
ÇOCUĞU ANADOLU LİSESİNE YERLEŞECEK SAYIN VELİLER, TERCİH YAPACAK OLAN SEVGİLİ GENÇLER! 

TEOG sınavı sonuçları açıklandı. Düşük puan alan da yüksek puan alanda bizim çocuğumuz. Bu 

puanlar elbette bir çalışma ve emek sonucunda elde edildi. Fakat herkesin hak ettiği puanı aldığı 

söylenemez. Çocuğun o günkü performansı, dikkati veya dikkatsizliği sonucunda bu puanlara ulaşıldı. 

Sayın VELİLER; 

 Siz artık bundan sonra lise hayatında bu çocuklara yardımcı olmalısınız. Hangi liseyi niçin tercih 

etmeniz konusunda araştırma yapmanız önemlidir. Okulları tercih ederken kulaktan dolma bilgiler yerine 

bizzat o okullara giderek görüşmenizi ve bu değerlendirmeler sonucunda tercihte bulunmanızı tavsiye 

ederim. 

Okulumuz FARABİ ANADOLU LİSESİ’nin hangi sebeplerle tercih edebileceği konusunda size şunları ifade 

etmek istiyorum. 

 Okul güvenliği bakımından okul girişinde Güvenlik Elemanımız bulunmaktadır. Öğle saatlerinde 
öğrencilerimiz dışarı çıkarılmamaktadır. Ancak evi yakın olan ve öğle yemeğini evinde yemek isteyen 
öğrencilere, veli isteği doğrultusunda çıkış kartı verilmektedir. Ayrıca Okul Polisimiz bulunmaktadır. 

 Sınıf mevcutlarımız 34 kişidir. 
 Öğretmen kadromuz deneyimlidir. Boş kadromuz ve boş geçen derslerimiz bulunmamaktadır. 
 Sportif ve sosyal faaliyetler yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Okulumuz Voleybol ve Futbol 

takımlarımız her yıl ilçe müsabakalarında derece almaktadır. Ayrıca Okulumuzda Resim , Müzik 
,Satranç kursları açılmaktadır. 

 Öğrenci kıyafeti konusunda velilerden aldığımız talepler doğrultusunda kıyafet standardı 
belirlenmektedir. 

 Yazılı sınavlarımız Kelebek Sistemi olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin bireysel başarıları 
ön plana çıkmaktadır. 

 Mevcut okul servislerimiz Etlik, Aşağıeğlence, Şentepe, Esertepe, Ufuktepe, Aktepe, Pamuklar, 
Kuşcağız, Aydınlıkevler, Subayevleri, Ziraat Mahallesi ,Varlık Mahallesi ,Yenimahalle, Demetevler, 
Şentepe mahallerinden öğrenci almaktadır. Öğrencilerin geleceği adresler dikkate alınarak velilerin 
istekleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

 Öğrencilerin ve velilerin istekleri doğrultusunda 2015-2016 öğretim yılında her sınıf seviyesinde 
Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmıştır. Bu kurlarda deneyimli öğretmenlerimiz çalışmıştır. Yeni 
eğitim öğretim yılında bu kurların açılması planlanmaktadır. 

 Okulda eğitimdeki başarı disiplinden geçmektedir. Bu konuda Farabi Anadolu Lisesi’nin büyük bir 
değişime uğradığını ifade etmek istiyorum. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bu değişim 
hareketimizin devam edeceğine inanıyorum. 

 Okulumuzda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını görebilecek kapasiteye ve personele sahip, sağlık ve 
hijyenin ön plana çıktığı bir kantin mevcuttur. Ayrıca fiyat ve çevre koşulları normal sınırlardadır. 

 Sosyal alanlar bakımından Kütüphane, Çok Amaçlı Salon, Veli Görüşme odası, Kantin, Mescid 
bulunmaktadır. Spor salonu için gerekli girişimler yapılmıştır. İnşallah yakın bir zamanda Konferans 
Salonu ve Spor salonu kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. 

 Okulumuz Dış cephe yalıtımı 2014-2015 eğitim öğretim yılında tamamlanmıştır. Okulumuz Fiziki 
şartlarının iyileştirilme çalışmaları devam etmektedir. 
 

Tüm öğrencilerimizin huzur duyacağı, başarılı olacağı, bir okula kavuşmasını temenni 
ediyorum. 

             Salih DEMİRAY 

 OKUL MÜDÜRÜ 

 



FARABİ ANADOLU LİSESİ OKUL BAŞARILARI 

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı Okullararası Atletizm yarışmasında Türkiye birinciliği 

2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Kızlar Masa tenisi Şampiyonası’nda Türkiye ikinciliği 

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kızlar Voleybol Ankara birincisi 

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Halterde Türkiye ikinciliği 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ankara Şiir Okuma Olimpiyatı’nda Ankara ikinciliği 

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Şiir Yazma Yarışması’nda Keçiören birincisi 

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Kızlar Voleybol Keçiören birincisi 

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında basketbol turnuvasında Keçiören birincisi 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Erkek Halter Müsabakalarında Ankara-Türkiye Şampiyonluğu 

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi Keçiören ikincisi 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kızlar Voleybol Keçiören birincisi 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Futsal Keçiören birincisi 


