
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 

 OKULLARIN TANITIMI 

 

Ortaöğretim kurumlarının amaçları 

Ortaöğretim kurumları;  

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden 

geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve 

becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, 

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime 

hazırlamayı,  

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak 

sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, 

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, 

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,  

e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,  

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil 

öğrenebilmelerini, 

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, 

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, 

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, 

amaçlar. 

 

 

Anadolu Liseleri 

İlk olarak 1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da 

“Maarif Koleji” adıyla eğitim-öğretime açılan bu okullar, 1975 yılında Anadolu lisesi adını 

almıştır. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 

ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.  

 Ancak, önünde hazırlık sınıfı bulunması nedeniyle; İstanbul Galatasaray Lisesi, 

İstanbul Lisesi, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Cağaloğlu 

Anadolu Lisesi, İstanbul Kabataş Lisesi, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, 

Ankara Atatürk Lisesi, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve İzmir Cihat Kora Anadolu 

Lisesi olmak üzere toplam 10 Anadolu lisesinde hazırlık+4 yıl eğitim verilmektedir.  

Tüm Anadolu liselerinde sınıf mevcutları 34’tür.  

Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Merkezi yerleştirmeye 

başvuru için öğrencilerin o yıl ortaokulun/imam-hatip ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim 

görüyor olmaları gerekmektedir. 

 

 

Fen Liseleri 

1964 yılında Ford Vakfı'nın desteğiyle ilk fen lisesi Ankara'da açılmıştır. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 

ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.  

Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; öğrencilerin bilim insanı olarak 

yetiştirilmelerine kaynaklık etmektedir. 

Sınıf mevcutları 30 olup, her yıl okula alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez.  

Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Merkezi yerleştirmeye 

başvuru için öğrencilerin o yıl ortaokulun/imam-hatip ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim 

görüyor olmaları gerekmektedir. 



 

Sosyal Bilimler Liseleri 

Sosyal bilimler liseleri, ilk defa 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 

ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Sosyal bilimler liselerinde 

hazırlık sınıfı açılır; ayrıca Bakanlıkça uygun görülen diğer ortaöğretim kurumlarında da 

hazırlık sınıfı açılabilir. Bu nedenle bu okullarda öğretim süresi, bir yılı hazırlık olmak üzere 

5 (beş) yıldır.  

Sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim 

insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmektedir. 

Sınıf mevcutları 30 olup, hazırlık sınıfına her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi 

geçemez.  

Bu okullara merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.  

Merkezi yerleştirmeye başvuru için öğrencilerin o yıl ortaokulun/imam-hatip 

ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.  

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde IB Programı 

uygulanmaktadır.  

Bakalorya programını takip ederek uluslararası geçerliliği olan IB diploması alan 

öğrenciler, yurt dışındaki pek çok üniversiteye girişte avantajlı duruma gelmekte, hatta bazı 

üniversitelere sınavsız kabul edilmektedirler.  

IB Programı, halen 125 ülkede uygulanmaktadır. 

 

 

Güzel Sanatlar Liseleri 

Güzel sanatlar liseleri, ilk kez 1989-1990 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 

ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. 

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler 

kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir. 

Sınıf mevcutları 30 olup, her bir bölüme alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.  

Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile 

öğrenci alınmaktadır.  

 

 

Spor Liseleri 

İlk spor lisesi 2004–2005 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır. 

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı 

ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. 

Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler 

kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık 

etmektedir.   

Sınıf mevcutları 30 olup, okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez.  

Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile 

öğrenci alınmaktadır. 


