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BAŞLARKEN 

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı'nın iki yıl öncesi kuruluşu sı
rasında mezunlarımızın ve halen lisede öğrenim gören üç binin üze
rindeki gencin birlik ve beraberliğini pekiştirmek, anılarını yaşatmak 

üzere bir dergi çıkarılması fikri, Vakıf'la birlikte doğmuştu. 

Bu hususta deneyimi olmayan bizlerin böyle bir konuya girme ce
saretini sizlerin hoş görüşünüzde bularak, ilk sayımızı yayırılamış bu
lunuyoruz. 

Şimdilik, yılda üç defa yayınlamayı düşündüğümüz bültenimizin, 
ilerde daha sık ve daha ilgi çekici çıkacağına inanıyoruz. Bunun için 
Değerli Hocalarımızın ve bütün Ankara Atatürk LiseWerin şiir, resim, 
anı, karikatür fıkra ve yazılarını bekliyoruz. 

Bir asırdan fazla bir zamandır, her yıl yüzlerce mezun veren Lise
mizin mezunlarını birbirleriyle tanıştırmak üzere, halen nerede ve ne 
işle meşgul olduklarını bildirmeleriİıi ve dergimizin bir sayfasını bu 
konuya ayıracağımızı ve cevaplamanızı beklediğimizi bilgilerinize 
sunarız. 

Ulu Önder Atatürk'ün adına layık bir lise olmak, Milli eğitimimi
ze bir nebze de olsa katkıda bulurırnak üzere hep beraber olalım. 

Saygı ve Sevgilerimizle ... 
VAKIF YÖNETİM KURULU 

• 
Yönetim Kurulumuz Ata'nın Huzurunda 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ EGİTİM VAKFI 
Vakıflar kişilerin taşınır veya 

taşınmaz mallarını, hiç bir etki al
tında kalmadan, kendi iradeleriyle, 
şahsi mülkiyetlerinden çıkarıp, yi
ne kendileri tarafından şartları ve 
nitelikleri belirtilen hizmetlerin ye
rine getirilmesi için, daimi olarak 
kurulmuş örgütlerdir. Hükmi şah
siyet sahibidirler. Kültür ve Sanat 
yaşamımızın gelişmesinde katkıla

rı olur. Fertler arasında yardım ve 
dayanışma sağlarlar. Sosyal adaletin 
gerçekleştirilmesine çalışırlar. Mü
tevellileri tarafından veya resmi se
netlerinde yazılı usul uyarınca 
yöneltilirler. 

Osmanlı İmparatorluğu döne
minde, Devletin Kamu alanındaki 
görevini hafifletmek için Vakıf yo
luna baş vurulurdu. Dünyanın hiç
bir milletinde Vakıflar, Türk 
toplumundaki kadar yaygın ve ya
rarlı olmamıştır. Yurdumuzdaki 
pek çok eser ve abideler hep Vakıf 
kanalıyla yapılmıştır. 

İmparatorluk çökünce Vakıfla
rın yerini, dernekler almaya başla
dı. Hayır işleriyle uğraşmak üzere, 
yirmi beş binden fazla demek 
kuruldu. 

1967 yılında çıkanılan bu Ka
nun, Vakıf Müessesesini canlandır
dı. O tarihten sonra elliyi aşkın 
Vakıf kuruldu. 

İşte !Ankara Atatürk Lisesi Eği
tim Vakfıl bunlardan biridir. 

Bir kaç ay evvel kuruculardan 
Sayın Erol Üçer, ziyaretime geldi. 
Vakfın geçmişini anlattı. Beni de 
aralarına aldılar. (Ne ilgisi var 1) di
yeceksiniz. Anlatayım: 

Eskiden okullarda arapça da 
okuturlardı. İstanbul Erkek Lisesi'
nde bu dersin hocası ESSEYİT SA
LİH EFENDİ adında, muhterem bir 
zattı . Biz de bu mektepte okuyor· 
duk. Onuncu sınıfa gelmiştik. Ders 
yılı yeni başlamıştı. Bir gün Salih 
Hoca sınıfa geldi. Yerine oturmasıy
la kalkması bir oldu. Sandalyasına 
iğne koymuşlar. Arandı, tarandı, ko· 
yan bulunamadı. Bizi ağız birliği edi
yor ve yapanı saklıyor sandılar. 
Bütün sınıfı hep birden kovdular. İki 
buçuk ay aylak gezdik. Bir türlü tas
dikname alamadık. 

Onuncu sınıfa kadar gelmiş el
liyi aşkın öğrencinin haline acımış 
olacaklar ki, sonradan af çıkardılar, 
öğrenimimize İstanbul Vilayeti dı
şında devam etmek kaydıyla başka 
okullara gitmemize izin verdiler . 
Bazı arkadaşlarla beraber ben de An
kara'ya geldim. Erkek Lisesi'ni bi
tirdim. Okulun adı sonradan değişti. 
Bugün ben (Ankara Atatürk Lisesi) 
mezunuyum. 

Okulumuzun Vakfı, öğrencileri
nin yunsever ve Türk toplumuna 
yararlı olarak yetişmelerini sağla
mak, fikri ve bedeni gelişmelerine 
yardımcı olmak, gerektiğinde onla
ra çeşitli burslar dağıtmak ... gibi 
amaçlarla kurulmuştur. 

Atatürk Lisesi'nde okuyanların 
ileri seviyede bir yabancı lisana sa
hip olmalarını sağlamak, araştırma 
ihtiyaçlarını kolaylaştırmak, oku
lun ders araç ve gereçlerinin tamam
lanmasına yardımcı olmak ... 
hedefleri arasındadır. 

