
TBMM VAKFI BİNGÖL 
                     FEN LİSESİ 



Hoşgeldiniz

Sayın Veliler, Değerli Öğrenciler

       Bu Broşür, TBMM Vakfı Bingöl 
Fen Lisesine aday olan  
öğrencilerimizin, okulumuzu, 
tanımaları amacı ile hazırlanmıştır.  
TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'nde 
çocuğunuzun eğitim-öğretime ile ilgili 
bazı hususları sizlere samimi bir dille 
açıklamanın yararlı ve gerekli olduğunu 
düşünüyoruz.Bazı çevrelerin ve kişilerin 
sınavla girilen bir okulda okuma 
konusundaki bazı yanlış anlayışlarına 
katılmadığınızı umuyoruz.

 Çocuğunuzun okula giriş koşullarını taşıdığı takdirde sahip olacağı tek hak onun bir 
Lise öğrencisi olarak okul kapısından içeri girebilme hakkından ibarettir. Bize düşen 
sorumluluk ise öğrencilerimizin sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen 
bireyler olarak güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamaktır.

           Bir çocuğun iyi bir okula verilmesi ile anne ve babanın yetiştirme görevi 
şüphesiz ki bitmemektedir. Çocuğu yalnız okul yetiştirmez. Okulun, aile ve çevrenin 
çocuğun yetişmesinde orantılı sorumlulukları vardır. Özellikle okul dışı zamanlarda 
velinin bu sorumluluğu daha da fazladır. Çocuğunuzun okulumuzdaki öğrenim hayatı 
boyunca bu sorumluluğu, işbirliği içinde birlikte taşıyacağız.

            TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi, eğitim öğretim hayatına başladığı günden bu 
yana, topluma yüksek karakterli, donanımlı, meslek hayatında ve sosyal yaşamda 
başarılı, aydın bireyler yetiştirmeyi şiar edinmiştir. Yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz 
için çizilmiş hedef budur. 
Okulumuza ait uygulamaların gerek sizler gerekse öğrencilerimiz tarafından aynı bakış 
açısı ve anlayışla algılanacağına olan inancımız sonsuzdur. Sizler de çok sevdiğiniz 
çocuklarınızın yetkili ve güvenilir ellerde olacağına inanmalısınız. 
Saygılarımla,

Yadin ÇELİK                                                                                                                            
                                                                                            Okul Müdürü



 Okulumuz 2004 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 

Açılışı dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Sayın Bülent ARINÇ tarafından Ekim 2004 yılında 

yapılmıştır. İlk yılındaki öğrencilerini ön kayıt ile alan 

okulumuz, bu yılda toplam 48 öğrencinin  kaydını 

yapmıştır. Okulun açılışındaki ilk öğrencilerimiz ilk 

mezunlar olarak 2008'de mezun oldular.

       Okulumuz Bingöl -  Muş karayolu üzerinde il 

Merkezine 1 km uzaklıkta Bingöl Anadolu Öğretmen 

Lisesinin bahçesi içerisinde 1.460 M2' lik bir alan üzerinde 

inşa edilmiş, 16 derslik,  4 laboratuar, 20 adet öğretmen 

lojmanı, 120 kişilik erkek pansiyonu  ve geniş bir bahçe 

alanından oluşmaktadır.

       Okulumuz Çelik Konstrüksiyon yapıda iç duvarları 

alçıpan tahta dışı Amerikan saydın kaplı depreme 

dayanaklı modern bir binadır. Binanın eğitim 

öğretim bloğu zemin +1 kat şeklinde, İdare bloğu 

ise zemin+1+ 220 kişilik konferans salonu 

şeklindedir. Eğitim öğretim bloğunda Fizik, 

Kimya, Biyoloji laboratuvarları ve Gençlik Bilim 

Evi mevcuttur. Bu birimlerden öğrencilerin 

sürekli faydalanması sağlanmaktadır. Yeni 

Pansiyon binası 2013-2014 Eğitim-Öğretim 

yılında hizmete girmiştir.  Pansiyonumuz 3 katlı 

olup zeminin altında da çamaşırhane ve sığınak 

bulunmaktadır. Zemin katta TV izleme ve 

dinlenme salonu, idare bölümü, etüt odaları ve 

çay ocağı bulunmaktadır. Birinci katta 13 oda, bir 

dinlenme salonu, valiz odası, mescit ve lavabolar 

bulunmaktadır. İkinci katta 12 oda, bir dinlenme 

salonu, bilgisayar odası, ütü odası, revir odası ve 

lavabolar yer almaktadır. Pansiyon odaları 4 

kişilik olup her odanın içinde öğrencilerin ders 

çalışmaları için de şahsi ders çalışma masaları yer 

almaktadır. Günde üç etüt yapan öğrencilerimiz, 

etütten sonra da ders çalışma ortamlarına sahiptir.

