Yabancı Dil 2021 Kontenjanı 
Taban  
Puanı 

Yüzdelik 
Dilimi 

Okul Türü 

Bilişim Teknolojileri İngilizce 30 412,5 4,09 
Anadolu Teknik 

Programı 

Elektrik-Elektronik Teknoloji İngilizce 30 398,9 5,76 
Anadolu Teknik 

Programı 

Denizcilik İngilizce 30 376 9,30 
Anadolu Teknik 

Programı 

https://itumtal.meb.k12.tr
https://itumtal.itu.edu.tr
http://www.itumtal.com
http://argep360.com
mailto:itumtal@itu.edu.tr
https://www.youtube.com/itumtal
https://www.instagram.com/itumtal/
https://twitter.com/itumtal
https://www.linkedin.com/company/itumtal
https://www.linkedin.com/company/itumtal
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   ŞİLE AYET AZER ARAN SAVUNMA SANAYİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
 

ADRES: Balibey Mah. Fabr ika Sk. Repkon Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Şile / İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0216 739 5910 

           Web: 768129.meb.k12.tr 
 

ULAŞIM: Üsküdar  ve Çekmeköy’den Şile otobüsleri ile ve okul servisleri ile.  Okulumuza Şile dışından servis 

yoktur. (Kurslarımızın Akşam saat 18:00 de bitmesi nedeniyle öğrenciler pansiyonda kalmaktadır.) 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzun eğitim saatler i 08.30 – 15.40 arasındadır.  Okulumuzda tekli ve karma eğitim 

uygulanmaktadır. Kurslarla birlikte okulumuz saat 18:00’da  bitmektedir. 
 

ALANLAR VE DALLAR: Makina ve Tasar ım Teknolojiler i Alanı Savunma Mekanik Sistemleri Dalı ve En-

düstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Dalı açılmıştır.  

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:   T.C. İstanbul Valiliği  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle REPKON Makina Ve 

Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ve Şile Belediyesi  arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan ve 05 

Ağustos 2021  tarihinde T.C. Mili Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Repkon Maki-

na Ve Kalıp Sanayi Ve Ticaret A.Ş Ve Şile Belediyesi Arasında Mesleki Ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü  kap-

samında 6 Eylül 2021 tarihinde ayında Eğitim- Öğretime başlamıştır. Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi: 

1.  2021-2022 eğitim– öğretim yılında Şile Balibey Mahallesinde bulunan Repkon Makina Ve Kalıp Sanayi Ve Ti-

caret Anonim Şirketinin içinde açılmış ve  2023-2024 eğitim-öğretim yılında  aynı bölgede yapılacak olan yeni bi-

nasına taşınacaktır. Öğrenciler ilk yıl İngilizce dilinde hazırlık eğitimi alacaklardır. Öğretim süresi 5 yıldır. Konten-

janımız 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılları için 40 öğrenci ile sınırlıdır. İlerleyen eğitim-öğretim yılla-

rında bu sayı artacaktır.  Hazırlık sınıflarımız 20 öğrenci kapasiteli 2 şubeden oluşmaktadır. Okulumuz öğrencilerine 

REPKON tarafından işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanacaktır. Okulumuzun başarılı olan öğrenci-

lerine REPKON tarafından burs verilmektedir. Mezun öğrencilerin istihdamı REPKON tarafından desteklenecektir. 

2. Okulumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için pansiyon hizmeti veremeyecektir.  2021-2022 eğitim-öğretim yılı 

pansiyon/yatılılık işlemleri Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve uygun olan 

okul pansiyonuna öğrenciler yerleştirilecektir.  Okulumuz pansiyonu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında hiz-

met vermeğe başlayacaktır. 
 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:    Okulumuz merkezi sınavla öğrenci almaktadır .  
 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: 
 

@azeraransavunmasanayimtal     

@ayetazeraransa1  

Okul Türü Yabancı Dil 
2021  

Kontenjanı 
Taban Puanı Yüzdelik Dilimi Bölüm Adı 

Anadolu Teknik 
Programı 

İngilizce 20 326,3770  19,62 
Makine Tasarım Teknolojileri 

Alanı Savunma Mekanik             
Sistemleri  

Anadolu Teknik 
Programı 

İngilizce           20 329,1920  18,92 
Endüstriyel Otomasyon  

Teknolojileri Alanı Endüstriyel                 
Otomasyon Teknolojileri   
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ZEYTİNBURNU İDMİB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES: Sümer  Mah. 24.Sok. No:2 Zeytinburnu/ İstanbul 

 

İLETİŞİM:    0212 547 42 02 

                Fax: 0212 665 17 02 

                Web: idmibderimeslek.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  Okulumuz İlçe Milli Eğitim Müdür lük binasına toplamda 2 km´dir . Araç ile 5 dakika, yaya olarak 

10 dakika mesafe uzaklıktadır. İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmakta olup, 93-93C-93M numaralı araçlar okulu-

muza yakın mesafeden geçmektedir. Perdeciler çarşısı Denizatı Sitesi durağına yakındır. İMKB Mesleki Teknik 

Anadolu Lisesi ve Abdülhak Hamit Ortaokulu arasında  yer almaktadır. Zeytinburnu Marmaray İstasyonuna 1,1 km 

mesafededir.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli öğretim ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR VE DALLAR:  

