
KARTAL
ANADOLU
İMAM HATİP
LİSESİ

Telefon:
0216 387 15 44

Adres:
Esentepe Mah. Pamuk Sk. 
No: 3 34870 Kartal - İstanbul / Türkiye



Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi
1985’de kurulan Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Türkiye'nin 
ilk Anadolu İmam Hatip Lise-
sidir. Kuruluştaki adı Beykoz 
Anadolu İHL iken, 1990 yılında 
İstanbul Kartal'daki yeni binası-
na taşınarak şu anki adını 
almıştır.

LGS sonucuna göre öğrenci 
alan Kartal Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje okuludur.  
Hazırlık sınıfında İngilizce ve 
Arapça eğitim verilmektedir. 
Okulumuzda  2014 senesinden 
itibaren Cambridge uluslar-
arası eğitim sistemi olan IGCSE, 
2016 itibarıyla da IB (Interna-
tional Baccalaureate) uygulan-
maya başlanmıştır.

Vizyonumuz
Tüm öğrencilerimizi akademik sosyal ve 

kültürel açılardan önder bireyler olarak 

yetiştirerek Türkiye’ye öncü, dünyaya 

örnek bir eğitim kurumu olmak.

Misyonumuz
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi´nin 

misyonu, öğrencilerimizin açık fikirli, 

gelişim ve değişimi önceleyen, etik kural-

lar çerçevesinde topluma örnek ve insan-

lığa yararlı olan, liderlik vasıflarına sahip 

ve gerektiğinde risk almayı bilen bireyler 

olmalarını sağlamaktır. 



Neden
Kartal AİHL ?

Kültür ve Sanatta

1985’ten bugüne deneyimli akademik kadrosuyla;

Fen Bilimlerinde

Sosyal Bilimlerde

Din Eğitiminde

Yabancı Dil Eğitiminde

Uluslararası Programlarda

Teknoloji ve İnovasyonda

Üniversiteye Hazırlıkta

Sporda



Deneyimli Akademik Kadro

Tam Donanımlı Laboratuvarlar

TÜBİTAK Projeleri

Bilim Seyyahları

Kartal AİHL’de 
Fen ve Sosyal Bilimler
Eğitimi

Fizik Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı, 
Ar-Ge Laboratuvarı, Teknoloji Laboratuvarı, İnovasyon Labor-
atuvarı

Fen Bilimleri Programı Alan Dersleri

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Sosyal Bilimler Programı Alan Dersleri

Matematik

Tarih

Coğrafya

Edebiyat

Mantık, Psikoloji, Sosyoloji

Bilim Seyyahları projesi, 2015 yılında TÜBİTAK 4007 Bilim Şen-
likleri destekleme programı kapsamında Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesi tarafından hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında; büyük bir meydanda, temel bilimler ve 
teknoloji ile ilgili birbirinden farklı etkinlikler, deney gösterileri 
ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar okulu-
muz öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanmakta olup 
binlerce öğrenci ve onlarca öğretmen tarafından ziyaret 
edilmektedir.



Üniversiteye Hazırlık

Üniversite hazırlık süreci 11. sınıfta başlar. Bu yılda okul dersleri 
yanında TYT dersleri verilmeye başlanır. Hafta içi ders sonrasın-
da hafta sonu cumartesi günü olmak üzere toplam 14 saat ile 
üniversite hazırlık sürecinin ilk adımı atılmış olur.

Ağustos ayının sonunda başlayan hızlandırma programı ile 
sezon açılır. Okulların açılması ile hafta içi üç gün ders 
çıkışlarında üç saat TYT-AYT dersi yapılır. Cumartesi günü de 
yapılan altı saat ders ile haftalık toplam 15 saat kurs dersi veril-
ir. Ara tatil ve yarıyıl tatilinde yapılan hızlandırma programları 
ile birlikte yıllık ortalama 600 saat ders yapılmaktadır.

12.sınıfın üniversiteye hazırlık 
sürecini tamamlayan en 
önemli unsur, yıl içinde yapılan 
deneme sınavlarıdır. Toplam-
da 65 sınava giren öğrencile-
rimiz, sınava tam olarak hazır 
hale gelmiş olur. Birinci 
dönem derslerin tamamlan-
ma sürecinde olmasından 
dolayı ara tatile kadar ayda 1 
veya 2, ara tatilden sonra 
haftada 1 sınav yapılır. Yarıyıl 
tatilinden sonra ise mart ayın-
dan itibaren haftada 4 sınav 
yapılmaktadır.

