
REHBERLİK



SOSYAL BİLİMLER LİSESİNİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİDE 

OLMASI GEREKEN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BECERİLER

 Sosyal bilimlerle ilgili merak duyan, araştırmacı, sosyal, içten, sabırlı, 
arkadaş canlısı , dışadönük, enerjik, atılgan , sabırlı, iyimser,  
konuşkan olmalı

 İnsanlarla işbirliğine yatkın 

 İnsanları ikna etme,  yönlendirme becerisine yani liderlik özelliğine 
sahip 

 Organizasyon becerisine sahip 

 Sosyal alandaki sorunlara duyarlı olmak, problemleri saptama, 
araştırma yapma ve problem çözme becerisine sahip 

 Okuma alışkanlığına sahip 

 Duygu ve düşüncelerini fark etmek ve uygun biçimde ifade etme

 İletişim becerilerine, çatışma çözme becerisine sahip olmalıdır.



SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MEZUNLARI

 TYT puanı ile tercih yapılan tüm 2 yıllık bölümleri

 TM puanı ile Tercih edilen tüm bölümleri (Hukuk, Psikoloji, 

İşletme, İç mimarlık ve çevre Tasarımı, Havacılık 

Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, ….gibi)

 TS puanı ile tercih edilen tüm bölümleri(Halkla İlişkiler, 

Gazetecilik; Edebiyat, Reklamcılık, Sinema Tv ….gibi )

 DİL puanı ile tercih edilen tüm bölümleri (İngilizce, 

Fransızca, Almanca, Kore Dili,….gibi)tercih edebilirler.



HASAN ÂLİ YÜCEL SOSYAL BİLİMLER LİSESİNİN  

KAZANDIRDIKLARI
 Okulumuz, «Sosyal Bilimler Eğitiminde Model Olmak» anlayışıyla yarının fertlerini
başta milli ve evrensel değerlerle geleceğe hazırlamaktadır.

 Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif her türlü ihtiyacını
fazlasıyla karşılamakta; özellikle Yabancı dil alanında verdiği üstün eğitimle öğrencilerimizi
yetiştirmektedir.

 Üniversitelerde Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya, Dil vb.
bölümleri isteyenler için daha verimli ve alana odaklı eğitim fırsatı sunmaktadır.

 Sosyal Bilimler liseleri için özel olarak 11 ve 12. sınıf müfredatında Sosyoloji, Psikoloji,
Mantık, Sosyal Bilim Çalışmaları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ve Sanat Tarihi dersleri
görülür. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersi 8; Coğrafya dersi 4 saat olarak
işlenmektedir.

 Proje okulu olmamız nedeniyle öğrencilerimiz, her yıl yapılan projelerde çalışarak
sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklere katılabilme ve becerilerini geliştirme olanağı
bulmaktadır.



REHBERLİK FAALİYETLERİ

 Okulumuzda Rehberlik faaliyetlerimiz öğrencilerimizin eğitimsel, psikolojik ve kariyer 

planlama  alanlarında her türlü ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır .

 Öğrencinin ilgi alanlarına yönelik etkinlikler düzenlenerek öğrencinin kendini 

keşfetmesi sağlanır. 

 Akademik anlamda gelişiminin veya değişiminin desteklenmesi için öğrencilerin 

ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilir. 

 Özellikle üniversite tercih dönemlerinde Rehber öğretmenlerimiz mesai saatleri 

içerisinde okulda görüşmeler yaparak ve ivedi, özel durumlarda dijital ortamda 
iletişim kurarak öğrencilerin doğru tercih yapmasında önemli rol oynar. 

 Öğrencilerimize, Rehberlik Servisi tarafından organize edilen, «Bağımlılık», «Akran 

İlişkileri» vb. konularda kişisel-sosyal  gelişimlerine katkı yapacak  konferanslar 

alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Pansiyonda kalan öğrencilerimiz için belirli aralıklarla sosyal ve kültürel etkinlikler 

düzenlenmektedir. 



YATILI OKULUN YARARLARI NELERDİR? 

 Öğrencinin anne babadan ayrışma,  özbakım becerilerini geliştirme, 

kendine yetebilme, özgürlük ve  sorumluluk dengesini kurabilme, 

haklarını bilme ve kullanma, kendini uygun biçimde  ifade edebilme 

gibi birey olma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

 Sosyal ilişkiler yoluyla başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, 

problem çözme, başkalarının haklarına duyarlı ve saygılı olma, ilişki 

yönetimi  gibi özelliklerini geliştirmesine yardımcı olur.

 Düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanır.

 Ulaşımda zaman kaybetmediği için daha çok zamana sahip olur.

 Bulunduğu bölgede sosyal bilimler lisesi olmayanlar için eğitim fırsatı 

sunar.


