
Sayı : 3540 l 977 -l05-E,707 4477

Konu: Beylikova Fen Lisesinin Açılışı
ve Pansiyon Durumu.

DAĞITIM YERLERiNE

İıgi :Trabzon Valiliği İı Milli Eğitim Müdürlüğünün 07l07/20|5 tarih Ve

65 544067 -1 05-E.7034968 sayılı yazısı.

Trabzon Valiliği İı ııilli Eğitim Müdürlüğünün 'Beylikova Fen Lisesinin Açılışı ve

Pansiyon Durumu'konulu ya^§ ekte gönderilmiş olup;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İffil,X**_,
Çsi\iAKitAL§

08.07.2015

Güvenl: Elektronik
lmzaiı u.,., İle Aynıdır.

oİ_,'o7/ z0l2l

EK:
|- Yazı

Dağıtım:

(6 Sayfa)

-Tüm Ortaokul Müdürlüklerine
-Tüm Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine

Hükümet Konağı Ek Binası 61500 Tonya/Trabzon
Elektronik Ağ: tonya.meb.gov.tr
e-posta: tonya6 l (ı)meb. gov.tr

Ayrıntılı bilgi için E.ALBAYRAK Şb. Müdüru
Emre BEKAR MemurTel: (0 462) 88l24 8l

Faks: (0462) 88l 24 8l

Bu evrak guvenli elcktronik iınza ilc imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb gov.tr adreslndenb 1cc-3e44-3 8c8-8 l l c-c8ff todu ile teyit edilebilir,
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T.C.
TRABZoN v,qı,iı,iĞi

iı vııııı Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 65544067-105-E.7034968
Konu: Beylikova Fen Lisesinin Açılışı

ve Pansiyon Durumu.

07.07.20|5

DAĞITIM YERLERİNE

İıgi : Eskişehir Valiliği İı ııiııl Eğitim Müdürlüğünnn06107l2015 tarihli ve 2l8340l6l|05-
E.698447 9 sayıl ı yazısı.

2015-20|6 eğitim öğretim yılından itibaren Eskişehir ilinde Beylikova Fen Lisesi
açılmış olup söz konusu liseye yerleştiriten öğrencilerin Beylikova Mübena Mehmet GüleÇ

Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalabileceklerine ilişkin ya^ ve pansiyona ait

tanıtım broşürleri ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
||gi yazı ve ekleri ( 5 sayfa)

Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Hükümet Konağı Valilik Binası Ayrıntıh bilgi için: Şb.Md.G. MEMİŞKAPTANOĞLU
Elektronik Ağ: www.trabzon mem.gov.tr Şef: R. BEKTAŞ Tel: (0 462)2302094-1131-1l09
e-posta: ortaogretim6 1 @meb.gov.tr Faks: (0462) 2302096

Bu evrak güvcnli cIektronik ıınza ilr. iınzalanmıştır. http://evraksorgu ıneb.gov.tr adresindc;nl1l.7-724f-30C9-abC6-64a6 l<odu ile teyit edilebilir,
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Sayı : 2l 8340l 6l105-E .6984479

Konu: Beylikova Fen Lisesinin Açılışı.
(Pansiyon durumu)

VALiLİĞiNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İl-Gİ:25.06.20l5 tarih ve 6558948 sayılı yazımız.

iüimiz Beylikova Fen Lisesinin 2015-2016 ders yılından itibaren açılması ile ilgili
Bakanlığımız Ortaöğretim Cenel Müdürlüğü'nün 22.05.20l5 tarİh ve 5298588 sayılı yazıları

ve Bakanlık Olur'u i|giyazımız ile ilinize gönderilmiştir.

İıimiz Beylikova Fen Lisesinin ve Beylikova Fen Lisesine yerleştirilen öğrencilerin

kalacağı Beylikova Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lİsesİ'nİn pansİyonuna aİt

broşiirleri ekte gönderilmiştir.

Bitgilerinizi ve ekte gönderilen broşürlerin ilçenizdekİ ortaokulların 8. sınıflarında

öğrenim gören öğrencilere duyurularının yapılarak, öğrencilerin Beylİkova Fen Lisesi ve

yJrleştikleri takdirde kalacakları Beylikova Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip

Lisesi Pansiyonunu taııımalarının sağlanmasını önemle arz ederim.

