ANKARA ATATÜRK LİSESİ
EÖ-İTİM ·VAKFI BÜLTENİ
YIL: 1

Dört ayda bir yayınlanır

SAYI: 2

EKİM 1988

TAM GÜN EGİTİME GEÇTİK
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı GÜZEL; 21.yy Türkiye'sinin dünyanın en gelişmiş, bilimde, teknolojide, sanatta ve düşünce alanında en ileri gitmiş ülkesi olmasını istiyorsak bunun
yolu sadece ekonomiden, sadece alt yapıdan, köprülerden, barajlardan geçmiyor. Bunun tek
bir yolu var o da, EGİTİM.
20.10.1988 tarihinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Hasan Celal GÜZEL'in de katıldığı bir törenle lisemiz tam gün
eğitim programına geçti. Sn. GÜZEL açılışta
yaptığı konuşmada şu nl ara değindi;

man önce yapmayı düşündükleri i ş l er konusunda tereddüt etmiştim. Ancak kısa
zamanda ortaya güzel bir eser çıktı. Onun için
h e rşeyd en önce Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
nın değerli idarecilerini, men s uplarını huzur-

Atatürk Lisesi ' nin say ın idarecileri, sevgili öğretmenler , sevgili öğrenciler hepinizi
saygıyla se l amlıyorum .

Gerçekten asırlı k eğitim kurum larından
ve hepimizin yakı nl arımızdan çevremizden ,
hiç değilse bir kaç kişinin, mutlaka ilgisi bulunduğu, mezun olduğu \)u güzide eğitim yuvasında,
sizinle birlikte
bulunm a nın
bahtiyarlığını hissediyorum.

Şu anda Türkiye' de maalesef itiraf etmek
gerekirse, ikili öğretim esas kurald ı r. Tekli öğ
retim istisna mahiyetindedir. İlköğretimde
özellikle orta öğretimd e öğrencilerimi zin çok
büyük bir kısmı halen ikili öğretimde eğitim-

Bundan birkaç ay önce Atatürk Lisesinden mezun olan, değerli işadamlarımızın, değerli yöneticilerimizin kurduğu, Atatürk Lisesi
Eğ itim Vakfı'ndan , beni ziyarete geldikleri za-

TAM GÜN EGİTİME GEÇİŞ
BAGIŞ KAMPANYAMIZ,
Lisemizde tam gün eğitime geçiş çabal arı
na maddi katkılarıyla destek olan vakıf kurucu üyeleri, eski mezunları ve Atatürk Lisesi
dostlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Öğrencilerimizin gelişmiş öğrenim olanaklarına kavuşmaları için yurt içinden ve ABD'de yaşayan eski mezun ve dostlarımızdan
ulaşan maddi ve manevi katkılar , ilgiler, vakıf çalışmalarımızda bizlere şevk vermektedir.
Tam gün eğitime geçiş için sınıf başına 8 Mil-

larınızda tebrik etmek istiyorum, şükran larımı
iletiyorum.
Değerli misafirler , Türkiye' de bir eğitim
reformunun g~yreti içerisindeyiz. Her konuş
mamda tekrarlıyorum, bazen acaba sı kıcı oluyormu diye tereddütle değindiğim oluyor.
Ama şuna inanıyorum ki, gelecek yüzyılın,
21. yüzyılın Türkiye 'sinin dünyanı n en gelişmiş, bilimde, teknolojide, sanatta ve düşünce alanında , en ileri gitmiş ülkesi
olmasını istiyorsak, bunun yolu sadece
ekonomiden, sadece alt yapıdan , köprülerden, barajlardan geçmiyor. Bunun bence
tek bir yolu var. O da eğitim .

yon TL. bağışta bulunmak suretiyle EROL
ÜÇER 4 adet, UGURHAN TUNÇATA, AHMET NİHAT ÖZSAN, AYDUK KORAY, FARUK YALÇIN, BURHANETTİN ve MÜFİT
BALKANOGLU ile MEHMET NAZİF GÜNAL
1'er adet sınıfın yenilenme ve donanım giderlerini karş ılamı ş lardır.
Aşağıda isimleri yer alan dostlarımız çeşitli
büyüklükteki bağışları ile Lisemizin onarım
ve yenilenme giderlerine katkıda bulunmuş
l ardır.