Bilişim Teknolojileri Alanı; Bölümümüze ait 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Tüm bilgisayar labora-

tuvarlarında 20 adet bilgisayar bulunmaktadır.  Bilgisayar laboratuvarımızda network alt yapısı kurulu olup internet 

ortamına girişi sağlanmıştır. Derslerde her öğrenci bir bilgisayarda çalışabilecek durumdadır. Alanımızda ME-

GEP kapsamında öğrencilerimizin tercihlerine göre; Web Programcılığı, Bilgisayar Teknik Servisi  dalları mevcut-

tur. 12. sınıfta öğrencilerimizi okulda iken iş hayatına hazırlayan Beceri Eğitimi Dersi verilmektedir. Bu eğitimde 

öğrencilerimiz haftanın üç günü iş yerlerine giderek Sigortalı olarak ve belli bir ücret karşılığında çalışarak pratik 

hayata hazırlanmaktadır. Alan mezunlarımız, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Ek puan avantajı ile gidebilmek-

tedir. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlara devam edebilirler. Sınavsız olarak 

Meslek Yüksek Okullarına geçebilme imkanına sahiptirler. Üniversitelerin iki (2) yıllık programlarını bitirdikten 

sonra dikey geçiş sınavıyla mühendislik ya da öğretmenlik bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler. 

Saraciye Teknolojisi Alanı; Saraciye Teknolojisi Alanında öğrencilere çantadan kemere, fotoğraflıktan sümen 

takımına, cep telefonu kılıfından cüzdana kadar deriden yapılan birçok ürünü tasarlama ve üretme eğitimleri veril-

mektedir. Bu alanda bulunana üretim ve kalıp atölyelerimiz, her öğrenciye birer makine ve masa düşecek şekilde 

donatılmıştır. 10´uncu sınıfta alanla ilgili temel model ve üretim tekniklerini öğrenen öğrencilerimiz, 11´inci sınıfta 

istek ve yeteneklerine göre saraciye modelistliği veya saraciye üretimi dallarından birine yönlendirilir.12´nci sınıfta 

ise öğrencilerimiz ülkemizin önemli deri hazır giyim firmalarında staj yaparak okulda öğrendiklerini işletmelerinde 

pekiştirirler. 
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Moda Tasarımı Teknolojisi Alanı;  Bu alanı seçen öğrencilere ceket, yelek, kaban, mont, 

etek, pantolon vb. giysilerin kalıbını hazırlama ve dikimini yapma yeterlikleri kazandırı-

lır.10´uncu sınıfta temel kalıp hazırlama ve temel dikim tekniklerini öğrenirler. 12´nci sınıfta 

öğrencilerimiz ülkemizin önemli deri hazır giyim firmalarında staj yaparak okulda öğrendiklerini işletmelerde pe-

kiştirirler. Üretim atölyelerimiz her öğrenciye bir makine düşecek şekilde en son teknoloji ürünü makine ve araç 

gereçlerle donatılmıştır. Mezunlarımız 2 ve/veya 4 yıllık kendi alanlarındaki yükseköğrenim kurumlarına devam 

edebildikleri gibi doğrudan iş yaşamına da katılabilirler. Yükseköğrenim kurumlarında, moda, tasarım, stilistlik vb. 

ilgili bölümlere devam edebilirler. 

Pazarlama Ve Perakende Alanı; Pazar lama kavramında pazar lama faaliyetler i, daha üretim yapılmadan 

önce başlar. Üretim öncesi başlayan pazarlama faaliyetleri, üretim yapılırken ve satıştan sonra da satış sonrası hiz-

metler şeklinde devam eder. Bu nedenle gelecekte ayakta kalabilecek ve faaliyetini sürdürebilecek işletmeler, pa-

zarlama ve perakende satış ağını iyi kurabilen işletmeler olacaktır. Her işletme pazarlama yapacağı için de bu alan-

da eğitim görmüş satış elemanlarının iş imkanı oldukça fazladır. Bu alanımızda satış elemanlığı dalı üzerine eğitim 

verilmektedir. Bu dalın son sınıf öğrencileri işletmelerde beceri eğitimine katılarak, iş dünyasıyla tanışırlar. Mezun-

larımız 2 ve/veya 4 yıllık kendi alanlarındaki yükseköğretim kurumlarına devam edebildikleri gibi doğrudan iş ya-

şamına da katılabilirler.      

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuzda yapılan sosyal etkinlikler  kapsamında; Ka- 

riyer günleri düzenlenmekte, spor müsabakaları (futbol, basketbol, voleybol, bilardo, bowling) turnuvaları 

düzenlenmektedir. Zeytinburnu Belediyesi ve Bakanlık tarafından desteklenen Kültürel ge- 

ziler organize edilmiş ve düzenlenmiştir. Kültürel gezilere yönelik planlamalar her eğitim öğretim yılında gerçek-

leştirilmektedir. Okulumuz deri fuarlarında stant açmakta ve tanıtım yapmaktadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Okulumuz öğrencisi İl karikatür yarışmasında 1.lik elde etmiştir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz alanlar ından Bilişim Teknolojiler i alanına sınavla öğrenci almakta, 

diğer alanlara merkezi olarak öğrenci yerleştirilmektedir. Ancak 2022-2023 yılına yönelik yapılan çalışmalar doğ-

rultusunda okulumuz proje kapsamındaki okullar arasında yer aldığı için Saraciye ve Moda Tasarımı alanlarına sı-

nav ile öğrenci alımı yapılması planlanmaktadır. 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