Necmi ÖzpN
Vali a.

iı viııl Eğitim Müdürü

EKLER
Ek- l : Broşürler (4 sayf'a)

DAĞITIM :

Gereği :

80 İlçe Kaymakamlığına
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C.
ESKiŞEHİR VALİLiĞi

iı viııi Eğitim Müdürlüğü

06.07.2015

Büyükdere Mah.Atatürk Bll. No:247 ESKİŞEHiR
Elektronik Ağ: rvwrv.eskisehir,meb,gov.tr
e-posta: ortaogreti m26\60me b. gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:Şef SevinçNAZLI
Tet : (0 222)239 72001206
Faks: (0 222)23939 22

Bu evrak güvenli clektronik iııza ilc imzalanmıştır. http://e vraksorgu,mcb.gov.tr adresinden748b- 143 4-399|-bf5f-6f6b toau ile teyit edilebilir
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T.C.
BEYLIKOVA KAYMAKAMLlĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ESKİŞEHİR VALiLiĞiNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

ilçemizde yeni açılan pansiyonlu Beylikova Fen Lisesi'nin 80 İl Villi Eğitim

Müdürlüğü'ne bağlı ilgili okullara(8, Sınıf öğrencilerİne) tanıtımına.yönelİk broşürve yİne

ilçemizde bulunan pansiyonlu Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin

tanıtım broşürünün il çapında ilgili okullara (8. Sınıf öğrencilerine) tanıtımı için broŞürler

y a^mız ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgi lerinize arz ederim.

Selçuk HASKIzuŞ
Kaymakam

EK:Tanıtım Broşürleri (2 adei,4 sayfa)

Sayı : l4|23064-824.03-E.6896252
Konu: Tanıtım Broşürleri

Yeni Mah. İnönü Cad. Beylikova Hükümet Konağı
BEYLiKoVA/ESKiŞEHiR
Elektronik Ağ : http ://bey l ikova.meb. gov.trl
e-posta : opunarirı)meb.gov.tr,

03l07l20l5

Ayrıntılı bilgi için: OrhanPIINAR Memur
Te| : (0222) 53l 32 l0
Faks: (0222) 531 2'7 83

Bu evrak güvenli clektroııik iınza ilc imzalanmıştır. http://cvraksorgıı.mcb.goı,.tr adrcsindena8eb- 1 f9 8-3eaC,9577,6l d6 toau ile teyit edilebilir



EĞİTİM KADROMUZ

100 Kız, 100 Erkek top|am 200 kapasiteli pansiyonu-

muzda 4 kişilik 50 oda bulunmaktadır. Pansiyon içerisinde

çamaşırhane, ütü odası, mescit ve tv, oyunların bulunduğu

dinlenme alanları mevcuttur. 200 kişilik yemekhanemiz üç

öğün öğrencilerimize hizmet vermektedir.

', 22 öğretmen, 4 idareci, 1 mernur ve 8 hizmeüi ile
l personel ile öğrencilerimizin kaliteli eğitim aiabilmeleri için

ıhizmet vermektedir.
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; MUBERı?A MEHMET AULEç

ANAD?LU ıMAM HATİP L,SES,

Müberrq Mehmet Güleç
A.nadolu İmorn Hotip Lisesi ,

Adres: Yunusmere Mah. Yunusemre Cd.
No:86. 26750

BEYLiKoVA-EsKiŞEHiRroa*-.
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ffiriııçııçıı
;'a'oı / oıı eğitirngıtıniia açloın akalumız ilk
-gıIıİı leulikoua iisesih e ait bina.do

tamamladıktrın sonrc zoı ı / zoız eğiüın gılı
başında geni binasrna taşndı.

DlcııIııırnız ı8 derslilcli olup ınodern bir binag a

salıip tir. Fizık Lob ar atüürç tr§ınya u e Big oloji
Inbatatııarı,BilişimueTeknoloji§ıngft ,Kütüphane
Resim ,4tö ly esi u e Miiziic odas ı bulunnıaktoılır,

Kız ue Erkek öğrencilerimiün g anlı olo;r ok

b«nndığı zoo kişiliic p ansigonumıızda kaliteli
yaşcm-lcali tehi eğitim preıısibi temel oiınmçhr,
Ö gr encilerimi.zin b o ş zımanları değ erlendinnek
için mrısa tenisi, sfıt,anç gibi ogıınlarınbulundıığıı
og un alonları bıılunmalcigdır,

Okulııınuzda bilimsei çalçnıalanıı Ucnı §ırc

sporüf ue küttiiret etkinlikler de çok önemlibir yeı,

fut nıırctodıı,. Bıı sebeple okııIıınııız bahçesintle

içerisinde lconrli.syon alefleriııiıı bııiıındıığıı XopaIı

.spor solonu, H alısaho ue Tenis Korhı
bulıınmalct aclır. Ö ğrencileıinıiz Bey iikor:rı

Belediy esine ait yii,zıne hauuzlarıııı iicr et siz olarrık

kullqnnıa hcılclcın o srı hıp tı r.