Bu konuda bir anımı anlatma
ma izninizi rica edeceğim: 

"1956 yılında Bursa Valisiydim. 
Nasıl yöneltildiğini yerinde ve ay
rıntılarıyla incelemem üzere bizi 
Amerika'ya gönderdiler. Birleşik 

Devletler'in ondokuz Eyaletini gez
dik. Bu arada Dallas';ı da gittik. Kaldı
ğımız otelin ucuzluğu dikkatimi 
çekti. Nedenini sordum (Bu oteli 
Dallas Üniversitesi İşletiyor, kazanç 
amacı gütmüyor) dediler. Üniversite 
öğrencileri, yıllarca evvel buraya 
gelmişler; Bir Vakıf kurmuşlar, ha
yata atıldıkları zaman ister maaşa 
bağlansın, ister serbest çalışsırılar, 
kazançlarının iki aylık tutarını, fey
zaldıkları okula bağışlamayı yüklen
mişler. Otel, bu paralarla yapılmış 
Vakıf hala devam ediyormuş. Gelir
ler, bugün işletme sermayesi olarak 
kullanılıyormuş. Ucuzluk oradan 
geliyormuş. Otele yalnız aynı Üni
versiteyle ilgili olarak ve Eyalet'in 
gönderdiği misafirler kabul olunu
yormuş." 

Bizim Vakfımız da zaman za
man okulumuzun eski mezunlarıy
la, yeni öğretmen ve öğrencilerini 
biraraya getiriyor, sergiler, konfe
ranslar, geziler, yıl dönümleri dü
zenliyor. İki grup arasında sosyal 
ilişkiler yaratılmasına yardımcı olu
yor. Günün birinde Dallas Üniver
sitesi'nin imkanlarıyla ve 
zihniyetiyle bezeneceğine kesin göz
le bakıyorum. 

IArıkara Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı) olumlu ve hayırlı bir girişim
dir. Kısa zamanda çok iş gördü. Me
zunlar arasında Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sayın Alptemoçin gibi bu· 
gün yüksek görev sahibi şahsiyetler, 
öğretmen ve öğrencileri arasında de
ğerli ve yetenekli kişiler var. Vak
fın geleceği her bakımdan açık ve 
parlak görünüyor. 

Sayın Erol Üçer başta olmak 
üzere kurulmasına ön ayak olanla
n içtenlikle kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum. 

İHSAN SABRİ ÇAGLAYANGİL 
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BÜLTENİ 

VAKIF - OKUL İŞBİRLİGİ 
Günümüzden bir asır önce, va

tan evlatlarını ilmin ışığında yetiştirip 
yükseltmek, onlara milli ülküler ve 
köklü bir terbiye verebilmek amacıyla 
Anadolu'nun bağrında hizmete açı
lan Atatürk Lisesinin çok muhterem 
mezunları. 

Cumhuriyet Dönemi öncesi (Taş 
Mektep) ismiyle tanınan ve 10 ekim 
1940 senesinde bugünkü binalarına 
taşınan okulumuz; ismini aldığı bü
yük ve eşsiz insan Atatürk'ün "Ha
yatta en hakiki mürşid ilimdir." 
sözlerini bütün eğitim ve öğretim ça
lışmalarında tek kılavuz olarak kabul 
etmiş, O'nun ilke ve inkilaplarının ışı
ğı altında, her alanda başarıya ula
şabilmek ve daha ileriye gidebilmek 
için bütün gücüyle çalışmış, Devleti
mize ve Milletimize hizmet edebilme 
yarışında dur-durak bilmemiştir. 

Türk Milli Eğitiminde Kuvayı Milli 
ruhunu yaşatan ve muhafaza eden 
okulumuza aziz ismini hediye eden 
Ulu Önder Atatürk; Milli Mücadele yıl
larında gazilik ve şehitlik mertebesi
ne yü'kselen öğretmen ve 
öğrencilerimizin hatırasına izafeten 
okulumuza ay yıldızlı sancağımızı 

emanet etmiştir. Bu kutsal emanet 
yıllardır okulumuz için bir gurur ve şe
ref kaynağı olmuştur. 

Osmanlı Devleti zamanında top
rağın derinliklerine kök salan bu asır
lık çınar Cumhuriyet Döneminde 
filizlenip gelişmiş, Atatürk ilke ve in
kilaplarının verdiği hızla da göklere 
yükselip yayılmıştır . Bu Ulu çınarın 
kökleri milletimiz, gövdesi devletimiz, 
dalları öğretmenlerimiz, yaprakları 

ise öğrencilerimizdir. 

Bir asırı aşkın süredir, kökleri
mizden aldığımız güçle, dimdik gök
lere yükselerek, yüzlerce dalımızın 
ucunda binlerce yaprağımızı yeşert

tik. Onları gönüllerinde insan sevgi
si yüreklerinde hizmet hevesi, 
beyinlerinde ilmin cevheri dolu ola
rak memleket rüzgarlarının önüne 

"' . . 
DERNEGIMIZ 

kattık. Dudaklarında vatan türküleri, 
ellerinde medeniyet meşalesi ile yur
dun her köşesine dağıttık. 

Yüz yıldır bu çınarın suyuyla 
beslenip büyüyen ve günü gelince ol
gunlaşıp dallarından savrulan yap
raklarımız, yani mezunlarımız; Türk 
Milletinin siyasi, iktisadi, sosyal ve 
kültürel hayatında çok önemli mev
kilere gelmişler, asil milletimizin çağ
daş medeniyet seviyesine 
yükselmesinde unutulmaz hizmetler
de bulunmuşlar ve hala du bulun
maktadırlar. 