AHMET KURTCEBE ALPTE MOÇİN , T.C.
MERKEZ BANKASI, OGUZ GÜRSEL,
ÜMİT, ÖNEL, YENİ KARAMÜRSEL A.Ş. (Kı
zılay), GÜNDOGDU AKKOR, RIFAT ÜSTÜN

BENADAM, AKDENİZ MÜŞ. MÜH. ve TİC.
LTD. ŞTİ., GÖZÜM DIŞ TİC. A.Ş., ABDULLAH SUPHİ ÖZDER, ABDÜLHALİM öz-·
KAYNAK, VURAL SÖZENER, FERHAT
SELAMOGLU, AHMET KÜTÜKÇÜOGLU ,
BİRLİK İNŞ. LTD. ŞTİ. Y.K. BANK BÖLGE
MD.LÜGÜ, EMİN ÜMİT GÜRKAN, EROL
ÖZMAN , ÜLKER TARAK, YILDIRIM YAPI
KOLL. ŞTİ. KAZIM TÜRKER, ALİ ALTINIŞIK,
DÖŞ GİYİM SAN. LTD. ŞTİ., ÖMER KARAASLAN, ARAS LTD. ÖNDER İNŞ. A.Ş., ANKAY A.Ş., ABDÜLKADİR ÖZCAN, CELAL
OKUTAN, AKİF ERGUN
Devamı
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lerini devam ettirebilmektedirler. Aynı şeki l
de Türkiye'de ilk öğretimde, sın ıfl arda
ortalama 55 civarında, orta öğretimde ise 65
civarında öğrenci bulunmaktadır. Büyük ve
kalabalık şehirlerimizde, bu sayının 80'e ve
90'a kadar çıktığı görülebilir.

. bir sevgidir. Bence tek kelimeyle önce yakınlarınızı, arkadaşlarınızı, okulunuzu, içinde yaşadığınız toprakları, ülkemizi,
milletimizi, bayrağınızı, vatanınızı seviniz.
Bütün bu sevgi, inanınız bir çok konudaki
farklı düşünceleri ortadan kaldıracak veya
tahammül edilebilir hale getirecektir.
Şu anda biz zengin bir ülke değiliz, gönül isterdiki sizi, Atatürk Lisesinden çok
daha güzel şartları olan daha modern okullarda eğitim görme imkanına kavuşturabil·
seydik. Beslenmenizden, giyiminize kadar,
eğ l ence ve serbest zaman faaliyetlerinize kadar daha gelişmiş ülkelerin çocukl arı gibi olmak sizin de hakk ı nız. Ama eğer bir
fedakarlıkta bulunmazsak ve bu sevgi örgüsü içinde çalı Şmaya devam etmezsek bizim
küçüklerimiz, kardeşlerimiz çocuk larımız bu
imkanı bulamayacaklardır.

Tekli öğretime gelince, eğitimde yapabütün reformların, bütün modern
değişikliklerin temelinde tekli öğretim yatmaktadır. Tüm gün eğitimi eğer sağ layamaz
sak ve eğitimi sabahçı-öğlenci diye bizim
neslin kurall arında yaralan kelimelerden kurtaramazsak, eğitimde ne yapmak istersek yapalım bilgisayardan, video, televizyona kadar
bütün bu yeni, modern, teknolojik çıe lişme
leri uygulamaya çalışırsak çalışalım eğitimde
gerçek bir reformu asla gerçekleştiremeyi z,
tahakkuk ettiremeyiz.
cağ ımız