Alanında tecrübeli öğretmen ve rehberlik uzmanları ile birlikte öğrencile-
rimizin kişisel gelişimleri takip edilmektedir. Çalışma programları ve sınav-
ları düzenli olarak değerlendirilip eksik yanlarına göre çalışma programı 
düzenlenir. Zihinsel olarak süreci sağlıklı yönetebilmek için kişisel görüşm-
eler ve uzmanından verilen seminerler yapılır. Yıl içinde yapılan kamp gün-
leri ile öğrencilerimizin rahatlaması ve yeni bir motivasyon kazanması 
amaçlanır.

11. sınıfta başlayan bu süreç 12. sınıfta da devam eder ve 
bu sürecin adı okul kursu yani  Destekleme ve Yetiştirme
Kursu (DYK)’dır.



İHL
Meslek Dersleri

Hafızlık
Eğitimi

“Hafızlığı bitiren öğrencilerimize hafızlık icazet töreni düzen-
lenmektedir. Bu törende 5, 10 veya 15 sayfayı tamamlayanlara 

hafızlıklarını bitirmelerine teşvik olması için altın, bitirenler 
ise umre ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir.”

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Kulübü “İnsanların en 
hayırlısı Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” düsturundan hareketle 
2009 yılında kuruldu.

Yapılan kamplar neticesinde toplamda 948 öğrenci ile otuz iki farklı 
yerde toplam 759 gün süreyle kamp yapılmıştır.  Okul içi çalışmalar ve 
yapılan kamplar neticesinde 24 erkek, 44 kız öğrenci olmak üzere 
toplamda 68 öğrencimiz hafızlığını tamamlamıştır.

Kartal AİHL’de 
Dini Eğitim

Kur’ân-ı Kerim

Temel Dini Bilgiler

Siyer 

Fıkıh

Tefsir

Dinler Tarihi

Hadis

Akaid

Kelam

Hitabet

İslam Kültür ve 

Medeniyeti

- Hadis  Ezberleme   
  Yarışması



A1, A2, B1, B2, C1, C2

Yaz Okulları

Bosna Hersek İngilizce Dil Okulu (IUS)
KAIHL Summer Camp
Kanada İngilizce Dil Okulu
İngiltere İngilizce Dil Okulu

Ana dili İngilizce olan hocalarla ders, etkin-
lik, konuşma

Avrupa Dil Birliği (CEFR) Kur Sistemi

Konuşma Kulübü (Conservation Club)

MUN Model Birleşmiş Milletler - Model United Nations: Eğitim 
kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve 
Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir 
simülasyondur. MUN konferanslarında dünya gündeminde bu-
lunan global sorunlara çözüm aranmaktadır. Sorunlara çözüm 
aranırken kültür etkileşimi de sağlanmaktadır. Her delegenin 
bir ülkeyi temsil ettiği konferanslarda ana dil ingilizcedir. 

KAIHLMUN Kulübünde bu konferanslara hazırlık yapan öğren-
cilerin İngilizce dil yeteneği ve özgüveni gelişir.  Farklı bir bakış 
açısı kazanan öğrencilerin genel kültür seviyeleri de yükselir. 
Öğrencilerimiz sorumlu olduğu ülke vasıtasıyla kişisel ve milli 
düşünceler dışında uluslararası düşüncelere de sahip olur.

MUN Kulübü

Kartal AİHL’de 
İngilizce Dil Eğitimi



5 hafta süren programda 
yeni kültürlerle tanışma, dili 
yerinde kullanma ve yeni 
yerler görme fırsatı

Ürdün Dil Okulu

Arapça Eğitim Desteği

Anlaşmalı yurt içi dil kursunda Arapça 
destek / İleri Düzey Arapça Kursu

Kartal AİHL’de 
Arapça Dil Eğitimi

Ana dili Arapça 
olan hocalarla 
ders, etkinlik, 
konuşma

Her yıl Türkiye genelinde bilgi, şiir ve drama 
alanında yarışmalar yapılıyor.

Ulusal Arapça Yarışmaları



IGCSE 
Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi

20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de Cambridge IGCSE akreditasyonunu 
alan ilk devlet okulu (Okul Kodu TR115) olan okulumuz, 2016 yılı Haziran 
döneminde IGCSE’den ilk mezunlarımızı vermiştir ve o tarihten itibaren 
programı başarıyla yürütmektedir.