  

 SOSYAL MEDYA HESAPLARI:   
 

      @derimesleklisesi     

@IDMIBMTAL1 

@idmib_mtal_2007 

@ZEYTİNBURNU İDMİB MTAL 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi 

Anadolu Meslek 

Programı 
İngilizce 30 230,0881 64,28 
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  ZEYTİNBURNU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES: Cevizlibağ Mevkii G75 Sok. No:15 Zeytinburnu/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0 212 547 40 60  

              Fax: 0 212 582 84 41 

              Web: https://zmtal.meb.k12.tr/  

 

ULAŞIM: Okulumuza metrobüs, tramvay, minibüs ve belediye otobüsler i ile ulaşım sağlanmaktadır .                    

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 

İTO MTAL’de misafir olarak eğitim öğretime devam etmektedir.  

 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Bilişim Teknolojiler i Alanı, Elektr ik-Elektronik Teknolojisi, Endüstri-

yel Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme programları bulun-

maktadır. 

Bilişim Teknolojileri Alanı: Bilişim Teknolojiler i alanı, bilgisayar  sistemler inin yazılım ve donanım kurulu-

mu yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veri tabanı Programcılığı ve Web 

Programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Teknoloji hızla iler-

ledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri 

alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Okulumuzda bu alan altında Web Programcılığı ve Veri 

Tabanı Programcılığı dalları bulunmaktadır. Meslek lisesinden sonra "Yükseköğretim Kurumları Sınavı"nda başarı-

lı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ağ işletmenle-

ri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıla-

rı, 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 veri tabanı 

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. 

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı: Elektr ik-Elektronik Teknolojisi alanı, altında yer alan dallarının yeterlik-

lerini 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 teknolo-

jilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye kendi üretimi, ihra-

catı 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. Bu alanın altında okulumuzda 

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü 

ve Ses Sistemleri dalları bulunmaktadır. Meslek lisesinden sonra "Yükseköğretim Kurumları Sınavı"nda ba-

şarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde 

çalışabilirler, kendi iş yerlerini de açabilirler. 

TEL:2125474060
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Endüstriyel Teknolojileri Alanı: Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, 

programlanması ve temel olarak imalatı, otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üreti-

min ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerini 

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Endüstriyel otomasyon; robot teknoloji-

sinin her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojinin bir gereği hatta zorun-

luluğu 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 ro-

bot 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. Okulumuzda 

bu alanın altında Endüstriyel Kontrol dalı ve Mekatronik dalları bulunmaktadır. Meslek lisesinden sonra Yükseköğ-

retim Kurumları Sınavı’nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine 

devam edebilirler.  

 

Makine Teknolojisi Alanı: Makine Teknolojisi alanı; klasik ve bilgisayar  kontrollü üretim tezgâhlar ında 

makine imalatı işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, sac metal kalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yap-

ma, 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 isti-

hdamı sıkıntısı söz konusu değildir. Alanda çalışanların gelir seviyeleri ülke standartlarına göre iyidir. Okulumuzda  

bu alanın altında Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Kalıp, Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı dalları 

bulunmaktadır. Meslek lisesinden sonra ""Yükseköğretim Kurumları Sınavında" (YKS) başarılı olanlar lisans pro-

gramlarına 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 ekip-

manını 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, kıs-

men gürültülü, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlerin alındığı, bireysel ve ekip çalışmalarının yapıldığı kapalı 

büro, atölye ve fabrika ortamlarıdır. 

 

Metal Teknolojisi Alanı: Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlar ının sıcak ve soğuk olarak şekillen-

dirildiği, 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. Okulumuzda bu alanın 

altında Metal Doğrama dalı bulunmaktadır.Meslek lisesinden sonra "Yükseköğretim Kurumları 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 hayatın-

da 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 çalışabilirl-

er. 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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Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhi 

tesisat, ısıtma ve doğal gaz bina içi tesisatı, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar, 

frigorifik araç ve araç klimaları, ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme sistemlerinin montajı, 

devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve 

öğretim verilen alandır. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için temel ih-

tiyaç 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.  

Soğutma ve iklimlendirme, insan hayatının rahat ve konforlu yaşam sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir sektördür. 

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesiyle birlikte ülkemizde soğutma ve iklimlendirme alanları da (buna paralel 

olarak) gelişmektedir. Okulumuzda bu alanla ilgili İklimlendirme Sistemleri dalı bulumaktadır. Meslek eğitimi, 

meslek liselerinin bu alanın diploma programında verilmektedir. “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı 

olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Yüksek öğretime 

geçemeyenler ise meslek lisesinde kendilerine verilen iş yeri açma belgeleri ile alanlarında kendilerine ait iş yeri 

açıp çalıştırabilirler. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuzda Erasmus, Harezmi, TÜBİTAK 4006-1000 Okul Projesi, 

twinning, robot yarışmaları, faydalı model projesi gibi birçok proje yürütülmektedir. Bunun dışında kültür-rehberlik 

gezileri de düzenlenmektedir. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuzda hem sınavsız hem de merkezi yer leştirme ile öğrenci alınmaktadır . 