Onun için her zaman belirtiyorum bi·
zim çok kısa bir zaman içinde büyük kaynaklar tahsis ederek ve eğitimde bir altyapı
ya,tırım reformu gerçekleştirerek Türkiye
seviyesinde tekli öğretime geçmemiz gerekir. Aynı şeki l de bunu kültür alanında görevli sayısıyla birlikte gerçekleştirme l iyiz.
Böyle yapabilirsek hepimizin çok istediği,
çağdaş, araş tırıcı, demokratik ve hür düşün 
ce sahibi, eğitime sevgiyle bakan ve tabii eği
timin temel ilkeleri olan, Atatürk ilkelerine ve
inkılaplarına bağlı milli, manevi ve ahlaki değe rleri kaza nmı ş yeni n.esiller yeti ştirm em iz
mümkün olabilecektir. Onun için bu asırlık
eğitim kurumunun tekli eğitime geçmesi
ve de Ankara gibi kalabalık bir şehirde ve
de başkentte bunun gerçekleştirilmesi,
son derece sevindirici bir dönüm noktası
nı teşkil etmektedir.
Sevgili öğ renciler, hangi vesileyle olursa olsun sizin sı cak yüzlerinizi görür görmez,
mutlaka hitap etmek ihtiyacını duyuyoru m ve
hep aynı şeyler söylüyorum ama bıkmadığ ı 
nızı sanıyorum. İnanınız ki eğitimde de, öğ
retimde de ve bütün hayatı boyunca
insanların karşılaştıkları an en güzel şey
sevgi. Onun için her zaman söylüyoruz,
eğitimin temelinde mutlaka sevgi olmalı.
Aslında h ayatın da bütün manası kocaman

İşte bizim idealimiz bunlar. Sizlerden bu
ideallere sahip olmanızı bekliyoruz. Yani önce birbirinizi sevmenizi, sayman ı z ı daha sonra da bu ülkeyi gelişt irebilmek için ,
kalkındırabi lmek için daha iyi şartlarda yaşa
yabilmek için çalışman ı z ı bekliyoruz.
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Bu yıl, Vakfımız, Milli Eğiti m Gençlik ve
Spor Bakanlığı'nın onayl arı ve çalışmalarımı
za ışı k tutan değerli yönlendirmeleri ile çağ
daş eğ iti min gereklerinden biri olan tam gün
eğitime geçiş için tüm kaynaklarını seferber etmiş; lise binasının kısmen yenilenmesi i le mevcut sınıflara 18 adet yeni sınıf
eklenmesini sağlamıştır. Ayrıca, modern
teknolojinin tüm olanaklarının yer alacağı
iki adet Yabancı Dil Laboratuvarını da li·
semize kazandırmıştır.
Yabancı dil ağ ırlı kl ı Anadolu Liselerinin
model alındığı, çalışmaları m ızın, Türkiye çapında diğer vakı f ve kurumlara örnek olacağına ve benzeri çalışmaların yurdumuzun pek
çok okulanda da başlatı l arak yaygın l aşaca

ğına in anmaktayız.

Kurucu ve mezunlarımızın büyük teş
vik, ilgi ve katkıları ile 2 aylık yaz döneminde yaklaşık 180 milyon lira sarfedilerek,
parasız eğitim veren yüzyıllık bir devlet
okulu, çağdaş eğitim için gerekli olanaklarla elden geldiğince donatılmaya çalışıl
mıştır.

Bu duygularla; Atatürk Lisesi'nin yeni tesislerinin ve daha da önemlisi tekli öğretim
sistemine geçişin Türk Eğitim hayatına hayırlı
olmas ını diliyorum.
Aç ılışta Atatürk Lisesi Vakfı ad ına söz
alan, Vakıf Başkanı Sn. Erol ÜÇER tam gün
eğitim programına geçişin n as ıl gerçekl eşti·

rildiğ i ve Vakı f' ın çalı şma l arı h akkında bilgiler verdi. Sn. Üçer şunları söyledi;

"Sayın Bakanımız, Sayın Konuklarımız ve

Atatürk Lisesinin
cileri.

değerli öğretmen

ve öğren

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ola·
rak, lisemizde yıllard ı r özlenen tam gün eği
time geçmenin heyacınını sizlerle
paylaş maktan mutluyuz.

