
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 
 

*Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel 

yataklı/yataksız sağlık kurum ve 

kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek 

üzere açılan okullardır. 

*Sağlık meslek lisesi mezunlarının 

kazanacağı unvanlarda değişiklik yapıldı. 

Buna göre, sağlık meslek liselerinden 

sadece  “hemşire yardımcısı”, “ebe 

yardımcısı” ve “sağlık bakım teknisyeni” 

unvanı ile mezun olunabilecek. 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 

* Anadolu İmam Hatip Liseleri milli eğitim 
sistemimiz içerisinde ortaöğretim (lise) 
düzyinde yer alan, fen  ve Sosyal bilimler 
alanındaki derslerle birlikte Temel İslam 
Bilimlerine ait derslerin de okutulduğu, 
üniversitelerin bütün alanlarına yönelik 
öğrenci yetiştiren okullardır. 

*Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutulan 
dersler 

%75 fen ve sosyal bilimler dersleri 

%25 İslami Bilimleri derslerinden oluşur. 

*Öğrenciler Anadolu İmam Hatip Liselerinde 
Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal, Yabancı Dil (Arapça, 
İngilizce), Temel İslam Bilimleri(İlahiyat)  
ağırlıklı olarak istedikleri dersleri seçip 
okuyabilirler. 

 *Eğitim süresi 4 yıldır.  

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ 

 

 
*İlköğretimden sonra çalışma hayatına 

atılmak zorunda olan öğrenciler için olan 

bir eğitim merkezidir. 

*Mesleki Eğitim Merkezleri: 3308 Sayılı 

Mesleki Eğitim Kanununun gereğince 

Çıraklık Eğitimi uygulama kapsamına 

alınan il meslek dallarında aday çırak, 

çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek 

ve çeşitli meslek kursları açmak sureti 

ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu vasıflı 

ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla 

açılan eğitim kurumlarıdır. 

*Yine bu kanun gereğince mesleki eğitim 

merkezine ilköğretim mezunu olma 

şartını yerine getirenler alınır.  
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 

REHBERLİK SERVİSİ 

Faruk AKGÜN  



ANADOLU LİSELERİ 

 

*Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve başarılarına göre 

yükseköğretim programlarına 

hazırlanmalarını, yabancı dili, 

dünyadaki bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri izleyebilecek düzeyde 

öğrenmelerini sağlamaktır. 

*Öğrenim süreleri 4 yıldır. 

*Öğrencileri ilgi, yetenek ve 

başarılarına göre yükseköğretim 

programlarına hazırlayan ve yabancı 

dili belirli seviyede öğrencilere 

öğretmeyi amaçlayan okullardır.  

*Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Yabancı 

Dil Alanlarında Eğitim Almak 

Mümkündür. 

*Eğitim süresi 4 yıldır. 

 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 

 

 

*Edebiyat ve sosyal bilimler 

alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst 

düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda 

yükseköğretime hazırlar. 

*Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; 

Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler 

alanlarında öğrenim 

görebilmektedirler. 

*Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı 
hazırlık olmak üzere 5 yıldır.  

*Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 
104'ü, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 
26'yı geçemez 

 
 

FEN LİSELERİ 

 

 

*Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik 

alanlarındaki yetenekleri yüksek olan 

öğrencileri, matematik ve fen bilimleri 

alanında yükseköğrenime hazırlar.  

*Birinci yabancı dili İngilizce olan fen 

liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.  

*Yatılı ve karma okullardır. 

*Bu okullardan mezun olan öğrenciler, AYT 

ve TYT sınavlarını kazanmaları halinde 

alanları ile ilgili yükseköğretim 

programlarına devam edebilmektedir.  

*10. 11. ve 12. Sınıflarda Ağırlıklı Olarak 

Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik  

*Yani SAYISAL Dersler Verilmektedir. 

*Eğitim süresi 4 yıldır. 


