
 

 

 

LİSE KARNESİ 

Lise Karnesi; Genç Kariyer Akademisi bünyesinde kurulan, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 

İletişim ve Etkinlik Ajansı Gençlik Otoritesi'nin projelerinden biridir 

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında sınavlı tüm liseler ve seçkin kolejler için hazırlamak amacıyla yola 

çıkılan projede, bu yıl için de elimizdeki bilgilerle paylaşım yapmak istedik. Eksik okullar olsa da, mevcut 

bilgilerin Lise Seçimi yapacak ailelere, öğrencilere ve eğitimcilere fayda sağlayacağını düşündük. 

Bu çalışma, Gençlik Otoritesi ekibinin liselerdeki çevresindeki gençlere ulaştırarak cevaplarını topladığı, 

her liseden gelen birkaç cevabın birden çok cevabın birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Ayrıca, Genç Kariyer Akademisi'nin 15 farklı Rehber Öğretmen grubundaki 1.500 Rehber Öğretmen ile 

paylaşılmış ve öğrencilerine iletmesi ile destekleri alınmıştır. 

Verilen cevaplarda Türkçe kuralları ile ilgili kısmi kontroller dışında, içeriğe müdahale edilmemiştir. 

Türkçe kuralları ve cümle biçimleri ile ilgili düzenlemelerin kısmi olmasının amacı bu okullardaki öğrenci 

profillerini tanıyabilmenizi sağlamaktır. 

Cevaplar, lisede okuyan öğrencilerin cevabıdır. 

Çalışma sırasında, sosyal medya hesaplarından ulaşılmaya çalışılan tüm okullara bilgi mesajı 

gönderilmiştir. 

Bu çalışmayı görerek farklı liselerin cevaplarının da bulunması için liselerin öğrenci ve eğitimcilerine 

soruları ulaştırmak isterseniz linkimiz; 

http://www.youcademy.com.tr/dijital-projeler/video-icerikler/lise-karnesi/ 

 

Umuyoruz lise seçimlerinde ve liselerin kendilerini değerlendirerek geliştirmesinde faydalı bir çalışma 

olur. 

 

Saygılarımızla; 

Genç Kariyer Akademisi 

Gençlik Otoritesi Öğrenci Ekibi  

http://www.youcademy.com.tr/dijital-projeler/video-icerikler/lise-karnesi/


 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Adıyaman/Gölbaşı 

Okul Gölbaşı Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Öğretmen kalitesi. Okulun konumu. Okulun araç gereçleri.  
 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Evet yurtlar var. Erkekler çok memnun değiller ama kızlar 
memnun.  

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Şehrin meydanında sayılır. Servis ile rahatça gidilmektedir.  

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, laboratuvar ve spor odası bulunmaktadır. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

MF ve TM bölümler ağırlıkta ve %5 olarak da DİL bölümünden 
öğrenci bulunuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Doğruyu söylemek gerekirse 5 10 kişiden fazla meraklı girişken 
olan yok.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her yıl kermes düzenlenir.  
 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Park ve kafe bulunmaktadır.  

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Öğretmenler kişiye özel program ve ödev ayarlamaktadır.  

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenler bölgedeki iyi öğretmenler. Tecrübeli ve işinin ehli 
insanlar.  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Rehber hocalarımız tercih konusunda çok yardımcı olurlar. 
Ayda bir okula bir meslekten biri gelip konuşur. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehber hocaları düzenli bir şekilde takip ederler. Rahatlamak 
için arada musiki aktiviteler düzenliyorlar.  

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Okulda İngilizce ve almanca dil eğitimi var. Ingılzce 5, almanca 
2 hoca bulunmaktadır.  

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yok. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Öğretmenler durumu olmayan öğrencilere kendi aralarında 
para toplayıp burs vermektedir.  

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Eğer vakit olursa teorik olarak ders veriyorlar. Deneyler 
yapıyoruz.  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Maalesef her kurs yok ama tecrübeli hocalar yardımcı oluyor.  

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Robot yarışmalarına maddi ve manevi olarak destek oluyorlar.  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Çok samimi ilişkiler yoktur ama genelde iyi anlaşırlar.  

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bir basketbol bir de voleybol sahası bulunmaktadır. Okulun 
içinde masa tenisi var. Geniş bir bahçeye de sahip.  

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Aktif kulüp bulunmamaktadır. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda bir ya da iki kere  gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Biz oyun oynarsak onlar da bizimle öğrenci gibi oyun oynuyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Kulüp etkinliği bulunmamaktadır 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Masa tenisi ve futbol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

 Futbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Gitar saz ve bazı üflemeli enstrümanlar.  

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Ayda bir ya da iki kere düzenlenmektedir.  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Okulun genel kitlesi 200 binin altındaki üniversitelere 
yerleşmekte.  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, öğretmenlik, mühendislik tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Mezunlar günü gibi bir etkinlik olmuyor ama hocalar ile ilişkiler 
sürüyor.  

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yazılım ve robotik konussunda kendimi geliştirdim.  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Öğretmen kadrosu, okulun büyüklüğü. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Bir kimya bir fizik laboratuar bulunmaktadır. 4 tane olması daha 
güzel olurdu.  

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yoktur. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Tecrübeli bir şekilde hem bugüne hem yarınlara nesilleri 
yetiştiren bir anadolu lisesi.  

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Okul Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Sayısal eğitiminin nitelikliliği 

Sınıflar kaç kişilik? 24-29 arası 

Forma zorunluluğu var mı? var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

yatakhane ve yemekhane mecvut ve öğrenciler memnun 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Küçük şehir olması dolayısıyla ulaşım gayet rahat. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Geniş olanakları olan spor salonu,soyunma 
odaları,yemekhane,kantin,sessiz alan 
kütüphanesi,kütüphane,fizik kimya laborotuvarları ve hobi 
alanları bulunmakta. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Tamamen sayısal öğrenciler bulunuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Genelde dışadönük,enerjik ve girişimci öğrenciler mevcut. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her sene gerçekleştirilen bahar pikniği ve sınıflar arası farklı 
dallardaki maçlar bulunuyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Kafe park bahçe mevcut. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Şehir dahilinde alanının en iyi öğretmenleri eğitim veriyor. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Eğitime verilen önemin yanı sıra spor alanında verilen destek 
oldukça yüksek. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

yeterli 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 farklı dil öğrenimi mevcut.İngilizce ve almanca fakat almanca 
için çok verimli bir eğitim yok. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

program mevcut değil. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet istediğin her konuda danışabileceğin rehberlik servisi 
bulunmakta. Bunun yanı sıra öğretmenlerden de istediğin 
zaman yardım isteyebilirsin. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Evet. Özellikle TÜBİTAK projeleri için okul elinden gelen 
yardımı sağlıyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Genel olarak iç içe ,eğlenceli ve samimi bir ortam mevcut. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var, gayet geniş bir bahçesi olan okulun iç kısmındaki alanlar 
da genel ortalamaya göre geniş büyüklükte. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Sayı hakkında bilgim yok. Kulüpler bulunabilir ve hatta kendi 
kulübünüzü oluşturabilirsiniz. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Sık sık gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Fazlasıyla desteklerler. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Hentbol ve futsal takımları 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

hentbol basketbol voleybol futbol futsal ve tenis takımları 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Eğitim almıyoruz fakat erişimimiz gayet kolay 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

her sene oluşturulan ve okullardaki etkinliklerde sahne alan bir 
grup var. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Bilgim yok 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Genel olarak devlet okullarına yerleşiyorlar. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, diş hekimliği, mühendislik ve mimarlık tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet her sene gerçekleştirilen mezunlar günü mevcut. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Voleybolda kendimi geliştirmek. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Eğitimi. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Hayır. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Öğretmenlerin öğrencileri önemseme şekli hakkında 
duyduğum olumlu yorumlar gayet doğruydu. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Yok 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Ankara/Çankaya 

Okul Özel Yüce Koleji 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

IB programı olması ve %30 burs imkanı sağlanması.  

Sınıflar kaç kişilik? 14-15 

Forma zorunluluğu var mı? Hayır Yok 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Evet, İngilizce.  

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane ve 
yemekhanesi var mı? Varsa yatılı öğrenciler 
memnun kalıyor mu? 

Yatılı öğrenci bulundurmuyor, okulun yemekhanesi mevcut.  

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Oran'da bulunuyor ulaşım Kızılay merkez üzerinden rahatça 
sağlanıyor.  

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Hepsi bulunuyor ancak öğrenciler istediği gibi kullanamıyor. Bu 
nedenle bulunmasının bir anlamı da olmuyor.  

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

En çok mf bölümünde öğrenci bulunuyor sonra tm ve sözel en 
son dil.  

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

IB programında bulunan öğrenciler için evet ama diğer alan 
öğrencilerinin sosyal hayatı pek bulunmamakta.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Evet mezunlar günü etkinliği yıllardır yapılıyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Evet. Alışveriş merkezine yürüme mesafesinde.  

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Fazla yoğun ve fazla vakit alıyor. Derslerde sürekli kağıt 
üzerinden etkinlik yaptırılıyor bu öğrencilerin ders saatlerini 
alıyor ve belirli bir süreden sonra öğrenciler bu etkinlikleri 
yapmak istemiyor.  

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Hayır asla düşünmüyorum, okulun öğretmenleri öğrenciler 
arasında ayrım yapıyor ve öğrencilere farklı davranıyor hem 
notlandırma da hem de gündelik davranışlarında.  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından çok 
önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok daha 
başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz hangi 
alanlarda daha başarılı? Üstüne düşülen ve 
beklentisi yüksek tutulan belirli bir alanı var 
mı? 

Yok. Bilinçli olan öğrenciler ve aileler dışarıdan yardım alarak 
yollarını belirliyor.  

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Ekstra olarak kurs sistemi var ancak yeterli olduğunu 
düşünmüyorum. Pdr hizmetleri de bizim yaş grubumuz için 
yeterince gelişmiş değil.  

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet düşünüyorum. İngilizce ve Almanca dil eğitimi veriliyor.  

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Sadece IB programına sahip. Bunun dışında destekleme vb. 
gibi şeyler gerçekleştirilmiyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli bulunuyor 
mu? Bildiğin kadar detayı bizimle paylaşır 
mısın. 

Bildiğim kadarıyla burs olanağını çokça sağlıyor. Ancak 
okuldan ayrılmak isterseniz aldığınız bursu geri ödemek 
zorunda kalıyorsunuz.  

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Evet, IB programının müfredatı MEB müfredatın özel bir 
şekilde bulunuyor.  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Hayır gelişmiş değil. Bu neden TRT'de çalışmayı tercih ettim.  

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır, öğrencilerin sorunları çözmekten çok geçiştiriyorlar.  

Proje geliştirmek isteyenler için okul yeterince 
destek veriyor mu? Ne gibi maddi yardımlar 
yapıyor? 

Hayır bu olanakları tanımıyor. Hatta bu sene birleşmiş milletler 
konferansı düzenledim bütün para gelir giderini kendim 
hesapladım okul beklediğim yardımı yapmadı.  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere anlatır 
mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki ortam, 
aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Aşırı samimiyetsiz bir ortama sahip. Bir kişinin lise yıllarının bu 
samimiyetsizlikten geçmesini hoş bulmuyorum ama bu durum 
daha fazla insan tanımamıza neden oluyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için açık 
alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var, gerçekten büyük bir bahçesi ve kantini var.  

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne kadar? 
Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir kulüp 
bulabiliyor mu? 

2 tane var  MUN ekibi ve orkestra.  

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet, var.  

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her özel günde bir etkinlik yapılıyor.  

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Bu konuda destek oluyorlar.  

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha çok 
öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşlarıyla.  

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Ortaokul bölümünün var ancak lisede okuduğum sürede böyle 
bir şey görmedim.  

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, voleybol  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano gitar bateri.  

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

1, olmadı.  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet, bilim günü düzenleniyor.  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Vakıf üniversitelerine yerleşiyorlar.  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mf alanlarıyla yerleşiyorlar.  

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle rahat 
bir şekilde iletişime geçebiliyor musunuz? 
Bunun için okulun sağladığı bir imkan var mı? 
(mezunlar günü vb.) 

Evet, mezunlar günü yapılıyor.  

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

IB diploma programını yapmak.  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

IB diploma programı.  



 

Okulunda memnun olmadığın ve değişmesini 
istediğin bir şey var mı? 

Öğretmen kadrosu ve öğrenci profili.  

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir şey 
var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Öğretmenlerin çok iyi olmadığını duymuştum ve doğru çıktı.  

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

IB diploma programını okuyacak öğrencilerin ve iyi bir burs 
almış öğrencilerin gitmesini tavsiye ederim. Geri kalan 
durumlar için boşu boşuna 4 yıl vermesinler.  

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Ankara/İncek 

Okul TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

 İngilizce eğitimin detaylılığı ve uluslararası geçerliliği olan 
diploma programları. 

Sınıflar kaç kişilik? Diploma programlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama en 
fazla 30. 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

İngilizce hazırlık sınıfı var. 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okul servisi var ama otobüs geçtiğini de hatırlıyorum. Okul 
servisi daha avantajlı olacaktır çünkü otobüs her saat geçmiyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Öğrencilere özel kütüphane, müzik odaları, sanat odaları, 
yemekhane, kantin, laboratuvarlar, teknoloji odaları, spor salonu, 
yüzme havuzu, 5 boyutlu görüntü izleme merkezi (hi-tech) 
bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Lisemde benim dönemimden hatırladığım kadarıyla 3 çeşit 
diploma programı vardı benden sonra değiştiyse okulun internet 
sitesinden daha iyi bilgi edinebilirsiniz. Bilim İnsanı Yetiştirme 
Programı (BİY) : Çoğunlukla MF ağırlıklı öğrenciler var eğer 
yeterli öğrenci başvuru yaparsa TS de açılabiliyor diye biliyorum. 
Uluslararası Bakalorya Programı (International Baccalaureate-
IB) : Hem MF hem TM programları için kontenjanlar var benim 
dönemimde MF öğrencileri daha ağırlıktaydı. Ulusal Program 
(Türkiye içerisindeki normal liselerdeki program): MF ve TM 
öğrencileri eşit sayıda, yeterli öğrenci bulunursa TS ve DİL için 
de sınıf açılabiliyor diye biliyorum. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Aslına bakılırsa bana göre her programın öğrencisi kendine has. 
BİY öğrencileri daha ders çalışma ve üniversite sınavı odaklı 
öğrencilerken IB öğrencileri daha üretken etkinlik planlamaya 
hevesli ve atılgan kişiler oluyor. Ulusal programda da bu iki 
programdan ayrılan öğrenciler olduğu için daha karma bir 
öğrenci profili var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Bilmiyorum 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Bunların hepsi okulun içinde var. Ayrıca kampüs içinde KOLEJ-
İN isminde mezunlar derneği tarafından kurulan restorant ve 
spor salonu birleşik bir spor kompleksi var. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Bu her programa göre değişiyor maalesef. IB öğrencileri 
genellikle diploma puanı kazanmak için yapmaları gereken işleri 
yaptıklarından fazla yoğun olurlar. Aynı şekilde BİY 
öğrencilerinin de TÜBİTAK Projeleri oluyor, Ulusal Program 
öğrencileri ise MEB müfredatına göre gittiğinden derslerin 
ağırlıklarına göre öğrenciler için uygun bir yoğunlukta oluyorlar. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 

Hatırlamıyorum 



 

daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehberlik Öğretmenleri randevu alan öğrencilerle özel olarak 
görüşüp yönlendirmeler yapıyorlar. Dershaneye gitmeyi tercih 
etmeyen son sınıflar için okulun ücretli kursu var . 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Zorunlu İngilizce ve seçmeli dil var (Almanca ve Fransızca). Şu 
anda ek olarak İspanyolca da getirildiğini duymuştum. İngilizce 
eğitim çok yeterli çünkü sözel dersler hariç bütün derslerin dili 
İngilizce ancak seçmeli diller konusunda öğrenciler çoğunlukla 
ilgili olmadıkları için başarı oranı düşük. Seçmeli dil hocaları 
sertfika sınavlarına girmek isteyen öğrenciler için özel ilgi 
gösteriyor, gerekli yönlendirmeyi yapıyorlar. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulun yurtdışı eğitim ofisi var. Bu konularla ilgilenen öğrenciler 
ofisten randevu alıp ilgili hocadan yönlendirme alabiliyorlar. 
Yurtdışına yapılacak başvurularda da çok yardımcı oluyorlar. 
Aynı zamanda Kanada liseleriyle bir değişim programı da var. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Sadece her sene durumu olmayan öğrenciler in bir bursluluk 
sınavı yapılıyor. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Sadece IB programında veriliyor diye biliyorum o da MEB 
müfredatında hali hazırda var olan derslerin daha detaylı hali. Bir 
de aynı program içinde müfredat dışı ESS                       ( 
Environmental Systems and Societies-Çevre Sistemleri) ve TOK 
(Theory of Knowledge -Bilgi Kuramı) dersleri veriliyor  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Okul içerisinde birçok öğrenci kulübü var özellikle sanat ve 
müzik alanında kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için 
koro, müzikal ve resim atölyeleri var. Konuyla ilgili öğretmenler 
öğrencilere çok yardımcı oluyor ve ilgili yerlere yönlendiriyorlar. 
Okul içerisinde çoğunlukla spor odaklı ücretli kurslar da var. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilmiyorum. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Gruplaşmalar fazlaca var genellikle kulüp, koro, müzikal ve mun 
öğrencileri kendi aralarında arkadaşlık kuruyorlar. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okul bahçemiz çok büyük, öğrencilerim oynayabilecekleri tenis 
voleybol ve basket sahaları var. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

10'dan fazla aktif kulüp var ama maalesef mezun olalı 2 sene 
olduğu için tam sayıyı hatırlayamıyorum. Herkes ilgi alanına göre 
kulüp bulabilir çünkü öğrenciler kulüp kurmaları için fazlaca 
teşvik ediliyor. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. Özelikle konferans salonumuz çok lüks ve büyük. Onun 
haricinde cep sinema salonumuz da var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her zümrenin kendine has etkinlikleri var. Genellikle belirli günler 
ve haftalarda sürekli etkinlikler olur. Sene sonunda da sanat ve 
müzik toplulukları gösteri ve çalışmalarını sergilerler. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Her kulübün bir sorumlu öğretmeni var. Eğer genel kurallara 
aykırı bir etkinlik değilse okul yönetimi her şeye izin veriyor. 



