
 

ANKARA LİSESİ OKUL TANITIMI 

 

 

Tarihçesi 

Ankara Lisesi,  Atatürk’ ün isteği üzerine,  ‘’Ankara Kız Lisesi’’ adı ile 11 Ekim 

1923’te Hacı Bayram Mahallesi’nde bulunan bir evde 79 öğrencisiyle eğitim-öğretime 

başlamıştır. Okulumuz, 1976 yılına kadar “Kız Lisesi” olarak hizmet vermiştir. 1976 yılından 

itibaren karma eğitime geçmiş ve Ankara Lisesi adını almıştır. 1976-2005 yılları arasında 

“Genel Lise” , 2005-2018 yılları arasında “Anadolu Lisesi” statüsünde eğitim veren okulumuz 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10/04/2018 tarihinde ‘’Merkezi Sınavla Öğrenci Alan 

Ortaöğretim Kurumu’’ olarak belirlenmiştir. 

Adres Ve Ulaşım Bilgileri 

Ankara İli Altındağ İlçesi Hacettepe Mah. Türkocağı Sok. No:1 adresindeki 

okulumuz, Opera da bulunmaktadır. Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Türk Tarih 

Kurumu yanında, Namazgâh Tepesi olarak adlandırılan kültür adasında yer almaktadır. 

Ankara’nın her yerinden okulumuza kolayca ulaşım sağlanmaktadır. 



Kontenjan ve Puan Bilgileri 

2021 yılı için kontenjanımız beş sınıf (150 kişi) tır. Bir önceki yıl (2020) yerleştirme 

başarı sıramız %3,27 ile %6,69’luk dilim arasındadır. 

 

 

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında Okulumuz 

Okulumuzun YKS sonucuna göre üniversiteye öğrenci yerleştirme oranı (son üç yılın 

ortalaması)  %41’dir.  

Sayısal puan türünde ilk 50 binde 6, ilk 100 binde 15, ilk 200 binde 52;  

Eşit Ağırlık puan türünde ilk 10 binde 2, ilk 50 binde 8, ilk 100 binde 16, ilk 200 binde 

44,  

Yabancı Dil puan türünde ilk 10 binde 13, ilk 20 binde 17, ilk 50 binde 21 (sınava 

giren öğrencilerin tamamı) öğrenci bulunmaktadır.  

Öğrencilerimiz sağlık bilimleri, mühendislik, hukuk, psikoloji/rehberlik psikolojik 

danışmanlık ve yabancı dil eğitimi ve edebiyatı bölümlerini tercih etmektedirler. 

 

Fiziksel Donanım 

Okulumuzda 20 derslik, Biyoloji/ Fizik /Kimya Laboratuarları, Resim Sınıfı (iki adet), 

Müzik Sınıfı, Spor Salonu, Konferans, Kütüphane, Yemekhane, Toplantı Salonu 

bulunmaktadır. 



Sınıflar

 

Koridor

 



Kütüphane

 

Konferans Salonu – Çok Amaçlı Salon

 



Görsel Sanatlar ve Resim Atölyesi - 1

 

Görsel Sanatlar ve Resim Atölyesi - 2

 



Müzik Sınıfı

 

Bilişim Teknolojileri Sınıfı

 

 



Akademik Yaşantı 

Öğrencilerimiz on birinci sınıfa geçerken akademik başarılarını, mesleki ilgi ve 

değerlerini göz önüne alarak, öğretmenlerinin rehberliğinde ders seçimi yapmaktadır. Ders 

seçerken meslek/üniversite/bölüm ve puan türü ilişkisi kurulmaktadır. Öğrencilerimizin isteği 

doğrultusunda sayısal-eşit ağırlık-yabancı dil sınıfları oluşturulabilmektedir. 

Birinci yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil öğrencinin isteği doğrultusunda 

Almanca veya Fransızca dır. 

Tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuzun 47 öğretmeni 

mevcuttur ve öğretmen ihtiyacının bulunmamaktadır.  

Okulumuzda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çalışmaları düzenli olarak yürütülmektedir. 

Bilimsel etkinliklerin yanında sanatsal etkinliklere; ilçe, il ve ulusal düzeyde düzenlenen proje 

ve yarışmalara katılım sağlanmaktadır. 

 

Sosyal-Kültürel-Sportif Faaliyetler 

Okulumuzda kapalı spor salonu bulunmakta olup basketbol, voleybol, hentbol, salon 

futbolu(futsal) vb spor dallarında çalışmalar yürütülmektedir.  



 

İstekli öğrencilerimiz ilgileri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlere 

katılmaktadır. Okulumuz, 2020 Basketbol Genç Erkek A Kategorisinde Ankara 3.sü olmuş, 

Basketbol takımımız, Afyon’ da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda ilçemizi, ilimizi ve 

okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

 



 

 

İl Eğitim Tarihi Müzesi 

Okulumuz içerisinde yer alan ’Ankara İl Eğitim Tarihi Müzesi’’ 2017 tarihinden 

itibaren müze severlerin ziyaretine açılmıştır. Müzemizde, İlimiz eğitim tarihine ait çeşitli 

eserler sergilenmektedir. 

 

 



Mezuniyet 

 

 

Yıl içerisinde yapılan tüm etkinliklere ait 

görseller ve bilgiler okulumuz web sitesinde ve 

okulumuz dergisi TURKUAZ e- Dergide 

görülebilir. 


