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Emin Ellerde

HAKKIMIZDA
Türk Milli Eğitiminin amaçlarını temel unsur 
sayarak; çağın ve toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda, öğrenci merkezli öğretim 
materyallerinin geliştirilme sürecine yardımcı 
olmak, eğitim teknolojilerinin etkili ve verimli 
kullanılmasını sağlamak, planlı ve sürekli gelişimle 
beslenen okul kültürünü yaygınlaştırarak; 
öğrencilerimizin bilgi, beceri ve davranışlarını yine 
öğrencilerin ilgi, istek yetenekleri doğrultusunda 
bireysel ve sosyal gelişimlerine ve mesleğe 
yönlendirilmelerine hizmet etmek.

Tüm çalışanların; eğitim ve öğretimin kalitesini ve 
verimliliğini arttırmak için gelişime katkı sağladığı 
ve öğrenmenin temel ihtiyaç kabul edildiği 
bir okul ortamında; Yönetim bilimini verimli 
ve etkili kullanan yöneticiler, alanları ile ilgili 
konularda kendilerini en üst düzeyde yetiştirmiş 
ve geliştirmiş olan öğretmenler, sürekli başarıyı 
hedef alan öğrenciler.

• Özel Konya Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim hayatına 2011 – 2012 eğitim-
öğretim yılında başlamıştır.

• Okulumuzda “Hemşire Yardımcılığı” bölümü mevcut olup 795 öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerin 466’si 
kız 329’ü erkek öğrencidir.

• Okulumuzda tam gün eğitim öğretim verilmekte ve öğrenciler haftada toplam 44 saat ders görmektedirler.
• Okulumuzda 36 derslik, 4 uygulama atölyesi,1 bilgisayar laboratuarı, 1 okul kütüphanesi,1 Spor Salonu, 

1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji Laboratuvarı ve çok amaçlı konferans salonu bulunmaktadır.
• Eğitim öğretimin tam gün olmasından dolayı öğrencilerimizin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bir 

yemekhane ve yemekhaneden bağımsız bir de kantin bulunmaktadır.

Okulla İlgili Genel Bilgiler
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Neden Lokman Hekim

• İnsan sevgisi odaklı eğitim anlayışı, 
• Kendilerini en üst düzeyde yetiştirmiş ve geliştirmiş olan öğretmenlerimizle öğrencilerimizi en 

iyi şekilde mesleğe hazırlamaktayız.
• Okulun her katında bulunan uygulama sınıflarımızda gerekli tüm donanım bulunmaktadır.
• Uygulama eğitiminin ardından öğrencilerimiz alanında isim yapmış hastanelerde staj imkanına 

sahip olmaktadır.
• Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli faaliyetlerde yer almakta ve başarılara imza 

atmaktadır.

1. Öğrencinin sağlığı, mesleğin öğretimi ve 
yürütülmesine elverişli olmak.

2. Seviye Belirleme Sınavına (SBS) girmiş ve tasdik 
edilmiş “Sınav Sonuç Belgesi” elinde olmak

3. Öğrenciyi, okula kabul öncesinde kayıt kabul 
komisyonu tarafından mülakata tabi tutmak.

Kayıt Koşullarımız

Sevgiyle Bilginin Buluştuğu Yer
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Geleceğiniz
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HAKKIMIZDA
Türk Milli Eğitiminin amaçlarını temel unsur 
sayarak; çağın ve toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda, öğrenci merkezli öğretim 
materyallerinin geliştirilme sürecine yardımcı 
olmak, eğitim teknolojilerinin etkili ve verimli 
kullanılmasını sağlamak, planlı ve sürekli gelişimle 
beslenen okul kültürünü yaygınlaştırarak; 
öğrencilerimizin bilgi, beceri ve davranışlarını yine 
öğrencilerin ilgi, istek yetenekleri doğrultusunda 
bireysel ve sosyal gelişimlerine ve mesleğe 
yönlendirilmelerine hizmet etmek.