 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmenler genellikle görevli konumdalar ve gerekli yerlerde 
öğrencilere destek veriyorlar. Yetenek gerektiren müzik, resim 
vs. konulu topluluklarda da öğretmenler öğrencilerle birlikte eşit 
çaba gösteriyorlar hatta biraz daha fazla. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Basketbol diye hatırlıyorum 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, voleybol, satranç, hentbol, yüzme  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Okul korosu ve müzikal sayesinde sesimizi kullanmayı 
öğrenebiliyoruz. Enstrümanlar konusunda özel destek alınabilinir 
mi bilmiyorum. Ama öğrencilerin piyano, gitar bateri gibi aletlere 
erişimi var. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Müzik gruplarının sayısını ve ödüllerini bilmiyorum ama okulun 
polifonik korosunun Türkiye içi festivallerde Müzikalite, Çalgı 
Eşlikli Eser Yorumlama, Zorunlu Eser Yorumlama, Koro Şef 
Uyumu gibi ödülleri var. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Her sene FKB günleri adını verdiğimiz ilgili zümrelerin de 
desteğiyle Fizik Kimya Biyoloji günleri düzenleniyor. Öğrenciler 
projelerini sergiliyorlar. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Bilkent, Başkent, Koç, Sabancı, Atılım gibi özel üniversiteler ve 
Yurt Dışındaki hatırı sayılır üniversiteler. NYU, Oxford, Aachen 
vs. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Her öğrenciye göre değişiklik gösterse de çoğunlukla Tıp, 
Hukuk, İşletme ve Mühendislik. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Bilmiyorum.  

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Ankara/Mamak 

Okul Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Eve mesafesi ve öğretmen profili 

Sınıflar kaç kişilik? 25-30 

Forma zorunluluğu var mı? Hayır Yok 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli. Tren, otobüs ve dolmuş kullanılabiliyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin ve laboratuvar bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

- 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrenciler ile mezuniyet ve çeşitli etkinlikler düzenlenirdi. Atılgan 
kişiler vardı. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Mezunlar günü var. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okula yakın küçük parklar, açık alanda basketbol, futbol, tenis 
ve voleybol sahaları bulunmakta. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli ve yoğundu. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenler ile hala görüşmekteyiz. Derslerde iyi oldukları kadar 
öğrencilerle de iyiler. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Dil öğrencileri başarılı. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Deneme ve kurs düzenlenmişti. Yeterliydi. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Yeterli bir dil eğitimi verildiğini düşünüyorum. 2 farklı eğitim 
seçeneği var. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yapılıyor. Lisede yurt dışı değişim programlarıyla yurt dışına 
gidenler oldu. Dil eğitimine ve  program bilgilendirmesine giden 
öğrencilerin tecrübeleri anlatılarak destek verildi. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs imkanı yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Yok. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Rehberlik öğretmeni ve o konuyla ilgilenen öğretmen yardımcı 
oluyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Maddi yetersizlikler var. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Gün düzenlendiği bile olmuştu. Çoğunluk iyi anlaşıyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçe var ama küçük. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Bilmiyorum. Bulunuyor. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Yok. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda 1 kez  gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

İzin veriyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmenler ve öğrencilerin ortak fikir ve uğraşlarıyla 
gerçekleşir. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yok. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol, basketbol, voleybol. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Keman, piyano, gitar, saz vardı. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Sayısını bilmiyorum. Bilmiyorum. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Bilmiyorum. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mühendislik yoğunlukta tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet, mezunlar günü ve sosyal medya hesapları mevcut. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Öğrencilerle tek tek ilgilenen öğretmenleri. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Okulumun tekrar anadolu lisesi olmasını isterim. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Okulun iyi olduğunu biliyorduk, öğretmenlerinin iyi olduğunu 
söylemişlerdi ki öyle olduğunu da gördüm. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Ankara/Yenimahalle 

Okul Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Mezunlarından aldığım dönüt. 

Sınıflar kaç kişilik? 20 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Var, İngilizce üzerine ve bir miktar da Arapça. 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane ve yemekhane mevcut, öğrenciler memnun, il içinde 
olmama rağmen ben bile yatılı kalmıştım sınava hazırlandığım 
yıl.  

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ankara'nın merkezinde bir okul; servis, dolmuş, otobüs imkanları 
ve merkezi konumu ile ideal.  

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Okulumuzun asıl avantajı mimarisinin çok güzel ve kullanışlı 
olması. Çok büyük iki kütüphane, en az 4 kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu binası, fitness odası, müzik odaları ve 
her katta en az iki tane etüt dersliği, her katta mescit 
bulunmakta. 
 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

5 MF 5 TM 1 sözel bazı yıllar da 1 tane dil sınıfı açılıyor katılıma 
göre. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulmuzudaki öğrencilerin hepsinin farklı hayalleri var ve 
arkadaş çevreleri genelde bu ortak hayallere sahip kişilerin bir 
araya gelmesi ile oluşuyor.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Pek çok kökşü geleneğimiz var; Bahar Şenlikleri, Aşure Günleri, 
Mihvak Derneği kutlamaları gibi. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Pek çok kafe, park, bahçe var. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Ankara'nın en iyi öğretmenlerinden olduğunu düşünüyorum. 
Neredeyse hepsinin kendi çıkardığı kitapları var.  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Belirli bir alan söyleyemem. Genelde her alana ilgi var.  

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

En üst kat tamamen kapatılıp sadece son sınıf öğrencilerine 
ayrılıyor ve onlar için bir kantin açılıyor. Dönem dönem deneme 
sınavları yapılıyor. Eğitim programının yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerimiz gayet memnun. İkinci dil 
olarak Arapça eğitimi görüyoruz ve biri dil bilgisi biri de konuşma 
üzerine olmak üzere iki öğretmen dersimize giriyor. Konuşma 
üzerine olan dersimizin öğretmeni ise yabancı uyruklu.  



 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Bunu yapan öğrenciler olduğunu duydum. Ama pek bilgim yok 
maalesef.  

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Evet burs alan öğrenciler var.  

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Pek çok yarış yapılıyor ödüllü olarak. Bu konu öğretmenin 
çabasına göre değişiyor. Örneğin; 50 hadis ezberi yarışması 
yapılmıştı.  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Çok fazla kurs var.  

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Daha iyi olabilir ama kötü de değil.  

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Proje için gereken tüm parayı okul karşılıyor. Tübitak 
yarışmalarındaki katılımlarda tüm masraf okula ait, öğrencilerin 
sunum için gittiği otel ve yemek masrafları da dahil.  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

İmam hatip mezunu olduğumuz için pek çok okula göre çok 
daha samimi ve uzun süreli arkadaşlıklarımız olduğunu 
düşünüyorum.  

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Spor salonu başta olmak üzere pek çok kulüp koca bir bahçe her 
katta masa tenisi var. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

30 - 35 civarı ve bence yeterli. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Kesinlikle var.  

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Çok sık. Her sınıf gidemiyor öğrenci sayısı fazla olduğu için. Ona 
rağmen ayda 2 kere bizim sınıfımız gidiyordu.  

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Asıl etkinlik başı öğretmenler oluyor, idare de maddi ve manevi 
destek oluyor.  

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Her iki tarafında ama genelde mezun öğrenciler vs. çok yardımcı 
oluyor  

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Güreş, basketbol ve tekvando. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Güreş, basketbol, tekvando, voleybol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Gitar piyano flüt keman ney vb 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama Vodafone freezone 
yarışmasına katılan bir grupla tanışmıştım  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Pek çok alanda var. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bir yoğunluk yok ama mühendislik tıp hukuk ve eğitim fakülteleri 
diyebilirim.  

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet var, mihvak adında mezunların yürüttüğü bir kulüp var 
benden 2 dönem önce mezun olmuş son sınıfta tanıştığım bir 
arkadaşım var.  



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Pek çok fırsat var. Tanıştığım pek çok kişi var. Çok hoş 
programlar ve sosyal aktivitelere katılım sağladım.  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Kesinlikle farklı olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbiri ile 
ilişkileri daha samimi ve uzun süreli gerçekten aile gibi 
olduğumuzu düşünüyorum. Eğitim konusunda devlet okuluna 
göre hocaların çok fazla emek sarfettiğini öğle yemeği yiyemeyip 
soru çözdükleirne pek çok kez şahit oldum. Çok farklı kişilerin 
okulumuzu ziyaret ettiğini ve sosyal aktivitelere sahip olduğunu 
düşünüyorum. Örneğin Nuri Pakdil'in evini ziyaret gibi.  

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Başarısı yüksek olduğu için fazla stres dolu bir okul olduğunu 
düşünüyorum. Bu stres azaltılabilir.  

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Başarısının düşük olduğunu imam hatip olduğu için girenlerin 
ilahiyat okuduğunu duymuştum ama mezunların kazandığı 
yerlere bakılarak bile ne kadar büyük bir önyargı olduğunu 
öğrendim.  

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Kesinlikle ön yargıların yıkılması gereken ve çok güzel bir okul 
olduğuna canı gönülden inanıyorum. Hayatımın dönüm noktası 
olan karakter ve fikir yapımın daha çok oturduğu değerli bir 
okulum var.  

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Antalya/Aksu 

Okul Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Uçak alanında olan bir okul olması  

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okul şehir merkezine çok uzak. Otobüs ve tramvay hatları 
üzerinde fakat çoğu zaman aktarma gerekiyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Uçak kütüphane, labaratuvar, yemekhane, hangar,oyun sahaları 
mevcut. Spor salonu yok. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

%90 sayısal %10 diğer bölümler. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulda çok fazla üretkenlik var bunun sebebi her öğrenci buna 
zorlanıyor. Bir kısmı bunlara çok hevesli ama genel olarak 
zorunluluk yüzünden.Etkinlik planlama konusunda söz hakkımız 
bulunmuyor, görevli hocalar kimse tamamen onların insiyatifine 
bırakılıyor. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okulumuzun etrafı tamamen orman. En yakın kafe 10-15 dakika 
yürüme mesafesinde. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Çok yoğun. Öğretmenler genel olarak dersleri bize sunum 
şeklinde anlattırıyor. Ders saatinin normal okullardan fazla 
olması ve son sene bu sunum ödevlerinin bi hayli artması 
üniversite sınavı için çok büyük dezavantaj. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulumuzda yeterli diyebileceğim öğretmen sayısı bir elin 
parmağını geçmez ve çoğu daha yeni öğretmen. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Meslek lisesi olduğumuz için okulumuz alanında (uçak bakım) 
nitelikli ve üst düzey kalifiye eleman yetiştirmek istiyor. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehberlik adına sadece gidilebilcek okullar ve kontenjanları 
anlatıldı.Onun dışında destekleme olmadı. Bu konuda yetersiz 
bir okul. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Sadece ingilizce. Havacılığın dili ingilizce olmasına rağmen bu 
anlayışa uygun İngilizce görmüyoruz, yani yetersiz. 



 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yurt dışı ile ilgili sadece hava yollarının sponsor olduğu birtakım 
geziler bulunmakta.Onun dışında yurt dışı projeleri yok. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Bir fikrim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Uçak bakımıyla ilgili dersler. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Kesinlikle yok. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Kesinlikle hayır. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Evet,veriyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Genelde erkek ağırlıklı gruplaşmalar oluyor. Bunun dışında 
normal. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okulumuzun bahçesi yeterince büyük fakat bank sayısı çok az. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

10-15 arası kulüp bulunmakta.Evet. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Nevruz Şenlikleri gerçekleştiriliyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Çok sık etkinlik düzenlenmiyor. Düzenlendiğinde de genelde 
okul idaresi ekstra destek olmuyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmenlerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Atletizm ve hentbol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol,voleybol,futbol,futsal,hentbol, atletizm,masa tenisi 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Müzik aleti bulunmuyor 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yok. Hayır 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Daha mezun verilmedi. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Uçak bakım veya askeriye tercih ediyoruz. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Yok 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Evet 



 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Kesinlikle var. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Bir çok şey. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Okula gelmeden önceki çoğu vaat okula gelince ortadan 
kayboluyor. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Diğer okullardan farklı olara askeri düzeyde bir disiplin 
bulunmaktadır. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Antalya/Konyaaltı 

Okul Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Bölüm çeşitliliği fazla olması  

Sınıflar kaç kişilik? 35 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet, otobüs ve tramvay 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kantin, yemekhane, spor salonu bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Değişken 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Çok fazla aktivite olmadığı için atılganlık kişiliği ön plana 
çıkaramıyoruz. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Evet 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Hayır. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet tecrübeliler. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Bilişim alanı 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Hayır gezi bile yapılmadı. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Sadece İngilizce. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Olduğu söyleniyor fakat bilgilendirme yapılmıyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Bir bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Kurslar yok ama öğretmenler ilgileniyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır  

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Yapmıyor.  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Gruplaşma. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Yok. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Gerçekleşmiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Destek çıkmıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Voleybol, basketbol ve futbol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Çoğunlukla hepsi 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Eğitim alamıyoruz, aletler sınırlı. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Bilmiyorum  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Çoğu mezuna kalıyor 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bilgim yok 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Yok 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Hayır. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Sosyal etkinlik düzenlenmeli. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Antalya/Konyaaltı 

Okul Özel Başarı Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Etüt imkanları ve hocaların donanımı  

Sınıflar kaç kişilik? 16 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhanemiz yok ama yemekhanesi var.Öğrencilerin çoğu 
yemekhanenin fiyatından memnun değil yemekhaneyi kullanan 
öğrenciler genellikle memnun 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet elverişli.Otobüs ve servis olanakları var 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Kütüphane,kantin,yemekhane,konferans salonu,laboratuvar 
bulunuyor 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

En fazla öğrencisi olan bölüm MF sonrasında TM ve dil bölümü 
geliyor 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulda çok geniş bir yelpazeye sahip öğrenci profili var.Yeni 
şeyler üretmeye hevesli arkadaşlarımın yanında çok hırslı ve 
azimli arkadaşlarım var.İyi sporcu öğrenciler var.Bunların yanında 
okulla çok alakası olmayan özel okulu, okumanın kolaylaştırıldığı 
bir yer olarak gören ve kullanan arkadaşlarımız da var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Hayır 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Evet hepsi bulunuyor. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

İşimize yaramayacak kadar yoğun. Yani yoğun ve sahip olduğu 
yoğunluğa göre etkisiz denilebilir. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Yks sıralamaları yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Yetersiz. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Hayır.İngilizce ve Rusça eğitimleri var. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 

Bu konu hakkında bir bilgim yok. 



 

bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Ben okulun burslu öğrencisiyim. Bir başarı bir de sporcu bursu 
var. Burslara yemekhane, servis, kıyafet ve kitap ücretleri dahil 
değildi. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Evet 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Bu konuda çok bilgi sahibi değilim. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Genel olarak iyi ama özel okul olduğumuz için bazı gruplarda 
maddiyata dayalı ezici konuşmalara birçok kez denk gelmiştim. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Yeterli büyüklükte. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Bildiğim kadarıyla 3 tane olması lazım. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Etkinliğine ve organizyonuna göre değişir. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Okula son yıl geçtim ve ikinci dönemin yarısı pandemiye denk 
geldi. Ancak ilk dönem ayda en az bir etkinlik gerçekleştiriliyordu. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

İşlerimizi kolaylaştırarak destek oluyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. Fikir aşamasında 
daha çok öğrencilerin uğraşları, gerçekleştirme aşamasında ise 
öğretmenlerin uğraşları devreye giriyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Basketbol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, futbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

 bir fikrim yok 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Hayır 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

- 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mühendislik tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Etüt olanakları. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Gereksiz yüksek olan yemekhane,kıyafet ve kitap ücretlerinden 
memnun değilim. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Hocaların iyi olduğunu duymuştum baya iyilerdi. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Antalya/Muratpaşa 

Okul Gazi Anadolu lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

eski mezunlarının yakaladığı başarılar 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için 
yatakhane ve yemekhanesi var mı? 
Varsa yatılı öğrenciler memnun kalıyor 
mu? 

Sadece yemekhane mevcut. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım 
için elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Otobüse son derece elverişli. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

MFağırlıklı olmak üzeri TM ve DİL sınıfları mevcut. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? 
Öğrenciler yeni şeyler üretmeye, 
etkinlikler planlamaya hevesli, atılgan 
kişilikler mi ? 

Okulumuz bana göre her türlü öğrenciden oluşuyor. Serseri tiplisi 
de var efendisi de çalışanı da var çalışmayanı da. Lakin koro ve 
spor konusunda atılgan öğrencilerimiz var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Yok. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere 
uygun kafe, park, bahçe, spor salonu 
gibi mekanlar bulunuyor mu? 

Spor salonu hariç evet. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? 
Öğretmenlerin tecrübeli ve öğrenciler için 
yeterli olduğunu düşünüyor musun?  

TM bölümünde gerçekten tecrübeli öğretmenlerimiz var lakin MF'de 
maalesef yetersiz. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

- 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son 
sınıf öğrencilerine sunulan imkanlar 
neler? Rehberlik servisi ve eğitim 
programı yeterli mi? 

Bol bol konferanslar veriliyor. Yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi 
verildiğini düşünüyor musun? Kaç farklı 
dil eğitimi seçeneğiniz var?  

2 adet. Almanca ve İngilizce.Verimli olduğunu düşünmüyorum lakin 
bizim okulda özel bir şey değil. Devlet okullarında dil öğrenmek 
mümkün değil. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 

Yok. 



 

bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Verilmiyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar 
bulabiliyor musun?  Bunun için 
danışabileceğin ve seni yönlendirecek 
birileri var mı? 

Müzik ve İngilizce konusunda ilgili öğretmenlerimiz var. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli 
buluyor musun? 