Tüm alanlarımız Anadolu Meslek Programı türünde olmakla birlikte Bilişim Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasy-

on Teknolojileri alanında ayrıca Anadolu Teknik Programı türünde merkezi yerleştirme ile de öğrenci alınmaktadır. 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: Okulumuzun sosyal medya hesabı bulunmamaktadır . 

Okul Türü Bölüm Adı 2021 Kontenjanı Taban Puanı Yüzdelik Dilimi Yabancı Dil 

 

Anadolu Teknik 

Programı 

 

Bilişim Teknolojileri 
30 

 
217,2322 

 
40 
 

İngilizce 
 

Anadolu Teknik 

Programı 

Endüstriyel 

 Otomasyon 
30 200,8952 40,9 İngilizce 

Anadolu Meslek 

Programı 

Elektrik-Elektronik/

Makine Teknolojisi/

Metal Teknolojisi/

Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme 

300 - - İngilizce 
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        İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No:20 Cevizlibağ Mevkii 34760 Zeytinburnu/İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0212 517 08 56 

           Web: http://zeytinburnuitomeslek.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM: Okulumuz, Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklar ına 500 mt. uzaklıkta bulunmakta-

dır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . Okulumuzda öğleden sonra misa-

fir okul bulunmaktadır.   

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Matbaa Teknolojiler i, Bilişim Teknolojiler i Ve Grafik ve Fotoğraf 

alanı bölümleri bulunmaktadır.  

 

MATBAA TEKNOLOJİLERİ : 

Kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve ambalajlar Matbaacılık alanının ürettiği ürünlerdir.  

Matbaacılık alanında bilgisayarı ve otomatik matbaa makinelerini kullanmasını bilen nitelikli iş gücüne gereksinim 

her geçen gün artmaktadır. Okulumuzda  baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası alanlarından oluşmaktadır. Matbaa  

alanında çalışmak isteyenler; Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, kitap, gazete, dergi, afiş ve bro-

şür hazırlama süreçlerinde, tanıtım sektöründe basılı materyallerin üretiminde çalışırlar. 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: 

Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe bilişim teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da art-

maya başlamıştır. Bu sebepten, bilişim teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. 

Okulumuzda Web Programcılığı dalında eğitim verilmektedir. Öğrencide bulunması gereken nitelikler; Sistemli 

düşünebilen, matematikle ilgili konularda başarılı, araştırmacı, sabırlı ve dikkatli, bir konunun çözümlenmesi için 

yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir. Bilişim alanında çalışmak iste-

yenler; Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-

ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Ayrıca üniversitelerin 

bilişim ile ilgili 2 ve 4 yıllık bölümlerini tercih edebilirler. 

 

GRAFİK ve FOTOĞRAF ALANI: 

Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik ve Fotoğ-

raf alanını doğrudan etkilemektedir. Öğrencide bulunması gereken nitelikler; şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, 

estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili, hayal gücü zengin, yaratıcı, tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebi-

len ve çizim yeteneği olmalıdır.  Grafik dalında çalışmak isteyen öğrenciler,  kazandıkları yeterlikler doğrultusun-

da orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya 

sektöründe çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini tercih edebilirler. 

 

 

 

http://zeytinburnuitomeslek.meb.k12.tr
https://zeytinburnuitomeslek.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/08/159724/icerikler/matbaa-teknolojileri-baski-oncesi-operatorlugu_316808.html?CHK=4737b621df70d540261b115c1d34330d
https://zeytinburnuitomeslek.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/08/159724/icerikler/grafik-ve-fotograf-alan-grafik-dali_315743.html?CHK=4737b621df70d540261b115c1d34330d
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OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz  proje/protokol okul olma özelliği taşımakta-

dır. Okulumuzda karne, kitap, dergi vb. basımlar yapılarak il genelinde önemli çalışmalar yapmak-

tadır. Grafik ve fotoğraf alanımızda ise logo, afiş ve reklam panoları için tasarım çalışmaları yapıl-

makta aynı zamanda üretimi de yapılmaktadır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz, hem merkezi yer leştirmeyle hem de sınav ile öğrenci almaktadır . Sı-

nav ile sadece 9. Sınıf matbaa ve grafik alanlarında birer tane sınıfa öğrenci alınmaktadır. 

 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:    Okulumuzun sosyal medya hesabı bulunmamaktadır . 

 

Bölüm Adı Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı 
Yüzdelik 

Dilimi 
Alan Adı 

Matbaa Bölümü İngilizce 30 199,4017 -  Anadolu Teknik Programı 

Grafik ve Fotoğraf 

Bölümü 
İngilizce 30 193,9450  - Anadolu Teknik Program 
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MEHMET İHSAN MERMERCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:   Sümer Mah. 24 Sok. No: 2 Zeytinburnu/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 582 06 36          

          Web: https://mimotml.meb.k12.tr  

 

ULAŞIM:   Okulumuza İETT otobüsler iyle ve minibüs aracılığı ile ulaşım sağlanabilmektedir  (93T, 93, 93M 

ve 93C numaralı hatlar kullanılabilinir.) 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Misafir  olarak Zeytinburnu İMKB M.T.A. Lisesinde eğitime devam ettiğimiz için okulu-

muzda ikili ve karma eğitim uygulanmaktadır (Okulumuz kendi binasına geçtiğinde tekli eğitim uygulanacaktır). 

