
heyecanını da bu yıl yaşı-
yorsunuz.  

        Kimi zaman öğret-
menlerin kimi zamanda 
ebeveynlerinizin hayalleri 
için o küçücük yüreğinizle 
mücadele verdiniz. Bu gün 
atacağınız doğru bir adım 
sadece sizi değil anne ba-
banız başta olmak üzere 
öğretmenlerinizi ve sev-
diklerinizi de mutlu ede-
cektir.  

      Yapacağınız doğru ter-
cihler sizi mutlu ederken 
her yanlış tercih ise sizi 
mutsuz edecektir.  

      Umutlarınızın sürmesi 
veya bitmesi sadece sınav-
la değil aynı zamanda ter-
cih edeceğiniz doğru okul-
la ilgili olduğunu hatırlat-
malıyım 

Sevgili öğrenciler; 

       Yıllar hepimizde oldu-
ğu gibi sizde de gelip geçi-
yor.1. sınıfa başladığınız 

ilk yıllarınızı geride bırakalı 
8 yıl oldu. Yoğun ve bir o 
kadar yorucu bir eğitim 
hayatınızın son döneme-
cindesiniz.  

     Yılların getirdiği yor-
gunluk kadar hayallerinize 
yaklaşmış olmanın tatlı 

      
Amacımız sizi kaygılandır-
mak değil önünüze doğru bir 
seçenek koyabilmektir.  

       Kozluk OMV Fen Lisesi 
olarak 2015-2016 eğitim 
öğretim yılından itibaren 
eğitim hayatımıza başlıyo-
ruz. İlk öğrencilerimizi ku-
caklama heyecanını taşıyo-
ruz. 

       İddialıyız. Kararlıyız. 
Bölgemizde özellikle ilçemiz-
den öğrenci alan okullar 
karşısında verilecek müca-
dele için tek eksiğimiz olarak 
siz kaldınız. Mükemmel fiziki 
altyapımız bir ilçenin tüm 
enerjisini arkasına almış bir 
yönetim kadrosu.. 

        Sizde iddialı ve rekabe-
te kendinizi hazır his ediyor-
sanız sizin için tek seçenek 
olduğumuzu  söylemek iste-
rim. 

Başarınız, Başarımızdır  

Yeni kurulan “Kozluk OMV Fen Lisesi” başarılı  olur mu?  

       Bir öğrencinin başarısı 
neye bağlıdır? Sorusunun 
cevabını bulmanıza yar-
dımcı olalım. 

Öğrenci başarısı, 

 Öğrenciye 

 Öğretmene 

 Fiziki ortama 

 Kaynak çeşitliliğine 

 Düzenli çalışmaya 

Bağlıdır. Başka etkenler her 
ne kadar sayılabilse de bu 
saydıklarımızın öncelikli 
olduğunu bilmelisiniz. 

    Saydıklarımızın tamamın-
da diğer okullara göre daha 
avantajlı olduğumuzu söyle-
yebilirim. 

   Yeni bir okul olarak eğitim 
öğretime başlamamızdan 
kaynaklı avantajlarımız, en 
belirleyici farkımız olacaktır.  

      Öncelikle fiziki ortamı-
mız bölgemizdeki hiçbir 
okulda bulunmayacak ka-
dar mükemmeldir.  

      Yatılı bir okul olmamız-
dan dolayı 7/24 öğretmen-
lerimizden yararlanma 
şansınız olacaktır. 

      Çalışan değil başarmak 
zorunda olan bir öğretmen 
kadrosu ile eğitim yapıla-
caktır. 

Neden  

Kozluk OMV Fen 
Lisesi? 

 Kozluk OMV Fen 

Lisesi bir okul olma-

nın ötesinde  modern 

bir eğitim 

kampüsüdür. 

 Şehir gürültüsünden 

uzak doğayla iç içe bir 

eğitim kompleksidir. 

 Günün her saatinde 

ferdi ve grup çalışma-

sı için düzenlenmiş 

çalışma ortamları. 