Evet. Yeterince ilgililer. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Maalesef maddi yardım gelmiyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Sıcak bir ortam olduğunu söyleyemem. Genellikle kopuk kopuk 
gruplar halinde. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Yeterince alanımız var. Futbol sahası,basketbol ve 2 voleybol 
sahamız mevcut. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Kulüp sayısı çok fazla. Her alanda var. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Sıklıkla diyebilirim. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken 
okul idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Yol gösteriyorlar ve bize rehber oluyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar 
daha çok öğretmenlerin mi yoksa 
öğrencilerin mi uğraşlarıyla 
gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Erkek voleybol ve futbol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol,voleybol,basketbol,masa tenisi. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Her türlü müzik aleti mevcut.  

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

- 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

— 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

- 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 

Evet var. Derece yapmış öğrencilerle soru cevap şeklimde 
etkinlikler oluyor. 



 

musunuz? Bunun için okulun sağladığı 
bir imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var 
mı? 

- 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Ceza konusunda çok hafifler.  

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün 
bir şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

- 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Bence ortalama bir öğrenci okulumuzla beraber dereceyle mezun 
olabilir. Önyargıları kaldıralım. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Antalya/Muratpaşa 

Okul Özel Renk Okulları 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Eğitimi. 

Sınıflar kaç kişilik? 14 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için 
yatakhane ve yemekhanesi var mı? 
Varsa yatılı öğrenciler memnun kalıyor 
mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım 
için elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ulaşıma elverişli. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Kamp salonları, fen laboratuvarları ve kütüphane bulunnuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

MF yoğunlukta. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? 
Öğrenciler yeni şeyler üretmeye, 
etkinlikler planlamaya hevesli, atılgan 
kişilikler mi ? 

Genel itibariyle sınava hazırlamaya yönelik eğitim verilen bir okul 
olduğu için girişime pek elverişli değildi diyebilirim ama yine de 
kendi çapımızda etkinlikler yapıyorduk. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Var 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere 
uygun kafe, park, bahçe, spor salonu 
gibi mekanlar bulunuyor mu? 

Evet 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli  

Okulun öğretmenleri nasıl? 
Öğretmenlerin tecrübeli ve öğrenciler için 
yeterli olduğunu düşünüyor musun?  

Birçoğunun yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Sınav kazandırma. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son 
sınıf öğrencilerine sunulan imkanlar 
neler? Rehberlik servisi ve eğitim 
programı yeterli mi? 

Evet, herkese koçluk sistemi uygulanıyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi 
verildiğini düşünüyor musun? Kaç farklı 
dil eğitimi seçeneğiniz var?  

Hayır, sadece İngilizce. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 

Erasmusla ilgili hiçbir şey görmedim . 



 

bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Burs imkanı var ama yeterli değil. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar 
bulabiliyor musun?  Bunun için 
danışabileceğin ve seni yönlendirecek 
birileri var mı? 

Hayır  

Okulunun rehberlik servisini yeterli 
buluyor musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Evet maddi yardımda bulunuyor  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Gayet iyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Hayır yok. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Bilgim yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Sık sık gerçekleşmekte. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken 
okul idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Oldukça destek veriyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar 
daha çok öğretmenlerin mi yoksa 
öğrencilerin mi uğraşlarıyla 
gerçekleşiyor? 

Öğrenciler. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Yok. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

İlgilenmiyorum 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Hayır 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Fakülte olarak bir yığılma olmasa da bölüm olarak tıp. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 

Evet 



 

musunuz? Bunun için okulun sağladığı 
bir imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Hayır 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var 
mı? 

Disiplin 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Herkesin aşırı politik davranması, 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün 
bir şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Okurken sıkıcı olduğunu düşünsem de aile sıcaklığı olduğunı fark 
ettiğim, aklıma geldikçe gülümseyerek hatırladığım güzel bir okul. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Balıkesir/Karesi 

Okul Balıkesir İMKB mesleki ve teknik lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

bölüm olanakları 

Sınıflar kaç kişilik? 35 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

var 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli Toplu taşıma kullanıyor 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Spor salonu, yemekhane, kantin, kütühane bulunmakta. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Meslek lisesi olduğundan bölümlere ayrılıyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Evet bulunuyor. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Bahar şenlikleri 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Hayır sanayide. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet çok güzel. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Elektrik ve elektronik haberleşme sistemleri. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Kurslar gidenler için bence yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Vermiyo, sadece İngilizce var. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

Yok 



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Bilmiyorum. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Bilmiyorum. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Evet  

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Evet. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Gruplar halinde hepsi birbirine bağlı, ortam güzel. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Evet var ve baya büyük. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Evet. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her fırsatta gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Ellerinden geleni yapıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İş paylaşımı yapıyorlar 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Futbol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Gitar 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Bir tane var. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Bilecik, İzmir ve Bursadaki üniversiteler tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Elektrik elektronik mühendisliği ve Gıda Mühendisliği tercih 
ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Bursa/Osmangazi 

Okul Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Büyük, yeşil bahçesi ve her açıdan yeterli oluşu (müzik odası, 
spor salonu, laboratuvarlar, büyük kantin, yemekhane vs.) ve 
Öğretmen kadrosu.  

Sınıflar kaç kişilik? 27-33 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane ve yemekhane yok. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okulumuz için ayrılan otobüs ve biraz yürüme mesafesinde köy 
meydanında otobüsler bulunuyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, resim ve müzik 
sınıfları, spor salonu, inovasyon sınıfı bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

2019 - 2020 yılında genel olarak MF sınıfları olmakla beraber 1 
tane TM sınıfı vardı. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulumuzdaki öğrenciler bir öğrencinin lise hayatında neler 
yapması gerektiğinin tamamiyle farkında. Gerek sosyal etkinlikler 
gerek üniversite hazırlık süreci olsun tamamen bilinçliler. 
Okulumuzda etkinlikler genellikle öğrencilerin düşünüp daha sonra 
idareyle konuşup onay alınmasıyla gerçekleşiyor. Okulumuzda 
düşüncelerimize tamamen önem veriliyor ve istediğimiz şeyler 
uygunsa idare bunları gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

ŞŞALFEST: Bahar ayları yaklaşırken geniş bahçemize türlü türlü 
oyuncaklar konuluyor ve okulumuzun korosunun canlı müziği 
eşliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Okulumuzun etrafı boş sadece birkaç köy evi ve tarla var. Ama 
okulun içindeki ortam yetiyor. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulumuzdaki öğretmenler 12 yıllık eğitim hayatım boyunca 
gördüğüm en iyi öğretmenler diyebilirim. Bizimle o kadar çok 
ilgilendiler ki... Hem akademik hem moral anlamında 4 yıl boyunca 
bize çok destek oldular. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Bizim okulumuz öğrencisinin ileride hangi mesleği yapmak 
istediğine tamamen emin olmasını sağlamak amacıyla düzenlediği 
"Kariyer Günleri" etkinlikleriyle sağlıyor. 11 ve 12. Sınıfta çeşitli 
mesleklerden insanlar çağırılıyor ve biz de o kişilere sorularımızı 
soruyoruz. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehberlik servisi ve eğitim programı oldukça yeterli. Okul kursu ve 
her öğrencinin kendine seçtiği eğitim koçlarıyla çok verimli bir son 
sınıf geçiriliyor. 



 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Almanca ve ingilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneğimiz var. 
İkisinde de verimli eğitim alıyorsunuz. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulumuzun erasmus programları yok ama "Kariyer Günleri" 
etkinliklerinde bazen erasmus odaklı yerler çağırılıp bilgi almamızı 
sağlıyorlar. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Okulumuzda burs imkanları bildiğim kadarıyla yok ama durumu 
olmayan öğrenciler yalnızca idare tarafından bilinip gereken 
konularda maddi anlamda destek veriliyor. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Standart müfredat dışında laboratuvar etkinliklerimiz var. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Müzik ve resim öğretmenlerimiz sanat, istek ve hayallerimizle; 
beden öğretmenlerimiz sporla. Proje okulu olduğumuz için de 
branş öğretmenleri aklımızdaki projelerle ilgileniyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Okulumuz proje okulu olduğu için bu konuda çok titiz gerekli 
maddi yardım ve çalışma ortamı sağlanıyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Okulumuzda tamamiyle aile ortamı var. Herkes birbirine yakın ve 
kimse kimseyi yargılayıp kötü davranmıyor. Büyük sınıflar küçük 
sınıflara düşünüldüğü gibi asla ama asla kötü davranmıyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçemiz var ve çok büyük. Okulumuzu ziyarete gelirseniz eğer 
bahçemizi görebilirsiniz. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Çevre kulübü ve kütüphane kulübü olmakla beraber çeşit çeşit 
kulüplerimiz var. Kütüphane kulübü geçen sene "Açık hava 
kütüphanesi" etkinliğini çevre kulübü ise "Çiçeklendirme ve 
bahçeyi düzenleme" etkinliğini yapmıştı. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet, spor salonumuzda müsabakalar ve proje sunumları olurken 
bahçemizde ŞŞALFEST, Sinema Günü ve Mezunlar günü  oluyor. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Sık sık gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Fikirlerimiz eğer okul kurallarına uygunsa her açıdan 
destekliyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Okulumuz, öğrencilerin kendi ayakları üzerinde nasıl durmaları 
gerektiğini öğretmek ve düşünmeye teşvik etmek için fikirlerin 
genellikle öğrencilerden çıkmasını istiyor ama tabii ki gereken 
yerlerde öğretmenler de işin içine giriyor.  

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Voleybol, futbol ve basketbol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, futbol ve basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Gitar, piyano, elektronik bateri, saz vs. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Lisemizdeki müzik grubu oldukça aktif ve katıldığı her yarışmada 
neredeyse hep ödüller alıyor. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet düzenleniyor. 



 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Herhangi bir genelleme yapabilir miyim emin değilim fakat bilinen 
köklü üniversiteler okulumuz öğrencileri tarafından daha çok tercih 
ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Okulumuz MF ağırlıklı olduğu için Mimarlık, Tıp, Mühendislik vs. 
bölümler tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Mezunlar günü etkinliği yeni yeni düzenlemeye başlandı ama 
zaten mezunlarımız okulumuzdan rahat rahat kopamıyor ve hep 
ziyarete geliyorlar. Ziyarete geldiklerinde sınıflarımıza girip bizden 
sorular alıyor ve tecrübelerini paylaşıyorlar. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Kendimi keşfedebildim ve hayatımda hem kariyer hem de genel 
hedefler olarak neler istediğimi okulum sayesinde öğrenebildim. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Bana göre öğretmen ve öğrenci ilişkisi bizim okulumuzda diğer 
okullardan oldukça farklı ve içten. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Hayır, yok. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Okulum hakkında gelmeden önce olumlu şeyler duydum ve hepsi 
de doğruydu. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Hayır, yok. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Diyarbakır/Yenişehir 

Okul Rekabet Kurumu Anadolu lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Konumu. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane ve yemekhane var ancak sadece erkekler için 
bulunuyor. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ulaşım olanakları orta düzeyde. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Kütüphane, yemekhane ve laboratuvar bulunuyor ancak spor 
açısından eksikleri var. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Çoğunlukla MF. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Atılgan kişi sayısı biraz az. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Bilmiyorum 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Evet iyi bir konuma sahip. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

İyi düzeyde 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenler orta düzeyde. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Genel olarak tıp beklentisi çok oluyor okulun. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Yeterli ama çok iyi denilemez. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 farklı dil veriliyor: ingilizce ve Almanca. Ancak çok iyi olduğu 
söylenemez. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

Eksiklik var. 



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Çok da yeterli değil. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Hayır 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Normal 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Destek veriliyor eğer öğrenci ciddi ise 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Eğlenceli. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okul bahçesi pek büyük değil. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Çok az. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Çok fazla yok. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Yılda iki kez civarı gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Öğrencinin daima yanındalar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrenciler. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Masa tenisi. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Masa tenisi, basketbol ve voleybol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Hayır 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Hayır 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Orta düzey. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mühendislik, diş ve hemşirelik. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Düzenlenmedi. 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Hayır 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

İdare öğrencileri çok sıkıyor. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

İdare. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Okul beklediğimden kötü çıktı diyebilirim. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Başka okula puanınız yetmiyor ise en ideal okul Rekabet Kurumu 
Anadolu Lisesi'dir.  

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Eskişehir/Tepebaşı 

Okul Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Yalnızca akademik başarıya değil buna ek olarak bireyin kişisel 
gelişimine, sosyal başarılarına da dikkat edilmesi oldu. Aynı 
zamanda yurt dışı eğitim için sunulan destek ve imkanlarla birlikte 
dünya vatandaşı yetiştirme vizyonu en kritik özelliklerdi. 

Sınıflar kaç kişilik?  15-16 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Evet, İngilizce üzerine yoğun bir eğitim veriliyor. 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yemekhane mevcut ancak yatakhane yok ve yatılı öğrenciler 
bulunmuyor. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet. Otobüs, dolmuş durakları çok yakında yaklaşık 700 m ileride 
de tramvay durağı mevcut. Okula öğrenciler genellikle ya servis 
ya da dolmuş otobüs kullanarak geliyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Okulumuzda çeşitli laboratuvarlar,spor salonu, bahçe, kantin, 
yemekhane, kütüphane bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Fen ve Teknoloji Lisesi oluduğundan dolayı MF ağırlıklı. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulumuzdaki öğrenciler yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
düzenlemeye yer almaya hevesli ve açık girişimci öğrenciler. 
Meraklı ve azimliler, genel kültürü yüksek ve sosyal bireyler 
ağırlıkta. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

 Dört senedir devam ettirdiğimiz geleneklerimiz var aynı zamanda 
da kurumsal bir yapıya sahip olduğumuzdan başka illerdeki 
kampüslerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikler ve gelenekler var. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Yakında bu imkanlar bulunuyor ama öğrenciler olarak vaktimizin 
çoğunu okulun içinde geçiriyoruz. Okul çıkışı kimi zaman bu 
yerlerde ben ve arkadaşlarım vakit geçiriyoruz ancak birçok 
öğrenci bunu tercih etmiyor. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Gayet tecrübeli ve başarılılar. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Hayır üzerine düşülen ya da beklentisi yüksek bir alan yok. Bu 
tercih öğrencilere bırakılmış durumda, onlar biz hangi alana ilgi 
duyuyorsak bu yolda bize rehberlik ediyorlar. Spesifik bir alana 
özel öğrencileri hazırlama durumu söz konusu değil. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Okulumuz 4 sene önce açıldı ve dışarıdan öğrenci alınmayıp 
hazırlık sınıfından itibaren yetiştirildiği için henüz mezun ya da 12. 
sınıf öğrencimiz yok. Rehberlik servisi kariyer planlamamıza alt 
sınıflardan itibaren destek oluyor. 



 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet. İngilizce ve Almanca öğreniyoruz. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Bilgilendirme gayet iyi bir şekilde yapılıyor. Sunulan çok fazla 
program ve imkan var. Yurt dışı hedefleyen öğrencilere yönelik 
SAT/ACT kursları ve TOEFL/IELTS dersimiz bulunuyor. Bu sene 
AP sınavlarına yönelik dersler olabileceği de gündemde ayrıca 
İngilizce biyoloji, fizik , kimya ve matematik dersleri de farklı 
sınıflarda farklı dönemlerde veriliyor. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Burs imkanları çok geniş değil. Genel değerlendirmeye göre burs 
veriliyor. Göz önünde bulundurulan birçok kriter var. Öğrencinin 
akademik başarıları, yer aldığı projeler, bildiği diller, ilgi alanları 
hobileri, öğrenmeye açık veya hevesli olması gibi birçok kriter 
bursunuzu etkiliyor. Bunun için iki aşamalı bir mülakattan 
geçiyorsunuz. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Evet. Çeşitli yazılım dilleri hafta sonu kurslarında öğretiliyor. 
SAT/ACT eğitimleri,  
İngilizce alan dersleri, TOEFL/IELTS , ileri matematik, genetik ileri 
fizik gibi müfredat dışı eğitimler var. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Evet bulabilirsiniz. Eğer okulda böyle bir kurs/eğitim yoksa da 
branş öğretmeni ve idare ile konuşursanız bu eğitimi size 
sağlıyorlar. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet yeterli buluyorum. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Okul direkt olarak maddi imkanlar sağlamıyor, okulun imkanlarını 
kullanabilirsiniz buna ek olarak çeşitli üniversite ya da kurumlarla 
görüşmek istediğinizde yardımcı oluyorlar. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Öğrenciler arası ilişki iyi, genellikle pek sorun çıkmaz. Aynı takım, 
yarışma ve etkinliklerde sık sık yer aldığımız kişilerle 
kaynaştığımızdan dolayı yaşıtlarınızın birçoğunu tanır ve iyi 
anlaşırsınız. Genel olarak neşeli bir hava hakimdir. Yakın 
olduğumuz arkadaşlarımızla sık sık sosyal etkinliklere katılır ve 
okul içi, okul dışı bolca zaman geçiririz. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçemiz var. Çok aşırı büyük olduğunu söyleyemem. Bize 
ayırılan bahçede oturma alanları ve basketbol sahası var ortak 
okul alanındaki bahçeye kıyasla daha küçük. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

7-8 aktif kulüp var. Kendinize uygun bir kulüp bulabilirsiniz, eğer 
bulamazsanız ve bu alanda çalışma yapmak istiyorsanız da kulüp 
kurabilirsiniz. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Ne tarz bir etkinlik gerçekleştirmek istediğinize bağlı ancak alan 
bulabilirsiniz. Konferans ve spor salonu bizim katımızdaki alan 
bahçe gibi birçok yer var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Baya sık gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Planlanmada ve organizasyonda destek oluyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmenler ile işbirliği içerisinde birçok etkinlik yürütülüyor. Her 
etkinlikte öğrenciler yer alıyor ve etkinlikler öğretmenlerin ya da 
idarenin görüşleri alınarak yürütülüyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Satranç 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol kız, Basketbol erkek, masa tenis, dart, 
satranç,eskrim,yüzme 



 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, keman,  gitar, davul, bateri gibi birçok alete erişebilirsiniz. 
Aynı zamanda ses eğitimi de veriliyor. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

1 ya da 2 tane grup var. Henüz yarışmaya katılan olmadı. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Daha önce düzenlenmedi. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Bizim kampüsümüzün henüz mezunu yok 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

- 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

- 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Evet. Yurt dışında üniversite eğitimi için planlama konusunda 
bana tamamıyle farklı bir bakış açısı kattı ve bir tutkum olan MUN 
konferanslarıyla tanışmamı sağladı. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Dünya Vatandaşı yetiştirme vizyonunun ayırt edici olduğunu 
düşünüyorum. Yalnıza üniversiteye göre değil hayata hazırlıyorlar. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Kulüp sayısı ve gelenekleri arttırılabilir. Robotik takımına verilen 
desteğin maddi manevi arttırılabileceğini düşünüyorum. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Genetik laboratuvarının olacağı söylenmişti ama böyle bir 
laboratuvar yok dersi de 10.sınıfta almaya başladık. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Yok 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Gaziantep/Şahinbey 

Okul Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Devlet okulu olmasına rağmen sağladığı imkanlar. 