Tüm çalışanların; eğitim ve öğretimin kalitesini ve 
verimliliğini arttırmak için gelişime katkı sağladığı 
ve öğrenmenin temel ihtiyaç kabul edildiği 
bir okul ortamında; Yönetim bilimini verimli 
ve etkili kullanan yöneticiler, alanları ile ilgili 
konularda kendilerini en üst düzeyde yetiştirmiş 
ve geliştirmiş olan öğretmenler, sürekli başarıyı 
hedef alan öğrenciler.

• Özel İzmir Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim hayatına 2012 – 2013 eğitim-
öğretim yılında başlamıştır.

• Okulumuzda “Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği” bölümleri mevcut olup 
639 öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerin 423’ü kız 216’sı erkek öğrencidir.

• Okulumuzda tam gün eğitim öğretim verilmekte ve öğrenciler haftada toplam 44 saat ders görmektedirler.
• Okulumuzda 39 derslik, 4 uygulama atölyesi,1 bilgisayar laboratuarı, 1 okul kütüphanesi,1 Spor Salonu, 

1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji Laboratuvarı ve çok amaçlı konferans salonu bulunmaktadır.
• Eğitim öğretimin tam gün olmasından dolayı öğrencilerimizin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bir 

yemekhane ve yemekhaneden bağımsız bir de kantin bulunmaktadır.

Okulla İlgili̇ Genel Bilgiler
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Neden Lokman Hekim

• Sevgi ve saygıya dayalı eğitim anlayışıyla çalışmaktayız.
• Kendilerini en üst düzeyde yetiştirmiş ve geliştirmiş olan öğretmenlerimizle öğrencilerimizi en 

iyi şekilde mesleğe hazırlıyoruz.
• Okulun her katında bulunan uygulama sınıflarımızda gerekli tüm donanım bulunmaktadır.
• Uygulama eğitiminin ardından öğrencilerimiz alanında isim yapmış hastanelerde staj imkanına 

sahip olmaktadır.
• Öğrencilerimiz sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli faaliyetlerde yer almakta ve başarılara imza 

atmaktadır.

1. Öğrencinin sağlığı, mesleğin öğretimi ve 
yürütülmesine elverişli olmak.

2. Seviye Belirleme Sınavına (SBS) girmiş ve tasdik 
edilmiş “Sınav Sonuç Belgesi” elinde olmak

3. Öğrenciyi, okula kabul öncesinde kayıt kabul 
komisyonu tarafından mülakata tabi tutmak.

Kayıt Koşullarımız

Eğitim Önceliğimiz, İnsan Sevgisi
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Geleceğiniz
Emin Ellerde

EĞİTİM SİSTEMİMİZ
(SODEM)

Okulumuzda Sonuca Dayalı Eğitim Modeli 
(SODEM) uygulanmaktadır.

SODEM programı 9, 10, 11, 12 sınıfları YGS-
LYS’ye hazırlamak üzere;  öğrenciyi düzenli takip 
ve gözlem esaslarına dayanarak oluşturulmuş 
verimli ders çalışma yetisi kazandırma temelli 
bir programdır. Oluşturulan model dâhilinde 
yapılması hedeflenen ve uyulması gerekli 
aşamalar bulunmaktadır. 

Eğitim öğretim yılı sonunda elde edilen veriler 
ve belirlenen hedeflerin tutarlılığı karşılaştırılarak 
öğrencinin düzeyi belirlenmesi esas amaçtır. 

Hep söylediğimiz gibi uzun ve zorlu bir yola çıkıyorsunuz. Ancak unutmayın ki zoru kolaya çevirmek sizin 
elinizde. Sizleri, eksiksiz bir şekilde YGS-LYS’ye hazırlamak için oluşturulmuş, verimli ders çalışma yetisi 
kazandırma temelli bir programı hedefleyen projemiz; her öğrencimizin bir üst eğitim kurumuna yerleşmesini, 
sınav kaygısını yenmesini, konu eksikliklerini görerek tamamlamasını amaçlamaktadır.