Öğrencilere kendilerini dünya ölçeğinde yaşıtlarıyla karşılaştırma imkanı 
sağlayan bu program, akademik İngilizceyi yoğun olarak kullanarak bilim 
literatürüyle tanışma, okuma, yazma, dinleme becerilerini geliştirme 
fırsatı da sunar. Uluslararası sınavların formatlarına, yönergelerine, soru 
tiplerine aşinalık sağlayan program, okulumuzda uygulanan IB Diploma 
(Uluslararası Bakalorya) Programı başta olmak üzere Abitur, AS/A Level 
gibi programlar için de temel oluşturur.

IGCSE programına katılacak öğrenciler hazırlık sınıfında seçilir. Öğrenciler 
9. sınıfın başında ve sonunda olmak üzere iki adet yaz okulu, 9. sınıfın 
tamamı ve 9. sınıf boyunca verilen hafta içi ve/veya hafta sonu kurslarıyla 
IGCSE derslerini tamamlarlar.

IB 
Uluslararası Bakolarya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler-arası anlayış ve 
saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak 
için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Okulumuz Kartal AİHL’nin misyonu, öğrencilerimizin açık fikirli, 
gelişim ve değişimi önceleyen, etik kurallar çerçevesinde topluma 
örnek ve insanlığa yararlı olan, liderlik vasıflarına sahip ve gerek-
tiğinde risk almayı bilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

IB Diploma Programı, temelinde öğrenen profilinin bulunduğu altı 
temel grup dersle birlikte üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri 
kapsamaktadır.

Çekirdeğin üç kısmı-genişletilmiş makale (EE), bilgi kuramı (TOK) ve 
yaratıcılık, hareket, hizmet (CAS) alanlarını kapsayan toplumsal so-
rumluluk çalışmaları zorunlu ve IB DP'nin felsefesinin odağını 
oluşturur. 

Kartal AİHL’de 
Uluslararası Programlar



Kartal Akademi
Atölye Çalışmaları

Öğrenci Kulüpleri

Okulumuzda farklı alanlarda onlarca kulüp etkin bir şekilde 
çalışmaktadır. Kendi ilgi ve yeteneğinize göre bu kulüplerden 

birini seçip hemen etkinliklere başlayabilirsiniz. 

“Kartal Akademi” okulun odaktaki 
akışlarının yanında seyreden destekleyici 
bir mecradır. Uzmanlık ve deneyim sahibi 
hocaların bilgi, kültür ve tecrübelerini 
bütünlüklü bir program eşliğinde fedakâr-
ca paylaştığı Kartal Akademi, esaslı bir 
gelişim teklifidir. 

Güz döneminde 46 Atölye, Bahar döne-
minde 51 Atölye olmak üzere  iki dönem 
düzenlenen Kartal Akademi’de İnsan ve 
Toplum, Fen ve Mühendislik, Kültür, Sanat 
ve Spor ve Bilim Olimpiyatları Çalışmaları 
başlıkları altında bir dizi ders halkaları, 
okuma grupları, seminerler ve atölye 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Tiyatro Kulübü

Kartal AİHL’de 
Kişisel Gelişim Öğrenci ilgi ve yeteneklerine göre sene başında onlarca kulüpten 

birini seçerler.

2021-2022 döneminde 35 kulüp açılmıştır.

İngilizce Scrabble 
Kulübü

İstanbul Kulübü

Müzik Kulübü

Psikoloji Kulübü

Satranç Kulübü

Siber Güvenlik Cybedu Kulübü

Sinema Kulübü

Sosyal Organizasyon Kulübü

Spor Kulübü

Tiyatro Kulübü

Yurtdışı Eğitim Kulübü

Anime Kulübü

Arapça Dil Kulübü

Bilim Kurgu  Kulübü

Biyoloji Kulübü

Çevre Kulübü

Erdem Okulu Kulübü

Felsefe Kulübü

Fizik Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Geleneksel Okçuluk Kulübü