Atatürk Lisesinde nitelikli bir eğitim düzeyinin sağl anması ve bunun sürekli kılınması
amac ı ile çabaların ı sürdüren Vakfım ı z, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kurumlarda sorumlu görevler alan ya da bireysel başarıları ile bizleri
gururlandıran mezunlarından ald ığı destek ve
moral ile çağdaş bilgi ve beceriler kazanarak
yetişecek yeni Atatürk Liseliler için her türlü
fedakarlığı üstlenmeye hazırdır .
Çalışmalarımıza yön veren, değerli yardımları ile Vakfımıza güç katan Bakanımız Sayın Hasan Celal Güzel beyefendi başta olmak

102 yı ld an beri Türk Toplumuna yararlı
onbinlerce insan yetiştiren Başkent'in bu şöh
retli lisesi mezunlarının ok ull arına olan vefa
borçl arını ödemelerine imkan sağ l amak gayesi ile Vakfımız, 2 yıl ewel 30 milyon gibi mütevazi bir varlık la kuru ldu. Kuru luşundan bu
yana geçen iki yıl içinde Vakfım ı z, o lanakları
ölçüsünde öğrencilerin eğitim dışı çeşitli kültürel ve sportif çalış malarına katkıd a bulundu ve halen 120 öğrenciye de karşılıksız
burs vermektedir.

üzere tüm Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı camiasına, Lisemiz Müdürü Sayın Ay~~n Çelen, .Lisemizin Yönetici ve Değerli
Ogretmenlerıne, maddi ve manevi katkıları
nı esirgemeyen tüm dostlarımıza bu vesile ile
teşe~kü.rü. borç bilir, yeni öğretim yılının öğ
rencılerımıze çağdaş eğitim yolunda başarılı
bır yıl olmasını diler, saygılar sunarım."
Milli Eğiti~ Gençlik ve Spor Bakanı Sn.
Hasan Celal GUZEL daha sonra Lisemizin ek
tesislerini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

A.L.E.V.
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SÖYLEŞİ
KONUK : Vehbi KOÇ

Ankara Atatürk (Eski Ankara Erkek) Lisesi Öğrencilerinden,
1987 yılında Milletlerarası Ticaret Odası'nın seçtiği Dünyanın en Başarılı İş Adamı.

değişik meselelerimiz ve tecrübelerimiz
oldu. bu tecrübelerin ışığı altında suallerinizi cevaplamaya gayret edeceğim.
Eğitim, bir memleketin en hayati iş
lerinden biridir. Memleketimizde nüfusun hızla artması kalkınmamızı
yavaşlatmaktadır. Bu konu da eğitim
ile sıkı bir şekilde ilgilidir.
Ben, bu güzel memleketin iyi eğitil
miş insanlarla kalkınacağına inanıyo
rum. Bundan dolayıdır ki, hayata atılıp

E.ÜÇER : Sayın KOÇ, Ankara Atatürk

Lisesi Eğitim Vakfı, herbiri mesleklerinde başarılı olmuş 90 eski mezun kurucu üyesi ile 2.5 yıl önce Ankara'da
kurulmuştur. Geçen süre içerisinde,
Vakfın tanıtımı amacıyla kamu oyu
oluşturma ve Milli Eğitim Bakanlığı ile
olan ilişkilerin geliştirilmesi çalışmala
rına ağırlık verilmiştir. Aynı zamanda
Bµrs yolu ile maddi durumu yetersiz
öğrencilere eğitim imkanı sağlanması;