Sınıflar kaç kişilik? 28 

Forma zorunluluğu var mı? Evet var ancak kuralı uygulayan yok. 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Okulumun yatakhanesi ve yemekhanesi var. Bizzat kendi 
arkadaşlarım kalıyor, gayet de memnunlar.  

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Gaziantep'teki toplu taşıma araçlarıyla (tramvay,otobüs) ulaşmak 
mümkün. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Okul bir devlet okulu olmasına rağmen müthiş olanakları var. Spor 
salonu,yemekhane,laboratuvar,kütüphane hepsi bulunmakta. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Okulun %98'si sayısalcı diyebilirim. Geriye kalan kısım da TM'ci. 
Sözel seçen olmuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Yeni şeyler üretmeye açık öğrenciler elbette var. Bölge bazlı 
yarışmalara katılıyorlar. Bunun yanı sıra sadece okula gelip giden 
tipler de var.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Sadece Mezun Buluşmaları var. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Evet bulunmakta.  

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Bence yeterli. Bazen öğretmenler fazla yükleniyorlar. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Proje okulu olduğumuzdan dolayı, müdürümüz Gaziantep'in en iyi 
öğretmenlerini seçmiş bence. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Her sene 50-60 tıp çıkıyor 150 öğrenci içinden. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

12. sınıflar için yeterli. Her öğretmene belirli sayıda öğrenci 
veriyorlar. O öğretmen yıl boyu öğrencisinin mentorluk ve eğitim 
programını yönetiyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Dil eğitimi konusunda da gayet başarılı. İngilizce, Almanca 
seçeneklerimiz var ve bunların derslerini görüyoruz. Onun yanı 
sıra İngilizce ve Almanca kütüphanemiz bulunmakta.  

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

Erasmus programları var. Her yıl 3-4 defa bir grup öğrenciyle 
gidiyorlar. Bu öğrencileri de okuldaki komite  belirliyor.  



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

- 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Yani, müfredatın yetersizliğinden, genelde fen ve matematik 
alanlarında ek eğitimler veriliyor. Müfredata bağlı kalınmıyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Şu an söyleyebileceğim sadece enstrüman eğitimi var. Her sene 
başı hangi enstrümanı çalmayı öğrenmek istersiniz diye anket 
yaparlar. En çok çıkan talebi uygularlar. Bu yöntemle gitar çalmayı 
öğrenmiştim geçen sene. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet, alanında uzman iki tane rehberlik hocamız var.  
Öğretmenden çok dost gibi davranıyorlar. Gayet memnunum. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Vadettiği bir şey varsa eğer o projeye gerekli maddi yardım 
sağlanıyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

12'lere bulaşılmaz, kafalarını kitaptan kaldırmazlar. 10 ve 11'ler 
kendi hallerinde sıkıntı çıkarmazlar. En iyi etkileşim bizim okulda 
bu iki dönem arasında olur. 9'larsa, onların ilk senelerini 
burunlarından getirirler. . 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okulun bulunduğu arazi çok geniş. Okulda bahçede birini arasan 
bulamazsın.  

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Malesef, aktif kulüp sayısı az çoğu devlet okulu gibi. Kulüp 
seçimleri de formaliteden yapılıyor. Arada bir görev alan 
kulüplerimiz de var. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Konferans salonu bulunmakta. 12'ler için mezuniyet de spor 
salonunda yapılıyor.   

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her sene spor turnuvaları oluyor, okulla geziler de oluyor. 11. 
Sınıfları İstanbul ve Ankara'daki üniversitelere götürüp 
gezdiriyorlar. Onun dışında da arada bir kermes olur. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Okul idaresi ve öğretmenler çok iyi bence. Öğrencileri kendi 
çocukları gibi sahip çıkıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Maalesef ki öğretmenler aracılığıyla. Öğrencileri arkalarından 
iteklemek gerekiyor buna ben de dahil. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Basketbol diyebiliriz. Gaziantep liseler arası turnuvalarda her sene 
ilk üçe gireriz. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, futbol, kız voleybol, masa tenisi, satranç, badminton,  
karete, yüzme  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bolca gitar bulunmakta. Bunun yanında keman, bağlama, çello 
var. Ama bunlara herkes erişemiyor. Eğitim konusu da yıl 
başındaki ankete göre belirleniyor. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

 Gitar,keman,elektro gitar,çello,piyano,yan flüt gibi 
enstrümanlardan oluşan okul orkestramız var. Geçen sene liseler 
arası yarışmaya katıldılar malesef bir başarı elde edemediler.  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Her sene tübitak fuarları olur. Onun dışında bildiğim kadarıyla 
olmuyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Genel hedefleri Hacattepe.   

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, Diş hekimliği. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 

Arada bir mezunlar gelir, okuldaki öğrencilerin sorularını cevaplar. 
Soru-cevap gibi konferanslar düzenlenir. 



 

musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Teknofest 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Her zaman söylüyorum, devlet okulu olmasına rağmen özel okul 
gibi imkanları var.  

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Sadece öğrencilerin disiplin sorunu olabilir değişmesini istediğim. 
Biraz yönetim zayıf gibi. Öğrenciler çözmüş artık idarecileri. 
İdareciler azarlasa bile öğrenciler takmıyor hiçbir şey olmaz diye. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Okula gelmeden önce o okulda herkesin inek olduğunu 
söylerlerdi. Okula gelince bunun tamamıyla kurmaca olduğunu 
gözümüzle görmüş olduk. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Başka bir şey yok. Okulumu seviyorum! 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Hatay/İskenderun 

Okul Tosçelik Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Akademik başarıyı yakalamış bir fen lisesi olması . 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Hayır Yok 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var, memnunlar. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet elverişli; dolmuş, otobüs ve servis olanakları var. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

kütüphane yemekhane spor salonu laboratuvar ve okulun içinde 
kız erkek öğrenci yurdu bulunuyor 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Herkes mf, tm olan 1-2 kişi çıkabiliyor 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Hayır okul öğrenci bakımından ikiye ayrılıyor ders çalışmaktan 2 
kelimeyi bir araya getiremeyenler ve fen lisesindeyim moruk diye 
kendini bir şey sananlar egoist arkadaşlarımız. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Evet 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Hayır yok. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

yeterli 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenden öğretmene değişiyor ama geneli yeterli. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Sayısal alanda ve TÜBİTAK projelerinde. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Evet son sınıflara büyük özen gösteriliyor 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 evet yeterli 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

ingilizce öğretmenlerimizin düzenlediğini MUN etkinlikleri yapılıyor 



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

bilmiyorum 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Fen lisesi özel müfredat dışında verilmiyor 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Evet 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Evet ancak maddi açıdan bilmiyorum 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Harika bir ortam var. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Spor salonu var baya büyük. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

maalesef yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Gerçekleşmiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Çıkmıyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrenciler. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Evet.  

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

hiçbiri 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

olmadı 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Genel olarak hepsi başarılı tıp fakültelerine gidiyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Hayır 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Eğitimi 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

İdare. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Herkesin hiç durmadan ders çalıştığı söylenmişti ama öyle bir şey 
yok ama son sene herkes ders çalışımaya yoğunlaşıyor. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Yok. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Bornova 

Okul Bornova Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Sosyal imkanları, okulun bir ekol olması, kampüsü,mezunlarının 
başarısı ve yabancı dil eğitimi 

Sınıflar kaç kişilik? 30-36 

Forma zorunluluğu var mı? var ama uyulmuyor 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var, gayet memnunlar. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Metroya 15 dakika yürüme mesafesinde. Okulun önünde bırakan 
otobüsler de mevcut. Dolmuşlar da sık sık geçiyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

8 bilgisayar, 10 adet tablet ve 30.000'i aşkın kitap bulunan 
kütüphanemiz , iki kapalı spor salonu, bir çim saha, iki basketbol 
sahası, üç voleybol sahası, bir karma beton saha, 500 kişi 
kapasiteli konferans salonu, yemekhane, 2 kantin, 3 laboratuvar, 2 
dil sınıfı, bir felsefe  kulübü odası, bir robotik kulübü odası, bir 
revir, iki etüt odası, bir vakıf binası, bir satranç odası, bir radyo 
kulübü odası, bir fotoğraf stüdyosu ve tiyatro topluluğu ortak 
odası, bir müzik atölyesi ve bir resim atolyesi. Bir de okula özel iki 
adet koru bulunmaktadır. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

%90 MF kalanı TM 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Bir kısım kendi çapında lise hayatı sürdürürken çoğu okulun tüm 
imkanlarını kullanmaya çalışıyor ama tüm öğrencilerin uğraştığı 
belli şeyler var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Ayran günü, koşu, ballama, 40. yıl mezunlarının kep törenine 
gelmesi, mezunlar arası dayanışma, yurtiçi ve yurtdışı geleneksel 
mezun buluşmalarımız da oluyor. Ayrıca bal ruhu etkinliği de 
sürdürülüyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Büyük bir alışveriş merkezi ve İzmir'in öğrenci semti Küçükpark 
var. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Zaman zaman yoğun ama bunu öğretmenlerimiz çok iyi 
dengeliyorlar. Bizi zora alıştırıyorlar. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulda doktorası olan birçok öğretmenimiz var. Proje okulu 
kapsamında okulumuza gelen öğretmenlerimiz, öğretmeye ve 
paylaşmaya oldukça hevesli ve tecrübelidir. Aralarında istisnalar 
da mevcut. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Kapasite yüksek olduğundan dağılım eşit. Konservatuvara giden 
öğrencilerimiz dahi mevcut ama ağırlıklı olarak mühendislik. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 

Öğretmenler boş saatlerini bile eksik kapatmak için öğrencilerine 
ayırır, rehberlik hocalarımızın ve müdür yardımcımızın kapısı 
daima bize açıktır. Çoğu zaman deneme çözdürülürdü. Dershane 



 

Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

sistemiyle okul sistemi güzel şekilde birleştirilmişti. Rehberlik 
hocalarıyla birebir düzenli olarak görüşürüyoruz. 12. sınıfların 
binası öğretmenlere daha rahat soru sorabilmeleri için ayrıdır. 
Kariyer Günleri oluyor, mezunlarımız bize bilgilendirmeler yapıyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

3 seçenek var: İngilizce, Almanca ve Fransızca. Almanca eğitimi 
Konsolosluk tarafından gönderilen Alman öğretmenler tarafından 
sağlanıyor. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 
hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulumuzda genellikle yurt dışına proje amaçlı gidiliyor. Her sene 
Erasmus oluyor fakat bazen bu etkinliklerin duyurusu yapılmıyor. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Okulumuzun büyük bir vakfı var ve burs imkanları çok geniş. 
Mezunlarımız çok ilgileniyor. Yaklaşık 600 kişiye burs veriliyor. 
Verilen burs öğrenci için yeterli miktarda. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Yok. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Evet, kurs olmasa bile ilgili branşın öğretmeniyle görüşünce 
mutlaka yardımcı oluyorlar. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Okulda büyük bir atölye var ve vakıf bu konularla çok ilgileniyor. 
İdare tarafından ise manevi destek ve sponsor bulma desteği 
sağlanıyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Öğrenciler çok sosyal ve dayanışma içindedir. Kalabalık dönemler 
olmasına rağmen neredeyse herkes birbirini tanır. Dönem ayrımı 
da yapılmıyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okul 70 dönüm, 40 dönümü ormanlık. Yeterince alan bulunuyor. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

En aktif topluluklar Tiyatro ve Fotoğrafçılık toplulukları. Robotik 
kulübü de son zamanlarda etkin. Toplamda 5-6 kulüp aktif. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Genelde ayda bir kez gerçekleşir ancak yaza doğru bu sayı artar. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Bazen zıt düşsek de desteklerini fazlasıyla gösteriyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Kadın voleybol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Neredeyse her daldan var. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, bateri, klasik gitar, elektro gitar, bas gitar, bağlama, yan 
flüt, keman vb müzik aletleri var ama eğitim almıyoruz. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Her dönemin 2-3 müzik grubu oluyor. Fizy ve daha bir çok 
yarışmalara katılıyorlar.  



 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Yoğun bir Odtü-İtü-Bilkent tercihi var, tıp fakültesi olarak da Uşak, 
Aydın, Eskişehir’i tercih eden çok mezun var. Yurtdışında Fransa 
ve Avusturya genellikle tercih edilen ülkelerden. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp-Mühendislik-Hukuk-IIBF tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Ayran günü mezunların ve öğrencilerin buluşma günüdür. Bunun 
yanında hemen hemen her şehir ve üniversitede BALdaşların 
iletişim grupları oluyor. Ayrıca mexunlar yemeği oluyor. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Şu anda bildiğim tüm diller, arkadaşlarım, üniversitem, defalarca 
yararlandığım Erasmus projeleri ve hayatımda olan her şey bu 
okul veya bu okulda tanıştığım insanlar sayesinde karşıma geldi. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Her özelliği belirgin şekilde farklı. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Müdürümüz, kulüpler daha aktif olabilir. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Her şey inanılmaz. Keyfini yaşayın. BAL'lı olmak ayrıcalıktır. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Bornova 

Okul Özel Bornova Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Geçmiş yıllardaki öğrencilerin üniversite sınavı başarıları. 

Sınıflar kaç kişilik? 18-24 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane yok, okulun öğle yemekleri için yemekhanesi var 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Metroya beş dakika yürüme mesafesinde ve birçok dolmuş 
yakınından geçiyor 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Geniş bir kampüs. Geniş konferans salonu ve spor salonu 
binaları var. Kantin ve yemekhane de oldukça büyük. Fen branş 
derslerinin her birine özel (fizik-kimya-biyoloji) ayrı laboratuvar 
ve İngilizce için çeşitli oyunların olduğu Yabancı Dil Odası var. 
Resim ve müzik sınıflarında birçok şey mevcut. Özellikle müzik 
sınıfında pek çok enstrüman var. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Genelde MF sınıfı daha fazla neredeyse her dönem bir TM sınıfı 
da oluyor. Sözel ve dil sınıfına talep daha nadir oluyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrenciler çoğunlukla akademik başarı odaklı oluyor, akademik 
başarı da üniversite sınavı kabul ediliyor. Genelde matematik, 
bilgisayar ve biyoloji olimpiyatlarıyla ilgileniliyor, konularla ilgili 
farklı yarışmalarda projeler üretiliyor ya da sınavlara katılınıyor. 
Öğrenciler çoğunda başarıkı oluyorlar. Haricinde okulumuzun bu 
yıl üçüncüsü düzenlenecek Model United Nations (Model 
Birleşmiş Milletler) BKLMUN konferansı yapılacak. Kişisel 
gelişim ve kariyer belirleme, yabancı dili geliştirme üzerine 
etkinliklere (akademik şeylere olduğu kadar olmasa da) ilgi 
oluyor. Tüm bunlarla beraber saydığım etkinlikler çoğunlukla 9-
10. sınıf öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor çünkü daha üst 
sınıfların derslere odaklanılması okulumuzun daha öncelikli bir 
beklentisi. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okulun yakınında birkaç kafe var ve Bornova Merkez, 
Küçükpark gibi yerlere tek vasıta ile gidilebiliyor. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Haftanın dört günü dokuz, son günü sekiz ders görüyoruz. 
Bence programda sorun yok, akademik olarak ciddi hedefleri 
olan öğrenciler için gerekli olan bir program ve ona bağlı bir 
ödevlendirme oluyor. Öğretmenlerimiz halden anlayan insanlar, 
farklı derslerden biriken ödevlerimiz olduğunu ifade ettiğimizde 
bizi kırmadan ödevin teslim tarihi ya da miktarı konusunda 
yardım ediyorlar o yüzden çok zor olmuyor. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenlerimiz çok tecrübeli, hepsinin farklı kurumlarda farklı 
sistemlerde öğrenciler yetiştirmişliği var. Şimdiye kadar kendi 
öğretmenlerimde eksiklik görmedim, farklı sınıf ve 
kademelerdeki arkadaşlarımdan da eksiklik şikayeti duymadım. 
Elbette bazı öğretmenlerimiz bazı sınıfların konularına daha 



 

hakim olabiliyor. Böyle durumlarda da ona göre derslere 
giriyorlar zaten.  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Okulda özellikle sayısal alanın çok üzerine düşülüyor sınıfların 
çoğu o yönde. Eski mezunların çoğu tıp ve mühendislik 
bölümlerinde zaten. Beklentiler üniversite sınavı sonuçlarında 
olmakla beraber kazanılan üniversite İngilizce olması halinde 
hazırlık sınıfını atlayacak seviyede İngilizce bilinmesi de önemli 
bir beklenti ve uğraş. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Son sınıflarla ilgilenen bir rehber öğretmen var, sık sık deneme 
oluyor ve sonuçlarına göre etütler alıyorlar. Ayrıca belli soru 
çözüm saatlerinde farklı öğretmenlere istedikleri gibi gidip 
istedikleri kadar soru sorabiliyorlar. Öğretmenler ek yardıma 
ihtiyacı olan öğrencilere yardımı sağlamakta gecikmiyor. Farklı 
yayınların denemeleri ve testleri çözülüyor ve yoğun ödevlerin 
sıkı takipleri yapılıyor. Okulun en tecrübeli öğretmenleri son 
sınıflara giriyor ve öğrencilerle bireysel olarak ilgileniliyor. 
Üniversite ortamında deneme sınavı sağlanıyor, İzmir'deki 
üniversitelere geziler düzenleniyor.  

