
ERBAKIR FEN LİSESİ HAKKINDA  
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

1- Erbakır Fen Lisesi ne zaman açıldı?  
 

Okulumuz 1996 yılında “Denizli Fen Lisesi” adıyla eğitim-öğretime başlayan bir devlet 
okuludur.  EFL, Denizli’nin ilk Fen Lisesidir. 1999 yılında sadece Denizli’nin değil ülkemizin en 
büyük sanayi kuruluşlarından olan Erbakır A.Ş. tarafından yaptırılan şu anki binasına taşınan 
okulumuz “Erbakır Fen Lisesi” adını almıştır.  
 

17 Haziran 2022 itibariyle Erbakır Fen Lisesi 24. dönem mezunlarını uğurlamıştır.   
 

2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı kontenjanınız kaç kişi? 
 

Okulumuza 2022-2023 eğitim yılı için, LGS yerleştirme sonuçlarına göre, 120 öğrenci yerleştirilecek-

tir.   
 

3- Erbakır Fen Lisesi’nin taban puanı ve genel yüzdelik dilimi nedir?  
 

2021 LGS sonrası yapılan yerleştirmede ve nakiller sonucunda, okulumuzun taban puanı 
(459,44) olurken Türkiye geneli yüzdelik dilim (0,73) olarak oluşmuştur. Ancak bu rakamlar 
her yıl, kontenjan durumu, sınavın zorluğu, kolaylığı gibi değişik etkenlerle her yıl değişkenlik 
gösterebilmektedir.  
 

Aşağıda son üç yıla ait kontenjan ve puan tablosu incelenirse bu değişme daha net 
anlaşılabilir.  
 

YIL KONTENJAN TABAN PUAN GENEL % DİLİM 

2022 120 ? ? 

2021 150 459 0,73 

2020 170 470 0,57 

2019 120 486 0,56 
 

Ancak buradaki önemli husus puandan ziyade Türkiye geneli başarı yüzdesi ve sıralamasıdır. 
Tercihlerde puandan ziyade genel yüzdelik dilim önemlidir.  
 

2022 LGS yerleştirmeleri sonucunda, önceki yılların verilerine bakarak, 0,50 - 0,70 yüzdelik 
bandında öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzdelik dilim tahminidir. Öğrencilerin 
okulu tercih durumuna göre daha düşük veya daha yüksek olarak da değişebilir. 
 

4- Erbakır Fen Lisesi’nin Fiziki Durumu nasıldır? 
 

Okul binamız 18 derslik 1 kütüphane 1 revir ve idari birimlerden oluşmakta olup fiziki bir 
eksiği yoktur. Bunun yanında yemekhane, kantin, halı saha, kapalı spor salonu ve öğrenci 
pansiyonu okul kampüsünün içinde yer almaktadır. 
 

5- Erbakır Fen Lisesi’nin personel durumu nasıldır?  
 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle okulumuzda 1 Müdür, 1 Müdür Başyardımcısı, 2 
Müdür Yardımcısı, 35 öğretmen, 1 hemşire, 3 memur, 1 Aşçı, 2 Aşçı Yardmcısı, 1 Güvenlik 
Görevlisi ve 7 yardımcı hizmetler personeli olmak üzere toplam 54 personel görev 
yapmaktadır.  
 
 



6- Erbakır Fen Lisesi’nin Üniversite sınavındaki başarı durumu nedir? 
 

Erbakır Fen Lisesi Üniversite sınavında ülkemizin hem nicelik hem de nitelik olarak en başarılı 
okulları arasındadır. Mezunlarımız Türkiye’nin en seçkin ve yüksek puanlı üniversite/ 
bölümlerine yerleşmektedirler.  Öğrencilerimizin ortalama % 70’i ilk yılında üniversiteye 
yerleşirken, istedikleri üniversite olmadığı için mezuna bırakanlar ikinci yıllarında istedikleri 
bölümlere yerleşmektedir.  
 

Her yıl 10 ile 20 arası öğrencimiz üniversite sınavında ilk 100 veya ilk 1000 başarısı 
göstermektedir. 2022 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında öğrencimiz Tahir Hayta 
Türkiye 2. si olma başarısı göstermiştir.  
 

Erbakır Fen Lisesi her yıl Üniversitelere öğrenci yerleştirme başarısı yönünden Türkiye’de ilk 
10 okul arasına girmektedir.  
 

(NOT. Okulumuzun önceki yıllara ait üniversite yerleştirme listeleri güncellenmekte olup çok 
yakın bir zamanda web sitemizde yayında olacaktır.)  
 

