
 

 

TARİHÇEMİZ 

Okulumuz, Erek Mahallesinde ve şu anda Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinin öğretim verdiği binada 340 öğrenci ile 1976–1977 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 1978 

- 1979 eğitim öğretim yılında ilk defa ortaokul kısmından mezun vermeye başlamıştır. 1978 - 1979 

eğitim öğretim yılında ise ilk defa lise kısmı açılmış ve ilk mezunlarını 1982 – 1983 eğitim öğretim 

yılında vermiştir. 

 

            1985 yılında hayırsever iki kız kardeşin (Ruhiye ve Nazmiye ÖZYURT) bağışladığı, Yavuz 

Selim Mahallesindeki 7208 m2 arsa üzerine Devlet - Millet işbirliği ile 23 derslikli Tip projeli şu an 

eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğümüz hizmet binamızın inşaatına başlanmıştır. 1989 - 1990 eğitim 

öğretim yılı başında bina bitirilmiş ve okulumuz hâlihazırda kullandığımız binaya taşınmıştır. 

Okulumuz hizmet binası dört katlı olup kaloriferle ısıtılmaktadır.  

 



 

 

 

Hizmet binamızda Z Kütüphane, Müzik dersliği, 24 Derslik, Bilgisayar Laboratuvarı, Mescit, 

Abdesthane, Konferans Salonu, Kantin, Sınav Odası, Öğretmenler Odası, Rehber Öğretmen Odası, 

Hizmetli Odası ve idari odalar bulunmaktadır.  

 

 

Okulumuzun Erkek Öğrenci Pansiyonunu da vardır. Pansiyonumuz, 2017 yılı sonunda 

tamamlanmış ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Birinci sınıf otel konforunda yapılan 

pansiyonumuzda odalar 3 veya 4’er kişiliktir. Etüt odaları, oyun salonları, kütüphane, yemekhane, 

mescit vb. alanları bünyesinde bulundurmaktadır. Pansiyonumuz 200 kişiliktir.  

 



 

 

 

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve 

öğretime devam etmektedir. Bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun becerileri öğrencilerine 

kazandırmayı ilke edinmiş olan okulumuz, başarı ve kaliteyi yakalamayı ve sürdürmeyi kendisine ilke 

edinmiştir.  

Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerin bilişsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlerini olumlu 

yönde sağlamış, çevresine saygı duyan, çevresinden saygı gören, topluma faydalı, çalışkan ve erdemli 

bireyler olabilmeleri için kurumsal bir bütünlük içinde çalışmış eğitim öğretime her zaman büyük 

önem vermiştir. Okulumuzda, bu amacı gerçekleştirmek için 1 müdür, 4 müdür yardımcısı, 38 

öğretmen ve 6 personel ile yönetim, eğitim ve öğretim faaliyetleri programlı olarak sürdürülmektedir. 

Okulumuzda şu an (12.05.2020 itibariyle) 550 öğrenci öğrenim görmektedir. Okulumuz erkek 

öğrenciler eğitim öğretim görmektedir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında kontenjanımız 280 olup 

yeni eğitim öğretim yılında öğrenci sayımızın 700 civarında olması beklenmektedir.  

Birlikte yol yürüme dileğiyle…. 


