
 

 

 

CELAL YARDIMCI ANADOLU LİSESİ TERCİH BİLGİLENDİRME 

  Okulumuzda ilk olarak 2007-2008 öğretim yılında eğitim öğretime başlanmış ve 

okulumuz 2012-2013 öğretim yılında Anadolu Lisesi’ne dönüşmüştür. Okulumuzda 25 sınıfımız 

bulunmaktadır. 2015-2016 öğretim yılında derslik sistemi uygulanacak, Fatih Projesi ile teknoloji 

eğitim işbirliğine hazır hale gelmiştir. Dersliklerin özelliklerine göre materyal desteğine 

kavuşturulmasıyla her sınıfta bir laboratuvar atmosferinin oluşması sağlanacaktır.  

Okulumuzun akademik başarısı ele alındığında mezun olan öğrencilerimizin genel olarak 

üniversite sınavlarına girdikleri ilk yıl % 45-%50 arasında başarı sağlarken takip eden yıl üniversiteye 

yerleşme oranı % 85’e ulaşmaktadır. İlk mezunlarımızdan günümüze üniversiteye yerleştirme 

başarımızı ele aldığımızda genel yetenek sınavı ile öğrenci alan Konservatuvar, BESYO gibi alanları 

da dahil edecek olursak üniversite yerleştirme oranımız %90’a ulaşmaktadır.   

Akademik başarı oranımızı derslere göre ayırdığımız zaman Genel Lise sonuçlarına göre 

türünde Türkiye de Matematik, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında ilk 40 ile 150 okul 

arasında yer almaktadır. Bu oranın daha da artması için okulumuzda derslik sistemine geçilmiş, her 

kademe de bulunan öğrencilerimize ücretsiz yetiştirme kursları açılmıştır. Öğrencilerimizin 

özgüvenini artırmak amacıyla spor ve müzik faaliyetlerine tam destek verilmiştir. Tecrübeli idare ve 

öğretmen kadrosunun bulunması,  toplam öğrenci sayımızın azalması ve disiplin problemlerinin alt 

düzeyde olması gibi etkenleri de dâhil ettiğimizde başarımızın bundan sonraki süreçte daha da 

artacağına inanıyoruz. 

Derslerimiz 08.00 da başlamakta ve 15.00 da bitmektedir. Ders başlangıç saatlerinin tespitinde 

temel amacımız öğleden sonra istekli öğrencilerimize yetiştirme kursları imkânı sağlamak ve olumsuz 

trafik akışının dışında servis hizmetinden faydalanmayı sağlayabilmektir. Hafta içi tüm 

öğrencilerimize 15.00-17.00 arasında yetiştirme kursları ve sosyal çalışmalar planlarken ara sınıflara 

Cumartesi günü, son sınıf öğrencilerimize Cumartesi ve Pazar günleri yetiştirme kursları 

planlanmıştır. 

9.sınıfımıza 204 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Okulun bulunduğu çevrenin sakin ve 

gürültüden uzak olması, okulumuzun disiplin anlamında da başarılı olması tercihimizi artırmaktadır. 

Okulumuzu tercih eden aileler daha çok ulaşımı da dikkate alarak Batıkent, Serhat, Eryaman, 

Elvankent, Etimesgut, Demetevler, Yenimahalle çevresi, Keçiören, Etlik, bölgelerinden eden 

ailelerdir. Servis bulunmayan Çayyolu ve Dikmen bölgesinden öğrencilerimiz kendi imkânları ile 

gelmektedir.  

Sosyal imkanlarımıza ve başarılarımıza gelince; kendisi ve doğal çevresiyle barışık bireyler 

yetiştirmek için gezi ve etkinlikler desteklenmekte, çevre ve geri dönüşüm çalışmaları sürekli 

gündemde tutulmaktadır. Kültürel anlamda çalışma yapabilmek için 176 kişilik kendi imkânlarımız ile 

yaptığımız konferans salonumuz vardır. Spor salonumuz ve kapalı spor sahamız ile son derece aktif ve 

başarılı bir spor geçmişimiz vardır. Gerek takımlarımız ile gerekse ferdi anlamda yarışmalara katılmak 

isteyen öğrencilerimiz desteklenmektedir. Kız ve erkek hentbol takımlarımız, atletizm, voleybol, 

basketbol, futbol ve yüzme takımlarımız kendi alanlarında oldukça başarılı ve iddialıdır. Spor 

salonumuz da basketbol ve voleybol kursları verilirken seneye farklı spor dallarının da kurs listemize 

eklenmesi amaçlanmaktadır. 

 Okul meclisi çalışmaları ve demokratik okul kültürü desteklenmektedir. Öğrenci meclisinin 

istekleri dikkate alınmaktadır. Akademik başarı ile sosyal, kültürel, sanat ve sportif başarılar eş 



güdümlü olarak desteklenmektedir. Serbest kıyafet uygulanmamaktadır. Öğrenci merkezli eğitim alt 

yapısı okulumuz da mevcuttur. Birlikte başarmak isteyen öğrenci ve velilerimize okulumuzu öneririz.  

Okul aile birliği çalışmalarımız nedeniyle okulumuzun maddi anlamda sıkıntısı 

bulunmamaktadır. Okulumuzu velilerimiz gönüllü desteklemektedirler bu durum okulumuza güç 

katmaktadır. 

 Okulumuz ile ilgili soru ve görüşlerinizi ziyaretçi defterine yazabilirsiniz.24 saat içerisinde 

mutlaka yayınlanmakta olup cevaplarda verilmektedir. 

 Sizleri okulumuz da görmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun… 
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