okul binasının, eğitim araç/gereçlerinin
yeterli düzeye getirilmesi için çaba harcanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının
onayı alınarak, okulda tam gün eğitime
1988-1989 ders yılı başında geçilmesi
temin edilmiştir. Bu suretle ülkemizde
ancak Anadolu Liselerinde ve özel okullarda paralı olarak sunulabilen, lisan
ağırlıklı tek tedrisatlı eğitim, Ankara
Atatürk Lisesinde bedelsiz olarak öğ
rencilere verilebilecektir. Çağdaş ve nitelikli bir eğitim düzeyini amaçlayan
bu girişimimiz, Vakfımızca 180 milyon
TL. sarfı ile okula 18 yeni dersane velisan laboratuvarları eklenmesi ve Bakanlığın bu konudaki onayı ile
mümkün olmuştur.
Sizin Türk Eğitim hayatına yaptığı
nız değerli katkılar çalışmalarımıza daima ışık tutuyor. Bu konudaki değerli
hizmetlerinizi takdirle izliyoruz. Efendim, bize bu çalışmalarınızdan bahsedermisiniz.
V.KOÇ : Bildiğiniz gibi 22.1.1969 tarihinde Vehbi Koç Vakfını, 4.5.1967 tarihinde Türk Eğitim Vakfını, 1 Ocak 1986
tarihinde de Türkiye Aile Sağlığı ve
Planlaması Vakfını kurduk. Bu Vakıf
ların kuruluşu ve işleyişi ile ilgili çok

metine katkıya devam etmekteyiz.
1969 tarihinde kurulan Vehbi Koç
Vakfında da eğitim ile ilgili biraz evvel
bahsettiğim çok çalışmalarımız oldu ve
olmaya devam edecek.
Son olarak bir grup sanayici, iş adamı, üniversite mensupları Türk-İş, Odalar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği
ve bir grup konuya inanan kişilerle birlikte Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
nı kurduk. Bu Vakıf kalkınmamızda
hızla artan nüfus karşısında halkı uyararak, bu hızlı nüfus artışını makulseviyelere indirmek gayreti içindedir.
Buradaki gayemiz her yıl 1 milyon artan nüfusumuzu asrın sonu olan 2000
yılına kadar 500.000 mertebesine indirmektir.
Bu konu da ancak eğitilmiş insanların çoğajması ile mümkün olan ve çok
uzun vadeli bir iştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, hem eği
tim ve hem de hızlı nüfus artışı konupara kazandıktan sonra ilk işlerimden sunu ele almıştır. "Kendi okulunu
biri olarak 3.6.1949 tarihinde Ankara'- kendin yap" kampanyası çok etkili olda Maltepe Talebe Yurdunu kurarak muştur. Çok güzel okullar açılmıştır.
eğitim hizmetlerine başladım.
Gayet iyi teşebbüsler vardır. Aynı şekil
Bilahare 1969 yılında ODTÜ'de 450 de Milli Eğitim Bakanlığı ile lazım geyataklı talebe yurdu, 1965 yılında Es- len koordinasyon yapılarak eğitimin
kişehir İktisadi Ticari İlimler Akademe- se.viyesi yükseltilmeli ve çağdaş eğitim
sine kitaplık ve araştırma binası için zemini elde edilmelidir.
bağış, 2 Kasım 1976 tarihinde Atatürk
Kütüphanesi ve nihayet 1986 yılının E.ÜÇER : Sayın KOÇ, okullar için kuTemmuz ayında temelini attığımız Veh- rulmuş ve kurulması dünüşülen vakıf
bi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi tamamla - ların yaşatılabilmeleri konusunda
narak bu ders yılında Eğitim hizmeti- neler düşünüyorsunuz.
ne girmiş bulunmaktadır.
V.KOÇ: Vakıf konusuna gelince, son
zamanlarda çeşitli sahalarda çok Vakıf
E.ÜÇER : Sayın KOÇ, büyük katkıları
lar kuruldu. Benim bu konuda vardı
nızla kurulan bu kurumlarda ne gibi fağım kanaat şudur; Bir Vakfı yaşatmak
aliyetlerde bulunduğunuz bu konuda için o Vakıfa daimi olarak gelir kaynabilgi verirmisiniz.
ğı temin etmek lazımdır. Bu olmadan
V.KOÇ : Sayın Üçer, bildiğiniz gibi, üç muhtelif bağışlarla tabiri caizse taşıma
suyla bu işler yürümez.
Vakfın Kurucusu ve Başkanıyım. Bunlar Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı
Türk Eğitim Vakfını ilk kurduğu
ve Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfıdır. muzda muhtelif mesleklerden gelen
21 seneden beri Türk Eğitim Vakfı 205 arkadaş 1OOO'er TL. vererek yola
çıktık. Çalışmalara başladık, çeşitli yerişleri ile meşgul olmaktayım. Bu müdlerden
yardımlar aldık, fakat bu devam
det zarfında 30 bin genci yurt içinde ve
286 genci de burslarımız ile yurt dışın
da okuttuk ve bu Vakıf ile eğitim hiz- Devamı Son Sayfada
'
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FEVZİYE ABDULLAH TANSEL
Fevziye Abdullah Tansel Ha23 Şubat 1912 yılında Mu ş' ta