 

ALANLAR VE DALLAR:  Okulumuzda Konaklama ve Seyahat Hizmetler i ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri alan-

ları bulunmaktadır.  

 

 KONAKLAMA SEYAHAT HİZMETLERİ MODÜLLERİ: 
 

OPERASYON MODÜLÜ: 

Tur operasyonu bölümümüzde rehberlik, biletleme, Anadolu Kültürü, Türkiye’nin Turistlik Merkezleri gibi dersler 

alırız. Operasyon bölümümüz geleceğin ülkemizi turistlere gezdiren turist rehberleri, insanların tatil planlarını yapan 

acente yetkililerini yetiştirir. İngilizce okulumuz için önemli , bu bölümde okuyan öğrenciler için  İngilizceniz fazla-

sıyla önemli... Ülkemize gelmiş olan yabancı turistlere tarihi yerlerimizi ve güzelliklerimizi akıcı konuşması, mesleki 

bilgisi, liderlik özellikleriyle ülkemizin duruşunu temsil eden turizmciler yetiştirmektedir. Üniversite Seyahat acente-

ciliği ve Turizm Rehberliği ya da Turist Rehberliği bölümlerini tercih ederek mesleğe devam edebilirsiniz ...  

 

ÖN BÜRO MODÜLÜ:  

Bu bölüm muhasebe, rezervasyon ve konuk giriş çıkışı gibi ders eğitimleri verilir. Otelin ön bürosunda yer almak, 

gelecek kuran öğrencilerimiz düzenli, güvenilir, dakik gibi karakteristik özelliklere sahip olması gerekir. Sizler de 

tahmin edersiniz ki İngilizce seviyenizin yanında, sorunlara nasıl çözümler ürettiğiniz, hangi karakter özelliklere sa-

hip olduğunuz meslekte ilerlemek adına en önemli özelliklerden... Peki ya üniversitede hangi bölüm tercih edilmeli? 

Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Ön lisans olarak Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölü-

münü seçebilirsiniz.  

 

KAT HİZMETLERİ MODÜLÜ:  

Bu bölüm otelin en önemli departmanlarından biri olan en titiz yaklaşılması gereken departmanıdır. Misafirde en etki 

barındıran unsurlardan biri temizlik, hijyen konudur. Misafirin satın almış olduğu odayı maddiyattan öte manevi ola-

rak hissettirmek de kat hizmetleri görevlisinin sorumluluğudur. Misafir konaklama alırken kendi evinde gibi hisset-

meli, çalışan personelin titiz, güvenli, çalışkan özelliklerinden yararlanarak hizmet almalıdır. Bu bölümü seçecek 

öğrencilerimiz sabırlı, dinamik, çalışkan ve pes etmeyen bir karaktere sahip olduğunda hızlı yükselme şansı yakala-

maya sebep olan mesleklerimizden biridir... Peki ya üniversitede hangi bölüm tercih edilmeli? Turizm İşletmeciliği 

ve Ön lisans olarak Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümünü seçebilirsiniz. 

https://mimotml.meb.k12.tr/tema/iletisim.php
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YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ MODÜLLERİ: 

MUTFAK MODÜLÜ:  

Bu bölümde öğrencilerimize gastronomi ve aşçılık ile ilgili temel bilgiler teorik ve uygulamalı 

bir şekilde öğretilir. Mutfak bölümünü seçmek isteyen öğrencilerimizin yetenek sahibi olması-

nın yanında kendini sürekli yenileyip geliştirmesi gereklidir. Hayal dünyalarını sürekli geniş 

tutmaları sektörde daha sağlam ayakta kalmalarına sebep olacaktır. Yemek yapmak bu bölüm öğrencilerimiz için bir 

zevk değil adeta bir yaşam biçimi... Üniversitede Gastronomi ve Aşçılık bölümünü tercih ederek geleceğinize yön 

verebilirsiniz ...  

SERVİS MODÜLÜ:  

Bu bölüm öğrencilerimiz yemek servisi ve içecek servisi sunumlarının nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenirler. 

Kıyafetleri, öz bakımları, konuşmaları ve dış görünüşleri çok önemlidir. Hizmet alan misafir önüne gelen ürünü yapı-

lan sunumla birlikte emin olun daha keyif alacaktır ve iz kalacaktır... Üniversitede Gastronomi, Aşçılık ve Sivil Ha-

vacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü tercih ederek geleceğinize yön verebilirsiniz. 

Seçmiş olduğunuz alan ve dal eğitimlerini mezun olacağın yıllara kadar iki staj yaparak eğitimlerinizi uygulamalı 

şekilde tamamlarsınız. Bahsettiğim bu dallardan mezun olduktan sonra gerekli eğitimi sağlayan üniversite bölümünü 

tercih ederek ya da kendi alanıyla ilgili kurumlarda( Otel ve Seyahat Acentesinde) çalışarak kendinizi geliştirebilirsi-

niz. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:   Okulumuz yabancı dil ağır lıklı olup, ikinci ve üçüncü yabancı dil zo-

runlu olarak okutulmaktadır. Proje/Protokol Okulu olmamızdan dolayı 9. sınıfta haftada 20 saat yabancı dil eğitimi 

verilmektedir. (İngilizce/Rusça/Almanca)  

 Öğrencilerimiz 10. ve 11. sınıfların yaz aylarında İstanbul’un seçkin otellerinde ve seyahat acentelerinde zorunlu 

staj yapmaktadırlar.  