Ne mutlu _ki, yıllard ı r memleket 
ve millet hizmetinde koşan siz değerl i 

mezunlarımız, bugün bağrından çık
tıkları okullarına hizmet etme yarışı
na girmişlerdir . Kurdukları Atatürk 
Lisesi Eğitim Vakfı ile yüz yıllık çına
ra destek olma ve onu geliştirme gay
reti içindedirler. Yılların bünyesinde 
meydana getirdiği yıpranmaları onar
ma, eksikliklerini giderme eğitim ve 
"öğretim kalitesinin üst düzeye çıkart
ma mevcut öğrenci yavrularımıza 
maddi ve manevi destek olma çalış
maları, kısaca kendilerini yetiştirip 

mezun eden Atatürk Lisesinin her 
türlü meselelerine sahip çıkmaları 
bizlere gurur ve ümit vermektedir. 

Sayın ALEV mensuplarını, bu 
takdire şayan hizmetlerinden dolayı 
tebrik eder, çalışmalarında başarılar 
diler, gayretlerinin ve heyecanlarının 
ilelebed devam etmesini temenni 
ederim. 

Türk Milli Eğitiminde şanlı bir 
mazisi ve mümtaz bir yeri olan, yüz
yıllık bu gurur abidemjzin kuruluşun
da ve günümüze kadarki 
gelişmesinde hizmeti geçen herkese 
teşekkür eder, ebedi aleme göç ede
rek aramızdan ayrılmış olanları da bir 
kere daha rahmetle anar, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunarım. 

AYHAN ÇELEN 
Atatürk Lisesi Müdürü 

BİR LOKALE KAVUŞTU 

Kardeş kuruluşumuz Ankara Atatürk Lisesini Bitirenler Derneği 
yeni bir Dernek binası satın aldı. Lokalin adresi Cemal Gürsel Caddesi 
No. 98/27 Cebeci'dir. Lokalimiz günün önemli bölümü mezunlarımı
zın hizmetine açıktır. 

V AKFIMizIN· 
İKİNCİ GENEL KURULU 

YAPILDI 

İkinci Çalışma dönemini tamamlayan Vakfımızın Genel Kurulu 31 
Ocak 1988 tarihinde GAMA-GÜRİŞ İş Merkezi Toplantı Salonunda ye
terli çoğunluk sağlanmak suretiyle gerçekleştirildi. Genel Kurula su
nulan çalışma raporunda Vakfırruzın geçen yıl içinde bulunduğu 
faaliyetler özetle şöyle: 

Okulumuzun maddi olanakları kısıtlı 95 öğrencisine ve yüksek öğ
renim yapan 16 mezunumuza burs verildi. Burs tutarları, 1988 yılı ba
şından itibaren yüzde otuz beş oranında artırıldı. 

Okul içinde müdürlükçe gösterilen bir alan onarılarak spor salonu 
halinde getirildi. Bu salonda bir antrenör gözetiminde masa tenisi faa
liyetleri başlatıldı. Bu salona il adet masa tenisi masası , yeteri kadar 
tenis topu vakıf tarafından temin edildi ve öğrencilerin antreman 
sonrası kullanmaları için sıcak su ve duş kabinleri yaptırıldı. Bu i ş için 
10 milyon Türk Lirası Vakıf bütçesinden harcandı. 

Öğrencilerin müzik ve folklor çalışmalarını desteklemek ve bu alana 
özendirmek için gerekli olan müzik enstürmanları alındı. Müzik odası
nın boya ve badanası yaptırıldı. 12 kişilik bir folklor ekibinin bütün giy
sileri temin edildi. 

Okulumuzda, öncelikle yatılı sonra da orta kısmın kaldırılması için 
okul civarında uygun bir yerde yeni bir okul binası yaptırılması ve li
semizin tam gün eğitim yapan bir kolej statüsüne getirilmesi için araş
tırmalar ve temaslar geçtiğimiz çalışma döneminde sürdürüldü. 
Önümüzdeki dönemde sonuç almaya yönelik girişimlerde bulunuldu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Erol ÜÇER 

Genel Kurul sonucunda yeni seçilen Yönetim Kurulu EROL ÜÇER, 
ABDÜLHALİM ÖZKAYNAK, BURHANETTİN BALKANoGLU, RAHMİ 
MAGAT, ERGÜN AKTAY, DR. AYDIN ÇE!,.İK, MEHMET NAZİF GÜ
NAL, NEJAT BAKIRCI, ÜSTÜN BENADAM'dan oluştu. Yönetim ·Ku
rulu yaptığı bölüşümünde Başkanlığa Erol Üçer , Başkan Yardımcılık
larına Abdülhalim Özkaynak ve Mehmet Nazif Günal, Genel 
Sekreterliğe H. Rahmi Mağat seçilmi&lerdir. 

• 

• 
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FAALİYETLER 

VAKFIMIZ BÜNYESİNDE 
BURS KLÜBÜ KURULDU 

Vakfımız üçüncü çalışma döneminde lisemizde okuyan öğrencile
re ve mezunlarımıza yönelik yeni bir uygulama başlattı. 