Sodem  Projesinin Amacı

Nereye gittiğini bilen bir kişiye yol vermek için, Dünya bile bir kenara çekilir.
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Eğitim – Öğretim yılı için belirlenen hedefler 

Sağlık Eğitimi Bizim İşimiz

• Öğrenci her dersten takip edilen yayının yaprak testlerini işlenecek ders haftası aralığında çözmekle yükümlüdür. 
• Branş derslerine göre haftalık çözmesi gerekli soru sayısı, test fasiküllerinin soru sayısıyla ile şekillenecektir. 
• SODEM Akademik Takvim doğrultusunda gerçekleşecek ilk deneme sınavı ve o süreç içinde öğrencinin yaprak testlerden elde ettiği net sayısı ve ders başarısı da 

göz önüne alınarak YGS-LYS tahmini net sayıları belirlenecektir. Bunun için tüm ders öğretmenleri ilk deneme sınavının olduğu haftanın sonrası gerçekleşecek etüt 
toplantısında sınıf bazında çıkarabilecekleri tahmini net sayılarını sunacaktır. Görev dağılımında takipten sorumlu komite bu netleri işleyecek ve takibi gerçekleşecektir. 

• Öğrencinin asıl net başarısını görebilmek adına en az 1 dönem öğrenci değerlendirme sürecinde olacaktır. 
• Bu esnada tahmini netler üzerine çıkabilen ya da net sayısını düşüren öğrenciler takibe alınacak ve hata noktası düzeltilmeye çalışılacaktır. 
• Öğretmenler toplantı kararıyla uygun görülen ek kaynakları takip ederek ders planlarını düzenleyecek ve format dışında kalmamaya özen gösterecektir. 
• SODEM’in işleyebilmesi için öğrenci – öğretmen ilişkisi önemli yer tutmaktadır. 
• SODEM programında seviye sınıfları net sayısının belirlenmesinde yine önem arz etmektedir. 

Hedefler, yapılacak toplantılar doğrultusunda güncellenecektir. Bu hususta takip formları önemli yer tutmaktadır. 



08   www.lokmanhekimasml.com

Geleceğiniz
Emin Ellerde

 
LABORATUVARLAR

FİZİK LABORATUVAR

KİMYA LABORATUVAR

BİYOLOJİ LABORATUVAR

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Uygun laboratuvar aktiviteleri öğrencilerin, 
araştırma yapma, problem çözme ve 
mantık yürütme yeteneklerinin gelişimiyle 
birlikte el becerisi, gözleme dayanan 
yeteneğin gelişmesi ve bilimsel kavramları 
anlamada bu aktiviteler öğrencilere yardım 
etmektedir. Öğrenciyi iletişim ve işbirliğinde 
gayretlendirerek öğrenci başarısını arttırıcı 
pozitif davranışlar geliştirir.
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Ailemizde Sizede Yer Var

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
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KULÜPLERİMİZ

Branşında uzman ve seçkin öğretmen 
kadrosu, ihtiyaca yönelik eğitim metotları 
ve uyguladığı projeleriyle öğrencilerine 
kusursuz bir eğitim - öğretim sunan 
okulumuz kulüp çalışmalarıyla da 
öğrencilerine dışa açık ve özgüvenli bir 
kişilik kazandırmayı hedeflemektedir.

Okulumuz, akademik eğitim sisteminin 
sürecinde olduğu gibi kulüp çalışmalarında 
da öğrencilerinin ihtiyacına göre organize 
etmektedir.