 2 kişilik  odalardan 

oluşan modern pansi-

yonlar. 

 Kapalı spor salonu ile  

boş zamanlarınızı 

değerlendirebileceği-

niz bir  ortam. 

 Hedefleri olan yöne-

tim ve eğitim kadro-

su. 

 Her türlü sosyal ve 

kültürel faaliyetler 

için oluşturulmuş 

alanlar. 

Kozluk OMV Fen Lisesi yurt binaları ve yemekhanesi 
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     Tüm gününüz başarınıza 

katkıda bulunacak şekilde 

planlanacaktır. 

     Akademik başarınız için 

çalışırken, stres yaşamadan 

başarmanız için her olanak 

sağlanacaktır. 

     Her şeyden daha önemlisi 

kendi kurum kültürünü oluş-

turacak olan kurumumuz  

sizin başarınız üzerinden 

bunu gerçekleştirecektir. 



     Kozluk OMV Fen Lisesinde 
1 gününüz;   

      07.00  da okulumuzun 
yemekhanesinde size günün 
enerjisini sağlayacak besleyici 
bir kahvaltı ile başlayacaktır. 

      08.00 da başlayacak olan 
dersleriniz ferah sınıf orta-
mında teknolojinin tüm im-
kanları ile donanmış derslik-
lerde devam edecektir. 

       12.00 derslerin yoğunlu-
ğuna ara verilecek günün geri 
kalan kısmı için besleyici bir 
öğle yemeği ile devam edile-
cektir. 

       13.30 da başlana-
cak ikinci  ders başı zili 
ile etkileşimli tahtalar 
aracılığı ile görseller 
açısından zenginleşmiş 
ders içerikleri ile sıkıl-
madan eğitiminize de-
vam edeceksiniz. 

      15.20 dersleriniz 
tamamlanacak yurt 
binamızda dinlenmeye 
çekileceksiniz. Yurt 
binamızın  grup sohbet 
ortamlarında arkadaş-
larınız ile zaman geçi-
rebilir veya odanıza 
çekilerek dinlenebilirsi-
niz. 

    16.20 den itibaren takım 
veya ferdi sporlar için Be-
den Eğitimi Öğretmenimiz 
eşliğinde açık alan veya 
kapalı spor salonumuzda 
zaman geçirebilir yada mü-
zik 2.dil resim vb. bir etkin-
liğe katılabilirsiniz 

     17.30 akşam yemeğinin 
ardında etüt çalışması ile 
eğitime devam edilecek. 

    19.30 da tamamlanacak 
çalışmaların ardından ser-
best zaman dilimi olacak. 

     21.30 yatak istirahatı 

Okulumuz Terme’nin 17 
km  doğusunda Ünye'nin  
30 km batısında denize 
2,5 km uzaklıkta bulu-
nan Kozluk Beldesinde 
yer almaktadır. Doğa ile 
iç içe olan Kozluk OMV 
Fen Lisesine ulaşım sü-
rekli bulunmaktadır. 

rekmektedir. 

     Bu amaçla öğrencimiz 
için alternatifler oluştu-
ruyoruz. Biz öğrencileri-
mizin entelektüel, kültü-
rel mirasından beslenen 
ve bu toplumun değerle-
ri ile bezenmiş aydın 
olmaları çabası içinde 
öğrencilerimize çok yön-
lü ve ilgi alanlarına hitap 
edecek çalışma ortamla-
rı  sağlıyoruz. 

       Sportif kültürel ve 
Sanatsal faaliyetler için 
öğrencimize olanaklar 
sunuyoruz. 

       Bölgemizde sadece 
akademik başarımızla 
değil sportif kültürel, 
bilimsel ve sanatsal alan-
daki başarılarımız içinde 
hedefler koyarak bu 
amaçla öğrencilerimize 
bu olanakları en geniş 
anlamı ile sunuyoruz 

   Bir öğrencinin başarısı 
öğrenme hızına bağlıdır. 