Maddi olanakları yetersiz olan gençlerimize burs vermek yoluyla 
onların öğrenim hayatlarına katkıda bulunmak üzere bir BURS KLÜ
BÜ kuruldu. BURS KLÜBÜ konusunda ALEV Yönetim Kurulu Başka
nı Sayın Erol Üçer şunları söyledi. "Orta okul öğrencileri için ayda 7500 
TL, Lise öğrencileri için ayda 10.000 TL, Yüksek okul öğrencileri için 
ise ayda 20.000 TL. burs verilmesi uygun görütdü. Bu tespit edilen ra
kamlar asgari miktarlardır. Üyelerimiz isterlerse daha yüksek rakam
larda burs verebilirler. Klübe üye olmak isteyenlerin, tespit ettikleri 
burs tutarını YAPI KREDİ BANKASI KIZILAY ŞUBESİ: 920164, VA
KIFLAR BANKASI MERKEZ ŞB: 40049 No.lu hesaba yatırmaları daha 
sonra makbuz fotokopisini veya giriş formunu Vakfımıza gönderme
leri , üye olabilmeleri için yeterlidir . BURS KLÜBÜ'ne 1.000.000,-TL. 
ve daha üstü tutarlarda bağış yapıldığı zaman, O· kişi adına veya o kişi
nin göstereceği bir kişi adına, bir fon oluşturulabilmekte ve bu şekil
dl' bağı;ıların uzun süre devamı sağlanabilmektedir. Hayırsever 

mezunlarımızın ve vatandaşlarımızın BURS KLUBÜ'ne katılmalarını 
bekliyoruz.·· 

Vakfımızın ikinci kuruluş yıldönümü Anadolu Klubü salonlarında 
düzenlenen bir kokteylle kutlanmıştır. 31 Ocak 1988 tarihinde düzen
lenen kokteyl toplantıda okulumuz mezunlarından olan Maliye Baka
nı Sn. A. Kurtcebe Alptemoçin ve Sn. İhsan Sabri Çağlayangil birer 
konuşma yaptılar. 

Okulumuz Emekli Öğretmenlerinden Fevziye Tansel 

VAKFIMIZIN DIŞA DÖNÜK FAALİYETLERİ 

Vakfımız 26 Aralık 1986 tarihinde birinci kuruluş yıldönümü kut
landı. Ankara Anadolu Klübünde düzenlenen bir kokteylde mezunları
mız biraraya geldiler eski okul günlerinin arulanru tazelediler. Kokteyle 
Sn. Maliye Bakanımız A. Kurtcebe Alptemoçin'de katıldılar. 

28 Şubat 1987 tarihinde mezunlarımızın geniş katılımıyla düzen
lenen balo çok renkli ve neşeli bir ortam içinde geçti. Ankara Dede
man Ot elinde yapılan baloya katılan davetliler, balonun geleneksellik 
kazanması dileğinde bulundular. 
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ANILAR ... 

YILLAR SONRA 

Yıllar çabuk geçiyor. 1943 
yılı, Anka·ra 'nın çeşitli Orta 
Okullarından mezun olan erkek 
öğrenciler, Sıhhıye'de eski ERKEK 
LİSESİ yerine yeni yapılan ATA
TÜRK LİSESİ'nde toplanıyoruz. Bir 
şans ve tesadüf olarak, mezun ol
duğum. 3. Orta Okul, Dil, Tarih 
Coğrafya Fakültesinin arkasında
ki şimdi İhtisas Hastahanesi'nin 
bulunduğu yerde olan eski ERKEK 
LİSESİ (Taş Mektep) idi. O zaman 
Ankara'nın eskiden kalmış üç bü
yük binası mevcuttu. Ankara Va
liliği, Ulus P.T.T.'nin yanındaki 
Sanat Okulu ve uzun süre ERKEK 
LİSESİ olarak kullanılan (Taş Mep
tep) herhalde Erkek Lisesi ruhu, o 
binadaki anılardan ve havadan 
bize geçti, belki de o havayı ATA: 
TÜRK LİSESİ'ne, 3. Orta Okuldan 
bizler getirdik. 

ilk yıl intibak dönemi olarak 
geçti. Görünüş ve otoritesin
den çekindiğimiz rahmetli Müdü
rümüz İhsan Üngüt'ü, 
öğretmenlerimizi, arkadaşlarımı
zı, zamanla daha iyi tanıdık, say
dık, sevdik. Yıllar sonra o günleri 
hala canlı ve tatlı birer anı olarak 
hatırlayabilmemiz o yılların üze
rimizd~ ne kadar derin izler bırak
tığını gosteriyor. 

' Okulda, Spor kolu, gezi kolu, 
müzik kolu, müsamere kolu, yar
dım kolu, izcilik kolu gibi çeşitli 
faaliyetler vardı. Değerli öğret
menlerimizin nezaretinde, hepi
miz bir veya birkaç kolda çalışır, 
gerçekten yararlı sonuçlar elde 
ederdik. 

Kimya Öğretmenimiz Mürüv
vet Hanım, derste öğrettiği konu
ları, daha iyi anlayabilmemiz için 
uygulamaları yerinde görmemiz 
gerektiğini belirtirdi. Ben gezi ko
l unda idim. 

Kimya'da (şeker) konusunu iş 
lemiştik. Zannediyorum bir arka
daşımızın ya babası ya da çok ya
kını Şeker Şirketi Genel Müdürü 
idi (Baha Bey) Kol arkadaşlarımla 
kendisine gittik, Durumu anlattık, 
bize Eskişehir Şeker Fabrikasına 
gidip gezebileceğimizi, misafirha
nede kalabileceğimizi söyledi, il-

