
1993 - 1994 öğretim yılında Türk 

Milli Eğitiminin ufuklarında yepyeni 

bir yapılanma ve ruhla doğan  

Mehmet Emin Resulzade Anadolu 

Lisesi, 483 öğrenci, 2 idareci ve 4

öğretmenle işe koyulmuştur. 

   Okulumuzun adı, 28 Mayıs 1918´de ilk Demokratik Türk 

Devleti olan Azerbaycan Cumhuriyeti´nin kurucusu, fikir ve 

devlet adamı Mehmet Emin Resulzade´den gelmektedir. 

   Okulumuz; yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve gayretli 

velilerimizden oluşan güç ve belirlenen ilkelerle, az 

zamanda çok şey başarmış, "Eğitimde Doruk" hedefini ilke 

edinilmiştir. 

2019-2020 yılında, 21 derslikte 9.sınıflar-5, 10.sınıflar- 5,

11.sınıflar- 7 12.sınıflar 4 şube olarak öğretim görmüştür.

Okulumuzda  kapalı spor salonu,  konferans salonu,  fen

laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, Z kütüphane, rehberlik

servisi, kız-erkek mescit, kantin, etüt salonu mevcuttur.

Tüm sınıflarımızda ergonomik tekli sıra, akıllı tahta, aktif 
internet bağlantısı bulunmaktadır. 

   Öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, 

öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğ-

rencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğren-

cilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, ma-

nevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu 

değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde 

gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve 

çocuk hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında far-

kındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sa-

natsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapıl-

maktadır. 2019-2020 yılında 21 kulüp faaliyet göstermiştir.

DERS DIŞI ETKİNLİKLERİMİZ, KULÜP ÇALIŞMALARI 

  Öğrenciler isterse haftalık tabldot yemek listesine adını 

yazdırıp 4 çeşit sulu yemek yiyebilir. Ya da kantindeki ha-

zır yiyecekleri tüketebilirler. 

    Her yıl mayıs ayının son cuması tüm öğrencilerimizin ve 

mezunlarımızın katıldığı, grupların sahne aldığı, öğrencile-

rin yeteneklerini sergilediği “Sevgi Günü” gerçekleştirilmek-

tedir.   

     http://mehmeteminresulzadeal.meb.k12.tr/ adresi res-

mi internet sitemizdir. Okulumuzda gerçekleştirilen aktivi-

teler, okulla ilgili gelişmeler ve öğrencilerimizin başarıları, 

“Haberler” kısmında güncel olarak  kamuoyuyla paylaşıl-

maktadır. Öğrenci ve velilerimiz, eğitim ve öğretim faali-

yetlerine ilişkin önemli duyuruları ise internet sitemizdeki 

“Duyurular” bölümünden takip edebilmektedir. 

YIL ANKARA 

SIRASI 

KONTEN-

JAN 

YÜZDELİK

DİLİMİ

TABAN 

PUAN 

2019 3 150  2,29 467,201

VİZYONUMUZ- MİSYONUMUZ

YEMEKHANE 

İNTERNET SAYFAMIZ 

FİZİKİ DURUM 

OKULUMUZ TARİHÇESİ 

ANKARA ANADOLU LİSELERİ ARASINDAKİ SIRAMIZ 

GELENEKSEL “SEVGİ” GÜNÜMÜZ 

    ARADIĞINIZ OKULUZ; 
“Öğretmen, öğrenci ve veli, Biz büyük bir aileyiz.”

Vizyon: Okulumuzu gelecek 5 yıl içerisinde örnek yurttaş 
yetiştiren, yükseköğretime yerleştirmede ilk 10 içerisinde 
yer alan bir marka Anadolu Lisesi haline getirmek.

Misyon: T.C. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği görev 
çerçevesinde bize emanet edilen gençleri öncelikle nitelikli 
iş gücü yetiştiren fakültelere getirmek ve iyi bir yurttaş 
olarak yetişmelerini sağlamak.



Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Servisi 

BAŞARISINI 

KANITLAMIŞ 

KİŞİSEL 

GELİŞİMİ 

DESTEKLEYEN 

TEKNOLOJİK 

SOSYAL 

SORUMLULUK 

BİLİNCİNE 

SAHİP 

ULUSAL VE 
ULUSLARARASI 
PROJELERE 
ÖNEM VEREN

Ulaşım :Evden okula, okuldan eve ulaşım hizmeti, 

öğrenci taşıma şirketleri tarafından karşılanmaktadır. 

Ayrıca  Okulumuza, Kızılay ve Ulus semtlerinden 132 

numaralı otobüs, Kızılay Güvenpark´tan Çukurambar 

dolmuşları  ile  ulaşmak mümkündür. Ayrıca okulumuz 

Kızılay– Çayyolu metrosu Söğütözü durağına 5 dakikalık 

yürüme mesafesindedir.   

MEHMET EMİN RESULZADE 
ANADOLU LİSESİ 

Okul Tanıtım El Broşürü 

2020

  sevgi KÖSE( Rehber öğretmen) 

Kız ve erkek öğrenciler

TİŞÖRT : Özel tasarım tişört

PANTOLON     : Siyah kanvas pantolon 

SWEATSHİRT : Özel tasarım sweatshirt

  Farklı tasarım ve 
renk seçeneklerimiz 
mevcuttur. Ayrıntılı 
bilgiyi okulumuzun 
İnternet sitesinde 

bulabilirsiniz.

   Adres: Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 

Öğretmenler Cad.No: 4 Çukurambar / Ankara  

Tel: +90 312 285 55 45   Fax: 0 312  285 52 62 

ÖĞENCİLERİMİZ TARAFINDAN BELİRLENEN

OKUL KIYAFETİMİZ 

Ders saati Ders başlangıç Ders bitiş 

1 08.00 8.40 
2 08.50 09.30 
3 09.40 10.20 
4 10.30 11.10 
5 11.20 12.00 

ÖĞLE ARASI  12,00-12,45 
6 12.45 13.25 
7 13.35 14.15 
8 14.25 15.05 

OKULUN GİRİŞ– ÇIKIŞ SAATLERİ 