Okulun Tarihçesi

  TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi 



Öğrencilerimizin ödevlerini yapmaları için bilgisayar 

odası, geç saatlerde ders çalışmaya bağlı olarak 

acıkmalarına kısmî önlem için ara öğün ve çay imkânı ve 

dışarı çıkıp maç izlememeleri için de Lig Tv hizmetlerine 

sunulmuştur. Yemekhane ve mutfak ise bu birimden ayrı 

o l a r a k  b u l u n m a k t a d ı r .

Okulumuzun bodrum katında 2010 yılında 

SODES kapsamında “Fitness” salonu, 2014 yılında ise 

“Gençlik Bilim Evi” projeleri yapılmıştır. Bu alanlar 

s ü re k l i  k u l l a n ı m  h a l i n d e  v e  h e r  ö ğ re n c i  

faydalanabilmektedir.                    . Okulun fizik                                               

i imkanları yeterli düzeydedir. Bazı sınıflar derslik sınıfı,  

t e k n o l o j i  s ı n ı f ı ,  t o p l a n t ı  s a l o n u  o l a r a k  

değerlendirmektedir. İdari odalar herkesin rahatlıkla 

görebileceği yerlerde bulunmaktadır. 220 kişilik tam 

donanımlı konferans salonu her türlü çalışmalara 

ihtiyaç vermektedir.  Teknoloji sınıfı, laboratuar ve 

bilgisayar odalarındaki teknik cihazlar yeni, kullanışlı 

Okulun Tarihçesi
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SODES



Okulun Tarihçesi
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Tüm öğretmen ve öğrenciler istediği 

zamanlarda kullanmaktadır. Okulumuz iki kere 

Beyaz Bayrak ile ödüllendirilmiştir. Rehberlik 

odasının öğrenci sınıflarına bitişik, aynı katta 

o lması  tüm öğrenci ler imizin  rahat l ıkla  

ulaşabilmesini sağlamaktadır. Kütüphanemiz 

sürekli olarak açık bulundurulmakta ve internette 

bağlı 3 tane bilgisayarımız bulunmaktadır. Kitap 

sayımız yeterli değildir. Ancak kampanyalar ve 

yayın evlerinden hibe edilen kitaplarla kütüphane 

s ü r e k l i  z e n g i n l e ş t i r i l m e k t e d i r .
Okulun 2004 yılından 2014 yılına kadar olan 
süreçteki şube sayıları şu şekilde değişmiştir: 2004-
2005 ders yılında hazırlık sınıfı okutulmuş ve iki 
şube, 48 öğrenci ile başlanmıştır. 2009-2010 ders 
yılından itibaren ise yılda 3 şube alınmaya 
başlanmış her yıl 78 öğrenci kaydı alınmıştır. 2013-
2014 ders yılındae 90 öğrenci alınmıştır. 2014/2015 
ders yılında bu sayı 120'ye çıkartılacaktır         .                      



dolor sit amet

MERAK ETTİKLERİNİZ
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PANSİYON

SORU 1: Yurdunuzun kapasitesi nedir? Şu anki 
durumu nedir? 
 
Erkek Yurdu: Toplam kapasitesi 120 dir. Bu yılki 
boş kontenjan ise 45 dir. Her odada 4 öğrenci 
kalmaktadır. Pansiyona yerleşme puan 
sıralamasına göre istekli olanların içerisinde ilk 
yapılacaktır. 
Kız Pansiyonu: Okulumuza ait kız pansiyonu 
yoktur. Ancak okulumuz ile aynı bahçe içerisinde 
bulunan Anadolu Öğretmen Lisesi pansiyonu her 
iki okul tarafından ortak kullanılmaktadır. 
Okulumuzun mevcut kız yatılı öğrencileri bu 
pansiyonda barınmaktadırlar. 
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KONTENJAN

SORU 2: Geçen sene kaç puanla öğrenci 
aldınız? 
 
Okulumuzun 2013 Yılına ait taban ve tavan puanları, 
kontenjanı ve öğretim süresi 
 

 

Tercih 
Kodu 

Okul Adı 
Yabancı 

Dili 
Öğretim 
Süresi 

Öğretim 
Şekli 

Pansiyon 
Durumu 

Kontenjanı 
TABAN 
PUANI 

TAVAN 
PUANI 

23694 

MERKEZ / 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Vakfı Bingöl Fen 
Lisesi 

İngilizce 4 yıl Kız/Erkek 
Pansiyon 
Erkek) 

90 432,945 485,609 
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KONTENJAN

 

SORU 3: Geçen yıl ek yerleştirme ile birlikte 
ilde kaçıncı sırada olan öğrenci okulunuza 
yerleşti.  
 
