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FEN L İSELER İ
Fen  ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan

öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime

hazırlar. Matematik ve  fen  bilimleri alanlarında gereksinim

duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık

eder.

 
•Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik

gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı

ve koşulları hazırlar.

 

•Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve

projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.

 

•Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve

teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde

yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.

 

•Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi

4 (dört) yıldır.

 

•Yatılı ve karma okullardır. 

 

LİSEDE BULUNAN ALANLAR: SAYISAL(SAY/MF)
 

 



SOSYAL B İL İMLER
L İSES İ

•Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal

Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli

bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat

ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst

düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime

hazırlamak yer almaktadır.

 

•Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye

kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik

kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

 

•Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak. üzere 5

yıldır.

 

LİSEDE BULUNABİLECEK ALANLAR:
Alan seçimi olmamakla birlikte Talim Terbiye
Kurulunun Sosyal Bilimler Lisesi için oluşturduğu
ders çizelgesi kapsamında eğitim verilmekte olup
genel itibariyle TM(Türkçe Matematik) ve TS(Türkçe
Sosyal) alanlarında yatkın bir program
uygulanmaktadır.
 

 



ANADOLU L İSES İ
•Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve

başarılarına göre yüksek öğretim programlarına

hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve

teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde

öğrenmelerini sağlamaktır.

 

•Anadolu liselerinin bazıları 4 yıl bazıları da hazırlık + 4 yıl

sistemiyle öğrenci yetiştirmektedirler. 

 

•Ayrıca genel liselerin Anadolu Lisesi olduğunu

unutmayalım.

 

 

•LİSEDE BULUNABİLECEK ALANLAR;
TS(Sözel/SÖZ)-TM(Eşit Ağırlık)/EA-MF(Sayısal/SAY )-
DİL
 

Alanlar seçilecek derslerle ve taleple belirlenir.

 

 



MESLEK İ  VE  TEKN İK
GENEL  MÜDÜRLÜĞÜNE

BAĞL I  OKULLAR
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul
Türleri ve Programları Nelerdir?
 

•Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  Anadolu Meslek Programı (AMP)

  Anadolu Teknik Programı (ATP)

•Mesleki Eğitim Merkezi Programı

  (MEMP/Ustalık Programı)

•Mesleki Eğitim Merkezi 

  Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

(Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

•Güzel Sanatlar Lisesi

•Spor Lisesi

 

 

Detaylı Bilgiyi;
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/hakkimizda/okul-turleri-
programlar
https://mtegm.meb.gov.tr/
http://meslekitanitim.meb.gov.tr/meslekegitimsurec.html ‘den
edinebilirsiniz.



MESLEK İ
VE

 TEKN İK ANADOLU
L İSES İ

•Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

     Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım,

sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası

standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata

dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte

işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin

güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik

bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve

çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak

istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması,

mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini

amaçlar. 
 

Öğretim süresi : 4 Yıldır.

 

( Bazı okullar -İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi,ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-

hazırlıkla beraber 5 yıldır.)

 



Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına
Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?
 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun

olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu

Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma
(MTAL) 
İşyeri açma belgesi
 Ustaöğreticilik
belgesi 
EUROPASS belgesi 
Aldığı ve başardığı modülleri,
Dersleri ve kredileri gösteren belge verilmektedir.

HER MESLEK LİSESİNDE FARKLI ALAN VE DALLAR
BULUNMAKTADIR.

TERCİH ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE BULUNAN

BÖLÜMLERİ ARAŞTIRMANIZ DOĞRU OLACAKTIR.
( ÖRNEĞİN;SAĞLIK LİSELERİ DE MESLEK LİSESİ

KAPSAMINDADIR.HER MESLEK LİSESİNDE SAĞLIK
ALANI OLMAYABİLİR. )

Anadolu Meslek Programında(AMP), bir mesleğe yönelik
bilgi ve becerilerin yanında genel bilgi dersleri yer almaktadır.

Anadolu Teknik Programında(ATP) ise bir mesleğe yönelik
bilgi ve becerilerin yanında matematik, fizik, kimya ve biyoloji

dersleri 4 yıl
boyunca ağırlıklı olarak verilmektedir.

Her iki programda da 10. sınıfta meslekî alan eğitimi, 
11. ve 12. sınıfta

meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir.



GÜZEL
SANATLAR L İSES İ

•Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla

ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel

sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık

etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında

öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna

göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel

sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar

liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir.

 

•Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girmek zorunlu değildir.

Okullar yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.

 

(%70 Yetenek Sınav Puanı+ %30 Ortaokul Başarı Puanı)

 

•LİSEDE BULUNABİLECEK ALANLAR;
Müzik ,Resim
 

•Yetenek sınavı değerlendirme kriterlerine aşağıdaki

linkten ulaşabilirsiniz:

 

http://ogm.meb.gov.tr/www/yetenek-sinavi-ile-

ogrenci-alacak-okullara-basvuru/icerik/717 

 

 



SPOR L İSES İ
 

•Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi

ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor

alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi

amaçlar.

Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin

esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız,

kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi

kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli

sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım

sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli

öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkan

sağlanmaktadır.

•Çoğu Spor lisesi Yetenek Sınavıyla öğrenci aldığı için

Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girmek zorunlu değildir. 

 

•(%70 Yetenek Sınav Puanı+ %30 Ortaokul Başarı Puanı)

 
Bazı spor liseleri merkezi sınavla(LGS) ile öğrenci

alabilmektedir.05.05.2020 de Güncellenen LGS
Kılavuzunda Beykoz TFF Meral Celal ARAS Spor Lisesi

sınavla öğrenci alan bir lise olmuştur.
(Sadece erkek öğrenci değil kız öğrenci de almaktadır.)