EÇEN lı~a tçlndı. nJrk dilinin vı edıblyatı·
nın bayak bir hocasını kaybtttlk: Fıvılyı Abdullah Tannl'I••
Uıunyıllllr boywıcd blnlerttiJlmıclyttlştfnnfs, hatı ~yunca sardardUlU araştırmalarla TUrk kitaplı·
ptk çok Ull' kaıandırmıştır.
Mu/ıaltWZk8r bir edıblyat ekolUnı mınsuptu. Esd/lilt batan iJz.elllkluinl, Arapça'danFança•dan gel·
· kılimılırln nUanslannı, teleffuıunu -anık TtJr·
· 'dek/manin bllemeyecıll kadar- iyi bilirdi.
: ··: O"'n diJnımde Osmanlı dlllnı pek meraklı olan
rıf T. ~bo ondanfaydalanabilm/j midir? Hiç sanmı·
f'Ot"'nt. Ôyleolsaydı.. herhangi bir danışma mekanlı·
11Wı lçindt onun bildiklerini rthber edinebilseydi.. Ek·
"1uı·1etir/1111 mıtlnlerln haıırlanmasındakl "'okun·
ndalil o ttJy/u Urpertlcl hatalar ortadan kalkardı.
ÇQrJaİbfllmltrdı oynayan oyunculann konuşma·
ndakt·-daha da korkunç- hatalar da..
- Fcvılye .Abdullah Tansel alda. Şimdi onu tanımıı
';!cttrlerlnl okumuş olanlar çok haklı bir QzUnta için·
'llıtdlr. Onu anıyorlar. Hakkında konuşuyorlar, yaııyor

doğdu.

İlk öğrenimini Fatih Çarşam
İlkokulda; Orta ve

bası 'ndaki
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Lise öğrenimini 1931 'de İstanbul
Kız Lisesi'nde tamamlam ı ştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi'nin Edebiyat şu
besinde, Türk Edebiyat Tarihi, Lisaniyaat, Metin Şarhi, Fars Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Pedagoji ve Tedris UsıJlü derslerini alarak, 1934:5 ders yılında başarıyla tamamlamıştır.
31 Ocak 1935 - 6 Ekim 1936 tarihleri arasında Konya'da Kız Muallim tvlektebi'nde ve Erkek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okut muştur.

,
E

25 Ekim 1936'da Ankara Erkek (sonraki adı ile Ankara Atatürk) Lisesi'ne
getirilmiş, bu müessesede 27 yıl çalışmıştır.
Fevziya Abdullan Tansel

Hanım ,

bu arada Prof. Fuad Köprülü'nün ülkü
bu derginin imtiyaz sahibi ve yazı işleri mü1936- Haziran 1941).

mecmuası müdürlüğü sırasında,
dürlüğünü yapmıştır_ (Kasım

'lif.

i.