 Okulumuzdan mezun olan öğrenciler üniversitelerin Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşlet-

meciliği, Turist Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Otel Yöneticiliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, 

Turizm ve Rehberlik gibi kendi alanları ile ilgili birçok programa ek puan alarak yerleşebilmektedir.  

 Okulumuzda Erasmus+ programı çerçevesinde ülkeler arası öğrenci değişimi ile staj faaliyetleri yapılmaktadır. Oku-

lumuzun öğrencileri özellikle Avrupa ülkelerine staj amaçlı gönderilmektedir. (İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, 

İsveç, Finlandiya, Letonya vb.) 

Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yapılan çoğu yemek yarışmasında madalya ve dereceyle bitirmiştir. 

 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ:  Okulumuz, merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir . Okulumuza yer leşmeye 

hak kazanan öğrenciler ayrıca mülakata tabi tutulmaktadır. 

 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

  

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:     

 

Mehmet İhsan Mermerci MTAL 

 Mim MTAL                  

@MİMMTAL 

 

 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP  Puanı 

Anadolu Meslek Programı 
İngilizce/Rusça/

Almanca 
90 164,00 
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    ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP BALKAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
 

ADRES: Beştelsiz Mah. 5. Yol Sok. Sonu No:21 Zeytinburnu/ İstanbul 
 

İLETİŞİM:  0212 547 12 69 

            Fax:  0212 547 12 71   

            Web: http://zeytinburnutekstilmeslek.meb.k12.tr 
 

ULAŞIM: Okulumuz tramway yolu ile Mithatpaşa durağında inilerek 100 m. yürüme mesafesinde bulunmak-

tadır. Minibüs aracılığı ile Cevizlibağ – Bakırköy hattı ile ulaşım sağlanabilmektedir. 

  

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır .  

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Tekstil Teknolojisi, Moda Tasar ım Teknolojiler i alanlar ı                                     

bulunmaktadır. 

 

Tekstil Teknolojisi alanı : Bu alanda İplik üretim teknolojisi, Dokuma desinatör lüğü, Endüstr iyel yuvar lak 

örme, Tekstil boya-apre laborantlığı, Tekstil baskı ve desenciliği dalları bulunmaktadır.  

 

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı:  

Giysi kalıp tasarımı ve üretim dalı : Sektör ler in ilgili kurum ve kuruluşlar ında istihdam edilebilir ler . Üniver -

sitede, kendi alanlarından da farklı  bölümlerden de tercih yapabilirler.                                                       

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ:  Okulumuz kuruluşundan itibaren (1937) tekstil sektörünün ihtiyaçlar ı-

nı karşılamak üzere teknik eleman yetiştirmiştir. Fuar, sergi, Tubitak yarışmaları ve ilçe genelinde yapılan etkinlik-

lerle katılmıştır. İSO’nun  (İstanbul Sanayi Odası) proje okulu olduğundan İSO’nun yaptığı çalışmalara aktif olarak 

katılmaktadır. Sportif faaliyetlerde (futbol, futsal voleybol, atletizm) başarılarımız vardır. Kompozisyon, şiir alanla-

rında çeşitli derecelere sahiptir. Defile ve kermes çalışmaları yürütülmektedir. Mezunlar derneği işbirliğiyle her yıl 

düzenli olarak pilav günü yapılmaktadır.  

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz hem sınavla hem de merkezi sistemle  öğrenci almaktadır .  

 

2021 yılına ait okul bilgileridir.

 
  

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

tekstikmesleklisesi 

                                                             

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı Taban Puanı 
Yüzdelik 

Dilimi 
Bölüm Adı 

Anadolu Teknik Programı İngilizce 
30  

 
203,00   - Tekstil Teknolojisi 

Anadolu Meslek Programı  İngilizce 30  185,00 - 
Moda Tasarım  

Teknolojisi 

Anadolu Meslek Programı  İngilizce 120 - - Tekstil Teknolojisi 

http://zeytinburnutekstilmeslek.meb.k12.tr/
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  BAYRAMPAŞA ŞEHİT BÜYÜKELÇİ İSMAİL EREZ MESLEKİ VE TEKNİK                                 

ANADOLU   LİSESİ 

 
ADRES: Cevatpaşa Mah. Gökhan Sokak No:8 Bayrampaşa/İstanbul 

 

İLETİŞİM: 0212 618 12 08 

              Web: https://ismailerez.meb.k12.tr/ 

 

ULAŞIM: Okulumuz T4 Topkapı Habibler  Tramvay Hattı ile “Taşköprü” istasyonundan ve İETT 32A-32T-32-

HT5 otobüs hatlarından yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda tekli ve karma eğitim uygulanmaktadır . Dersler imiz 07.20-15.30 saatleri 

arasında gerçekleştirilmektedir.  

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda; Bilişim Teknolojiler i, Elektr ik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Tekno-

lojisi ile İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanları bulunmaktadır. 