• Spor Kulübü

• Müzik Kulübü

• Tiyatro Kulübü

• Satranç Kulübü

• Çevre Koruma Kulübü

• Meslek Tanıtım Kulübü

• Yayın İletişim Kulübü

• Kütüphanecilik Kulübü

• Kültür ve Edebiyat Kulübü 

• Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü

• Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Kulübü

• Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü

Kulüpler
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Sevgiyle Bilginin Buluştuğu Yer
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Geleceğiniz
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KOMİSYONLARIMIZ

Millî, manevi ve ahlâki duyguları 
benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını 
kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaş olarak 
yetişmesini ve bilgilerini uygulama alanında 
kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde 
meslek seçmesini kolaylaştıracak surette 
yeteneklerinin geliştirilmesini amaç sayar.

Okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim 
ve eğitim metotlarından, okul içinde 
oluşturulup yaşatılacak iş, çalışma, temizlik 
ve doğruluk havasından, millî hayatımızın 
okulun iç hayatına ulaştırılacak olaylarıyla, 
değerlerinden ve telkinlerinden yararlanır.

Bu amaçlara ulaşmak için öğretmenlerimiz 
öğrencilerimize örnek olmaktadırlar.

• Disiplin Kurulu 

• Onur Kurulu

• Mezunları İzleme ve Yerleştirme Birimi

• Sosyal Etkinlikler Komisyonu

• Sonuca Dayalı Eğitim Modeli Projesi Komisyonu

• Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyonu

• Bursluluk Komisyonu

• Psikolojik Danışma, Rehberlik Hizmetleri

• Veli İlişkileri Geliştirme Komisyonu

Komisyonlarımız
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Eğitim Önceliğimiz, İnsan Sevgisi
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REHBERLİK SERVİSİ

Eğitimde rehberlik son derece önemli ve 
tecrübe isteyen bir iştir. Aileler çocuklarının 
geleceği için en iyisini yapmaya gayret ederken 
aslında endişe ve merak içindedirler. Lise 
döneminde ise bu endişe ve kafalarındaki soru 
işaretleri daha da çoğalır. Öğrenciler ilköğretim 
çağında daha çok ailelerinin yönlendirmesi 
ve kontrolündedir. Ancak iş liseye gelince 
durum değişir, genç artık psikolojik olarak da 
hem kendini keşfetmeye hem de geleceği 
üzerinde söz sahibi olmak ister. Bu dönemlerde 
yaşanan sıkıntılar ve gerginlikler, analitik bir 
gözlem tecrübesine sahip bir uzman tarafından 
kolaylıkla çözülebilir.

İşte bu noktada Lokman Hekim Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi rehberlik servisi, sınıf rehber 
öğretmenleri ile koordineli çalışarak öğrencinin 
ve ailenin her türlü rehberlik gereksinimlerini 
maksimum seviyede karşılamaktadır.

• Çocuğun kendini tanımasını ve anlmasını sağlamak

• Sağlıklı bir toplumlaşmayı gerçekleştirmek

• Çocuğun sorumlu ve amaçları,olan bir birey olmasına yardım etmek

• Çocuğun öz denetim, öz yönetim,problem çözme ve karar verme konularında gelişmesine yardım etmek

• Çocuğun kendini kabul düzeyini arttırmasına yardım etmek

• İnsan ilişkilerinde olgunlaşmalarına yardım etmek

• Öğrenimin bireyselleşmesini desteklemek , bireyin kişisel özellikleri ile eğitim programlarını bağdaştırmak

• Rehberlik ilke ve yöntemlerinin öğretmenler, yöneticiler ve tüm çalışanlar tarafından kullanılmasına yardımcı 
olmak ve  onları desteklemek

• Ebeveynlere aile ortamında insan ilişkileri ve çocukla olan ilişkilerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak 
yardımcı olmak

Amacımız
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• İnsancıl bir anlayışa dayanır

• Bireye dönüktür ve onun değerine önem verir

• Gönüllülüğe ve işbirliğine dayanır.

• Sistemli ve profesyonel  bir yardım sistemidir

• Bireylere karar verme ve seçim yapma özgürlüğü tanır

• Gizlilik temeline dayalıdır.

• Öğrenci odaklıdır

• Bireysel ayrılıklar göz önünde tutulur.