30 Haziran 1956'da, Talim ve Terbiye Azalığı'na, tayin edilmiş, fakat hocalıkta kalmayı tercih ettiği için, azalığı kabul etmediğini bildirmişti r.
1960-61 ders yılında. New York'ta Columbia Üniversitesi Profesörler Kurulu kara rıyla . Near and Middle East lnstitute'de. Visiting Assistant Profe90r
olarak Türk Dili ve Kültürü kürsüsünde Modern Türk Edebiyatı , eski ve yeni
harflerle yazılmış eserlerin ele alındığı Metin Şerhi dersi okutmuştur.
23 Şubat 1963 - Eylül 1964 tarihleri arasında Gazi Terbiye Enstitüsü, Türk
Edebiyat bölümünde görev yapan Tansel Hanım, 1964 ders yılı ndan itibaren
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin, Türk-İslam Edebiyatı Profesörlüğü
ne getirilmiş, 1978 yılına kadar da buradaki görevine devam etmiştir 25 Temmuz 1960'da Türk Ocakları, Merkez İdare Heyetine getirilen Fevziye Tansel,
Hanım ayrıca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ile Ku bbealtı Akademisi'nde azalık ta yapmıştır.
İlk yazısı Balıkesir ' de çıkan, Türk Dili Gazetesi'nin 16 Ekim 1929 tarihli
sayısı nda yer alan " Baharda Kar" adlı şiiridir.

Bir Veli Göçdü ...

4. Ağustos 1988'de Ankara'da vefat eden, Fevziye Abdullah Tansel Hanım , Fuat Köprülünün en başarılı öğrencilerinden biriydi. Ömrünü Türk Milletine vatan sever gençler yeti şt i rmek için harcamıştır.
1. sayfadan devam

BAGIŞ KAMPANYAMIZ
Ayrıca ABD' de yaşayan Atatürk Lisesi dostları, TALAT HALMAN, ALİYE
ZERRİN ÜÇER, NEWYORK ANADOLU KULÜBÜ, eski mezunlarından
EROL ÇAYPINAR, HAMİ KILIÇASLAN SOLU katkılarıy l a çalı şmalarımı
za destek ol muş l ardır.
Bağışta bulunan tüm vak ıf mensubu, eski mezun ve dostlarımıza teşek
kür ediyor ve okulumuzun nitelikli eğitim düzeyine ul aş ması ve bunu koruyabilmesi içi n mutlak surette desteğinize ihtiyacımız olduğunu
vurgulamak istiyoruz.

Aşağıdaki banka hesap numaralarına her miktardaki bağışınızı bekliyoruz.

Yapı Kredi Bankası Kızılay Şubesı: - ~
Vakıflar Bankası

Merkez Şubesi

Bit.im de ılmdl yaptılımıı gibi.

ALTAN ÖVMEN.

Şiir, makale, inceleme, bibliyografya ve kitap Türünde eserler veren Fevziye Tansel Hanım, İslam ve Türk Ansiklopedilerine çok sayıda madde hazır
lamış, Ankara Üniversitesi İlahiye! Fakültesi Mecmuası, Afsız Mecmua,
Belleten, Kubbealtı Akademi Mecmuası , Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türkiyat
Mecmuası ve Ülkü Mecmuasında Yazılar yazmıştır.
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HOCAMIZI KA VBETTİK
nım ,

Sayfa

Yönetim Kurulu

Dr. Fethi TEVETOGLU
Yeri doldurulamaz bir edebiyat tarihçisi, Türk diline her yönü ve inceliği ile sahip usta bir dilci
olan Feyziye Abdullah Tansel mill'i mefkureleri
yolunda hizmet verdiği Türk büyüklerinin şeref
kafilesine kat ılarak yüce Allah'ına kavuştu.

