
KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ 

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Servis Hizmeti Fiyat Listesi 

 Servis ücreti Ankara valiliği ilan edeceği tarife üzerinden hesaplanır, velilerimiz yıllık 

sözleşmelerini ilgili firma ile imza altına alırlar. 

 Kurumumuzun servisle ilgili tüm sorumluluğu, iyi bir firma ile anlaşmak ve denetimlerini 

düzenli bir şekilde yapmaktır. 

KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ  

2020-21Eğitim-Öğretim Yılı Yemek Hizmeti Fiyat Listesi 

Yemek ücreti aylık olarak hesaplanır, ilgili aydaki gün sayısı ile bir öğün ücreti ile 
çarpılarak hesaplanır. 

 Bir öğün ücreti:       17,50 TL. 

 Yıllık ücret:         3.272,50 TL. (187 iş günü) 

 

 

KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ 

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Kıyafetleri Fiyat Listesi 

İki adet lakost, bir adet kapişonlu sweet 250 TL. 

 

 

KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ 

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Yayınlar Fiyat Listesi 

9 ve 10. Sınıflar 1000 TL. 

11. Sınıflar  1250 TL. 

12. Sınıflar 1500 TL. 

 

 

 

 



KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ  

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Hizmet Standartları 

 Sınıflarımız 18 kişiliktir. 

 Dersler sabah 09:00’da başlar, 16:10’a kadar devam eder. 

 Her sınıf düzeyinde haftalık 40 saat ders verilir. 

 Alanında çok iyi, uzman öğretmen kadrosuyla çalışırız. Öğretmen verimliliği bizim 

için değerlidir. 

 Her bir öğrenci ile yakın iletişim kurarız, yakın takip ederiz. 

 Yoğun bir ölçme-değerlendirme takvimi uygularız. 

 Gün içinde öğrencilerimizin veli izni olmadan okul yerleşkesi dışına çıkmasına 

müsaade edilmez. 

 Güvenlik, disiplin, temizlik, verimlilik, adalet, yakın iletişim, şeffaflık ve 

demokratik kültür anlayışı temel ilkelerimizdir. 

 Eyotek uygulaması ile velimize öğrencimizin her hareketi iletilir; 

 Devam-Devamsızlık-Geç gelme, 

 Ödev verilme-Ödev konusu-Ödev kontrol sonucu, 

 Sınav tarihleri-Öğrencinin aldığı notlar, 

 Öğretmen görüşleri, 

 Rehberlik servisi görüşleri, 

 Proje-Performans ödevleri 

 Güvenilir ve sağlıklı bir ortamda yemekhane ve kantin hizmeti sunarız. 

 Eğitim faaliyetlerimiz; 

 9 ve 10. Sınıflarda: 

 “Yaparak-Yaşayarak Öğren” cümlesi, genel anlayışımızı ifade eder. 

 Anadili hatasız kullanma becerisi kazandırılır. 

 Yoğun ve etkili bir yabancı dil eğitim programı uygulanır. 

 Ortaokuldan getirdiği akademik eksikler giderilir. 

 Haftalık 40 (kırk) saatlik ders uygulanır. 

 Günlük olarak hazırlanan soru çözüm föyleri, her akşam öğrencilerimize ev 

ödevi olarak dağıtılır. 

 Her öğrencimiz iki adet danışmanla takip edilir; Psikolojik danışman ve 

Akademik danışman.  

 Bir müzik aleti ile tanışır, kullanmayı başarır. Hayata sanatsal bir bakış 

kazanır. 

 Bir spor dalıyla tanışır, yapmayı öğrenir. Sporun hayatın 

vazgeçilmezlerinden olduğunu fark eder. 

 Edebiyat zümremizin belirlediği bir kitap listesini etkili bir şekilde okur. 

 Aylık tarama sınavları ile ölçme-değerlendirme çalışmaları yürütülür. 

 Gezi ve yarışmalarla hayatı tanır, kendini ifade etme şansı bulur. 

 Etüt çalışmalarıyla öğrencilerimiz akademik olarak desteklenir. 



 

 11 ve 12. Sınıflarda: “Bu dönem üniversite hazırlık dönemidir” cümlesi, genel 

anlayışımızı ifade eder. 

 11. Sınıflarda 9 ve 10. Sınıfları tekrarını yaparak TYT konularını bitiririz. 

 Ayrıca 11. Sınıf müfredatı ile AYT konularında ilerleriz. 

 Haftalık 40 (kırk) saatlik ders uygulanır.  

 12. Sınıflarda hem TYT, hem de AYT’nin tüm konuları bitirilir. 

 Haftalık tarama sınavları, sene boyunca en az 80 (seksen) deneme olmak 

üzere tamamlanır. 

 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize her günün sekizinci saatinde günlük olarak 

hazırlanan soru föyleri dağıtılır ve öğrencilerimizin soruları gözetmen 

eşliğinde çözmesi sağlanır. 