 

Bilişim Teknolojileri alanımızda; Web Programcılığı ve Veritabanı Programcılığı dallar ı yer  almakta olup 

öğrenciler bu alanlarda uzmanlaşarak bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin ya-

nında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlamayı; bilgisa-

yar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluştu-

rulması ve yönetimi, yazılım geliştirme konularında eğitim görmekte ve üniversitede Bilgisayar Mühendisliği, Yazı-

lım Mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler.  

 

Okulumuzda Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında; Endüstr iyel Bakım Onar ım, ve Güvenlik Sistemler 

dalları yer almakta olup, öğrencilerimiz alanda; fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin ba-

kım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik bilgiler ile; güvenlik sistemlerinin kurulum, bakım ve 

onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim görmektedir. Öğrencilerimiz; üni-

versite yaşamlarında Elektrik bölümü ile alakalı birçok önlisans programına yerleşebilecekleri gibi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği gibi lisans bölümlerini de tercih edebilmektedirler. 

 

Okulumuzda İnşaat Teknolojisi alanında; öğrenciler imiz Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalında uzmanla-

şabilmekte ve Mimarlık, İnşaat Mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler. 

 

Okulumuz İtfaiye ve Yangın Güvenliği alanı; İstanbul ilinde itfaiyecilik alanında eğitim veren ilk ve tek lise 

konumundadır. Öğrencilerimiz İstanbul İtfaiyesi bünyesinde çeşitli belediye itfaiyelerinde staj görmekle beraber 

birçok uygulama eğitimini de itfaiye merkezlerinde almaktadırlar. Öğrencilerimiz lise öğrenimlerinin sonunda 

KPSS Ortaöğretim sınavı ile “İtafiye Eri” olarak atanabilmektedirler. İtfaiye ve Yangın Güvenliği alanında öğrenci-

lerimiz temel itfaiyecilik bilgisine yönelik eğitimler almakta olup lise öğrenimlerinin sonunda KPSS ile itfaiye eri 

olarak atanabilmekte; üniversite eğitimlerine Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü önlisans programı ile  Acil Yar-

dım ve Afet Yönetimi lisans bölümlerinde devam edebilmektedirler. 

 

 

https://ismailerez.meb.k12.tr/
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OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: Okulumuzda e-kütüphane, birçok sosyal aktiviteye ev sahip-

liği yapan konferans salonu ve çok amaçlı spor salonuna sahip olmakla beraber sportif alanda birçok 

başarıya sahip ve sporu/sporcuyu destekleyici bir kültüre sahiptir. Okulumuz voleybol takımı 2019 

yılında İstanbul il 2.si, 2021 yılında ise İstanbul 1.si olmuş, bireysel spor dallarında da öğrencileri-

miz birçok madalya kazanmışlardır. 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yerleştirme ile o g renci almaktadır. 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

https://twitter.com/ismailerezmtal 

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Meslek Programı İngilizce 300  50* 
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  İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

 

ADRES:  Yenidoğan Mah. Çevreyolu Cad. No:16 P.K. 34030 Bayrampaşa/İstanbul 

 

İLETİŞİM:  0212 544 69 86-87 

              Fax: 0212 613 41 85  

              E-posta: 232513@meb.k.12.tr 

              Web: itoteml.meb.k12.tr 

 

ULAŞIM:  M1A Yenikapı-Havalimanı / M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hatlarına 500 metre, T4 Topkapı-Mescid-i 

Selam Tramvay Hattına 800 metre uzaklıktadır.  

 

ÖĞRETİM ŞEKLİ:  Okulumuzda tekli öğretim ve karma eğitim uygulanmaktadır . 

 

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda “Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Radyo ve Te-

levizyon” olmak üzere üç alan bulunmaktadır. Bilişim Teknolojisi Alanı;  bilgisayar sistemlerinin yazılım ve dona-

nım kurulumu yanında alanın altında yer alan dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veri-

len alandır. Bu bölümün altında Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik dalları bulunmaktadır. Alan, 

küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu 

özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu 

sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde 

rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır. Bilişim 

sektörü firmaları, hizmetleriyle ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bu sebepten Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik Elektronik 

Teknolojisi Alanı; okulumuzda Elektr ik Tesisatı ve Dağıtımı, Endüstr iyel Bakım Onar ım, Elektronik ve Ha-

berleşme Sistemleri dallarına ayrılmaktadır. Alan, bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye 

dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Birçok alanı etki-

lerken 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 gel-

mektedir. Radyo Televizyon Alanı;  Radyo Televizyon Programcılığı dalı olarak eğitim vermektedir.   Alan, proje 

çerçevesinde sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırma ve canlandır-

mayı 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 gereç-

leri 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 öğre-

tim verilen alandır. Radyo-Televizyon Yayıncılığı alanı, kamu sektörü ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ileti-