• Verimli bir şekilde ders çalışmak 

• Zamanımızı doğru değerlendirmek

• Sosyal sorunlarımıza çözüm bulmak

• Aile içi sorunlara çözüm yolları

• İlgi ve yeteneklerimizi keşfetmek

• Sınav stresi ve heyecanını yenmek

• Öfke kontrolü sağlamak

• Geleceğe ilişkin doğru seçimler

İlkelerimiz

Sağlık Eğitimi Bizim İşimiz
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BÖLÜMLERİMİZ

Türkiyede Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı, 
Sağlık Bakım Teknikerliği eğitimi Mesleki 
ve Teknik Anadolu liselerinde verilmektedir. 
Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı, Sağlık 
Bakım Teknikerliği eğitimi 4 yılda verilmektedir. 4 
yılın sonunda dileyen öğrenciler meslek yüksek 
okullarında eğitimlerine devam ederek Hemşire 
Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım 
Teknikerliği alanlarında yükselebilmektedirler.

Hemşire Yardımcılığı, Ebe yardımcılığı, Sağlık 
Bakım Teknikerliği bölümü öğrencilerine 
10. sınıftan itibaren ortak derslerle birlikte 
meslek dersleri de teorik ve uygulamalı olarak 
verilir. 11.nci sınıf ve 12.nci sınıf öğrencileri 
ders kesimlerinden sonra 288’ er saat “Yaz 
Uygulaması” yapmak zorundadır. Bunun nedeni 
de Avrupa’daki okullarla denkliği sağlamak 
içindir. Ayrıca 12. sınıftan itibaren öğrenciler 3 
gün hastanelerde staj yapacaklardır.

EBE YARDIMCILIĞI

İnsanları hastalıklara karşı koruma 
yönemlerini öneren, bilgilendiren, 
tedavi uygulayabilen, hastaların 
bakımını planlayıp uygulayan sağlık 
personelleridir.

Ebelerin nezaretinde yardımcı olarak 
çalışan ayrıca hastaların günlük 
yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, 
beslenme programının uygulanması, 
kişisel bakım ve temizliği ile sağlık 
hizmetlerine yardımcı olan ve refakat 
eden sağlık teknisyenidir.

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI
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Sağlık meslek mensuplarının 
nezaretinde yardımcı olarak çalışan, 
hastaların günlük yaşam aktivitelerinin 
yerine getirilmesi, beslenmesi 
programının uygulanması, kişisel bakım 
ve temizliği ile sağlık hizmetlerine 
ulaşımında yardımcı olan sağlık 
mensubudur.

SAĞLIK BAKIM TEKNİKERLİĞİ
• Genel yeteneğe sahip,
• Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
• İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
• Hemşire Yardımcılığının dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,
• Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen
• Sorumluluk duygusu yüksek,
• Çabuk ve doğru karar verebilen,
• Tedbirli, tertipli, şefkatli, 
• Bedenen sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve Sağlık Bakım Teknikeri Olmak İsteyenlerin;

Ailemizde Sizede Yer Var
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ÇALIŞMA ALANLARI

2 yıllık bu bölümlerden mezun olduktan sonra 
DGS ye girerek  4 Yıllk Hemişrelik, Ebelik, Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme Diyeteti, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyo, Perfüzyon 
bölümlerine lisans tamamlama imkanı 
sunulmaktadır.

Ek Puanla yerleşebilecekleri 2 Yıllık Yüksek Öğretim Bölümleri

Diyaliz | Elektronörofizyoloji | Engelli bakımı ve Rehabilitasyon | Evde hasta bakımı | Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım | İş ve Uğraşı Terapisi | Laborant ve Veteriner Sağlık | Laboratuar Teknolojisi | Patoloji 
Laboratuar Teknikleri | Perfüzyon Teknikleri | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Tıbbi Laboratuar Teknikleri 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Yaşlı Bakımı | Ameliyathane Hizmetleri | Ağız ve Diş Sağlığı | İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Üniversite İmkanları