Avukat Rahmi MAGAT 
Alev Genel Sekreteri 

gililere de gerekli talimatı verdi. O 
zaman trenlerde öğrencilere % 95 
tenzilat yapılıyordu. Galiba (5) TL. 
tren ücreti ve 5-10 TL. cep harçlı· 
ğı ile ara tatilinden yararlanarak 
bu geziyi gerçekleştirdik. Gerek 
görgü, bilgi, gerekse sosyal bakım
dan gezimiz çok yararlı olmuştu. 
Hatta Fabrika küspelerini değeı:
lendirmek için kurulan süt ve 
ürünleri tesislerini gezerken, Biyo
loji öğretmenlerinden birinin biz
zat öğrettiği hayvanlarla ilgili 
olarak, bizi gezdiren şahsa boğa
yı göstererek (bu.inek kaç kilo süt 
verir?) diye sormuş rehberimiz 
(hanım bu erkek erkek) diye cevap 
verince hepimiz kahkahadan kırıl
mış, Hocamız da mahcubiyetin
den kıpkırmızı olmuştu. Bu 
geziden çok memnun kalan öğret
menlerimizin ve arkadaşlarımızın 
ısrarı üzerine Zonguldak (Kömür) 
İstanbul (deri, cam, dokuma) İzmit 
(kağıt) gibi gezileri de gerçekleştir
miştik. Gerçekten okuduklarımızı 
canlı ve uygulamalı olarak görme
nin iyi yetişmemize çok katkısı ol
muştu. Ayrıca, bu geziler 
arkadaşlarımızın arasındaki sev
gi dostluk ve anlayışı geliştirmiş 
öğretmenler arasındaki yakınlık, 
tanıma ye güveni sağlamıştı. Bu 
gezilerimizde ve bütün tahsil ha
yatımızda bizlere yardımcı olan ve 
yetiştiren değerli öğretmenlerimiz
den ve sevgili .kardeşlerimizden 
kaybettiklerimizi rahmetle, hayat
ta olanları da saygı ve sevgi ile 
anıyoruz. 

Bugün feyz aldığımız, tatlı 
anılarla dolu olan (ki bunların 
hepsini anlatmaya kalksak her
halde birkaç kitap dolar)ATATÜRK 
LİSESİ'ne karşı olan minnet ve 
şükran borçlarımızın hiç olmazsa 
bir kısmını, ALEV Vakfı ile yerine 
getirmeye, Lisemizin daha iyi dü
zeye gelmesini sağlamağa çalışı
yoruz. Bu konuda da bizlere 
yardımcı olan lara ve olacaklara 
en sıcak duygularımızla, gönül
den teşekkürlerimizi sunuyor bü
tün öğrencilere başarılar, 
öğretmenlerimize sağlıklı ve mut
lu bir yaşam diliyoruz. 

ANKARA ATATÜRK LİSESİNİN 
TARİHÇESİ 

Türkiye·nin en eski liselerinden biri olan Ankara Atatürk 
Lisesinin teme li 18 Mayıs 1882 yılında şimdiki Yüksek İhtisas 
Hastanesinin bulunduğu yerde atılmış ve Lise 1886 yılıncla s 
yıllık İdacli halinde öğret ime başlamıştır. 

Ankara taşından gayet sağlam o larak yapılan hinanııı 
halk an·ısında ad ı (Taş Me ktepti.) 

Memleket imize çok değerli bilim. devlet. siycıs<'t. s<111<1t
çı ve işaclHınları yetişti ren bu irfan yuvasının ilk müclürü Per
tev Beyclir. Pertt>\' Beyden sonraki nıüclür Musa Kiızıııı 

Beyclir. 

Milli mücadelenin ilk yıllarında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hüküme-ti zamanında okul tatil edilerek. b ina Milli Müda
faaya tahsis ed ilmiştir. 

1940 yı lına kadar Ankara Erkek Lisesi adı altıncl<~ öğre
tim yapılan bu taş b ina. dar gelmeye başlayınca. Sıhhiye·cıe 

3 milyon TL'ye yaptırılan bugünkü yeni ve modern binaya 
taşınılarak. Atatürk Lisesi adı altında ögretime devam edil
miştir. Yc·ni binanın ilk müclürü İhsan üngüt Bt>yclir. 

-'!-.. 

CAHİT ETİKAN'IN ALBÜMÜNDEN 

1943 - ADANA ŞEHİR STADI 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ - ADANA LİSELER KARMASI MAÇI (2-2) 
1- ATATÜRK LİSESİ İLK MÜDÜRÜ SAYIN İHSAN ÜNGÜT 
2 - ATATÜRK LİSESİ İLK BEDEN EGİ. HOCASI 

SAYIN MAHMUT IŞITMAN 

1945 - OKUL FUTBOL TAKIMI 

ANKARA LİSELERARASI FUTBOL ŞAMPİYONU 
ANKARA ATATÜRK LİSESİ TAKIMI 
TEKNİK DİREKTÖR - TAHSİN HOCA 
(KİMYACI SIFIRCI TAHSİN) 

KALECİ: SEMİH ESKİN SOLDAN SAGA: SEZAİ, MAHİR. HAMZA. 
DOGAN, CAHİT, TURGUT, MUHTAR, FURKAN, ZEKAi, CELASUN 

BİR FOTOGRAF BİR ANI 

1944 yılı Ankara Atatürk Lisesi Galatasaray Lisesini 2-1 yenerek Türk
iye Liselerarası Futbol Şampiyonu ... 