 

 

Güncellenen(05.05.2020) LGS kılavuzuna aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/06105923_BasYvu
ru_ve_Uygulama_KYlavuzu_2020_GuYncel.pdf



Alanda diploma Güzel Sanatlar Lisesi;

Spor Lisesi, 

Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük

belgesi (Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim

mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23.

maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim

gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim

kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının

temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca

eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük

belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük

belgesi düzenlenir.)

Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi Mezunlarına
Verilen Haklar ve Belgeler Nelerdir?

 



ANADOLU
İMAM HAT İP  L İSES İ

•Fen ve sosyal bilimler alanındaki derslerle birlikte Temel İslam

Bilimlerine ait derslerin de okutulduğu üniversitenin bütün alanlarına

öğrenci yetiştiren kurumlardır.

 

•%75 Fen ve Sosyal Bilimler(Kültür) Dersleri 

 %25 Temel İslam Bilimleri dersleri okutulmaktadır.

 

•Öğretim süresi :4yıldır

 

•LİSEDE BULUNABİLECEK ALANLAR: 
T(SÖZEL)-MF(SAYISAL)-TM(EŞİT AĞIRLIK)-DİL(Arapça/İn gilizce)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ(İlahiyat) 
Alanlar seçilecek derslerle belirlenir.

 

•Diyanet işleri başkanlığınca yürütülen din eğitimi ve hizmetleri

alanında sınavlarda başarılı olanlar camilerde,imam-hatiplik veya

müezzinlik,kuran kursu öğreticiliğine geçebilmektedir.

 

•9.Sınıfta -6Saat ,10.Sınıfta 11Saat ,11.Sınıfta 12 saat , 12.Sınıfta 12

saat Temel İslam Bilimleri Dersi okutulmaktadır.

Anadolu lisesi ve İmam Hatip Lisesinde temel dersler aynı saattir.

Sadece YABANCI DİL ,DİN KÜLTÜRÜ,MÜZİK,GÖRSEL SANAT VE

BEDEN Derslerinde farklılık vardır.

 

•Detaylı bilgiyi aşağıdaki linkten edinebilirsiniz.

http://dogm.meb.gov.tr/www/imam-hatip-ortaokul-ve-anadolu-

imam-hatip-liseleri-tanitim-sunulari/icerik/649

 



ÇOK PROGRAMLI  L İSELER
•Çok Programlı Anadolu Liseleri; genel ve meslekî ve teknik

öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan

ortaöğretim kurumlarıdır. 

 

•ÇOK PROGRAMLI LİSE 
=

Meslek Lisesi +Anadolu Lisesi
 birleşimi diyebiliriz.

 

 



MESLEK İ
EĞİT İM MERKEZ İ

Meslekî Eğitim Merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi almak

üzere öğrenci kaydı yapılmaktadır.

•Meslekî Eğitim Merkezi programlarına kayıt şartları:

           a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak

    b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri

yapmaya uygun olmak.

 

•Eğitime başlanabilmesi için eğitim görülecek alan ve dala uygun

işyeri ve usta öğreticinin olması ve MEB İşletmelerde Meslekî

Eğitim Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.

 

•Meslekî Eğitim Merkezleri (çıraklık eğitimi) zorunlu eğitim
kapsamına alınmıştır. 
 

•Meslekî Eğitim Merkezi programlarını bitiren öğrenciler istekleri

doğrultusunda fark derslerini tamamlayarak diploma almaları

halinde yüksek öğretime gidebilme hakkına sahiptir.

•Meslekî Eğitim Merkezi programlarına devam eden öğrenciler, 10.

sınıftan itibaren her ders yılı sonunda yılsonu beceri sınavına alınır. 

•11. sınıfın sonunda girilen beceri sınavı kalfalık, 12. sınıfın sonunda

girilen beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır.

 

İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce

bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı

işletmelerde meslekî eğitim sözleşmesi yapmak zorundadır.

 

 



MESLEK İ
VE TEKN İK EĞİT İM İLE

İLG İL İ  DAHA GEN İŞ  B İLG İ
ALMAK İSTEYENLER

AŞAĞ IDAK İ
SAYFALARA

BAKAB İL İRS İN İZ.
•https://mtegm.meb.gov.tr/www/mesleki-ve-teknik-

egitimle-ilgili-sik-sorulan-sorular-kitapcigi-

yayinlandi/icerik/2722

 

•  Mesleğim Hayatım Portalı     ile

meslekitanitim.meb.gov.tr  adreslerinden

yararlanabilirsiniz.

 

 



AÇIK
ÖĞRET İM L İSES İ

•Açık Öğretim Lisesİ sistemi uzaktan eğitim sistemine göre

kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders

geçme ve kredi sistemi uygulanır.

 

•Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır.

Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı

takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma,

okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde

mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık

Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan

öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

•Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.

 

 

 

•Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

•http://aol.meb.gov.tr/www/acikogretim-sistemi/icerik/218



BEL İRT İLMES İ
GEREKEN D İĞER
NOKTALARDAN

BAZILARI

•Tüm Liselerde 9.Sınıf ortak müfredattır.

 

•2016 Yılında Askeri Liseler Kapatılmıştır.

 

•Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi; ülkemizde

belirli sektörlerin yoğunlaştığı yerlerde sadece bu

sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek

üzere bir meslek alanında ve bu alana ait en fazla 3

dalda eğitim veren, ilgili alanda büyük ölçekli işletmeler

ile en az 10 yıl süreli işbirliği protokolü çerçevesinde

eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullardır.

 

Liselerde okutulan derslerle ilgili bilgi almak
istiyorsanız aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/21

173451_ort_ogrtm_hdc_2018.pdf 

 

 