Okulumuza en son yerleşen öğrencinin, asil 
yerleştirmelerde il sıralaması  93 ve yüzdelik 
dilimi  5 ; Ek yerleştirme sonucu ise                           
il sıralaması 98 ve yüzdelik dilimi 5 olan öğrenci 
yerleşmiştir.  

 

SORU 4: 2014 Eğitim Öğretim Yılında Kaç 
sınıf, kaç öğrenci alacaksınız? 
 
2004 yıllından 2009 yıllına kadar 2’ şer sınıf aldık. 
2010 yılından itibaren ise 3 sınıf almaya başladık. 
Bu yıl ise 4 sınıf oluşturulacak ve 120 öğrenci 
okulumuza yerleşmeye hak kazanacaktır. Sınıf 
mevcutları yönetmeliğe göre 30'ı geçemez. 
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Üniversite 
Yerleştirmeleri

%

31,7

6,7

6,3

34,4

6,3

4,0

5,8

1,3

2,2

1,3

88,9

Hem şirelik

Öğretm enlik

Bölüm  Adı                                                                                     Yerleşen SayısıYerleşen Sayısı

Tıp Fakültesi Sayısı                                                                               71

Diş Hekim liği Sayısı                                                                              15

Toplam                                                                              37252/224

Tüm   M ezunların M eslek Dağılım ları

Eczacılık Sayısı                                                                                          14

Siyaset Bil.,İşletm e,iktisat

9

13

3

Beslenm e ve Diyatetik 3

M ühendislik Sayısı                                                                              77

Fizyo  Terapi ve  Rehabilitasyon                                                         14

Hukuk 5
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ÖDÜLLER
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 YILIN KALİTELİ OKULU
( 2012- TÜRKİYE 3.LÜĞÜ)

     2011-2012 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulamaları 8. Paylaşım Toplantısı ve Ödül 

Töreni 06/06/2012 Çarşamba Günü Ankara 

Başkent Öğretmen evinde düzenlendi. Törene 

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER, Kalkınma 

Bakanı Cevdet YILMAZ ve Bingöl Millet Vekili 

Eşref TAŞ da katıldı.
Törende konuşma yapan Kalkınma Bakanı Cevdet 

Yılmaz, Bingöl Fen Lisesi'nin yılın Kaliteli Okulları 

arasında yer almasından  dolayı mutluluk duyduğunu  

ve  kalitenin konuşulduğu bir ortamda, Bingöl'ün 

Türkiye genelinde seçilmiş olmasından dolayı iftihar 

edici bir durum olduğunu kaydetti.

TKY
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 BİLGİ YARIŞMAIS 
( 2011- TÜRKİYE 2. LİĞİ)

     TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in 

himayesinde, Milli  Eğitim Bakanlığının 

işbirliğiyle TRT ve Bizim Radyo 
Televizyon tarafından organize edilen 
"Türkiye Liseler                                                                                                                                                                                  

Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması"nda  

Bingöl İlini temsil eden okulumuz Türkiye 

ikincisi oldu.
                                                

YARIŞMA
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PROJELER

TÜBİTAK
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      Matematik PROJESİ
( 2014- TEŞVİK ÖDÜLÜ)

Öğrenciler matematik dersinde zorluk çekerler. Bunun 

nedeni matematikten

korkmaları ve korku ile uğraşmama isteğidir. Eğer bu sayısal 

derslerde pratik yollar

bulunursa öğrencilerin derslere katılım oranları artacak ve 

anlatım;zevkli, eğlenceli

geçecektir. Aynı zamanda öğrencilere kolaylık sağlanarak 

öğrencilerin derslere teşvik

edilmesi sağlanacaktır.

Biz de bu anlayıştan yola çıkarak matematik dersinde pratik 

bir formül

geliştirmeye çalıştık. İki tam sayı ile arasındaki köklü 

sayıların toplamı ile ilgili bir

formül geliştirdik ve bu formülden yola çıkarak tamsayılar 

ve bu sayılar arasındaki

köklü sayıların toplamını bulmaya çalıştık.
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      TARİH PROJESİ
( 2012- TEŞVİK ÖDÜLÜ)

Bu proje, Bingöl ilindeki ortaöğretim kurumları son sınıfında 

okuyan öğrencilerin, tarih dersi müfredat programının 

amaçları hakkındaki düşünceleri ile tarih dersinin yöntem ve 

teknikleri konusundaki görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır.

Yaptığımız anket çalışmasında lise son sınıf öğrencileri tarih 

derslerinin genel amaçlarını, geçmişi öğrenmek, sınava 

hazırlanmak ve genel kültürü arttırmakla sınırlı tutmuşlardır. 