1945 yıl ı Ankara Atatürk Lisesi hiç yenilmeden, hiç gol yemeden (56-0) 
Ankara Lise lerarası birincisi; ve de yine Galatasaray lisesi ile Türkiye Şam
piyon l uğu maçı. .. iki tak ım da b ıçak gibi. .. Atatürk Lisesi 1-0 mağlup 

durumda, maçı n bitmesine üç dakika var ... tribünlere kadar gelen bir ça
tırt ı , korkunç bir ses ... Galatasaraylılar bizim küçük sivri Cahit'in ayağını 

eline vermişler , iki yerden kırı lmış ; Cahit son sınıfta, imtihanlara bir ay 
kalmış, onbeş günü hastanede ... onbeş günü ayağındaki alçıya arkadaş

larının imza merasimine ayrılmış; derse çalışacak vakti yok ... ama sevgi
li Frenkeştaynımız Müdürümüz İhsan Üngütümüz var ... 
Küçük S ivri Okulun futbol sahasının EGO tarafındaki kalesinin tam arka
sındaki evde oturuyor ... Sedye taht, Cahil Şah misali büyük tantana ve 
ihtaşamla Müdür İhsan beyin himayelerinde imtihanları şereflendiriyor. 

Küçük Sivri Cahit sözlü imtihanlarda kendisine sorulan suallere ver
diği cevaplarla değil, ayağındaki alçıya hocaların attığı hatıra imzalar mu
kabili bol kepçe notlarla ... yazılılarda alçısındaki kopyalarla liseyi bir güzel 
bitiriyor. .. Gelde ayağını kırma ... Hey gidi günler hey .. . gençliği nasıl öz
lemezsin. 

4 
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Kısa Haberler ..... 

KİM KİMDİR 
Paramızı İmzalayan Kişi : 
Dr. Rüşdü Saracoğlu 

Merkez Bankası Başkanı Dr. Rüşdü 
Saracoğlu genç, başarılı bir yönetici. Uzun 
yıllar yurt dışında etkin çalışmalarda bulu
nan Rüşdü Saracoğlu'da lisemiz me
zunudur. 

Evet, paramızda imzası bulunan Dr. 
Rüşdü Saracoğlu lise öğrenimini Ankara 
Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 

Sayın Saracoğlu'na başarı, saygı ve sev
gi dileklerimizi sunuyoruz. 

Kız Basketbol Takımının Başarısı 

Okulumuzun kız basketbol takımı : 
1987-1988 sezonunda ikinci küme birincisi 
olup, birinci kümeye yükselmiştir. 

Sporculara kupa ve madalyaları, okul ida
recileri tarafından verildi. ALEV yöneticileri 
ise sporculan hediyeleriyle ödüllendirdiler. 

Tek Tedrisatlı Öğretime Geçiş İçin 
Girişimler 

Bilindiği gibi okulumuzda, kuruluş yılların
dan itibaren, uzun bir süre sabahtan akşama 
kadar eğitim yapılmıştır. 

Ancak bu durum öğrenci mevcudunun ço
ğalması nedeniyle çift tedrisatlı eğitime dönüş
müştür. Bu durum öğrencilerin başarısını 
etkilemiştir. Bunun üzerine Milli Eğitim yük
sek kademeleri ile, gerek okul idarecileri , ge
rekse vakıf yöneticileri temasa geçmişler, 
öğrenci mevcudunun 3 bine düşürülmesinde 
başarılı olmuşlardu. 

Tek tedrisatlı eğitimin önemini Sayın Cum
hurbaşkanımızda çeşitli konuşmalarında vur
gulamışlardu. 

Konunun bu derece önemli olması girişim
leri hızlandumış ve nitekim Milli Eğitim Genç
lik ve Spor bakanı Sayın Hasan Celal Güzel' e 
konu kısa bir süre önce iletilmiştir. Sayın Ba
kanla yapılan görüşmelerde ''okulun yatılı kıs
mının okul civarında başka bir binaya 
taşınmasının planladığı ve binanın vakfımız ta
rafından restore edileceği 1988-1989 öğrenim 
yılında lisemizi tek tedrisatli eğitime geçirmeye 
hedeflediğimiz" iletildi. 

İki Arkadaşımız Etkin Üye Oldu 

Arkadaşlarımız Müteahhit Mehmet Nazif 
Günal ve Dr. Erdoğan Ergener Vakfımıza et
kin üye olmuşlardır. Kendilerine teşekkür 
ederi~ ... 

!,. 

Ankara Atatürk Lisesi 
1987-1988 Öğretim Yıh Havacıhk 

Kolu Çahşmalarımız 

Havacılık Kolu sevgi ve saygı bağlarıyla Havacılığa gönül veren Türk 
gençliğine Havacılığı sevdiren, Havacılığın Ulusumuzun yaşantısındaki 

önemi, eğitimi konusunda bilgi , beceri kazandıran Kolumuz, büyük bir 
faaliyet içinde çalışmış, çalışmaya devam etmektedir. 

Bugüne kadar çalışmalarımızda, Halk Eğitim Uçuşları, Model Uçak 
Kursları, Paraşüt ve Planör Kursları , sene içi ve yaz kursları bulunmaktadır. 

Pıanor Kurslarına kaıııan öğrenciler; 

6 Fen G 1441 Ersen Demirtaş, 6 Fen G 5505 Erkan Demirtaş ve 5 
Fen F 5390 Bülent Şahin 'dir. Geçen seneden Planör Kursları na devam 

·eden 6 Tab B 3739 Hakan Sar'ıaydın çalışmalarına devam etmektedir. 
Diğer istekli öğrenci lerimiz de katılmaktadır. 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının 7.12.1987 gün ve Basın Yayın 
Şb. 20656/2594-B sayılı, ve 18.12.1987 tarih ve 21273/2711 -8 sayılı ya
zılarında; Tercüman, Ankara ve Ulus Gazeteleri tarafından aday gösteri
len ve Yılın Sporcusu seçilen Türk Kuşu Paraşütçülerinden Bülent 
Görgeç'in çalışmaları gençler arasında büyük ilgi ile karşılanmış, öğren
cilerimizin istek ve kabiliyetlerinin çıkmasına ışık tutmuş ve sevgi, saygı 
içerisinde çalışmalarımızı desteklemiştir. 