Devlet Hastaneleri | Özel Hastaneler | Üniversite Hastaneleri | Sağlık Ocakları | Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri | Özel Poliklinikler ve Klinikler | Tıp Merkezleri | Özel Ambulanslar | Yetiştirme Yurtları    
Yaşlı ve Çocuk Bakım Evleri | Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri | Diyaliz Merkezleri | Toplum Sağlığı 
Merkezleri | Aile Hekimlikleri | Okullar | İşyerleri | Dispanserler

Çalışma Alanları

Kimsenin dünyada 
ikinci hayatı olmayacaktır
Bir şansımız var oda; 
şimdi!
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Sevgiyle Bilginin Buluştuğu Yer
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Geleceğiniz
Emin Ellerde

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ETKİNLİKLERİMİZ

Okulumuz, alanlarında uzman eğitmenler 
tarafından refakat edilen sanatsal, sportif ve 
kültürel etkinlikler, öğrencilerin sağlık odaklı 
bedensel ve sosyal yaşam alışkanlıklarını 
kazanmalarını, eğilim ve yetenekleri olduğu 
dallarda yönlendirme ve motive edilmeleri, 
kültürel sosyal aktiviteler içinde bulunarak 
üretkenliklerini arttırırken, sosyal ilişkilerinde 
özgüven sahibi, güçlü bireyler olmalarına 
imkân tanınmaktadır.

Milli Eğitim, Okulumuz ve Başarakavak Köyü ilkokul-
ortaokul işbirliği ile hazırladığımız sosyal projemizin 
amacı; öğrenciler arasındaki yardımlaşma, iletişim, sosyal 
ve kültürel etkileşimi güçlendirmektir. Belirli aralıklarla 
okulumuz öğrencilerinin hazırladığı yardım ve hediye 
paketlerini öğrencilere ulaştırarak paylaşma ve yardımlaşma 
konusunda farkındalık oluşturulmuştur.

Öğrencinin ay içerisinde derse katılımı, sınıf içi tutumu 
ve bu tutumlardaki değişkenler dikkate alınır. Kriterleri 
sağlayan öğrencilerin başarısı belgeyle somutlaşır.

• Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki 
insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini 
kazanırlar. 

• Özgüveni artan bireyler sorumluluk almaktan kaçınmazlar. 
Bu niteliği kazanan bireylerin hayatta başarılı olma 
konusunda büyük avantajlar elde ettiği unutulmamalıdır. 
Başarı başarıyı getirir. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle 
öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim 
kurumumuz, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük 
bir işlevi yerine getirmektedir.

• İş ve sosyal yaşamında başarılı olmanın en temel şartlarından 
kişinin içinde bulunduğu ortamda çevresindekilerle uyumlu 
olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket 
edebilmek, nerede ve nasıl konuşup, nasıl davranacağını 
bilebilmek önemli özelliklerdendir. Bu özelliklerin 
kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Amacı

PAYLAŞTIĞIN SENİNDİR

KENDİN AŞAN PROJESİ

Projelerimiz
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Öğrencilerimizin kişisel gelişimine destek olmak, 
öğrencilerimizin kültürel seviyelerini geliştirmek, ve onları 
yeni ülkeler ve kültürlerle tanıştırmak, öğrencilerimizin dil 
becerilerini geliştirmek,

Yardıma ihtiyacı olanların yüzünü güldürmek amacıyla 
okulumuz olarak bir yardımda sen bulun kampanyasını 
destekleyerek ve bunu gelenekselleştirerek ihtiyaç 
sahiplerine gıda v.b. yardımlarda bulunarak Bir Yardımda 
Sen Bulun kampanyasına destek verilerek proje haline 
getirilmiştir.