Tarih dersi genel amaçlanın, 'demokratik bakış açısı 

geliştirmek ', vatan sevgisini arttırmak ve toplumu daha iyi 

tanımak için yeterli olmadığı ortaya koymuşlardır. Tarih 

derslerinin, kendilerini Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesi 

hakkında yeterince bilgilendirmediği, geçmiş ve bugün 

arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini 

kavrattığına inanmadığı, Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar 

ve yaşayan milletler hakkında sağlıklı bir şekilde bilgi sahibi 
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GENÇLİK BİLİM EVİ

Proje çalışmamıza başlarken bilimsel çalışmalarda 

duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam 

öğrenirim sloganıyla yola çıktık. Bu sloganla yürütülen 

'Gençlik Bilim Evi' projemizin ana amacı bilimsel bazı 

bilgileri görerek ve yaşayarak öğrenmeyi sağlamaktır. Bu 

projemiz ile bilimsel konulara ilgili olan, halkımıza farklı 

bir alanda hizmet sunarak, bilinen etkinlik alanı dışında 

farklı bir etkinlik alanı daha meydana getirmektir. Yaklaşık 

maliyeti 140 bin TL civarında olan projemiz, 62 adet farklı 

bilimsel düzenek olmak üzere, toplam 120 adet nitelikli araç 

gereçten oluşmaktadır. Projemizin ana hedef kitlesi olan 

öğrencilerimize, bilimin zevkli öğrenme şeklini göstermek, 

fen-astronomiye ilgi duymasını sağlamak, araştırma ruhunu 

yerleştirmek, bilime karşı merakını artırmak ve kısacası 

gelecekteki bilimsel bilgilerin araştırmasına şimdiden katkı 

sunmaktır.

          Uygulamalı bilim düzeneklerinin sergilendiği 

alanlarda her yaş ve kesimden ziyaretçilerin dokunabileceği 

tasarımlar yer almaktadır. Sergi alanlarında yeryüzü, 

gökyüzü, mekanik, dinamik, su, hava, optik, ışık, algı, 

enerji, elektrik, hareket konularının uygulandığı düzenekler 

bulunmaktadır.



FİTNESS SALONU

Fitness sağlıklı ve mutlu yaşamın anahtar 

kelimelerindendir. Fitness kelimesi sözlükte 

“Uygun ve yerinde oluş, uygunluk, sağlık” 
anlamına gelmektedir. Fitness aynı zamanda 

sağlıklı yaşamak anlamındada kullanılabilir. 

Fitness'ın temel iki temel öğesi vardır bunlar 

spor ve egezersiz yapmak. Bu amaçla 2010 
yılında SODES kapsamında okulumuzda 
Fitness salonu açılmıştır. Açılışı  Kalkınma 
Bakanımız Cevdet YILMAZ tarafında 
yapıldı. Tüm öğrencilerimiz belirlenen 
saatlerde bu salonu kullanabilmektedirler.

PROJELER

SODES

  TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi 
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Ÿ     Futbol
Ÿ Basketbol
Ÿ Voleybol
Ÿ Masa Tenisi
Ÿ Badminton
Ÿ Bocce
Ÿ Karete                    

SPORTİF
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Ÿ  Münazara
Ÿ Bilgi Yarışması
Ÿ Şiir Dinletisi
Ÿ Mezuniyet Törenleri
Ÿ Kutlu Doğum
Ÿ Belli Gün Haftalar             

KÜLTÜREL
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Ÿ  Deprem
Ÿ savaş
Ÿ Doğal Afetler             
Ÿ Kermes

SOSYAL 
YARDIMLAR
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ÖĞRETMEN KADROSU

Yadin ÇALİK
Müdür

Erdal KAÇAR
Müdür Baş. Yrd.

Hüseyin BUDULĞAN
Müdür Yrd.

Akif YAKIŞIR
Müdür Yrd.

M.Orhan ÇAKAR
Matematik Öğrt.

Derviş ÇİBUK
Matematik Öğrt.
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ÖĞRETMEN KADROSU

Şafak YASİN
Fizik Öğretmeni

Remziye BULUT
Kimya Öğretmeni

Bekir KARAOBA
Kimya Öğretmeni

Yüksel DAĞ
Fizik Öğretmeni

Esra ARAN
Matematik Öğrtmeni

Fevzi ERCE
Coğrafya Öğretmeni
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ÖĞRETMEN KADROSU

S.Ahmet DEMİRDAĞ
Edebiyat Öğretmeni

Sadullah KoÇ
İngilizce Öğretmeni

Şuayip VERGİ
Rehber Öğretmen

Halis ÇAPAK
Tarih Öğretmeni



Telefon :0426-214-69-29
Fax        :0426-214-69-29
Email     : bingolfenlisesi@hotmail.com
Web        : www.bingolfenlisesi.meb.k12.tr
Adres      :  Karşıyaka Mah.
                   Hüseyin Çelik Cad.
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