7- Son yıllarda özel kurumlara nakiller nedeniyle puanınızın ve kalitenizin çok 
düştüğü söylenmektedir? 
 

Erbakır Fen Lisesi sadece Denizli ve Ege Bölgesi’nin değil Türkiye’nin değişik illerinden en 
seçkin öğrencilerin tercih ettiği bir marka okuldur. Okulumuzdan özellikle son üç yılda özel 
kurumlara nakil olan öğrencimiz çok azdır. Buna karşılık aynı şekilde özel kurumlardan 
okulumuza nakiller olmaktadır.   
 

Şöyle ki, EFL proje okulu olmadan önce, sadece 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, 133 
öğrenci nakil gitmiştir. Buna karşılık proje okulu olduğumuz 2016 yılından itibaren 6 yıl içinde 
toplam nakil sayısı 112 öğrencidir. Bunlardan 52 tanesi pansiyon öğrencisidir. Bu öğrenciler 
Pandemi koşulları veya ailelerinin yanında olmak gibi nedenlerle nakil gitmişlerdir. 19 öğrenci 
ise ailevi nedenlerle (tayin vb..) nakil gitmiştir.  6 yıllık süreçte özel kurumlara nakil her yıl 
azalmış ve bitme noktasına gelmiştir.  
  

Erbakır Fen Lisesi ve ilimizdeki diğer Fen Liseleri hakkında ortaya atılan bu tarzdaki söylem 
ve söylentiler kendilerine maddi çıkar sağlamayı veya kurumlarının reklamını yapmayı 
amaçlayan bazı kurum ve kişilerin, velilerin algısıyla ve kaygısıyla oynayarak, bundan 
istifade etmeye çalışmalarından kaynaklanan asılsız bir durumdur. 
 

Erbakır Fen Lisesi Türkiye’deki devlet Fen Liseleri içinde en az açık kontenjana sahip 
okuldur. Bu konuda bilgi almak isteyenler e-okul’daki okulların kontenjan bilgilerini gösteren 
kontenjan modülünü https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx 
inceleyebilirler. Böylece bu konudaki söylentilerin ne kadar asılsız olduğu somut olarak 
görülecektir.  
 

Okulumuzdan değişik nedenlerle,(tayin, pansiyonda kalmak istememe, pandemi vb.) doğal 
olarak, bazı öğrencilerimiz başka kurumlara geçiş yapabilmektedir. Aynı şekilde okulumuza 
başka özel ve devlet fen liselerinden nakiller olmaktadır.  
 

8- Erbakır Fen Lisesi’ne il dışından öğrenci geliyor mu? 
 

Lise yerleştirmeleri MEB tarafından merkezi ve ülke geneline açık olarak yapıldığı için Erbakır 
Fen Lisesi’ne her yıl ortalama 20 ila 40 öğrenci başka illerden yerleşerek gelmektedir. İl 
dışından gelen öğrencilerimiz yoğun olarak Burdur, Afyon, Muğla, Isparta, Manisa, Aydın 
illerinden gelmektedir. Bu iller dışında da öğrencilerimiz vardır.  
 

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx


9- İl Dışından veya ilçelerden gelen öğrenciler için barınma imkanı nasıl 
sağlanıyor? 
 

Okulumuzun kendine ait 65 kız, 65 erkek olmak üzere 130 öğrenci kapasiteli pansiyonu 
mevcuttur. Bu durumdaki öğrencilerimiz istemeleri halinde okul pansiyonumuzdan 
yararlanabilmektedir. Pansiyonda her gün iki bayan, iki erkek öğretmen öğrencilerimize 
belletmen olarak refakat etmektedir.   
 

Pansiyonda odalar dörder kişilik olup her öğrenciye şahsi dolap verilmektedir. 
Öğrencilerimizin ders çalışması için etüd salonları mevcuttur.  
Öğrencilerimiz, yurtta yaz dönemi yapılacak tadilat sonrası, banyo ihtiyaçlarını her katta 
bulunan banyo kabinlerinde giderebileceklerdir.  
 

Pansiyonda kalan öğrencilerimiz kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini okul yemekhanesinde 
yemektedir.  
 

10- Öğrenciler yemek ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? 
 

Okulumuzun kendine ait yemekhanesi vardır. Yemekhaneden yatılı öğrencilerin yanı sıra 
gündüzlü öğrencilerimiz de aylık kart alarak ücretli olarak yararlanabilmektedir. Okul 
yemekhanemizde bir adet kadrolu aşçımız ve iki adet kadrolu aşçı yardımcımız görev 
yapmaktadır. Bunlar dışında iki bayan personelimiz yemekhanenin temizlik ve düzeni 
konusunda aşçılarımıza yardımcı olmaktadır.  
 