Paraşüt Kurslarına devam edip atlamış olan öğrencilerimizden, 6 Ed 
A 3653, Songül Demirgüç, 6 Mat H Ayşegül Sarol 4164, 5 Fen S Bülent 
Babayiğit 2894, 6 Fen G Erkan Demirtaş, 6 Fen G 1441 Ersel Demirtaş, 
ve diğer öğrencilerimiz bulunmaktadır. ve çalışmaları sürmektedir. 

Paraşütle atlayacak olan öğrencilerimiz, 

5 Fen İ 5081 Fatma Akkaş, 3 C 993 Nihat Genç, 5 Fen L 4960 Le
vent Akbulut, 5 Fen N 4548 Kemal Topuz, 5 Fen L 4456 Murat Şentürk, 
6 Ed A 3653 Songül Demirgüç, 5 Fen B 6239 Nurullah Arı, 5 Fen B 4261 
Selim Şükrü Akıtürk, 5 Fen L Ejder Akarsu, 5 Fen L Hasım Bıyıklı, 5 Fen 
K Oğus Demirkaya, 6 Ed A 3812 Ahmet Şen , 6 Ed A 3696 Tolga Tanyıl
dız, 6 Ed. A 5462 M. Ali Kürkçü , 5 Fen L 5219 Mehmet Kanatlı, 5 Fen 
L 4015 Mehmet Emin Süsler, 5 Fen L 4936 Tunzay Özdemir, 5 Fen F 
4924 Yusuf Çeri, 4 K 2756 Kemal Aydoğan, 5 Fen Ö 3548 Oğuskan Satı
roğlu, 5 Fen A 6236 Yılmaz Bacağı kırık, 6 Mat M 9684 Murat Erler, 5 Fen 
D Atilla Akaslan , 6 Mat K 2867 Emre Yılmaz, 6 Mat K 3690 Murat Tepe, 
6 Mat O 6368 Özcan Yılmaz, 5 Fen K Oğuz Demirkaya, 5 Fen K Attilla 
Ergin. 

Geçen senelerde başarılı çalışma larıyla sesini duyuran Ankara Ata
türk Lisesi, bu sene de azimle, başarıdan başarıya koşmaktadır. Bu cüm
leden olarak Okul için ve Okul dışı faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
Okulumuz bünyesinde açılan 4 Ocak 1988'de başlayan ve 20 Ocak 
1988'de sona eren 1. Devre Model Uçak Kursu çalışmalarımız sonunda 
Türk Hava Kurumu tarafından 21 öğrenciye sertifika verilmiştir. Yine Türk 
Kuşu Tesislerinde Model Uçak Uçuşları yaptı rı larak en güzel Model Ucak 
Uçuşu tesbiti yapılmıştır. 

6 Mat D 6359 İbrahim Yıldırım , 6 Fen C 4705 Hakan Yalçın, 5 Fen 
F 6438 Erdal Saydam, isimli öğrencilerimiz ise Model Uçak Uçuşları ya
rışma hakkını elde etmişlerdir. 

Ayrıca, 25 Ocak 1988 tarihinde 5 Öğrencimiz Türı< Kuşuna Model 
Uçak Kursuna iştirak etmiş olup sertifika almıştır. 

16.2.1988 tarihinde de Okulumuz Havacılık Kolu Üyeleriyle Türk Hava 
Kurumunun 63. Yıldönümü nedeniyle Türk Hava Kurumunda açılan Ha
vacılık Sergisine 63 öğrenciyle iştirak edilmiştir. 

2. Devre Okulumuz bünyesinde ve 28Mart1988 tarihinde başlayan 
10 Nisan 1988 tarihinde sona eren Model Uçak Kursu çalışmalarımızda 
başarılı olan 39 Öğrencimize Türk Hava Hava Kurumu tarafından verilen 
sertifikalar, 23 Nisan Çocuk Bayramında Okulumuz Müdürü kanalıyla ken
dilerine dağıtılmıştır. 

11.4.1988 günü Türk Kuşu Tesislerinde aşağıdaki öğrenci lerimizle 

yarışma için Model Uçuşları tesbit edilmiştir. 

3 B 6148 Şebnem Arı, 3 G 3929 Müğe Kuş, 3 A 949 Cenk Kahveci
oğlu, 3 B Melih Tahrap, 1 D 1062 Kemal Evirgen, 3 F 5822 Pelin Uçak, 

Halen Okulumuzda çalışmalarım ız sene sonuna kadar ve yaz kurs
ları devam edecektir. 

Yaz Kurslarım ız Eskişehir - İnönü Kampında devam edecektir. 

Ayrıca, Havacılık ve Model Uçak Sergisi ve yarışma hazırlıkları yap
maktayız. Mayıs 1988 ayı içinde de öğrencilerimize halk Eğitim Uçuşu 
ve paraşütle atlama uçuşları yaptırılacaktır . 

Bize bı.J konudaki çalışmalarım ızda yardımcı ôlan Türk Hava Kuru
mu ve Türk Kuşu ve Okulumuz Vakıf Koluna teşekkür ederiz. 

Ankara Atatürk Lisesi 
Havacıl ık Kolu Başkanı 

Meral OTAN 
Ev-Ekonomisi (Model Uçak) 

Öğretmeni 
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ EGİTİM VAKFI 

31.12.1987 TARİHLİ BİLANÇOSU 

AKTİF 

KASA ................... ........................................ . 

BANKALAR .................................................. . 

DEVLET TAHVİLİ ........................................ .. 
KURULUŞ GİDERLERİ ................................ . 
İNDİRİLECEK KDV. HESABI ........................ . 