Kış mevsiminde yoğun yağışlar ve dondurucu soğuklardan 
en çok sokak hayvanları etkilenmektedir. Sokak 
hayvanlarına yardım etmek isteyen öğrencilerimiz belirli 
noktalara yem, ekmek v.b. yiyecekleri bırakmaya başladılar. 
bu faaliyetimiz zamanla gelenekselleşerek “DOĞAYA YEM”  
adını alarak projemiz haline geldi.

Selçuk Üniversitesi tarafından son yıllarda artan sigara 
ve madde bağımlılığına dikkat çekmek ve toplumda 
farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuş, sigara ve madde 
bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir. Okulumuz Özel Lokman Hekim Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’de bu yararlı ekipte yer almaya 
başlamıştır.

DOĞAYA YEM PROJESİ

ERASMUS BİR YARDIMDA SEN BULUN

Sosyal sorumluluk projesi olarak öğrencilerimizin 
yardımseverlik duygularına hitap ederek başlatılan kapak 
toplama seferberliği ile alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyor.

Okulumuzda her hafta çarşamba günü bir ders 
saati boyunca kitap okunmaktadır. Öğrencilerimiz, 
öğretmenlerimiz ve hatta çalışanlarımızın da bu 
etkinliğe kitaplar ile iştirak etmektedirler. Bu projemiz 
ile  öğrencilerimizde kitap okuma kültürünün zamanla 
yerleşmesi, bu durumun öğrencilerimizin okul derslerine 
de olumlu bir şekilde yansıması öngörülmektedir.

MAVİ KAPAK

LOKMAN HEKIM OKUYOR YAVRU DUMAN AVCILARI

Eğitim Önceliğimiz, İnsan Sevgisi
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KÜTÜPHANEMİZ
Eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insanlığın temeli kitaba dayanır. Bu nedenle kitapsız bir dünya asla düşünülmemelidir. Yaşadığımız yüzyıl bilgi, 
ilerleme dönemidir. Kitaplar ilime, bilime giden yoldur. Bizler de her yıl kütüphane koleksiyonumuza kattığımız yeni kitaplarla ve günlük okuma 
saatlerimizle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktayız.

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün, 
okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun
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YAYIN ODAMIZ

Okulumuzda test sınavları yayın odamızda optik okuyucuda okunup değerlendirilmektedir. Böylece aynı gün sınav sonuçlarını öğrenip değerlendirme 
imkanını buluyoruz.

Daha önce klasik yöntemle yapılan ve kağıtların tasnifi, okunması, duyurulması ve analizi gibi zaman alan işlemler, okulumuz Bilişim Teknolojileri Alanının 
çalışmaları ve gayreti ile artık aynı gün içerisinde hızlı ve doğru bir şekilde yapılmaktadır.

Programımız, rastgele salonlara yerleştirilmiş olan farklı sınıflardaki öğrencilerin sınav kağıtlarını okumakta ve cevap anahtarına göre analiz edip doğru 
yanlış sayılarını, aldığı puanı sınıf bazında listelemekte ve sınıf ortalaması, okul ortalaması gibi analizler yapmaktadır. Optik formda bulunan ders kodları 
sayesinde bir öğrenciye aynı anda birden fazla sınav yapılabilmektedir.

Başarının 4 şartı; Cesaret Etmek, Susmak, İstemek, Bilmek

Ailemizde Sizede Yer Var
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Geleceğiniz
Emin Ellerde

SPOR SALONUMUZ,
BAŞARILARIMIZ

GÜREŞ
ŞAMPİYONLUĞU

ATLETİZM
ŞAMPİYONLUĞU

BADMİNTON
ŞAMPİYONLUĞU

KIZLAR FUTBOL
ŞAMPİYONLUĞU

DART 
ŞAMPİYONLUĞU

Hayattataki en büyük zafer 
hiç bir zaman düşmemekte değil,
her düşündüğünde ayağa 
kalkmakta yatar
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HALTER 
ŞAMPİYONLUĞU