Bunun yanında okul kantinimiz mevcut olup dileyen öğrencilerimiz buradan da yemek 
ihtiyacını karşılayabilmektedir.  
 

11- Okula Denizli’nin her yerinden servis imkanı var mı? 
 

Okulumuza Denizli merkezdeki her mahalleden servis imkanı vardır. Dileyen öğrencimiz 
ücreti karşılığında servis firmasına ismini yazdırarak servis kullanabilmektedir.  
 

12-Yabancı dil eğitiminiz ne boyuttadır? 
 

Okulumuzda yabancı dil eğitimi, haftada dört saat olarak,  MEB müfredatına göre A2 
seviyesinden başlamakta ve B2 seviyesi bitirilmektedir. Yani bir lise seviyesinde 
öğrenilebilecek en üst düzey tamamlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca EFL’de 9.sınıfların 
şubeleri yabancı dil seviyelerine göre oluşturulmaktadır.  
 

İkinci yabancı dil olarak da haftada iki saat Almanca eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda 
istekli öğrenciler her yıl yaz döneminde İngiltere, Amerika ve Almanya’ya dil eğitimine 
gidebilmektedir. Hatta 2019 AYT sonucuna göre bir öğrencimiz  Dil puanında Türkiye 4.’sü 
olmuştur. İlk 100 ve 1000´de Dil derecelerimiz de vardır.  
 

Ancak şu unutulmamalıdır ki ülkemizde çocuklarımızın geleceğini asıl belirleyen üniversite 
sınavı yabancı dilde yapılmamaktadır ve yabancı dil öğrenimi biraz da ilgi işidir. Okulumuzda 
da dile özel ilgi duyan ve talep eden öğrencilerimiz için ücretsiz İngilizce ve Almanca kursları 
açılmaktadır.  
 

Ayrıca okulumuzda yabancı dile özel ilgi duyan öğrencilerimiz tarafından bir yabancı dil 
kulübü kurulmuştur. Kulüp öğrencilerimiz MUN Konferansları gibi değişik etkinliklere 
katılabilmektedir.  
 
 
 



13- EFL’de sınıflar nasıl belirleniyor? Seviye sınıfı var mı?  
 

 Okulumuzda seviye sınıfı uygulaması yoktur. Çünkü öğrencilerimizin akademik seviyeleri 
birbirine çok yakındır. Ancak yabancı dil seviyeleri farklıdır. Bu nedenle okulumuzda 
9.sınıfların şubeleri okul başlamadan yapılan bir yabancı dil seviye tespit sınavına göre 
oluşturulmaktadır.  
 

Üç yıldır uygulanan bu sistemin geri dönütü çok iyi olduğu için bu yıl da aynı yöntem 
uygulanacaktır. 9. sınıflarımız yabancı dil seviyelerine göre A2 , B1 ve B2 şeklinde şubelere 
ayrılmaktadır. Bu sınıflarda sadece yabancı dil dersleri farklılık göstermekte olup diğer tüm 
dersler aynı öğretmenler tarafından aynı şekilde yapılmaktadır. Bu uygulamadaki amaç 
öğrencilerimizin seviyelerine uygun şekilde dil eğitimlerini bir üst kura yükseltmektir.  

 
14- Okulda Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor mu?  
 

EFL öğrencisinin hiçbir dershaneye gitmesine gerek yoktur. Dört yıl boyunca derslerini 
düzenli şekilde takip eden ve planlı çalışan bir EFL’li istediği üniversite ve bölüme 
yerleşebilmektedir. Bu süreçteki bir öğrenci için dershaneye gitmek alışkanlıktan başka bir 
şey değildir. 
 

Ancak yine de EFL öğrencilerinin yanında olmak ve onlara özgüven kazandırmak adına 9.10 
ve 11.sınıflarda, yeterli sayı olması halinde, sınıf düzeyinde kurslar açılmakta, 12.sınıflarda ise 
YKS’ye yönelik ücretsiz hazırlık kursu uygulanmaktadır.  
 

12.sınıflarımız yaz döneminden itibaren YKS için kursa alınmaktadır. YKS kursları okulumuzda 
yılların getirdiği tecrübeyle, son derece profesyonelce yapılmaktadır. Bu nedenle son sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerimizin tamamına yakını sınava okuldaki kurslarla hazırlanmaktadır. 
Bu süreçte dershaneye giden öğrencimiz yok denecek kadar azdır.   

 
15-   EFL’de sosyal etkinlikler nasıldır? Çocuğumuz hep ders mi çalışacak? 
 

