
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 

2000 yılında Samsun Fen Lisesi  adıyla 48. fen lisesi olarak kurulmuştur. İlk mezunlarını 

2002-2003 öğretim yılında vermiştir. Yıldırım Holding tarafından yaptırılan ve şu anda 

bulunduğu binaya taşınan okulumuz, 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren ismi 

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi olarak hizmet vermektedir. Kurulduğu yıldan 

itibaren TÜBİTAK Olimpiyatları'nda, sportif faaliyetlerde, üniversite sınavlarında ve çeşitli 

sosyal ve kültürel etkinliklerde başarılar göstermektedir.  

Barınma Olanakları  

Okulda 108 erkek öğrenci ve 108 kız öğrenci olmak üzere 216 kapasiteli pansiyonu 

bulunmaktadır. Öğrenciler okulda isteğe bağlı olarak yatılı kalabilmektedirler.  

Başarıları 

Okulumuz 2002-2003 öğretim yılından itibaren Karadeniz'de en yüksek puanla öğrenci alan 

okuldur. Samsun ilinin yanı sıra çevre illerden de öğrenci almaktadır. 2019-2020 öğretim yılı 

itibari ile 0,96’lık dilimden öğrenci almış olup devlet okulları arasında puan sıralamasında 

15.sırada yer almaktadır. Her yıl üniversite sınavlarında da büyük başarı gösteren okulumuz, 

2019 yılında ilk binde 14 öğrenci ile 17 derece, ilk beş binde 39 öğrenci ile 42 derece, ilk 

onbinde 62 öğrenci ile 82 derece yapmıştır. 2019 yılında 64 öğrencimiz tıp fakültesine, 9 

öğrencimiz mühendislik fakültesine, 5 öğrencimiz diş hekimliği fakültesine, 1’er öğrencimiz 

ise hukuk, psikoloji ve odyoloji bölümlerine yerleşmişlerdir.  TUBİTAK’ın düzenlediği 

Liselerarası Proje yarışmalarında ve bilim olimpiyatlarında her yıl bölge finallerinde birçok 

proje ile yer alan okulumuzun ulusal ve uluslararası dereceleri de bulunmaktadır.  Bunlardan 

birkaçını şöyle sıralayabiliriz: 

2004 yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği 12. Ulusal Bilim Olimpiyatları Fizik Bronz madalya  

TÜBİTAK'ın 2005 yıllında düzenlediği 13.Ulusal Bilim Olimpiyatları biyoloji Karadeniz 

Bölgesi ikinciliği 

2013 yılı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda Finalist 

2014 yılı Ulusal Fen Lisesi Öğrencileri Kongresi’nde Finalist 

2017 yılında Alija İzzetbegoviç Çekmeköy Belediyesi Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda 

finalist 

2018 yılında Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri 

Yarışması’nda finalist 

https://www.turkcebilgi.com/fen_lisesi
https://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCbitak


Geziler 

Okulda her yıl başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çeşitli illere geziler düzenlemektedir. Bu 

gezilerde hem çeşitli üniversiteler gezilerek ileride seçilecek meslekler için bilgi alınmakta 

hem de öğrenciler ders ve sınav stresinden uzaklaşmaktadırlar.  

Turnuvalar: Her öğrenim döneminde öğrencilerin katılımıyla Basketbol-Futbol-Voleybol-

Satranç turnuvaları düzenlenmektedir.  

Şiir ve Tiyatro Günleri: Her yıl birkaç defa öğrencilerin düzenlediği şiir ve tiyatro günleri 

düzenlenmektedir.  

Konferans ve Sunumlar: Okulun salonunda öğretim üyelerinin de katılımıyla yapılan 

konferans ve sunumlar öğrencilere daha lisedeyken bilimsel olarak bir temel 

kazandırmaktadır.  