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

İngilizce ve Almanca var. İngilizce eğitimde verilen seviye 
ortalama bir seviye oluyor. Almanca'da ise sadece en temel A1 
seviye veriliyor. Sadece ders saatlerinde bir yerli gibi İngilizce 
konuşmak çok gerçekçi bir hedef değil ancak öğretmenlerimiz 
(İngilizce ve Almanca) yardım etmek için daima hazır. Örneğin 
ben liseye kadar hiç Almanca dersi görmemiştim ama bu okulda 
öğretmenimin destekleri sayesinde oldukça ilerledim. Okul 
bittikten sonra sertifika almayı planlıyorum. İngilizce konusunda 
okulun sağladığından yüksek seviye İngilizce'si olan öğrencilere 
öğretmenler muazzam iyi destek oluyor ben 11. sınıfın sonunda 
toefl sınavına girmeyi planlıyorum. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

AFS ile okulumuza gelmiş bir öğrencimiz ve AFS ile bir yıl farklı 
ülkede öğrenim görmüş öğrenciler bulunuyor ancak okul daha 
çok yurt içindeki üniversitelere hazırlamaya odaklı. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Liseye geçişte LGS puanı ve bursluluk sınavı ile bir burs 
sağlanıyor. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Evet. Öğretmenlerimiz oldukça tecrübeli olduğu için sınıfın 
seviyesine ve merakına göre konuyla ilgili ek bilgiler verilebiliyor. 
Özellikle fen sınıflarında erkenden bazı AYT konuları anlatılıp ön 
hazırlık yapılabiliyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Yeterli talep olması halinde farklı alanlarda kulüp dersi 
açılabiliyor veya hafta sonu kursu eklenebiliyor. Rehberlik ve 
öğretmenlerimiz konuyla ilgili yönlendirmeyi yapıyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Kısmen 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Öğretmenler proje çıkaran öğrencilere yol gösteriyor sadece. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Bu yaş grubuna vb. bağlı çok değişen bir şey. Benim dönemim 
pek iyi sayılmaz ancak üstüm ve altım olan dönemlere 
baktığımda gayet iyi ilişkiler gördüğüm de oluyor. Gruplaşma vs. 
fazla olduğu durumlar çok yaşanıyor diyebilirim. 



 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okulda birkaç bahçe var oldukça büyükler. Oyunlar oynamak, 
oturup konuşmak için güzel yerler var. Kampüs ortamı gerçekten 
çok hoş. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Her alanda kulüp var diyebilirim, talebe göre de her yıl farklı 
sayıda oluyor. Kulüp dersi geldiğinde üzülen birini görmedim 
henüz. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Kesinlikle var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ben bu okula başladığımdan beri sıklıkla gerçekleşmekte ancak 
döneme ve öğrencilerin talep sıklığına göre de değişen bir 
durum diyebilirim. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Kontrollerde bulunuyorlar ve yardıma ihtiyacımız olduğunda bize 
sorunlarla ilgili yol gösteriyorlar, ilerlememize yardımcı oluyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Bu döneme göre çok değişiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yok 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Bildiğim kadarıyla basketbol ve futbol. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, gitar (klasik ve elektro), bateri, flüt, davul bulunmakta. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Okulumuzda aktif bir müzik grubu yok. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, Celal Bayar gibi üniversitelerin 
çoğunlukla tıp fakülteleri; Koç, Sabancı, TOBB, Boğaziçi gibi 
üniversitelerin çoğunlukla mühendislik bölümleri. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp ve mühendislik tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Böyle bir etkinlik olmuyor mezunlar kahvaltısı mezunların 
buluşması için düzenleniyor. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Genç Pozitif Liderler Projesi'ne katıldım. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Akademik tecrübesi. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Hayır. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Okul Diyanet Vakfı'na ait olduğu için dini eğitimle ilgili bir ağırlık, 
konuyla ilgili baskı olacağından korkmuştum. Ancak kesinlikle 
doğru olmayan iddialar. Okulda herhangi dini baskı veya 
fazladan dini eğitim olmuyor. Söylenenlerin aksine zorla namaz 
kıldırılmıyor veya kızlar bileklerinde etek giymiyor. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Buca 

Okul Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Sosyal etkinlikleri ve eğitimci kadrosu 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Hazırlık sınıfı bulunuyor. Haftada 20 saat İngilizce 4 saat ise 
Fransızca işleniyor. 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okulumuz Buca'nın en merkezi meydanlarından olan 
Üçkuyulara yürüme mesafesindedir. Buradan İzmir'in hemen her 
yerine toplu taşıma (ESHOT ve dolmuş) ile ulaşım mümkündür. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Okulumuzda kütüphane, kantin, labaratuvar, resim atölyesi, 
çalışma odası, akıl ve zeka oyunları kulüp odası ve mescid 
bulunmaktadır. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Okulumuzda tamamen TM bölümü eğitimi verilmektedir. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulumuz öğrencileri genelde kendini geliştirmeye yönelik 
projelerde rol almaya hevesli yapıya sahiplerdir. Gerek kendi 
düzenledikleri organizasyonlarda gerek ise katılım sağladıkları 
organizasyonlarda aktif durumdadırlar. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okulumuz İzmir'in en büyük parklarından birisi olan Hasanağa 
Bahçesi'nin hemen karşısında bulunmaktadır. Okul çıkışı 
genelde öğrenciler burada günün yorgunluğunu atar. Ayrıca 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin  
 kampüsleriyle de komşu olduğumuz için okulumuz yakınında 
birçok kafe ve gençlik merkezleri bulunmaktadır. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Ders programı ve ödevlendirme sistemimizi yeterli buluyorum. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulumuz öğretmenleri akademik olarak sağlam geçmişlere 
sahip eğitimcilerdir. Birçoğunun yüksek lisans eğitimi olup bir 
öğretmenimizin doktora seviyesinde eğitimi vardır. Ayrıca 
hâlihazırda eğitimine devam etmeye karar verip yüksek lisans ve 
doktora eğitimi alan öğretmenlerimiz de vardır. Ayrıca 
okulumuzda matematik eğitimi veren öğretmenimiz birkaç yıl 
önce hukuk fakültesi bitirmiş olup kendi hikâye kitabını 
çıkartmıştır. Bu örnekler neticesinde okulumuz öğretmenlerini biz 
öğrenciler için son derece yeterli görüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Okulumuz sadece TM alanında eğitim verse de sözel alanda 
hedefleri olan öğrenciler için de en uygun eğitimi veren 
okullardan bir tanesidir. Temel olarak öğrencilerin geleceğe 
sağlam temellerle ve hayallerine uygun şekilde atılmasını 
destekleyen okulumuz başta ülkenin köklü ve geçerliliği yüksek 
olan üniversitelerine öğrenci yerleştirmeyi hedef alır. 



 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehberlik servisimiz üniversiteye hazırlık basamaklarından olan 
üniversite ve bölüm tanıtımlarını sadece son sınıflara değil 
hazırlık sınıfı dahil olmak üzere tüm öğrenciler için sürdürürür. 
Düzenlenen kariyer günlerinde meslek erbabları okulda 
ağırlanarak öğrenciler hedeflerindeki meslekler hakkında birinci 
ağızdan bilgi edinmiş olur. Ayrıca rehberlik servisimiz 
öğrencilerin derslere olan eğilimleri notlarını takip ederek sınava 
hazırlık süresince uygun olan çalışma sistemini belirlemeye de 
yardımcı olur. Okul çıkışı ve hafta sonu kurslarında da öğrenci 
yetiştirme kurslarıyla derslerde öğretilen bilgiler pekiştirilir. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki farklı dil eğitimi 
verilmektedir. İlgisi olup kendini geliştirmek isteyen öğrenciler 
için verimli bir eğitim verildiğini düşünüyorum. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulumuz her yıl Fransa'da düzenlenen Model Birleşmiş 
Milletler konferansına öğrenci yollamaktadır. Bunun haricinde 
yurt dışı hedefleri olan öğrencilere gerekli tüm bilgilendirmeler 
yapılmakla birlikte imkanlar dahilinde tüm destekler 
verilmektedir. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Okulumuzda maddi olarak dezavantajlı olan öğrencilerin yetkili 
öğretmenler ve personelin bilgisi dahilinde olduğu sürece hiç 
mağdur bırakıldığını görmedim. Ayrıca kantinden ücretsiz yemek 
yemek, kaynak kitap desteği ve nakdi yardımda da 
bulunulduğuna tanık oldum. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Derslerde öğrenciler olabildiğince dersin bir parçası yapılmaya 
çalışılır. Örneğin derste bir konu işlendikten sonra bir sonraki 
derste sınıf içinde bilgi yarışmaları düzenlenir ve eğlenceli bir 
şekilde bilgiler pekiştirilir.  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Okulumuz öğretmenlerinin birçoğu alanında kendini geliştirmek 
isteyen öğrencilerden daha hevesli diyebilirim. Kendinizi 
geliştirmek istediğiniz alanın öğretmenine başvurduğunuz 
takdirde sizi yakın takibe alır ve yönlendirmelerde bulunur. 
Resim, müzik, dans, tiyatro, yazarlık bunlardan bazıları. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Gelecek vadeden projelere sonuna kadar destek verilir. Gerekli 
materyalleri teminde yardımda bulunulur. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okulumuz küçük bir okul olduğu için tüm öğrenciler birbirini tanır. 
Alt sınıf- üst sınıf münakaşası yoktur. Samimi ve eğlenceli bir 
ortamı vardır. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okul bahçemiz son derece büyük olup kendi aramızda orman 
olarak adlandırdığımız ağaçlık alanlarımız da vardır. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir kulüp bulabilir. Müzik, resim, 
akıl ve zeka oyunları, spor ve gezi kulüpleri en aktif kulüplerdir. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Konferans salonumuz olmadığı için etkinlikler bahçede 
düzenlenmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde kampüs içindeki 
okulların konferans salonlarına da erişimimiz mevcuttur. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Sosyal etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler hemen hemen her 
zaman katılacak bir sosyal etkinlik bulabilirler. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Olabildiğince destek çıkıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Genelde öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin uğraşlarıyla 
gerçekleşiyor. 



 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Voleybol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, futbol, basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Okulmuzda bildiğim kadarıyla hiçbir müzik aletine erişiminiz 
olmamakla birlikte öğretmenimizin ve öğrencilerin getirdiği müzik 
aletleriyle temel düzeyde bilgi sahibi olabiliyoruz. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

"The Band" adında bir müzik grubumuz vardır fakat henüz hiçbir 
yarışmaya katılmamış olup okul içi etkinlliklerde performans 
sergilemektedir. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Düzenleniyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Okulumuz geçen yıl ilk mezunlarını vermiş olup Boğaziçi, 
Ankara, İstanbul, Marmara, Dokuz Eylül üniversitelerine öğrenci 
yerleştirmiştir. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Hukuk, PDR, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme 
tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır, yok. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yurt dışına çıktım, ilgi ve yeteneklerimi keşfedip bunları 
geliştirme fırsatı buldum. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Okulum 300 öğrenci mevcuduyla küçük bir lise olduğu için 
öğrenciler kendini okulda değil de evindeymiş gibi hisseder. Pek 
çok öğrenci okulu için ev tanımında bulunabilir ama bizim 
okulumuzun bu konuda kesinlikle bambaşka olduğunu 
düşünüyorum. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Her kurumun kendi içinde yaşadığı sıkıntıları vardır fakat bizim 
okulumuzun öncelikli olarak değişmesini istediğim bir yönü 
bulunmamaktadır. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Mezunu olduğum okulu tercih ederken henüz birinci yılını 
tamamlamış bir okuldu o yüzden hakkında pek bir bilgim yoktu. 
Sadece Fransa'ya bir etkinliğe öğrenci yolladıklarını duymuştum 
zaten bu duyumum büyük oranla tercihimi etkilemişti ve 
deneyimleyerek doğruluğunu gördüm. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Başta beş yıl olmasından dolayı çok fazla tereddüt ederek tercih 
etmiştim okulumu. Fakat şimdi dönüp baktığımda beni ben 
yapan muazzam bir beş yıl geçirdiğimi fark ediyorum. Bir beş yıl 
olsa bir beş yıl daha okurum diyorum. Eşit ağırlık veya sözel 
alanda hedefleri olan öğrencilere şiddetle tavsiye ederim 
okulumu. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Çiğli 

Okul Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Atölyelerde bulunan makineler ve okulun geçmiş başarıları. 

Sınıflar kaç kişilik? 24 

Forma zorunluluğu var mı? Evet var. 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Metro durağından okul servisi kalkıyor. Ulaşımı elverişli. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane,kantin,yemekhane,laboratuvar,spor salonu,meslek 
atölyeleri,konferans salonu,kulüp odaları gibi olanakları 
bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Okulumuzda büyük oranda sayısal öğrenciler bulunmaktadır. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrencilerin çoğu okulun zorla yaptırdığı etkinlikler dışındaki 
okul dışı etkinliklere hevesli değil. Okul bir yarışmaya katılıyorsa 
veya bir etkinlik düzenliyorsa katılıyorlar genelde. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okulum sanayi içerisinde. Çevresinde inşaat, fabrika gibi 
mekanlar bulunmakta 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Günde on saat ders gördüğümüz için çoğu öğrenciye fazla 
yoğun geliyor. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Çoğu ders öğretmeninin yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Mühendis yetiştirmek istediklerini söylüyor ve bu alanda 
öğrencileri zorluyorlar. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Duyduğum kadarıyla yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Sadece İngilizce eğitimi var lakin dil eğitimi oldukça iyi. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yapılmıyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Okula kaydolan her öğrenci yüzde yüz bursla alınıyor (forma, 
ulaşım, yemekhane, servis vb. okul tarafından karşılanıyor). 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Teknik lise olduğu için mesleki dersler var. Örneğin elektrik 
elektronikteyim ve haftada on dört saat elektronik ölçme, teknik 
resim ve benzeri  dersler veriliyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Okulda böyle bir imkan yok 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Robot yarışmaları, DI gibi çalışmalara maddi yatırımlar İAOSB 
tarafından yapılıyor 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Öğrenciler genel olarak sıcakkanlı. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Kantin bahçe gibi alanlar var. Okulu unuttuğum için 
tanımlayamıyorum. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Aktif kulüp sayısını bilmiyorum ama her alan için bir kulüp var. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Neredeyse hiç gerçekleşmiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Çıkmıyorlar 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrenciler olarak fikirlerle gidiyoruz ama genelde geçiştiriliyoruz. 
Bu yüzden öğretmenlerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor diyebilirim. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yok 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Müzik dersi sadece dokunuzuncu sınıfta var müzik atölyesi de 
bulunmamakta 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yok ve olmadı 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Genelde yüksek puanlı üniversitelere yerleşmiyorlar 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mühendislik dalları yoğunlukta tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Yok 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Günde on ders görmemiz. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Yönetimin öğrencileri ciddiye almaması. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Mezun olanların çok iyi yerlere geldiğini duymuştum ve durum 
böyle değilmiş. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Çiğli  

Okul Özel Tanı Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Öğretmen kadrosu  

Sınıflar kaç kişilik? 15 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Sadece yemekhane mevcut kullanan kişilerin memnun kaldığını 
biliyorum. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli (otobüs, izban, dolmuş ) 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kantin, spor salonu, laboratuvar ve yemekhane bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

MF ve TM aynı oranda ancak dil biraz daha düşük oranda 
öğrenci dağılımına sahip. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Hevesli ve atılgan gençler. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Bulunuyor 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Ders programı fazla yoğun ama ödev konusunda yetersiz 
kalınıyor 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Tecrübeli ve yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

MF 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Ek olarak ders saati ekleniyor, onun dışında rehberlik servisi ve 
eğitim programı yeterli oluyor.  

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet düşünüyorum. 4 farklı dil eğitimi mevcut. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Hayır.Erasmus gibi programlar yok. Ancak yurt dışı hedefleyen 
öğrenciler rehberlik servisinde gerekli bilgileri alıp 
yönlendirilebiliyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs imkanlarını yeterli buluyorum 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Hayır, yok. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Destek veriliyor 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okulda çok fazla kişinin bulunmamasından dolayı herkes birbirini 
tanıyor ve bu da samimi bir ortam oluşturuyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçesi var ama çok büyük değil. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Kendi ilgi alanına göre bir kulüp bulabiliyor. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Hayır yok. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Nadir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Güzel. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmenlerin. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Voleybol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, futbol, basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, bateri ve telli çalgışara erişilebiliyor ve eğitimleri de 
oluyor 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

1 tane var yarışmalara katıldı ancak ödül alamadı  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet düzenleniyor 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Ege, dokuzeylül, odtü, iyte... 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp ,mühendislik, hukuk... 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır, yok. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Var 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Yok 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Ders saatleri. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Karşıyaka 

Okul Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Başarısı ve hazırlık sınıfı olması 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Hayır Yok 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Seçenekli olarak ingilizce ve almanca hazırlık var 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli. İzban ve dolmuş sıkça kullanılıyor. Bostanlı iskeleye 
yürüyenler de var 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane,kantin,yemekhane ve spor salonu,bilgisayar sınıfı, 
resim ve müzik odası,çok amaçlı salon sunuyor. Laboratuvarlar 
var ama kullanılmıyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Mf oranı en yüksek, genelde birer sınıf TM ve Dil sınıfları var 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Evet. Her yıl tübitak için birçok proje çıkartılıyor. Ayrıca bilgisayar 
öğretmeniyle birlikte yazılım ve robotik kodlama ile ilgili 
yarışmalara katılınılıyor. Okulumuzdaki etkinlik fikirlerinin bir 
çoğu öğrenciler tarafından bulunuyor ve konseptler bizim 
fikirlerimiz değerlendirilerek seçiliyor.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her yıl cumhuriyet balosu ve mayıs şenlikleri düzenleniyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Evet.  

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet düşünüyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Lisemizde alan başarıları bence orantılı bir şekilde dağılmış 
durumda çünkü her alandaki öğrenciler ve öğretmenler o alan 
için en iyisini yapıyor. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Evet yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet. Hazırlık sınıfımız var. Dil olarak ingilizce ve almanca dersi 
alıyoruz. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 

Evet var. Bilgilendirme de yapılıyor ve katılım için öğrenciler 
teşvik ediliyor. Çok fazla arkadaşımız bu programlardan 
yararlandı.  



