
Kendi geleceğini  tasarlayabilen gençler için

YÖM Okulları’ndan
Türkiye’nin ilk 

Hibrit Anadolu Lisesi
Eğitimin farklı alanlarında edinilen 30 yıllık deneyim; 
anaokulu, ilkokul ve ortaokulun 
ardından şimdi de Yenilikçi 
Öğrenme Okulları çatısı altında 
açılan Hibrit Anadolu Lisesi de 
hayat buluyor. YÖM Hibrit 
Anadolu Lisesi, 
Kadıköy’deki binasında 
2022-23 öğretim yılından 
itibaren hizmet vermeye 
hazırlanıyor.

2013 yılında Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni (YÖM) kurarak eğitim yoluyla sosyal fayda 
yaratma yolculuğuna çıkan Göknur ve Kayhan Karlı, şimdi de Türkiye’nin ilk hibrit lisesini 

açacak. İstanbul ve İzmir’de yerleşkeleri bulunan YÖM Okulları’nın yanı sıra, YÖM Aile, 
YÖM Kamp, YÖM Ajans, e-öğrenme pazaryeri LEGOnimbus gibi birçok farklı çalışmaya 

imza atan deneyimli eğitimcilerin 30 yıllık deneyimi; şimdi de YÖM Hibrit Anadolu 
Lisesi’nde hayat bulacak. Kadıköy’de merkezi konumdaki binasında 2022-23 öğretim 

yılından itibaren hizmet verecek lise, her yıl 60 öğrencilik kontenjan açacak.

YÖM’ün okul öncesi ve orta öğrenimde kanıtlanmış başarısını devam ettirecek hibrit lise, 
cinsiyet eşitliği ilkesi uyarınca her yıl kız-erkek öğrenci dengesini koruyacak. YÖM Hibrit 
Anadolu Lisesi’ne öğrenci kabul edilirken, LGS puanının yanı sıra, öğrencinin portfolyosu 

ve dijitalle ilişkisi de incelenecek, makale ve mülakat aracılığıyla yazılı ve sözlü 
değerlendirme de yapılacak. Türkiye’de MEB’in lise diplomasının yanı sıra, ABD’deki 
Brigham Youth University Online High School’un diplomasıyla mezun olma olanağı 
sunacak lisenin eğitim dili İngilizce olacak ve zorunlu hazırlık sınıfının ardından iki 

yabancı dilde daha eğitim verilecek.

Göknur KARLI Kayhan KARLI

Okul Müdürü KAYHAN KARLI ile

GÖRÜŞME RANDEVUSU 
almak için tıklayın



Gençleri geleceğe hazırlayacak
Dünyanın her yerinden alanlarında uzman eğitimcilerden ders 
alma imkanı sunan hibrit eğitim modeline sahip YÖM Hibrit 
Anadolu Lisesi’nde, derslerin yarısı okulda, yarısı ise online ve 
ters-yüz (flipped) öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilecek. 
Eşzamanlı olarak Türkiye ve Amerika’dan lise diploması alarak 
mezun olacak YÖM’lü gençler; küresel fırsatlara uygun 
beceriler geliştirecek, girişimcilik ruhu kazanacak ve kendi 
geleceklerini tasarlayacak donanıma sahip olacak. 

Amerika’daki lisenin online programını 11. sınıfta tamamlayacak öğrenciler, 12. sınıfta da 
Türkiye’deki üniversite sınavına hazırlanabilecek.

Gençleri dünyayla buluşturacak
Çift diplomanın yanı sıra, zengin atölye programlarında edindikleri becerileri belgeleyen 
sertifikalarla mezun olacak YÖM’lü gençler, Avrupa ve ABD'deki üniversitelerden kabul 
alma fırsatına sahip olacak. 8 haftalık Girişimci Genç Liderler Akademisi programıyla 
öğrenciler üniversite ve iş hayatına hazırlanırken, Singapur merkezli YouthCast Kariyere 
Hazırlık Programı ile uluslararası geçerliliğe sahip, blokzinciri teknolojisiyle kredilendirilmiş 
sertifikalar alacak. YÖM gençlere, uluslararası gençlik kampı ve öğrenci değişim programı 
alternatifleri de sunacak. 