Erbakır Fen Lisesi öğrencilerinin içinde spor ve güzel sanatların birçok dalıyla uğraşan ve aynı 
zamanda derslerinde de çok başarılı olan öğrenciler vardır. Eğer internet sitemizden ve sosyal 
medya sayfalarımızdan önceki haberlerimize bakacak olursanız, bilim ve sanatın ne kadar iç 
içe girmiş olduğunu görebilirsiniz.  
 

Bizim gözlemlerimiz bilimde alt yapısı kuvvetli olan öğrencilerimizin sanat alanlarında da 
oldukça başarılı oldukları ve hızlı geliştikleri yönündedir. Bu bağlamda EFL; öğrenci kulüp 
çalışmalarına ve etkinliklerine önem vermekte ve desteklemektedir. Okulumuzda her yıl 
mutlaka münazara, tiyatro, konser, koro ve şiir dinletileri vb.. sunulmaktadır. 
 

Okulumuzda; resim, müzik, tiyatro, şiir, satranç, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, 
yüzme, okçuluk, oryantiring, halk oyunları kulüp çalışmaları yapılmakta, isteyen 
öğrencilerimiz katılabilmektedir. Ayrıca robot kulübümüz etkin bir şekilde çalışmakta yurtiçi 
ve yurtdışı yarışma ve sergilere katılmaktadır. 
 
 

Erbakır Fen Lisesi’nde her türlü spor faaliyeti yapılmakta olup okul takımlarımız il ve Türkiye 
çapında faaliyetlere katılmakta ve değişik dereceler elde etmektedirler. Bu konuda bilgi 
almak isteyenler okulumuzun resmi web sitesini ve sosyal medya sayfalarını inceleyebilir. 
Ayrıca her dönem okulumuzda geleneksel basketbol, voleybol, halı saha, masa tenisi, dart, 
oryantiring gibi değişik turnuvalar düzenlenmektedir.  

 
 
 



16- Okulda Olimpiyat ve Proje Çalışmaları yapılıyor mu? 
 

EFL´de yılların getirdiği ciddi bir olimpiyat altyapısı oluşmuştur. Bunlar tamamen gönüllü 
çalışmalar olup her sene başında seçmelere katılan istekli öğrencilerden oluşmaktadır. 
Okulumuzda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar alanlarında beş olimpiyat 
takımımız vardır. Takımlarımız Bilim Kurulumuzun idare ve yönlendirmesiyle danışman 
öğretmenleri refakatinde çalışırlar.  
 

Olimpiyat takımların en önemli unsuru üst dönemlerin alt dönemleri yetiştirmesi esasıdır ki 
olimpiyatçı öğrencilerimiz  bu konuda çalışmalara katkı vermekte ve derslere 
katılmaktadırlar. Ayrı bir disiplin ve çalışma ruhu gerektiren bu çalışmalar öğrencilerin iyi bir 
altyapıya ve çevreye sahip olmasını sağlamaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu 
çalışmalar tamamen gönüllülük esasına göredir ve istemeyen öğrenci katılmayabilir. 
 

EFL’ de her yıl TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje yarışmaları için projeler hazırlanıp 
yarışmalara girilmektedir.  
 

17- Okulda kariyer günü , motivasyon seminerleri veya meslek tanıtımları 
yapılıyor mu?  
 

EFL’de her yıl düzenli olarak kariyer günleri ve meslek tanıtımları yapılmaktadır. Bu faaliyet- 
lerde Erbakır Fen Lisesi mezunları okula davet edilmekte mezunlarımızla öğrencilerimiz 
buluşturulmaktadır. Kendi mezunlarımızın meslek tanıtımları daha etkili olmaktadır. 
Yine yıl içinde konunun uzmanları okula davet edilerek değişik motivasyon seminerleri 
yapılmaktadır.  
 

18- Okul gezisi düzenleniyor mu? 
 

EFL’de her yıl talep olması halinde 9. sınıflara İzmir, 10. sınıflara İstanbul ve 11. sınıflara 
Ankara üniversite tanıtım gezileri yapılmaktadır.  
 

19- Okul Hakkında daha fazla bilgi almak istersek ne yapabiliriz? 
Okulumuz hakkında bunlardan başka merak ettikleriniz olursa resmi web sayfamız olan 
https://erbakirfenlisesi.meb.k12.tr/ , facebook ve instagram sayfalarını inceleyebilirsiniz. Bu 
sayfalarımız sürekli güncellenmektedir.  
 

Bunun dışında mesai saatleri içinde okulumuza gelip bilgi alma imkanı da vardır.  

https://erbakirfenlisesi.meb.k12.tr/