 

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs ile ilgili bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Müfredat dışı eğitimler demek uygun olmaz ders hakkında ek 
bilgiler veriliyor ama bunlar sohbet tarzında oluyor.  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet öğretmenler ve okul yönetimi bizim fikirlerimize çok değer 
veriyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilmiyorum. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Herkes herkesi tanır. Okuduğum yıllar boyunca hiç kavgaya 
şahit olmadım. Herkes herkesle anlaşıyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Evet var. Okul öğrencilerine yetiyor. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Evet. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Bence evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Bahar döneminde sıklaşan bir etkinlik programına sahibiz. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Bu tarz etkinliklerin yapılmasını en çok onlar istiyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Atletizm 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol, voleybol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Temel müzik aletlerine rahatça erişebiliyoruz. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Ödül alan oldu. Müzik grubu sayısı 5. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

- 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Çeşitli bölümlerde mezunumuz var 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

 



 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Hazırlık sınıfı. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Kantin yemekleri. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Konak 

Okul İzmir Atatürk Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Sunduğu imkanlar, Havacılık ve Uzay Kulübü ve ruhu.Tarihi 
yapısı ve sosyal etkinlikleri, başarıları ve merkezi konumu.  

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Evet hem kız hem erkek yurdu var. Yemekhane de bulunuyor. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ulaşım konusunda muazzam elverişli. Servisle okula 
ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte okulun hemen önünde tramvay ve 
otobüs durakları var. Tramvayın da güzergahında hem metro 
hem de izban istasyonları bulunmakta. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Tüm laboratuvarlar var, devasa bir girişimcilik atölyesi, havacılık 
ve uzay kulübünün atölyesi, kütüphane, yemekhane, 2 adet 
kafeterya, kırtasiye ve konferans salonu bulunmakta. Büyük ve 
küçük olmak üzere iki açık futbol sahası, üç açık basketbol 
sahası ve bir kapalı spor salonu var. Ayrıca resim atölyesi için 
ayrı bir bina bulunuyor ve 9-10. Sınıflar Rıdvan Nafiz binasında 
11ler pavilyonlarda 12ler ise ana binada ders alıyor. Rıdvan 
Nafiz'in zemin katının büyük kısmı müzik odasına ayrılmış. Ana 
binanın kuleler denen kısmı ise münazara gibi etkinlikler için 
kullanılmakta.  

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

10 a yakın sınıf MF iken yaklaşık 2 sınıf da TM.MF ağırlıkta, TM 
en fazla üç sınıf açılıyor ve yıllardır sözel ve dil bölümü 
açılmamış 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulda her türden insan var, hangi özelliği arıyorsanız onu 
bulursunuz, oyun yapabilen, roket tasarlayanilen muazzam 
basketbol oynayan, harika resimler çizen, kusursuz gitar 
çalabilen ve dahası...Öğrencilerin kurduğu  çok fazla kulüp ve 
üretim faaliyeti bulunmakta. Ayrıca şirketlerle çalışılıp resmi 
üretimler yapılmakta.  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Çoğu öğretmen gerçekten tecrübeli. Öğretmenlerin hepsini aşırı 
seviyorum, hepsi yeterli ve sakin, eğlenceli.  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 

Özellikle mühendisliğe yoğun ilgi var ama özellikle üstüne 
düşülen bir konu değil. Toplamda yaklaşık 1600 öğrencin olduğu 
bir okul olduğundan spesifik bir alan söylemek zor. Bizim 
okulumuz sayısal derslere, özellikle matematiğe çok değer 
veriyor. Başarılarımız çoğu da matematik ve fizikten, projelerden 



 

düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

elde ediliyor lakin bunun yanında sporlara ve sosyal etkinliklere 
de çok değer veriliyor ve bu yönde de çok başarımız var. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Bu konuda henüz bilgim yok.12 ve 11. sınıflar dokunulmaz 
olarak kabul ediliyor ve çalışmaları, rehberlik ve dersleri için 
verilebilecek bütün imkanlar sunuluyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet kesinlikle. Okulumuzda 3 farklı yabancı dil bulunmakta: 
İngilizce, Almanca ve Fransızca. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yeterli bilgilendirme yapıldığını düşünmüyorum ve bu konu 
hakkında pek detaylı bilgim yok. Öğrenci değişim programına 
dair seminerler ve bilgilendirmeler yapılıyor ve öğrenci değişimi 
uygulanıyor. Lakin bu sene ilk defa erasmusa katıldık.  

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Okulumuzda ek olarak mezunlar derneği tarafından da verilen 
burslar bulunmakta, bu burslar maddi durumu çok çok iyi 
olmayan ve başarılı öğrencilere verilir. Ayrıca çeşitli etkinliklerde 
burslu öğrencilere verilmesi amacıyla fonlar toplanır. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Kulüp bazında verilmekte, tiyatroculuk, girişimcilik, mühendislik 
gibi ayrıca olimpiyat öğrencilerine ait özel sınıflar bulunmaktadır 
orda daha farklı ders işliyorlar (sanırım) 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet evet kesinlikle var okulumuzda birçok alanda kulüp 
bulunmakta.Okuldan kesinlikle her konuda yardım isteyebiliyor 
ve kurs imkanı bulabiliyorum 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hiç gitme gereği duymadığımdan bilgim yok malesef. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Kesinlikle okulumuz proje geliştirmek isteyenlere baya destek 
sağlıyor, okul aile birliğimiz tarafından özellikle baya destek 
alabilirsiniz. Ayrıca okulumuzun mezunları da ellerinden gelen 
yardımı esirgememektedirler. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

1600 öğrenci var ve her türlü ortam bulunmakta net bir şey 
söyleyemem.Genel olarak sınıf ayrımı olmaksızın kulüpler 
sayesinde arkadaşlık bağları kuruyoruz ve dış etkenlere karşı 
bütün öğrenciler birbirinin arkasını kolluyor, genel olarak 
herkesin arasında bir sevgi ve saygı var ve neredeyse her 
öğrenci birbirini tanıyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Çukur bahçemiz ve kafeteryalarımız var. Özellikle çukur baya 
sosyal bir bahçedir. Çukur bahçe, avlu, kafetarya var. Okul 32 
hektarlık bir arazide olduğu için bu açık alanlar da gayet geniş.  

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Havacılık ve Uzay ve Mühendislik Kulübü, Tiyatro Kulübü, 
Münazara kulübü, Girişimcilik Kulübü ve Nanoteknoloji Kulübü 
bulunuyor. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Kesinlikle var daha önce konferans salonunda, çukur bahçede 
ve halısahaşarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Baya sık aslında net bir aralık yok ancak her ay gerçekleştirildiği 
de oluyor. Haftasonu konferanslar, kulüp toplantıları hafta içi de 
her gün en az bir kulüp etkinliği oluyor. Yurt içi ve yurt dışı 
gezileri, piknikler.. Her daim bir sosyal etkinlik var 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Net bir şey söyleyemeyeceğim daha çok öğrenciler üstlenip 
gerçekleştirmekte her şeyi. Genelde öğrencilerin özgürlüğü 
önemli o yüzden bu etkinlikleri onaylıyorlar lakin önemli durumlar 
haricinde yaptırımda bulunmuyorlar. Genelde olumlu anlamda 
destek çıkıyorlar 



 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin ancak Girişimcilik Kulübünün öğretmeni olan Berrin 
Hocamız baya baya uğraş göstermekte. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Pek bir bilgim yok ancak futbol ve basketbol öne çıkmakta. 
Satranç, badminton, basketbol, voleybol, yüzme, ve futbolda 
başarılarımız var şu an aklıma gelen.  

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Bilgim yok.Voleybol, hentbol, futbol, basketbol, badminton, 
satranç, yüzme, koşu, okçuluk, unuttuklarım olabilir. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, org, gitar, vs. Ayrıca yeteneli öğrencilerin yarışmalara 
katılabilmesi için de destek sağlanıyor sanırım çünkü bir 
öğrencinin bir yarışmaya katılabilmesi için okul tarafından 
akordiyon verilmişti (geçici süreliğine elbette okula ait çünkü). 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Sabit bir müzik grubu yok diye biliyorum. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Pek sayılmaz, gerek yok çünkü bilim fuarında görev alacak 
potansiyel kişiler daha büyük projelerle ilgileniyor ve projelerini 
TÜBİTAK gibi kurumların fuarlarında ziyaret edebilirsiniz (ayrıca 
TÜBİTAK fuarı okulumuzun tam karşısında bulunan İzmir 
Enternasyonal Fuarı içerisinde düzenlenmekte) Evet kesinlikle. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Net bir şey söyleyemem ama 200 300 kişi yerleşiyor ve her sene 
Boğaziçi en çok yerleşilen okullardan biri. Ege üniversitesi ve 
Dokuz Eylül de İzmir'de olduğumuz için en çok mezun verdiğimiz 
okullardan biri.  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Mühendislik ve Tıp ağırlıktaGenelde tıp, hukuk, uluslararası 
ilişkiler, mühendislik ve mimarlık oluyo 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet pilav gününde mezunlar toplanır ayrıca mezunlar 
derneğimiz bulunmakta bununla birlikte çok rahat bir şekilde 
ulaşabilmekteyiz mezunlarımıza 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Havacılık ve Uzay Kulübünde kazandığım tecrübe 
bambaşkaOkulum bana o kadar çok şey kattı, o kadar güzel 
fırsatlarım oldu ki. Sayamam sanırım 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Kesinlikle biz Atatürk Lisesiyiz sunulan imkanlar, başarı oranımız 
ve sahip olduğumuz ruhu kolay kolay hiçbir lise veremez. 
Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi. Kesinlikle gelenekleri ve 
öğrenciler arasındaki ilişkiler bakımından diğer okullardan 
ayrılıyor. Ayrıca ana binanın tarihi bir bina olması ve okulumuza 
ait bir müzenin olması ayırıyor 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Erkek yurdu, laboratuvarlar ve konferans salonu yenilenmeli. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Çok daha entelektüel bi ortam bekliyordum tam olarak öyle 
değilmiş ama onun dışında her şey duyduğunuz gibi, Google'da 
her şey var. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Kesinlikle tarihi ve havalı bir okul. 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe İzmir/Tire 

Okul Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Mezunların pozitif önerisi. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Evet var ancak telefon konusu nedeniyle bazı sıkıntılar çekiliyor  

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okulumuz küçük bir ilçede olduğu için her yere şehir içi 
minibüsleri ile gidilebiliyor ancak onun için 10 dakika yürümeniz 
gerekmekte.  

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane,  biyoloji - fizik - kimya 
laboratuvarı, spor salonu ve dörder kişilik uygulama odaları 
bulunmakta. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Tamamına yakını MF 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Her dalda gerek spor olsun gerek sanat olsun sürekli bir 
aktivitenin içinde olan bir okuluz ve bunun için yani bu 
etkinliklerin düzenlenmesi için öncelikli olarak biz öğrenciler 
hocalarımıza fikir vererek gidiyoruz. Okulumuz ile beraber 
yönettiğimiz bu  faliyetlerde bizler de yönetici konumundayız. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her sene Keşkek Günü düzenleniyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

10 dakika yürüyüşün ardından sınırlı sayıda kafe ve restoran ile 
karşılaşıyorsunuz. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Fen lisesi olarak sözel dersler de ağırlıkta. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Hayır  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Tıp,  mühendislik, eczacılık gibi bölümler daha ön planda. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Okul tanıtımları ve haftada 1 veya 2 kez konferanslar 
düzenlenmekte. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Almanca ve ingilizce görüyoruz dil olarak ancak çok yeterli 
olmuyor. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 

Başka kurumlar tarafından düzenlenen organizasyonlar 
bildiriliyor. 



 

yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs verilmiyor. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır  

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet, bulabiliyorum. Hangi dalda ilerlemek istediğime karar 
verdiğim anda hocalarım ile gerekli çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Evet, özel bizler için kurs açılımı sağlıyorlar. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okul mevcudu  az olduğu için tüm sınıflar birbirini tanır. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Kantinimiz kafetarya tarzında , yemekhane de büyük masalar 
var ve bu şekilde herkes ile beraber oturabiliyorsunuz. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Çoğu kulüp etkin. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet var.  

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda bir veya daha az öğrenci katılımına bağlı değişiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Ellerinden geleni yapıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrenci. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Okulumuz okullar arası düzenlenen voleybol , basketbol ve de 
futsal maçlarında da ilçe birincisi. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, basketbol, masa tenisi, futsal, dart 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Müzik odamızda aradığımız her türlü müzik aletine sahibiz. Çok 
çeşitli müzik aletleri bi arada 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Her sene üyelerini gençleştiren bir grubumuz var ve liseler arası 
muzik yarışmalarına her sene katılım sağlanıyor  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Iyi universitelere. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp,  eczacılık,  mühendislik alanları. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Genel olarak mezunlar ziyarete geliyorlar okula. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

 



 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kahramanmaraş/Onikişubat 

Okul Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Fen liselerindeki eğitimden farksız eğitim imkanı ve bolca sosyal 
aktivite fırsatı sunması. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Şehrin merkezinde diyebiliriz. Özel araç veya toplu taşıma ile 
şehrin her bölgesinden okula ve okuldan her yere çok rahat 
ulaşılabiliyor. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Spor salonu, halı saha, 4 laboratuvar, resim ve müzik odaları, 
yemekhane, kütüphane ve kantin mevcut. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Bütün sınıflar MF sadece bir tane TM sınıfı bulunuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okulumuz öğrencileri çok sevecen ve arkadaş canlısı. 
Yeniliklere açık ve yetenekli gençler. Yeteneklerimizi 
öğretmenlerimiz rehberliğinde geliştiriyor; spor müsabakalarında, 
bilgi ve proje yarışmalarında, olimpiyatlarda, fuar ve 
sergilerimizde, konser ve şenliklerimizde sergiliyoruz. Bunun 
dışında dönemler arası arkadaşlıklar da çok fazla, aile gibiyiz. 
Çukurova öğrencisi şehrimizde özgür, yetenekli, başarılı bir 
profile sahip. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Bahar şenliklerimiz ve kültür merkezlerindeki konserlerimiz. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Okulumuz şehir merkezinde olduğu için etrafı oldukça dolu. 
Etrafımızda kütüphaneler, kafeler, park ve bahçeler fazla sayıda. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Ders programımız MEB'in çizdiği bir çerçevede olsa da 
öğretmenlerimiz bizi sıkmamak ve verimimizi artırmak adına 
inisiyatif alabiliyor. Ödevlerimiz konuyu öğrenciye kavratacak 
kadar ve kendimize zaman ayırabileceğimiz kadar yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenlerimiz bizleri çok destekliyor. Derslerimizde ve 
hayatımızda bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öğretim 
anlamında hepsi birbirinden başarılı öğretmenler ve farklı 
konularda eğitimleri var. Bu konulara daha fazla ihtiyacı olan 
sınıflarımız tespit edilip ekstra dersler de veriliyor. 
Öğretmenlerimiz başarıya ulaştırma konusunda gayet yeterli ve 
gayretli. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Her bölümümüze karşı beklentimiz yüksek. Ancak sayısal 
sınıflarımız çoğunlukta olduğu için sayısalda başarı oranımız 
daha yüksek oluyor. 



 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehber öğretmenlerimiz bu konuda oldukça hassas. Alan 
seçmeye başladığımız için 10. sınıftan itibaren bölümler 
hakkında bilgilendirilme amaçlı ayırdığımız rehberlik ders 
saatlerimiz oluyor. 12. sınıfta bunlar daha yoğun ve bire bir 
görüşmeler halinde oluyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Evet. 2. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Evet erasmus programlarımız var ve yeterli bilgilendirilme 
yapılıyor. Rehber öğretmenlerimiz ve erasmus gibi yurt dışı 
programları tecrübesi olan öğretmenlerimiz yurt dışı hedefleyen 
öğrencilerimize yardımcı oluyorlar. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Devlet bursu. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Alana göre değişiklik gösteriyor. Sayısal öğrencileri için bazı 
seçmeli derslerimiz yerine onların ihtiacı olan TYT ve geometri 
dersleri veriliyor. Bunun dışında rehberlik servisinin aralıklı 
olarak akademik ve sosyal hayatımızla ilgili eğitimleri mevcut. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet. Rehber, zümre başkanları, bilişim teknolojileri, resim ve 
müzik öğretmenlerimiz yönlendiriyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Evet. Geliştireceğimiz proje için ihtiyaçlarımız ve kullanacağımız 
malzemelerden öğrencilerin ulaşım masraflarına kadar okulumuz 
karşılıyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Öğrencilerimiz arkadaş canlısı ve oldukça sosyaller. 
Kütüphanede yan yana oturan bir 9. sınıf öğrencisine üst 
sınıfların tanımasa bile yardımcı olduğuna şahit oldum ve 
şahsen tecrübe de ettim. Okulun yaptığı etkinlikler dışında 
öğrenciler arasında etkileşim de bir hayli fazla olduğu için herkes 
birbiriyle etkileşim içinde.  