şim faaliyetlerinde hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, sinema ve yapım şirketleri, reklam 

ajansları, haber ajansları vb. faaliyet göstermektedir. Mezun öğrenciler üniversite sınavlarında aldıkları puana göre 

lisans ve ya ön lisans programlarına yerleşebilirler. Kendi alanlarında ön lisans programlarını seçtikleri takdirde ek 

puan verilmektedir. Ön lisans programlarına yerleşenler ise sonrasında DGS sınavı ile lisans programını tamamlaya 

bilirler. Ayrıca M.T.O.K sistemi ile mühendis yetiştiren lisans programların meslek liselerinden ilgili alandan me-

zun olan öğrencilere özel kontenjanlar mevcuttur. Mezun öğrencilere bitirmiş oldukları bölüm ile ilgili olarak Dip-

lomanın yanında “İş Yeri Açma Belgesi” verilmektedir.  

https://www.turkcebilgi.com/ekonomi
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GENEL ÖZELLİKLERİ:  İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1990 yılın-

da eğitim ve öğretime başlamıştır. MEGEP kapsamında mesleki eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrenci-

lerin üniversiteye hazırlanmalarına yardımcı olmak amacı ile okul DYK kursları açılmaktadır. Okulu-

muzun İTO-ATL Spor Kulübü Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği resmi müsabakalara 

katılmaktadır. İTOBOT6038 Robot takımımız ise Türkiye ve Dünya çapında düzenlenen Robot Yarışmalarına katı-

lıp şampiyonluklar ve dereceler elde etmektedir. Ayıca Samsung Akademi tarafından ücretsiz kurslar açılmakta, 

katılımcılara başarılı oldukları takdirde belge düzenlenmektedir. 

 

 

OKULUN YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.  

 

 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI:  

 

bayrampaşa.ito.mtal 

Okul Türü Yabancı Dil 
2021  

Kontenjanı 
Taban Puanı/
OBP Puanı 

Yüzdelik 
Dilimi 

Bölüm Adı 

Anadolu Teknik 

Programı 
İngilizce 30  334,5413 

16,92 

  

Bilişim Teknolojileri 

Alanı (Sınavlı) 

Anadolu Teknik 

Programı 
İngilizce 30  304,3954 

22,16 

  

Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi Alanı 

(Sınavlı) 

Anadolu Meslek 

Programı 
İngilizce 30  259,3460 

44,15 

  

Radyo ve Televizyon 

Alanı (Sınavlı 

Anadolu Meslek 

Lisesi Programı 

 

İngilizce 102  72,3672  - 

Bilişim Teknolojileri,/

Elektrik Elektronik 

Teknolojisi/Radyo ve 

Televizyon (Sınavsız) 

https://twitter.com/itomtal?s=21


84 

 

 

 

 

 

 

TERAZİDERE PROF. İBRAHİM VE FETİ PİRLEPELİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 
 

ADRES: Terazidere Mahallesi, Esenler  Caddesi, No:119 Bayrampaşa / İstanbul 

  

İLETİŞİM: 0212 565 68 72 

            Fax: 0212 565 8672  

            Web: https://pirlepeli.meb.k12.tr 
 

ULAŞIM:  Ulaşım Okulumuz, Yenikapı - Havalimanı (M1) metro hattında  Terazidere istasyonuna çok yakındır. 

Ayrıca okulumuz önünden birçok İETT otobüsleri (İETT durağı ULUĞBEY İÖO) ve minibüsler geçmektedir. İl/İlçe 

merkezine uzaklık okulumuz İstanbul´un merkez ilçesinden biri olan Bayrampaşa´nın Terazidere Mahallesi sınırları 

içerisindedir. 

 

 ÖĞRETİM ŞEKLİ: Okulumuzda ikili ve karma eğitim uygulanmaktadır .   

                                    

ALANLAR VE DALLAR: Okulumuzda Anadolu Lisesi ve Bilişim Teknolojiler i ile Harita tapu ve Kadastro 

bölümü mevcuttur. 

 

OKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: İstanbul Bayrampaşa Terazidere Prof. İbrahim ve Feti Pir lepeli Çok 

Programlı Anadolu Lisesi, bilimin ışığında ulusal ve uluslararası standartlarda akademik  ve mesleki teknik eğitim 

bilgi, beceri ve donanımına sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, Atatürkçü, özgüven 

sahibi, teknik bilgiye sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okulumuzda alınan belgeler şu şekildedir: 

 

1-Atletizm Erkekler Müsabakası İlçe Birinciliği 2013-2014 

 2-Bayrampaşa Bel.Spor Müsabakası 2015  Futsal Takım 3.lüğü  

 3-Bayrampaşa Bel.Satranç Müsabakaları 2015 Takım 4.lüğü 

4-Ömer Halisdemir Turnuvası 2016 Futbol Takım 4.lüğü 

5-27 Aralık Atatürk Koşusu Kızlar Takım 3.lüğü 

6-Kız Futsal İlçe Turnuvası Takım 2.liği 

7- Geleceğim Okulda Ekim 2019 Öğrenci Dostu Okul 

8- Geleceğim Okulda Aralık 2019 Öğrenci Dostu Okul 

9- Okulum Temiz Belgesi  2021 

 

YERLEŞTİRME ŞEKLİ: Okulumuz yerel yer leştirme ile öğrenci almaktadır . 

2021 yılına ait okul bilgileridir. 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI: 

 

pirlepeli_lisesi  

Okul Türü Yabancı Dil 2021 Kontenjanı OBP Puanı 

Anadolu Lisesi  İngilizce/Almanca  180 
 

86,00 
  

Anadolu Meslek Programı İngilizce 80 81,00 
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