Gençlere yaşam alanı sunacak
Hibrit öğrenme modelinin atölyelerle çeşitlendirileceği YÖM Hibrit 
Anadolu Lisesi’nde, elektronik ve marangozluk 
becerilerinin geliştirileceği “makerhane”nin 
yanı sıra; video, podcast, müzik 
kayıt stüdyosu bulunacak. Lisede 
yaşam da geleneksel okullardan 
farklı olarak sürdürülecek. 08:30’da 
başlayacak sınıf dersleri, saat 
14:30’da bitecek. Öğrenciler 18:30’a 
kadar okulda kalarak online 
derslerine katılabilecek ya da okulun 
fitness salonu gibi imkanlarından 
yararlanabilecek. Gençlerin hayatın 
içinde olması için servis yerine toplu 
ulaşımı kullanmalarını teşvik eden 
okulda yemekhane de 
bulunmayacak. Öğrenciler kafeden 
sağlıklı yemekler temin edebilecek 
ya da evden getirdiklerini 
yiyebilecek.
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Eşzamanlı olarak Türkiye ve ABD’den 
diploma alarak mezun olacak YÖM’lü 
gençler; küresel fırsatlara uygun 
beceriler geliştirecek, girişimcilik 
ruhu kazanacak ve kendi 
geleceklerini tasarlayacak  donanıma 
sahip olacak.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ!
Çift Diploma
Türkiye’de MEB’in lise diplomasının yanı sıra, ABD’deki Brigham 
Youth University Online High School’un diplomasıyla mezun 
olma olanağı

Hibrit Eğitim Modeli
Dünyanın her yerinden kendi alanında uzman eğitimcilerden 
ders alma firsatı 

Ters-Yüz Öğrenme
Derslerin yarısı okul dışından online ve flipped (ters-yüz) 
öğrenme yöntemleriyle

Yetkinlik Sertifikaları
Zengin atölye programlarında edinilen becerileri belgeleyen 
sertifikalar  

YÖM Kalitesi
Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin okul öncesi ve orta öğrenimde 
kanıtlanmış başarısı

İngilizce Eğitim
Dünya vatandaşı olmaları için hazırlık sınıfından sonra, iki 
yabancı dilde daha eğitim

Yurt Dışında Üniversite
Avrupa ve ABD'deki üniversitelerden kabul alma fırsatı

Cinsiyet Eşitliği
Eşit sayıda kız ve erkek öğrenci

iletisim@yomlisesi.com
www.yomlisesi.com
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GENÇLERİ DÜNYAYLA BULUŞTURUYORUZ!
YouthCast Kariyere Hazırlık Programı
Uluslararası geçerliliğe sahip, blokzinciri teknolojisiyle 
kredilendirilmiş sertifikalı öğrenme programı

Uluslararası Gençlik Kampları
Ulusal ve uluslararası üniversite kamp programları 

Girişimci Genç Liderler Akademisi
Lise öğrencilerinin üniversite ve 
iş hayatına hazırlanmasını 
sağlayan 8 haftalık program

Öğrenci Değişim Programları
Kısa ve uzunsüreli öğrenci 
değişim programları 

GENÇLERE YAŞAM ALANI SUNUYORUZ!
Atölyeler
Çünkü gençler yaparak öğrenmeli.

Makerhane
Çünkü gençler elektronik ve marangozluktan anlamalı.

Yemekhane yerine kafe 
Çünkü gençler beslenmelerinin sorumluluğunu almalı.

Kültürel Etkinlikler
Çünkü gençler kültürle zenginleşmeli.

Fitness Salonu
Çünkü gençler sağlıklı yaşamalı.

Servis yerine toplu ulaşım
Çünkü gençler hayatın içinde olmalı.

iletisim@yomlisesi.com
www.yomlisesi.com 0544 612 99 66

0216 410 29 66
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