Görsel Sanatlar Kulübü

Hafızlık Kulübü

Havacılık ve Uzay Kulübü

İlahiyat Kulübü

Kariyer Planlama Kulübü

Müslüman Coğrafyalar
Kulübü

Akıl Oyunları Kulübü

Tiyatro Kulübü

Kartal Fikir Kulübü

Kartal Girişim ve İnovasyon 

(KARGO)Kulübü

Kartal Hukuk Kulübü

Kartal MUN Kulübü 

(Model Birleşmiş Milletler) 

Kartal Münazara Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü

Matematik Kulübü



Kartal AİHL
Kütüphanesi

Okul Kütüphaneciliğinde Öncü
Bir okul kütüphanesi olmamıza rağmen YÖK’ün hazırladığı  
“Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021” raporunda yer alan 
rakamlara göre kütüphanemizi kıyasladığımızda ilk sıralar-
da yer almaktadır.

Öğrencilerin yönetim ve organi-
zasyon becerileri kazandıkları 
aktif bir birimdir.

Kütüphanemiz hafta içi 08.30-22.00 ve hafta sonu 
12.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açıktır. 

Spor Takımları

Kartal Meclis

Her yıl okulumuzu temsilen spor 
takımlarımız turnuvalara katıl-
maktadır.

Okuma Grupları
Seçilen bir yazar, kitap veya konu 
etrafında oluşturulan sohbet 
halkalarıdır.

Okul Dergileri
Her biri okul değerinde 10 dergi 
yayında. Geleceğin editörleri, 
yazarları, çizerleri buralarda 
yetişiyor.

Fanzinler
Bireysel veya grup olarak 
çıkarılan fotokopi dergilerdir.

- 54 bin basılı kitap,
- 4 bin 325 süreli yayın,
- 1161 CD-DVD vb. multimedya materyali,
- Kelimex ve E- Osmanlıca veritabanları.



Kartal Bilim Üssü 1000 m² 
alana kurulu bir eğitim kom-
pleksi olarak öğrencilerin 
hizmetine sunulmuştur. 3 
temel bilim laboratuvarı, 1 
üniversite seviyesinde Ar-Ge 
laboratuvarı, 3 teknoloji eğitim 
ve üretim laboratuvarı, 1 çok 
amaçlı modern seminer 
salonu ve ortak çalışma alan-
larından oluşmaktadır.  

Kimya Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı

Kartal
Bilim Üssü

Meydan
(Ortak Çalışma Alanı)

Ar-Ge Laboratuvarı
Teknoloji Laboratuvarı
İnovasyon Laboratuvarı
Mahfel/Amfi



Kartal AİHL
Tatbikat Camii

Kartal AİHL
Erkek Öğrenci Yurdu

Kız Öğrenci Yurdu

2 Yurt Binası
250 kişilik / 96 kişilik
4 kişilik odalar

- Hasan Tahsin Uğur Camii’nin mimarisi ilk mescidimiz Kuba  
  Mescidi’nden esinlenerek yapılmıştır.
- Hitabet ve mesleki uygulama dersleri  burada yapılmaktadır.
- Cuma namazı ve Cuma Buluşmaları

-Hazırlık, 9. sınıflar / 10. Ve 11. sınıflar
-Kafeterya, İnternet Kafe, Fitness Salonu, Masa Tenisi, Spor 
Salonu, Etüt Sınıfları, Oturma Salonları

- 420 kişi kapasiteli,
- 3 kişilik odalar
- 14 etüt odası, her türlü fiziki ve 
teknik donanıma sahip. Sıcak 
yemek ve kantin hizmeti. Çeşitli 
hobi kurs faaliyetleri

TÜRGEV 
Hayriye-Cemal Gülbaran



Kartal AİHL’de 
Diğer Birimler

500 kişilik oturma kapasiteli
3 öğün yemek

Yemekhane

500 kişilik izleyici kapasiteli 
kapalı salon, minderli salon ve 
masa tenisi salonu

Spor Salonu
500 kişilik izleyici kapasiteli, 
büyük sahneli salon

Konferans Salonu
300 kişilik oturma kapasiteli 
amfi derslik

Amfi Salonu

Tematik sergilerin açıldığı 
okulun kültür ve sanat galerisi

Galeri Kartal

2 adet basket sahası,
1 adet halı saha

Spor Sahaları

Kokteyl, gala, açılış törenleri ve 
sergiler için yeni bir salon.

Fuaye
Modern, rahat öğrencinin kul-
lanımına açık 2 adet bekleme 
salonu

Lobiler