GELİR VERGİSİ STOPAJ!.. .......................... . 

13.286.75 

1.151.180,-

67.490.000.-
272.430.-

775.284.-

79.735.-

BORÇLU VE ALACAKLILAR ....................... . 

SERMAYE ................................................. . 

1986 YILI KARI .......................................... . 

CARİ YIL KARI .. .................. ................... ... . 

SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU... 2.392.-

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER. 1.000.000.-

70.784.307.75 

A.L.E.V 
ANKARA ATA TÜRK LİSESİ EGİTİM VAKFI 

31.12.1987 TARİHLİ KAR/ZARAR TABLOSU 

GİDERLER 

VAKIF FAALİYETLERİNİ TANITIM GİDERLERİ .. 793.050.- DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRİ .............................. . 
ÔGRENCİLERE VERİLEN BURS GİDERLERİ.. ........ . 5.782.500.- BAGIŞ GELİRLERİ. ................................................ . 
ÖGRENCİLERİ TEŞVİK AMACIYLA YAPILAN GİD .. . 974.571.- - Bağışlar......... ........ ... ......... . . ...... . 4.100.418.-
FAALİYET GİDERLERİ ............................................. . 201.951.- - Şartlı Bağışlar............................. 5.862.500.-
KURULUŞ GİDERLERİ İTFA PAYI.. ......................... . 90.819.- TASARRUF MEVDUAT FAİZ GELİRLERi. ............. . 
CARİ YIL KARI. ........................................................ . 25.620.258.-

33.463.140.-

PASİF 

840.000.-
30.000.000.-

14.324.049.75 

25.620.258.-

70.784.307.75 

GELİRLER 

19.758.697.-
9.962.918.-

3.341.525.-

33.463.140.-

ŞAFAK PETROL 
FUEL-OİL, MOTO~, MADENİ YAG 

SATICISI 
PETROL .. OFİS BAYİİ 

ADRES: EMEK 8. CADDE NO. 217 
TEL : 213 40 43 - 223 64 53 

t 
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KAYBETTİKLERİMİZ 

1933 - 1988 

Değerli bilim adamı , değerli insan Prof. Dr. 
Altan Günalp'i kaybettik. Lisemiz mezunu olan 
Altan Günalp binlerce öğrenci yetiştirdi, anısı 

önünde saygıyla eğiliyoruz. 

HER ZAMAN 
MiLıl PİYANGO BiIEri ALMANIN 

TAM ZAMANIDIR. 
Milli Piyango, 

her ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda 
. . milyonlar dagıtıyor. 
Ünümüzdeki çekililiş için hemen bir bilet alın, 

kendi şansınızı kendiniz yaratın ... 

- ----= = -=®' 
- - ·~-.-~~~ . 
~~ 

"Belkide sıra sizde" 

Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 
Bölüm Başkanlığını yürüten vakfımız kurucu üyelerinden Abu
zer Berilgen arkadaşımızı 1987 yılında kaybettik. Değerli ar
kadaşımızı saygı ile anıyor ve rahmet diliyoruz. 

Ankara barosunda uzun yıllar avukatlık yapmış olan değerli 
arkadaşımız, kurucu üyemiz Av. Metin Ataç'ı da 1987 yılında 
kaybettik, saygı ile anıyor ve rahmet diliyoruz. 

YAPILARINIZDA TİTAN KONFORU VE GÜVENCESİ 

!il JAVEUN !J~Simplex 
CCTV Sistemleri · Yangın İhbar 

Sistemleri 

NEXUS 
CATV Sistemleri 

8MATV Sisıemleri 

DUKANE 
PAve DGM 
Seslendirme 
Sistemleri 

Mlllll 
*TITA• 

liıuElrtuacı&&Slıtcllkri 

TtilıOSofl SH . l'fTte. Lıd. $d. 
()ıtıırhu Kat: •.No: ,. 
Kıııll)·ANKAIA 

fu . Td:lA) 111 '2 H 

TİTAN, "BiNA ELEKTRONiK SiSTEMLERi" 
konularında mUhendi.slik, danışmanlık projelendir· 
me, malzeme temini, sistem kurulması ve satış son· 
rası servis hizmetleri vermektedir. 

r 

* * * TİTAN, Simplex, Nexus, Dukane ve Javclin fir-
malarını temsilen Yangın ihbar ve GUvenlik, 
SMA TV ve CA TV, P A ve BOM Seslendirme ve 
CCTV Sistemlerini pazarlamaktadır: 

* * * TİTAN, uzman kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı tem· 
ıllcilikleriyle " Bina Elektronik Sistemleri" ile ilgi· 
il taleplerinizde hizmetinize hazırdır. 

Güvenlik Si1temleri 

Enerji Yönetim 
Sisıemleri 

Remote Kontrol 
Sl1temleri 

Acil Durum 
Seslendirme 
Sistemleri 

Y\lll1lct tı:.\tSlı.Ct.\llZ YUR'!DIŞ! 1!M51ı.clUlLDIMIZ * sı;r * THE HCl/llT't rtOru: * TiTAN ~--
Dtt rıc. ''C Orı. Lt4. iO) Marin 5'ıt1t P.O.IOX 111 LEMOHD 
MwtUı Kttnll Cad. Su FtuldKe PA 16Ul U.S.A. 
fıtlflU Sokak 112 C-'l!omUı, '4101 U.S.A. f (l ;(tl.&) l)J 10 ,a 
'l'nitap, Ai..ıı11 
ISTANJM.IL 
Fu-T~~uımeıou 

Trt: ı•uırn ı.ıoı 
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