 Tamamen dershane veya özel öğretim kursu mantığı ile planlanan haftalık 

40 (kırk) saatlik ders yükünün tamamı üniversite hazırlığa yöneliktir. 

 Öğrencilerimiz, talepleri doğrultusunda hazırlanan çizelge ile adaletli bir 

şekilde etüt alabilir. 

 Her öğrencimiz iki adet danışmanla takip edilir; Psikolojik danışman ve 

Akademik danışman.  

 Ödev takibi ve etüt sistemiyle öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlarız. 

 

 

 

 

Sonuç olarak, Özel Elif Anadolu Lisesi, öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı, 

temiz ve korunaklı bir ortamda, bütün kötü alışkanlıklardan uzak, 

kendilerini gerçekten özel hissederek, uzman bir eğitimci kadrosuyla 

geleceklerini planlamaları, üniversite ve diğer sınavlarda başarılı olmaları, 

sosyal-dolu dolu bir lise dönemi geçirmeleri üzerine kurgulanmış butik bir 

kolejdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEÇİÖREN-ÖZEL ELİF ANADOLU LİSESİ 

2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Hizmeti Fiyat Listesi 

9. SINIFLAR 

TAM ÜCRET: 17.000 TL. 

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI SONUCU İNDİRİMİ: 

                              0,01-0,99 arası sıralama sonucuna % 100 burs uygulanır. 

                             1,00-1,99 arası sıralama sonucuna  % 75 burs ile    4.250 TL. 

                             2,00-2,99 arası sıralama sonucuna % 50 burs ile     8.500 TL. 

                             3,00-4,99 arası sıralama sonucuna % 30 burs ile   12.750 TL.  

Bu indirimler en fazla 10 (on) öğrenciye uygulanır. 

10-11-12. SINIFLAR 

TAM ÜCRET: 17.000 TL. 

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI SONUCU İNDİRİMİ: 

 0,01-0,99 arası sıralama sonucuna % 75 burs ile   4.250 TL. 

 1,00-1,99 arası sıralama sonucuna % 50 burs ile   8.500 TL. 

 2,00-4,99 arası sıralama sonucuna % 30 burs ile 11.900 TL. 

 5,00-7,99 arası sıralama sonucuna % 25 burs ile 12.750 TL. 

Bu indirimler her sınıf seviyesinde en fazla üçer öğrenciye 

uygulanır. 

BURSLULUK SINAVI (8-9 ŞUBAT 2020) 

                                  1.Olan öğrenciye % 100 Bursluluk oranı ile        0 TL. 

                                  2.Olan öğrenciye %  75 Bursluluk oranı ile  4.000 TL. 

                                  3.Olan öğrenciye %   50 Bursluluk oranı ile 8.000 TL. 

TAKVİME GÖRE KAYIT ÜCRETLERİ 

 17 Şubat-31 Mart 2020 tarihine kadar kayıt ücreti:   15,000 TL. 

 Nisan ayı boyunca kayıt ücreti:                                15,250 TL. 

 Mayıs ayı boyunca kayıt ücreti:                                15,500 TL. 

 Haziran ayı boyunca kayıt ücreti:                             15,750 TL. 

 Temmuz ayı boyunca kayıt ücreti                             16,000 TL. 

 Ağustos ayı boyunca kayıt ücreti:                             17,000 TL. 

KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KAYIT ÜCRETLERİ 

 Kayıt yenileyecek öğrencilerimize (iç kayıtlarımıza) kayıt takvimine göre 1.000 TL. indirim avantajı 

tanınır. 

 

 

 



 

DİĞER HUSUSLAR 

 Tahsilatlar Okul Taksit Sistemi ile yapılır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının çocuklarına % 4 ayrıca indirim uygulanır. 

 Diğer kardeşler için % 4 indirim uygulanır. (Bu indirimlerden sadece bir tanesi kullanılır.) 

 Peşin ödemelerde % 8 indirim uygulanır. Bu indirim oranı burslu veya liselere geçiş sınavı 

sonucuna göre yapılan indirimli kayıtlarda uygulanmaz. 

 5 taksitli ödemelerde % 4 indirim uygulanır. (Ödemenin 2020 yılında bitmesi esastır.)           

Bu indirim oranı burslu veya liselere geçiş sınavı sonucuna göre yapılan indirimli kayıtlarda 

uygulanmaz. 

 Yukarıda çizelgede yazılı olan fiyatlara yayın ve kitap ücreti dahil değildir. Öğretmenlerin 

kullanacağı yardımcı kitaplarla ilgili okulumuz, kendisine tanınan tüm indirim oranlarından 

velilerinin de faydalanmasını sağlar. 

 

GÜÇLÜ EKİP EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI LTD. ŞTİ 

YÖNETİM KURULU 

 