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okulumuzun bahçesi oldukça geniş bunun yanı sıra okulun 
etrafında bolca park, bahçe ve kütüphane olduğu için okul 
saatleri dışında bu mekanlarda öğrencilerimize çok sık 
rastlayabilirsiniz. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Çoğu eğlenceli etkinliklerimiz yaz ve bahar aylarında 
gerçekleşirken proje ve ders bazlı etkinliklerimiz ise kış 
aylarında, daha çok kapalı alanda gerçekleşir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Gezilerde, etkinliklerde sosyalleşmemiz adına birçok 
öğretmenimiz ve idari kadromuz bizleri yönlendiriyor ve 
sorumlulukları üstleniyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisi eşit diyebiliriz. Öğrencilerden üst sınıfları genellikle bu 
pozisyonda görüyoruz. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Futsal ve basketbol 



 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

 Futsal, basketbol, voleybol, oryantiring 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bateri, gitar, bağlama, yan flüt, piyano ve aklıma gelmeyen daha 
birçok müzik aleti ve ses derslerimiz okul ders saatleri dışında 
kurs şeklinde var. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Bu dönem bir tane var. Şu ana kadar yarışmaya katılmadılar 
ama birçok konserleri oldu 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Çukurova, Yıldız Teknik, ODTÜ... 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Diş hekimliği tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet. Mezunların okulda buluştuğu günler düzenleniyor. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Müzik ve resim kursları, sergileri. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Şehrin en sosyal lisesi olması. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Yok. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Okulum hakkında çok başarılı ve aynı zamanda çok sosyal 
olduğu söylenmişti ve doğru. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kahramanmaraş/Onikişubat 

Okul Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Kahramanmaraşta eski, köklü bir okulu olmakla beraber başarısı 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

İkisi de mevcut fakat yemekhaneden memnun değiller 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

- 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu 
bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Sadece MF öğrenciler bulunuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Kimi öğrenciler sadece ders çalışmakla vakit ayırırken kimi 
öğrenciler ders çalışmakla beraber kendilerini geliştirmek için 
çalışıyorlar. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Bulunuyor. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Genel olarak yeterli olduğu düşünülüyor. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Bu konu yazılarak anlatılabilecek bir durum değil ancak 
anlatabileceğim kadarıyla şunları söyleyebilirim:  Öğrenciler için 
asla yeterli olduğunu hatta fen lisesinde bulunması gereken 
öğretmenler olduğunu düşünmüyorum ( birkaç öğretmenimi 
tenzih ederim). İdari kadro bir okul yönetmekten çok uzak, 
öğretmenler de idareye ölümüne bağlı öğrencilere düşman 
kişiler. Bilgilerine saygı duysam da benim gibi birçok 
arkadaşımın kişiliğine, karakterine, yapı biçimine saygı 
duymayan öğretmenler olmakla birlikte kendi kariyerlerini 
düşünmek bir yana dursun nasıl öğrencileri zorlayabilirim nasıl 
onlara bu yılları zehir edebilirim diye gece gündüz düşünen 
"öğretmenler" olduklarını düşünüyorum. Elbetteki mesleğinin 
hakkını veren insanlar var ama eğitim olmadan öğretim olmaz. 
Bu yüzden öğretmenlerin sadece öğretim görevlisi olmasına 
karşıyım ve öğrencilerine sahip çıkmayan, kıyaslayan, herhangi 
birisinden haz duymadığı anda inanılmaz tehditler savurup 4 
sene boyunca kin tutan öğretmenlerin daima karşısındayım . 
Dediğim gibi birkaç öğretmenimi tenzih ederim. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 

Tıp ve mühendislik öğrencisi çıkarmak üzerine yoğunlaşılıyor. 



 

hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Çalışma alanı var. Hafta bir tyt denemesi ayrıca sonralardan ayt 
denemeleri de ekleniyor. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

İngilizce ve Almanca eğitimi veriliyor ama yeterli değil. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yapılmıyor. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Devlet okulu olduğu için bir burs imkanı yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Tamamiyle müfredat bazlı bir eğitim veriliyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Okuldan istenildiği taktirde hocalar yardımcı olabiliyor 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Düşük miktarda bir destek var. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Öğrenciler arasındaki iletişim gayet başarılı. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Spor salonu, sahalar, bahçeler gayet yeterli büyüklükte mevcut. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Birkaç kulüp var ama aktif olarak çalışan bir kulüp yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Nadiren gerçekleşir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Desteklenmiyor 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Futbol, voleybol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, dart, voleybol, badminton 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Müzik eğitimi veya materyali bulunmamakta 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Müzik grubu yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır 



 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Çoğunluk İstanbul ve Ankaraya yerleşiyor 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Okulu ziyarete geldikleri zaman veya sosyal medyadan iletişime 
geçebiliyorlar 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Öğrencilerin arasının samimi olması. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

İdari kadrı, yetersiz materyal. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kahramanmaraş/Onikişubat 

Okul Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Fen ve Proje Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Akademik başarı, öğretmen kalitesi, okulun proje okul olması 

Sınıflar kaç kişilik? 20-25 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhanesi var ve genel olarak insanlar memnun 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Konum özellikle otobüs ve servis kullanacak öğrenciler için 
uygun 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu ayrıca 
geniş bir futbol sahası bulunmakta 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Çoğunlukla sayısal öğrenci bulunmaktadır. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Genel olarak öğrenciler, diğer öğrenci profillerinden memnun 
Zeki, çalışkan, atılgan öğrenciler. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Öğrenciden öğrenciye değişiklik gösteriyor. Kimi öğrenci okul 
çevresi imkan olarak zengin derken kimisi zayıf diyor. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yoğun, ama genel olarak öğrenciler memnun. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenlerinin başarılı ve öğreniler için yeterli olduğunu 
düşünüyorlar. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Sayısal alan ağırlıkta olmak üzere genel olarak okulu başarılı 
buluyorlar. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yapılmıyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs imkanı genel olarak yeterli bulunuyor. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Evet veriliyor.  
Kodlama, hızlı okuma, gitar, keman ve ney gibi müzik aletleri 
derslerimiz bulunuyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Müdür yardımcıları onlardan istediğiniz herhangi bir şeyi 
ellerinden geldiğince halletmeye çalışıyorlar 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Destek veriliyor 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okuldaki arkadaşlık ortamını herkes çok samimi buluyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçemizde çok sayıda kamelya, bank var; spor aletlerinin 
olduğu bir alan var; voleybol, futbol, basketbol, tenis, bilardo, 
langırt oyun alanları ve malzemeleri var. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Çok sayıda kulüp bulunuyor şu an sayamasam da, ve isteme 
oranına göre yenileri açılıyor fakat birkaç kulüp dışında aktif 
faaliyet gösteren kulüp bulunmamakta. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet bahçe, konferans salonu ve yurt tarafında alan var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda ortalama 2 tane olacak şekilde sık sık sosyal etkinlik 
gerçekleştiriliyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Destek veriliyor 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Ortaklaşa ve aniden verilen bir kararla oluyor 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Satranç, türkiye üçüncüsüyüz 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Bilardo, satranç, futbol, voleybol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bağlama gitar def keman ney bulunmakta 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Müzik grubu yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Bu sene ilk mezunlar verilmiş 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bu sene ilk mezunlar verilmiş 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır, yok. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Dini daha iyi öğrenmekle beraber müzik aleti öğrenmek 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Okulun genel ortamının öğrencileri memnun etmesi. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Forma zorunluluğu. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kahramanmaraş/Onikişubat 

Okul Süleyman Demirel Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Fen lisesi olmasından dolayı sağladığı imkanlar. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ulaşım için uygun. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Hepsi var. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Tamamı mf 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okuldaki öğrenciler tamamen ders odaklı, sosyal etkinlikler sıfır. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Emin değilim 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Hayır 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Me alanının üstünde duruluyor 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Hayır 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Hayır 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Hayır 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Fikrim yok 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Hayır 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Hayır 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okulumuzda gruplaşma oldukça fazla ama genel olarak iyi 
anlaşıyoruz. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Aktif kulüp yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Orta. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Destek çıkmıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmen. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Voleybol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol, basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Hayır 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Fena yerlere gitmiyorlar genel olarak. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Arada ziyarete geliyorlar. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Hayır 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Öğrencilerdeki saygı. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Bazı hocalar. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Hayır. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kahramanmaraş/Onikişubat 

Okul TOBB Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Yeni ve modern olması. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Evet pansiyonumuz var ve öğrenciler gayet memnunlar. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okulumuzun bulunduğu bölgede 3 lise ve 2 ortaokul var ayrıca 
Kahramanmaraş ın en büyük kültür merkezlerinden biri olan 
NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ de okulumuza 
çok yakın.Okula ulaşım ise gayet kolay  
 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Okulumuzda bir adet Z kütüphane mevcut. Öğrenciler diledikleri 
vakit buraya inip ders çalışabilir kitap okuyabilirler, hem bu 
kütüphanede 6 tane bilgisayar var.Kantin hemen giriş katta ve 
gerçekten güzel ve büyük böyle cafe havası var.Öğle arası 
isteyen öğrenciler pansiyonun altındaki yemekhanede yemek 
yiyebilirler. Spor salonuna gelince okuldan ayrı bir salon yok.Ama 
zemin katta bu iş için ayrılmış büyük bir alan var.Ayrıca zemin 
katta büyük bir konferans salonumuz var, burada da sık sık yazar-
öğrenci buluşması olur. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Okulumuz fen lisesi olduğu için sadece sayısal alan var. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrenciler gayet kültürlü kişiler ve herkesin herkesle arası iyi 
ayrıca sporla çok kişi ilgileniyor 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Okulumuz 2017'de açıldı buna rağmen her yıl bahar şenlikleri 
yapılır ve futbol, voleybol, basketbol, halı saha müsabakaları 
düzenlenir. Ayrıca okulumuzun futsal, voleybol ve basketbol 
takımları var. Yıne her yıl okullar arası müsabakalara katılırız. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Nerdeyse 5 daikalık mesafede NFK kültür mekezi var. Burası 
ögrencilerin vakit geçirmesi ve ders çalışması için güzel bir ortam. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

 Çok ağır değil, yapılan ödevlendirmeler kesinlikle vakit kaybı değil 
ögrencilerin gelişmesi yönünde. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulumuz gerek öğretmen gerek idari kadrosu olsun son derece 
tecrübeli ve bilgili kişilerden oluşuyor. Hem de ögrencilerle ilişkileri 
bayağı iyi. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Kariyer günleri düzenleniyor alanında uzman kişiler okulumuza 
gelip öğrencilere konferans yapıyorlar. 



 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Okulumuzda iki tane rehberlik öğretmeni var. Sadece son 
sınıflarla değil bütün dönemlerle ayrı ayrı ilgileniyorlar.12. Sınıflar 
için en üst katta çok büyük bir etüt salonu var öğrenciler istedikleri 
zaman burada ders çalışabiliyorlar. Ayrıca her gün bir matematik 
bir fen hocası okul çıkışlarında 12. Sınıftaki öğrencilerin sorularını 
çözüyorlar. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Okulumuzda ingilizce ve almanca olmak üzere iki dil eğitimi 
veriliyor 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulumuz bir kere CERN'e gitti. Bu yıl da 6 farklı ülkeye gezi 
düzenlenecekti ama Covid-19 yüzünden iptal oldu. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Okulumuzda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere her zaman 
destek sağlanıyor ama burs imkanları hakkında bir bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Genelde müfredat dışına fazla çıkmayız. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Bu konuda pek bi kurs yok. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Gayet iyi bir rehberlik servisi var, en iyisi budur herhalde. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Benim tanıdığım bi kaç kişi robotlarla ilgileniyordu. Bu kişilere 
gerekli maddi destek sağlanmıştı.Yani uğraşmak isteyenler için 
her zaman okulumuz her zaman yardımcı olur. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Okulumuzda  gruplaşma yok ve herkes herkesi tanır. Benim bu 
okuldaki 4. yılım olacak bir kere bile öğrenciler arasında en ufak bi 
sürtüşme görmedim. Sınıflar kendi içlerinde daha samimiler.. 
Arkadaş ortamı iyi seçilmeli. Çok iyi, yardımsever ve 
güvenebileceğin öğrencilerimizde var. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Büyük bir bahçesi var zaten pansiyon ile okul yan yana olduğu için 
alan gayet geniş. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Kulüpler pek aktif değil sadece belirli haftalara panolara afişler 
asılıyor.  

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet var.  

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her yıl 4-5 defa sosyal etkinlik gerçekleştirilir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Onlarda katılıyorlar zaten çok eğleniyoruz. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Organizasyonlar öğretmenler tarafından düzenleniyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Futsal ve voleybol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futsal, voleybol, basketbol 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bi kere müzik sınıfında bateri görmüştüm ama hiç denemedim 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Sanırım yok 



 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. Cern'e ve konyaya gidildi. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Henüz bi kere mezun verdik okul yeni olduğu için ,bu sene 
göreceğiz. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bilmiyorum çünkü henüz böyle bir durum olmadı. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Bilmiyorum 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Futsal müsabakalarına ilk defa bu okulda katılabildim ve etüd 
salonu gerçekten büyük bir avantaj oldu. 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Yani z kütüphane çoğu okulda yok ve etüt salonunu hiçbir okulda 
görmedim. 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Bilim fuarları kesinlikle düzenlenmeli. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Öğretmen kadrosu iyi değil diyorlardı ama geldim gördüm 
öğretmenler gayet genç ve dinamik ve bilgili 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Eğer bu okul ile başka bir okul arasınsa kararsız kalıyorsanız 
kesinlikle Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi'ni seçin! 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Karaman/Merkez 

Okul Karaman TOBB Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Üniversite başarısı 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Hayır Yok 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var memnun 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu 
bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

MF %90 TM %10 oranında dağılıyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Yok 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yıl sonu etkinliği düzenlenir. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Yok. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Yarı yarıya. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Yok 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Deneme, yaz kursu yeterli değil. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Hayır, 2. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yok. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Bazı derslere yardımcı olması için ek konu tekrar dersleri 
işleniyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Yok 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Evet. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Çok iyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var, çim saha kadar. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ara sıra gerçekleşir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Desteklenmiyor 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Hiçbiri uğraş göstermez. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Voleybol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Futbol basketbol voleybol masa tenisi 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Hicbirine erişemiyoruz 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Müzik grubu yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

İyi Üniversitelere 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp ve mühendislik tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır, yok. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Var. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Var, müdür. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yok. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Idarenin sportif faliyelere karşı tutumunun değiştirilmesini 
istiyorum 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kocaeli/Başiskele 

Okul Doğa Okulları 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

eğitim kalitesi 

Sınıflar kaç kişilik? 10 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Elverişli. Otobüs durağı hemen yakınında. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu 
bulunuyır. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Eşit 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Evet istekliler  

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Evet 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Evet. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Tecrübeli. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Tm alanında başarılıdır. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 düşünüyorum. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yok. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Yeterli. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Evet Tmba 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Var 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet  

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Maddi bir destek bulunmuyor. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

İyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var ve büyük. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Evet bulabiliyorum bir çok tane var. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

He zaman gerçekleştirilir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Destekliyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşlarıyla gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Basketbol 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol futbol voleybol vb 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Hepsine  

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Evet liseler arası müzik yarışmasına katıldılar. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

İTÜ 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bilmiyorum  

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Evet meslekler  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Evet var herkes çok elit ve kibar. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Hayır. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Hayır. 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Yok 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kocaeli/İzmit 

Okul Kocaeli Nesibe Aydın Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

disiplin 

Sınıflar kaç kişilik? 15-20 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet. Otobüs tramvay gibi ulaşım araçları mevcut. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

%80 MF %20 TM.Sözel ve dil yok 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrencilerin çoğu ders odaklı. Müzik ve zeka oyunları etkinlikleri 
sıkça düzenleniyor. Spor faaliyetleri daha az. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Hayır 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Evet fazlasıyla. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Fazlasıyla yeterli.  

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Öğretmenleri oldukça yetkin buluyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Okulumuz sayısal alanda çok başarılı. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Son sınıf öğrencilerine çok özen gösterip her türlü desteği 
sağlıyorlar. Rehberlik servisi çok başarılı. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Oldukça iyi bir ingilizce eğitimin yanında diğer kampüslerde 
ispanyolca, fransızca gibi çeşitli dil eğitimi veriliyor. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Okulumuzda yurt dışı hedefleyen öğrencilere yardımcı oluyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Okulumuzdan burs kazanmak pek kolay değil. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

hayır 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilgim yok. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Normal düzeyde. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Şuanki kampüsümüzdeki alan kısıtlı. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Alan öğrencilerine kulüp seçimi mevcut değil. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda birkaç kez gerçekleşir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Öğretmenler oldukça özverili yaklaşıyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yok 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

emin değilim 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

gitar piyano bağlama gibi enstrümanlara erişebiliyoruz 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

bilgim yok 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

İTÜ ODTÜ Bilkent ve Boğaziçi  

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, mühendisilik, diş hekimliği, mimarlık tercih ediliyor 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet var 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Disiplin. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Hayır. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Oldukça disiplinli olduğunu duymuştum ve de öyle 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kocaeli/İzmit 

Okul Muammer Dereli Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Akademik başarısı, ulaşımı kolay konumu ve bahçesi  

Sınıflar kaç kişilik?  