ORYANTİRİNG 
ŞAMPİYONLUĞU

TAEKWONDO KONYA 
ŞAMPİYONLUĞU

WUSHU KONYA 
ŞAMPİYONLUĞU

WUSHU TÜRKİYE 
ŞAMPİYONLUĞU

YÜZME KONYA 
ŞAMPİYONLUĞU

Sevgiyle Bilginin Buluştuğu Yer
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Geleceğiniz
Emin Ellerde

KURUMSAL İMKANLAR

SERVİS (SERVİSCELL) ÖZGÜN KIYAFET BURS İMKANI

GÜVENLİK YEMEKHANE / KANTİN

Öğrencilerimizin okula daha güvenli bir şekilde 
gidip gelmeleri için SERVISCELL sistemiyle 
velilerin belirlediği mesafe doğrultusunda, okul 
servis aracının geldiğini veli telefonlarına sesli 
arama ile haber veren velilerin servis aracını 
online takip ve kontrol eden interaktif bir 
sistemle hizmet sunulmaktadır.

Okulumuza özgün okul forması mevcut olup, 
okul kılık kıyafet kurallarına göre tasarlanmıştır. 
Öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren Meslek 
Derslerine Hemşire Formasıyla katılmaktadırlar.

Her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavımız 
ile öğrencileri-mizin gösterdikleri başarı 
durumlarına bakılarak belirli yüzdelik dilimlerle 
burs imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte 
gazi ve şehit çocuklarına burs imkanı 
sağlanmaktadır.

Eğitim Öğretimin tam gün olması sebebi ile 
öğrencilerimizin yemek ihtiyacını karşılamak 
amacıyla bir yemekhane ve yemekhaneden 
bağımsız bir de kantin bulunmaktadır. Okulumuzda 
yiyeceklerin kalori değerleri hesaplanıp günlük 
olarak sunulmaktadır.

Okulumuz özel bir güvenlik sirketi ile anlaşmalı 
olup giriş çıkışlar güvenlik görevlisinin kontrolü 
altındadır. Ayrıca okulumuz 24 saat güvenlik 
kamerası ile izlenmekte, görüntüler kayıt altına 
alınmaktadır.
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Sevgiyle Bilginin Buluştuğu Yer
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Geleceğiniz
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LOKMAN HEKİM 
ÖĞRENCİSİ VE LOKMAN 

HEKİM VELİSİ

Lokman Hekim Öğrencisi
• Her şeyden önce Lokman Hekim ailesinin önemli bir parçasıdır,
• Verilen hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanır,
• İdealleri ve ideallerini gerçekleştirme inancı yüksektir,
• Kendi başarısıyla yarışır,
• Yeteneklerini keşfeder,
• Öğrenen ve öğrendiğini uygulayandır,
• Akl-ı selim sahibi olmayı öğrenir,
• Araştırır, düşünür, eleştirir ve problemlere çözüm üretir,
• Geçmişini, bugününü ve geleceğini bütünsel yapıda ele alır,
• Akademik başarıyı manevi başarı ile taçlandırır,
• Hayatta sahip olabileceği en önemli şeyin sağlam bir karakter 
olduğunu bilir,

Lokman Hekim Velisi
• Öğrencisinin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde 
Lokman Hekim  eğitim kalitesinin en önemli çözüm ortağıdır,
• Lokman Hekim güvencesinin farkındadır,
• Öğrencisinin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgi sahibi olur,
• Adil ve saygılı davranışlarla karşılanır,
•  Her öğrenciye ve veliye eşit fırsatlar sunulduğunu bilir,
• Okul yönetimine görüş ve önerileri ile katkıda bulunur,
• Okulun duyuru ve yayınlarını takip eder,
• Kendisi için düzenlenen toplantı ve programlara katılır,
• Gerçekleşecek proje ve etkinliklere katılır…

insan tesadüfle bir yere kadar, çalışırsa sonuna kadar gider.
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Sağlık Eğitimi Bizim İşimiz
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Bizden Kareler
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Eğitim Önceliğimiz, İnsan Sevgisi




