
 

 

BİLECİK ERTUĞRULGAZİ LİSESİ 

Okulumuz 1905 yılında ülkemizde “rüştiye” (ortaokul düzeyinde eğitim veren kurum) 

olarak açılıp 1956 yılında bünyesinde ortaokul olan yatılı liseye dönüşmüştür. Bu tarihten 

itibaren akademik manada yetiştirmiş olduğu öğrenciler siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda 

ülkemize katkı sağlamışlardır. Bunu yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda il, bölge 

ve ülke çapında dereceler alan bir eğitim kurumudur. 

Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Giriş Sınavı ile öğrenci 

alan sınavlı bir proje okuludur. Okula kayıt yaptırmış olan öğrencilerin sınav başarı sıralamaları 

Türkiye genelinde %4 ile %16 arasında değişmekle birlikte her geçen yıl başarı eğrisini 

yükseltmektedir.  

Okulumuzda 9 ve 10. Sınıflarda ortak dersler okutulmakta ve genel bilgi ve becerilerin 

kazandırılması hedeflenmektedir. 11 ve 12. Sınıflarda ise öğrencilerin akademik ilgi ve 

yeteneklerine göre seçmeli derslerini belirleyebildikleri sayısal (Matematik-Fen), eşit ağırlık 

(Türkçe-Matematik), sözel (Türkçe-Sosyal) ve yabancı dil (İngilizce) sınıflarına ayrılmakta ve 

yükseköğretime geçişte girecekleri YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye 

hazırlanmaktadırlar.  

Okulumuzda 575 öğrenci öğrenim görmekte olup sınıf kontenjanlarımız Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından tespit edilmekte ve Bilecik ili ağırlıklı olmak üzere çevre il ve ilçelerden 

öğrenciler tarafından da tercih edilmektedir. Okulumuz bünyesinde 96 öğrenci kapasiteli erkek 

pansiyonu bulunmakta ve bu da tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Okulumuza yerleşen kız 

öğrencilerimizin de ilimizdeki çeşitli okullarda bulunan pansiyonlarda kalmaları temin 

edilmektedir. Ayrıca okulumuzda 5’i idareci olmak üzere 40 öğretmen görev yapmaktadır. 

Okulumuz eğitim öğretim yılı boyunca Erasmus+, e-Twinning, Tübitak vb. programlar 

dahilinde çeşitli ulusal ve uluslar arası projelerde de yer almaktadır. Yıl içinde akademik 

çalışmalar yanında il ve bölge çapında düzenlenen zeka oyunları, futbol, basketbol, tenis, dart 

vb. sportif turnuva ve faaliyetler ile münazara etkinliklerine katılım sağlanmaktadır. Okul 

bünyesinde kurulan öğrenci kulüp çalışmaları kapsamında çeşitli tiyatro etkinlikleri, müzik 

grubu çalışmaları ve kısa film etkinlikleri düzenlenmektedir.  

4 yıldır seçme sınavı ile öğrenci alan okulumuzun akademik başarısını da her geçen yıl 

artırmakta ve ilin başarı grafiğine de olumlu katkı sağlamaktadır. Üniversite giriş sınavlarında, 

okulumuz öğrencileri ülkenin çeşitli üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına 

yerleşmektedirler.  