§osya i u e kiiltür el g ezile r de öğr encil erdmizin

lcııllrınımı için tohsis edilıııis otobi'ısiinıiiz ue

mfni büsüıı ıiiz bııIunınakt a dıı"
Okulumıız zoı4/ zoı 5 Eğitinı yılınrla Ano,dolıı

TAtflilTilM

oKULuMuz
18 derslikli olan okulumuzda eğitim-öğretim

sınıf larımızda kaliteli bir şekilde yapılmaktad ır.

KONFERANS SALONU
Okulumuzdaki sanatsal ve kültürel faaliyetlerin

yanısıra derslerin görsel ve teknolojik destekli

işlendiği yerdir.

r
KAPAL| SPOR SALONU

Öğrencilerimizin kendilerini bedenen gelişti rebilecekleri,

fiziksel aktiviteler, basketbol, voleybol ve futsal oynayabilecekl,

kapalı spor salonumuz bulunmaktadır.

rENıs KoRTU
Öğrencilerimizden tenise meraklı olanların tenis

öğrenebileceği ve oynayabileceği tenis kortumuz.

F.K.B. LABoRATUVARı
Öğrencilerimizin deneyler eşliğinde, yaparak öğrendikleri

Fizik - Kimya - Biyoloji Laboratuvar...

Ö gretınen Liselerinin kapaıı ıırcı,sı yla Anarlolı ı

FUTBOL SAHAS|
Beden Eğitimi derslerinde futbol oynamak isteyen

fudledmizin kullandığı ha|ısaha

.k12.1r

İıncıın,Hotip-Lisesine rlöniişmiiş niir,



100 Kız, 100 Erkek top|am 200 kapasiteli
pansiyonumuzda 4 kişilik 50 oda bulunmaktadır,

Pansiyon içerisinde çamaşırhane, ütü odası, mescit
ve fu, oyunların bulunduğu dinlenme alanları

mevcuttur. 200 kişilik yemekhanemiz üç öğün
öğrencilerimize hizmet vermektedir.

ADREs
Yunıısemre Mah. Yunusemre Cd"
No :86 26750
BEYLİKoVA - EsKişenin
Tei : O 222 531 20 54
FaN: a222 531 27 a3

§'*'T 'YLkou4

Beylikova Fen Lisesi



oKULUMUz
,l 2 Derslikli olan okulumuz 2O1 5 yılından

2D15 - 2016 Eğitim Yılında açılacak olan okulumuz
yeni binasında eğitim ve öğretime başlayacaktır.

Okulumuz 12 derslik|iolup modern bir binaya sahiptir.
Fizik Laboratuarı, Kimya ve Biyoloji Laboratuarı,
Bi|işim ve Teknoloji Sınıfı, Kütüphane Resim Atölyesi
ve Müzik odası bulunmaktadır.

Kız ve Erkek öğrencilerimizin yatılı olarak barındığı
20O kişilik pansiyonumuzda kaliteli yaşam-kaliteli
eğitim prensibi teme| alınmıştır. Oğrencilerimizin boş

zamanları değerlendirmek için masa tenisi, satranç
gibi oyunların bulunduğu oyun alanları bulunmaktadır

Okulumuzda bilimsel çalışmaların yanı sıra sportif ve

kültürel etkinlikler için uygun ortam bulıını-naktadır,

Bu sebeple okulumuz bahçesinde içeı,siıırjı;
kondisyon aletlerinin bulunduğu Kapalı spor salonu.
Halısaha ve Tenis kortu bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz Beylikova Belediyesine ait yüzme
havuzlarını ücretsiz olarak kullanma hakı<ına saıhip

olacaktır.

KONFERANS SALONU
Okulumuzdaki sanatsal ve kültürel faaliyetlerin
vantsıra derslerin görsel ve teknolojik destekli

işlendiği salonumuz.

HALı SAHA
Beden Eğitimi derslerinde futbol oynamak isteyen

öğrencilerimizin kullanabileceği halı saha

KAPAL| SPOR SALONU
Öğrencilerimizin kendilerini bedenen

geliştirebilecekleri, fiziksel aktivitiler, basketbo|,
voleybol, ve futsal oynayabilecekleri

kapalı spor salonumuz bulunmaktadır.

TENİS KORTU
Öğrencilerimizden tenise meraklı olanların tenis

öğrenebileceği ve oynayabileceği tenis kortumuz.

F.K.B. LABARATUVAR|
Oğrencilerimizin deneyler eşliğinde yaparak ıığrenı:,ıikieri

Fizik - Kimya - Biyoloji Labaratuvar...

itibaren eğitime açılacaktır.