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane yok. Yemekhane var. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Evet tramvay ve otobüsle ulaşım çok kolay şehir merkezine de 
çok yakın. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, spor salonu (basketbol, 
voleybol, bocce, masa tenisi, dart), kimya/fizik/biyoloji 
laboratuvarları, zeka oyunları odası var. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Sadece MF alanında eğitim verilmektedir. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Sportif veya bilimsel olarak çok önde bir okul sosyal aktiviteler 
de oldukça bol. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her sene  turnuvalar,konserler,tiyatrolar,kamplar ve yaz 
gezileri düzenleniyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Hayır ama çarşıya oldukça yakın. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Ödevlendirmeler çok değil ama düzensiz. Yoğun. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Matematik, Türkçe ve biyoloji alanında çok başarılı 
öğretmenler var. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Mühendislik ve tıpta başarılı. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Rehberlik ve kurslar yoğun. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 (İngilizce, Almanca). Orta düzeyde. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yapılmıyor. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs imkanı bulunmamakta. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Tübitak yarışmalarına hazırlanan öğrencilere özel eğitimler 
veriliyor. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Dersler, halk oyunları, müzik ile ilgili yeterli sayıda kurslar var. 
Kurslar gayet başarılı 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Hayır 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilimsel projelerde okulun malzeme stoğu oldukça fazla ve 
bilgisayar atölyesi imkanları çok iyi 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Herkes birbirine saygılı. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Bahçesi Türkiyedeki en büyük okullardan biri. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Aktif kulüp 2-3 tane. Her alanda kulüp var ama bir kısmı 
beklenenden daha az aktif. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda 1 kez büyük bir etkinlik gerçekleşiyor. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

İdare destek vermese de öğrenci baskısı çok yoğunlaşıyor bu 
noktada. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Ortaklaşa bir çalışmayla gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Dart, ortantiring, bocce, yüzme, bisiklet 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Voleybol, bisiklet, satranç, dart, oryantiring, masa tenisi 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Piyano, bağlama, bateri bulunmakta 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Bir tane var. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Nadiren 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Kocaeli Üniversitesi, İTÜ 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp, Mühendislik tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Mezunlar okulu ziyaret ediyor ve pilav günleri oluyor ayrıca 
ramazan ayında da mezunlar okulda iftar düzenliyor  

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Matematik olimpiyatları  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Bahçesi ve sosyal ortamı. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

İdari kadro ve fen hocaları. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kocaeli/Kartepe 

Okul Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Diğer liselere nazaran daha fazla sosyalleşebilme imkanı 

Sınıflar kaç kişilik? 25-26 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Var. İngilizce  

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var, herkes ikisindende memnun. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Ulaşım için pek olanaklı olduğu söylenemez. Biraz zor bir 
ulaşımı var. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Özel kütüphanemiz, Z kütüphanemiz, spor salonu, iki tane 
konferans salonumuz, laboratuvarımız ve oyun sahamız 
bulunmakta. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

Tm ağırlıkta. Zaten bölüm seçilmiyor direkt tm üzerine eğitim 
veriliyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Öğrencilerimiz atılgan ve başka okullara da forumlara, 
münazara yarışmalarına, çalıştaylara gitmek için istekliler. 
Kendilerini geliştirebilecekleri yeterli alan var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Her yıl Nevruz coşkulu bir biçimde kutlanır, Nevruzla beraber 
kermes, açık hava sineması gibi şeyleri birleştiriyoruz. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Büyük bir bahçemiz, oyun sahamız ve spor salonumuz var. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet. Öğretmenlerimiz bilgili, tecrübeli ve yeterliler. Bu 
özellikleri öğrencilere geçirmekte de çok iyiler. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Bizim okulumuzda eşit ağırlık üzerine yoğunlaşıyorlar. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Evet yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

İngilizcenin yanında İspanyolca, Fransızca ve Arapça’dan birini 
seçerek iki dil eğitimi alabiliyorlar. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yok. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Bu konu hakkında bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet var. Bizim bir şeyler uğraşmamızı çok istiyorlar ve bunun 
için motive ediliyoruz. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet. 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilgim yok. 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

Alt dönem-üst dönem anlaşması ve desteği çok iyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Büyük bir bahçemiz var. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Evet bulabiliyor ve 15’e yakın belki de geçkin aktif kulübümüz 
var. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet var. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

İstediğimiz zaman etkinlik gerçekleştirebiliyoruz. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Bizimle özel olarak ilgilenip her anda yanımızda olmaya 
çalışıyorlar. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğrencilerin uğraşıyla gerçekleşiyor 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Futbol, voleybol. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, futbol, futsal, voleybol. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bateri, keman, gitar, piyano. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yarışmalara katılan oldu, sadece bir tane müzik grubu vardı. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Köklü ve iyi üniversitelere 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Hukuk, Pdr, Psikoloji, İktisat, Siyasal Bilimler tercih ediliyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Evet var 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Kocaeli/Kartepe 

Okul Kocaeli Sınav Koleji  

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Öğretmen kadrosu okulun imkanları  

Sınıflar kaç kişilik? 24 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Fena değil. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu 
bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

3-4 MFsınıfı varken ! tane TM sınıfı bulunuyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Sınav odaklı öğrenciler de var fakat bir kısım da yeni bir şeyler 
yapmak için hevesli. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Yok 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Spor salonu var, bahçe beton ama yeterli. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Yeterli. 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Tecrübeli ilgili öğretmenler, ben beğeniyorum. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Şu an için bir şey söyleyemem. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Yeterli. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Almanca İngilizce. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Yeterli bilgilendirme ve destek yok. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs imkanları yeterli. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır. 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Pek yok 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Bilmiyorum.  

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

İyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Sosyalleşmek okul içinde zor değil özel bir alanı alan. YOK 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Pek kulüp yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Emin değilim. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Ayda en az 1 kez gerçekleşir. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Onlar da katılıyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisinin de ortak uğraşları sonucu gerçekleşiyor. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yok 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Yok  

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Saylar var 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

Yok  

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Hayır 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Henüz mezun vermedik 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Bilmiyorum  

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Hayır, yok. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

Yok 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Eğitim kalitesi. 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Sosyal faaliyetler genel olarak. 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Yok  

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

Sınava hazırlık için iyi okul 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Sakarya/Serdivan 

Okul Sakarya Anadolu Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Eğitim kalitesi. 

Sınıflar kaç kişilik? 25-28 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Yatakhane Yok 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Dolmuşlar ya da belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel 
kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, 
spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Kütüphane, kantin, yemekhane, laboratuvar, spor salonu, 
müze, basketbol ve futbol sahası bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin 
öğrenci dağılımı ne oranda? 

MF ağırlıklı olarak isteğe göre açılabiliyor. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler planlamaya 
hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Evet birçok yarışma ve etkinliğe katılan hevesli öğrenciler. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği 
var mı? 

Bilim şenliği ve mezun toplantıları yapılıyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi mekanlar 
bulunuyor mu? 

Evet. Lokanta, kafe, kırtasiye bulunuyor. 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme 
öğrenciler için yeterli mi? Yoksa yetersiz ya 
da fazla yoğun mu? 

Sınıf derecesine göre değişiyor fakat yeterli düzeyde 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Evet, öğretmenlerin çoğu tecrübeli yeterli öğretmenler. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz 
hangi alanlarda daha başarılı? Üstüne 
düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Her meslek için başarılı ama öncelikli olarak tıp ve hukuka 
yöneliyorlar. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Evet yeterli birebir ilgileniyorlar. 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

2 dil eğitimi görüyorduk. Biri İngilizce, diğeri Almanca. İngilizce 
ilk yıl temelden başlayarak yoğun bir şekilde görülüyor, 
Almanca başlangıç seviyesinde her yıl aynı oranda 
gösteriliyordu. 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi 
programları var mı ve yeterli bilgilendirme 
yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 

Erasmus ya da yurt dışı programı yoktu ama eğer bir proje 
olursa seçim yapılacak ilk okullar aradındaydı. 



 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı bizimle 
paylaşır mısın. 

Burs detayları hakkında bilgim yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor 
mu? Evet ise bunların içerikleri neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Evet, ilgili öğretmene söylediğinde ilgileniyorlardı. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi maddi 
yardımlar yapıyor? 

Destek veriliyordu öğretmenler yardımcı oluyordu maddi 
destek anlamında devletin verdiği yardım veriliyordu 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi arasındaki 
ortam, aralarındaki ilişki genel olarak nasıl? 

İyi. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

3 bahçesi vardı. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre bir 
kulüp bulabiliyor mu? 

Kulüp sayısı fazlaydı bulunabiliyordu. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet var.  

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Her yıl baharda bahar şenliği yapılırdı. Her yıl bir kere yurt dışı, 
bir kere de yaz tatili şeklinde bir haftalık ve 3-4 kere günübirlik 
geziler olurdu. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Olumlu destekleri oluyordu. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin mi 
uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

İkisi de eşit şekilde. Bir fikrin varsa söylüyordun ve hocalar 
yardımcı oluyordu. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan 
bir spor dalı var mı? 

Yüzme, basketbol, koşu ve voleybol başarılıydı. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Basketbol, yüzme, voleybol, koşu 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Bir çok müzik aletine erişebiliyordun 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül alan 
oldu mu? 

1 tane vardı fizy liselerarası müzik yarışmasına gidiliyordu 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Evet. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Çok büyük bir alandalar iyi üniversitelerde tıp ya da 
mühendislik okuyan en az 20 kişi oluyor TM alanında hukuk ya 
da işletme okuyan bir çok kişi var 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp Diş hekimliği eczacılık mühendislik hukuk işletme. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Mezunlar grubu var bir çok etkinlik yapılıyor yemek vs. 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var 
mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 



 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir 
şey var mı? 

 

  



 

Bölge Bölge 

Lise İl ve İlçe Lise İl ve İlçe 

Okul Okul 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik özellikleri ne oldu? 

Sınıflar kaç kişilik? Sınıflar kaç kişilik? 

Forma zorunluluğu var mı? Forma zorunluluğu var mı? 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 dakikalık periyotlar 
halinde mi? 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? Varsa hangi dil 
üzerine? 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane ve yemekhanesi var 
mı? Varsa yatılı öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için elverişli mi? Ulaşım 
olanakları neler? 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere özel kütüphane, kantin, 
yemekhane, laboratuvar, spor salonu vb. neler bulunuyor? 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil bölümlerinin öğrenci dağılımı ne 
oranda? 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler yeni şeyler üretmeye, 
etkinlikler planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir geleneği var mı? 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun kafe, park, bahçe, 
spor salonu gibi mekanlar bulunuyor mu? 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Lisenizdeki ders programı ve ödevlendirme öğrenciler için yeterli 
mi? Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin tecrübeli ve öğrenciler 
için yeterli olduğunu düşünüyor musun?  

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki meslekleri ve kariyer 
hedefleri açısından çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda çok 
daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin okulunuz hangi alanlarda 
daha başarılı? Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek tutulan belirli 
bir alanı var mı? 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf öğrencilerine sunulan 
imkanlar neler? Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli mi? 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini düşünüyor musun? 
Kaç farklı dil eğitimi seçeneğiniz var?  

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus gibi programları var mı 
ve yeterli bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı hedefleyen 
öğrencilere nasıl destek veriliyor? 



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli bulunuyor mu? Bildiğin kadar 
detayı bizimle paylaşır mısın. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Standart müfredat dışında eğitimler veriliyor mu? Evet ise 
bunların içerikleri neler? 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek istediğinde bununla ilgili 
kurslar bulabiliyor musun?  Bunun için danışabileceğin ve seni 
yönlendirecek birileri var mı? 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor musun? 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Proje geliştirmek isteyenler için okul yeterince destek veriyor 
mu? Ne gibi maddi yardımlar yapıyor? 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere anlatır mısın? 
Öğrencilerin kendi arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için açık alanları var mı? Ne 
büyüklükte? 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne kadar? Çoğunluk kendi ilgi 
alanına göre bir kulüp bulabiliyor mu? 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek için 
yeterli alan var mı? 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla gerçekleşiyor? 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul idaresi ve 
öğretmenler nasıl destek çıkıyor? 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha çok öğretmenlerin mi 
yoksa öğrencilerin mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Lisenizde başarı konusunda ön planda olan bir spor dalı var mı? 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Hangi spor dallarında okul takımınız bulunuyor? 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine erişebiliyor ve eğitim 
alabiliyorsunuz? 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu gruplardan yarışmalara 
katılan ve ödül alan oldu mu? 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Bilim fuarları düzenleniyor mu? 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel olarak hangi 
üniversitelere yerleşiyorlar? 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel olarak hangi bölümleri 
tercih ediyorlar? 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle rahat bir şekilde 
iletişime geçebiliyor musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat var mı?  

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı olduğunu düşündüğün 
bir özelliği var mı? 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

Okulunda memnun olmadığın ve değişmesini istediğin bir şey 
var mı? 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

Okula gelmeden önce duyduğun ama sonradan öyle olmadığını 
düşündüğün bir şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle doğru 
olduğunu deneyimlediğin? 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka bir şey var mı? 

  



 

Bölge  

Lise İl ve İlçe Tekirdağ/Süleymanpaşa 

Okul Ebru Nayim Fen Lisesi 

Liseni seçerken seni ikna eden kritik 
özellikleri ne oldu? 

Öğrenci kalitesinin yüksek olması. 

Sınıflar kaç kişilik? 30 

Forma zorunluluğu var mı? Evet Var 

Dersler blok şeklinde mi oluyor yoksa 40 
dakikalık periyotlar halinde mi? 

40 dk 

Okulunuzda hazırlık sınıfı bulunuyor mu? 
Varsa hangi dil üzerine? 

Bulunmuyor 

İl dışından gelen öğrenciler için yatakhane 
ve yemekhanesi var mı? Varsa yatılı 
öğrenciler memnun kalıyor mu? 

Var fakat sadece erkek ve diğer çevredeki liselere de açık. 

Okulunun bulunduğu lokasyon ulaşım için 
elverişli mi? Ulaşım olanakları neler? 

Okullar bölgesinde. 

Okulun fiziki şartları nasıl? Öğrencilere 
özel kütüphane, kantin, yemekhane, 
laboratuvar, spor salonu vb. neler 
bulunuyor? 

Hepsi bulunuyor. 

Lisenizde MF / TM / Sözel / Dil 
bölümlerinin öğrenci dağılımı ne oranda? 

Fen lisesi ama her dönem 5-10 arası TM çalışan var. 

Okuldaki öğrenci profilini nasıl? Öğrenciler 
yeni şeyler üretmeye, etkinlikler 
planlamaya hevesli, atılgan kişilikler mi ? 

Projeye göre aktif ve atılganlar var. 

Lisenizin hala sürdürülen köklü bir 
geleneği var mı? 

Okula 1. olarak girene çeyrek altın veriliyor. 

Okulunuzun çevresinde öğrencilere uygun 
kafe, park, bahçe, spor salonu gibi 
mekanlar bulunuyor mu? 

Kafeler, parklar ve etüt merkezleri var. 

Lisenizdeki ders programı ve 
ödevlendirme öğrenciler için yeterli mi? 
Yoksa yetersiz ya da fazla yoğun mu? 

Yeterli 

Okulun öğretmenleri nasıl? Öğretmenlerin 
tecrübeli ve öğrenciler için yeterli olduğunu 
düşünüyor musun?  

Yeterli de yetersiz de var. 

Liseliler için alan seçimi, gelecekteki 
meslekleri ve kariyer hedefleri açısından 
çok önemli. Bazı liseler belirli bir alanda 
çok daha başarılı olabiliyor. Peki, sizin 
okulunuz hangi alanlarda daha başarılı? 
Üstüne düşülen ve beklentisi yüksek 
tutulan belirli bir alanı var mı? 

Tıp ve mühendislikler genel mezun kitlemizi oluşturuyor. 

Üniversite hazırlık sürecinde olan son sınıf 
öğrencilerine sunulan imkanlar neler? 
Rehberlik servisi ve eğitim programı yeterli 
mi? 

Yeterli 

Okulunuzda verimli bir dil eğitimi verildiğini 
düşünüyor musun? Kaç farklı dil eğitimi 
seçeneğiniz var?  

Almanca ve ingilizce 

Okulunun yurtdışı ile ilgili veya erasmus 
gibi programları var mı ve yeterli 
bilgilendirme yapılıyor mu? Yurt dışı 

Nadir olarak yurt dışı değişim programlarına giden var. 



 

hedefleyen öğrencilere nasıl destek 
veriliyor? 

Okulun burs imkanları nasıl, yeterli 
bulunuyor mu? Bildiğin kadar detayı 
bizimle paylaşır mısın. 

Okulumuzun sağladığı bir burs imkanı yok. 

Standart müfredat dışında eğitimler 
veriliyor mu? Evet ise bunların içerikleri 
neler? 

Hayır 

Okulunda bir konuda kendini geliştirmek 
istediğinde bununla ilgili kurslar bulabiliyor 
musun?  Bunun için danışabileceğin ve 
seni yönlendirecek birileri var mı? 

Kurslar çok nadir açılıyor. 

Okulunun rehberlik servisini yeterli buluyor 
musun? 

Evet 

Proje geliştirmek isteyenler için okul 
yeterince destek veriyor mu? Ne gibi 
maddi yardımlar yapıyor? 

Evet 

Öğrenciler arasındaki etkileşimi bizlere 
anlatır mısın? Öğrencilerin kendi 
arasındaki ortam, aralarındaki ilişki genel 
olarak nasıl? 

Kişinin sosyalliğine bağlı olarak değişiyor. 

Okulun, öğrencilerin sosyalleşmeleri için 
açık alanları var mı? Ne büyüklükte? 

Var, bahçesi geniş. 

Lisende bulunan aktif kulüp sayısı ne 
kadar? Çoğunluk kendi ilgi alanına göre 
bir kulüp bulabiliyor mu? 

Aktif ve etkili bir kulüp yok. 

Okul içinde etkinlik ve organizasyonlar 
gerçekleştirmek için yeterli alan var mı? 

Evet. 

Okulundaki sosyal etkinlikler ne sıklıkla 
gerçekleşiyor? 

İlkbahar ağırlıklı. 

Bu sosyal etkinlikler gerçekleştirilirken okul 
idaresi ve öğretmenler nasıl destek 
çıkıyor? 

Genellikle öğretmenler ve idare destekliyor. 

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar daha 
çok öğretmenlerin mi yoksa öğrencilerin 
mi uğraşlarıyla gerçekleşiyor? 

Öğretmen yöndermesiyle öğrenciler. 

Lisenizde başarı konusunda ön planda 
olan bir spor dalı var mı? 

Spor dalları dönemden döneme değişiyor. 

Hangi spor dallarında okul takımınız 
bulunuyor? 

Döneme göre değişiyor. 

Okulunuzda hangi müzik aletlerine 
erişebiliyor ve eğitim alabiliyorsunuz? 

Müzik sınıfı var. 

Lisenizde kaç tane müzik grubu var? Bu 
gruplardan yarışmalara katılan ve ödül 
alan oldu mu? 

Vodafone Yarış ına katılmışlardı çaba ve talebe göre olabiliyor. 

Bilim fuarları düzenleniyor mu? Tübitak projeleri oluyor. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi üniversitelere yerleşiyorlar? 

Tıp fakülteleri ve mühendislikler İstanbul ağırlıklı. 

Okulunuzdan mezun olmuş kişiler genel 
olarak hangi bölümleri tercih ediyorlar? 

Tıp ve Mühendislikler. 

Okulunuzdan mezun olmuş öğrencilerle 
rahat bir şekilde iletişime geçebiliyor 
musunuz? Bunun için okulun sağladığı bir 
imkan var mı? (mezunlar günü vb.) 

Kendi çevremle. 



 

Okulun sayesinde karşılaştığın bir fırsat 
var mı?  

 

Okulunun diğer liselerden kesinlikle farklı 
olduğunu düşündüğün bir özelliği var mı? 

 

Okulunda memnun olmadığın ve 
değişmesini istediğin bir şey var mı? 

 

Okula gelmeden önce duyduğun ama 
sonradan öyle olmadığını düşündüğün bir 
şey var mı? Ya da duyup da kesinlikle 
doğru olduğunu deneyimlediğin? 

 

Okulunla alakalı eklemek istediğin başka 
bir şey var mı? 

 

 