    Ders için harcadığımız 
zaman ile öğrendiğimiz 
bilgi arasında bir orantı 
olmalıdır. Eğer bu ger-
çekleşmiyorsa zamanı-
mızı verimli kullanmıyo-
ruz demektir. 

     Bu orantıyı yakalaya-
bilmek için öğrencinin 
çok yönlü gelişmesi ge-
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Yemekhanemiz 

Okul binası ve Erkek 

Öğrenci yurdu 

Hep Ders mi yapacağım?  

Kozluk OMV Fen Lisesi nerede? 

Bir Günüm Nasıl Geçecek?  

Bölgemizde 

sadece 

akademik 

başarımızla 

değil sportif 

kültürel, 

bilimsel ve 

sanatsal 

alandaki 

başarılarımız 

içinde 

hedefler 

belirliyoruz. 

Kozluk OMV 



    Okulumuz yeni açılma-
sından dolayı ilk kez öğ-
renci alacaktır. Dolayısı 
ile taban puandan bah-
setmek şu an için müm-
kün değildir. Ancak ön-
görülerimize göre 450 
puan ve üzeri puan oku-
lumuza yerleşmeniz için 
yeterli olacaktır. 

      Bu nedenle bu yıl 
sınava girecek öğrenciler 
in şanslı olacakları kesin-
dir. Türkiye deki ve böl-
gemizdeki okullarla kı-

yasladığımızda sonraki 
yıllar için Kozluk OMV 
Fen Lisesi için ön gördü-
ğümüz ve hedeflediğimiz 
puan aralığı 480-500 
puan aralığıdır. Bu ne-
denle size önerimiz sa-
hip olduğunuz bu şansı 
iyi kullanmanızdır. Reka-
betçi hırslı ve hedefleri 
olan bir öğrenci iseniz 
Kozluk OMV Fen Lisesi ni 
tercih etmenizi öneririz. 
Agresif bir eğitim politi-
kası hedefleyen okulu-
muz iddialı öğrenciler 

için son derece uygun-
dur. Okul yönetimi ola-
rak ilk mezunlarımız için 
Üniversiteyi kazanma 
oranı olarak %85-90 ara-
lığını ilk hedefledikleri 
üniversiteye yerleştirme-
yi hedefliyoruz. Öğret-
men kadromuz ve yöne-
tim olarak tüm gücümü-
zü başarı için, okulumu-
zu tercih edilecek bir 
kurum haline getirmek 
için gerekirse günün 24 
saatini öğrencilerimizle 
geçirmek kararlığındayız. 
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Kapalı  

spor salonumuz 

Okulumuzdan Görüntüler  

Gelmeye Karar Verdim Kaç Puan Almalıyım  

Okulumuz 

bölgenin en 

modern Eğitim 

Kompleksidir. 

İlk 

öğrencilerini 

beklemektedir 



Sevgili gençler; 
     Kozluk OMV Fen Lisesi yıllardır kurulan 
bir hayalin gerçekleşmesidir. Termemizin 
değerli öğrencilerini, sizleri Fen Lisesi nin 
ilçemizde olmamasından dolayı yıllarca  gur-
bete yolladık. Sizleri anne ve babalarınızdan 
sevdiklerinizden uzak kıldık.  

     İşte bu yıl o özlemlerin o gurbet günleri-
nin bittiği ve kendi yuvanızda, hem de bölge-
mizin en iyi okulunda okuma şansına sahip 
oldunuz. Yıllar önce kurulan bir hayal gerçek 
oldu. 

      Başarmak için önce hayal kurmanın gere-
ğine inanınız. Hayalleriniz büyük olsun. Siz 
yapamazsanız da sizin hayalinizi gerçeğe dö-
nüştürecek iyi yürekli insanlar hep olacaktır. 

       Fen lisesi hayalini gerçeğe dönüştüren 
Belediye Başkanımız Sayın Şenol KUL başta 
olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sayın Özer ERSOY ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz. Bu yatırımı ilçemize kazan-
dıran OMV ye şükranlarımızı sunuyoruz. 
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