"B edebiyat
ir Veli", günümüzün en büyük
tarihçisi Fevziye Ah·
dullah Tansel' in takma ad ı ydı. Onun
ilk yazısı, 16 Ekim 1929 Çarşamba günü Balıkesir'deki Türk Dili gazetesinde çık mıştı . Fevziye Abdullah, o tarihden 4 Ağustos 1988 Perşembe akşamı
bu -Türkçe riini (geçici, ö lümlü), İn
gilizce fani (funny =tuhaf, garip)dünyadan (x) ebedi a leme e;öçedip
Cenab- ı Hakk'ın vasi' rahmetine kavuşduğu ana kadar, aralıksız tam 58
yı l 9 ay 20 gün kendisini yal nız Türk
diline, Türk edebiyatına ve derslerine
adamış büyük bir Türk bilgini, müstesna bir Türk öğretmeni ve örnek bir
Türk kadını idi.
Hastaneye yatmadan birkaç gün
önce Türk Tarih Kurumu 'nca bastırı
lan son değerli eseri: "istiklal Har·
bi'nde Mücahid Kadınlarımız" adını
ıa ş ımaktadır. 1-"evzi)'e Abdullah Tansel'in kendisi de Cumhuriyet çağımız
da yet işen kadınlarımızın en ön safda gelen bir ilim ve kültür mücahidiyd i.

A.L.E.V.
BÜLTENİ
AMERİKA'DAN KONUK YAZAR
GÖNÜL GÜCÜ

AMERİKA'DA YAŞAYAN
MEZUNLARIMIZDAN
BİZE GELENLER;

Biz, terimin en olumlu, en coşkulu anlamında "romantik" bir ulusuz. Divan ü Lıigat·it
Türk•ü güçlendiren bin yıllık önceki şiirlerimizden Divan ve halk edebiyatına, 19 uncu yüzyıl romanlarına, Cumhuriyet döneminin baş-tacı eserlerine kadar, dilimiz hep kalbimizi
söylemiştir.

"Dil" kelimesinin hem lisan, hem gönül anlamına gelmesi boşuna değildir. Üstelik, duyarlığımızı belirtmek için, ne de çok terim kullanmışızdır: Yürek, kalb, dil, gönül... Bunla·
rın en yumuşağı, "gönül"dür bence. Hem de, ne güzel bileşimler yaratmışızdır o sözden:
·"gönül birliği", "gönlü bol", "gönlü gani", "gönül açıklığı", "gönlü tok"... Ve "göİıül eri" ...
"Gönül"den ürettiğimiz "gönüllü", en sevimli sözlerimizdendir. Aynı kavramın başka
dillerdeki karşılıkları ne kadar yavandır: İngilizce ve Fransızca karş'ılıklar, Latince
"voluntarius" kökünden gelir. Bunun temel anlamı, "irade" ve "lstek"tir. Oysa biz, gönül
açıklığını temel almışız. Birşeyi isteyerek yapmayı_ duygularla, sevgilerle, heyecanlarla bir
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tutmuşuz.

Başka birçok uluslara kıyasla biz manen çok daha açık, içten, sevgimizde ve öflwmizde
çok daha geniş yaşadık ve yaşıyoruz. Cömertliğimiz ve konukseverliğimiz, bizi genellikle
sevmeyen yabancılar tarafından bile kabul edilmektedir. Dayanışma rühumuz, şimdi bazı
zengin Batı ülkelerindeki gibi kurumlaşmış değil ama, yine de gerekince yüzümüzü ağar·
tacak kadar güçtü..
Sekizinci yüzyılın başlarında yazılıp dikilen "Orhun Yazıtları"mızda, önderlerin "aÇliı
rı doyurmak, çıplakları giydirmek, yoksulları kalkındırmak" görevi, ne güzel dile getiril·
miştl. O zamandan beri, Türklerin siyasal ahlakı bu ilkeye dayanmıştır. Muhtaçlara elini
uzatmayan yönetimler, tarihimiz boyunca, çökmeğe mahküın olmuştur.
Özellikle Osmanlı döneminde, İslamiyetin en güçlü toplum hizmeti olan "zekat", baş
ka bütün Müslüına.n topluluklarından çok daha yaygın olarak uygulanmıştı. "Vakıf"ların
Osmanlı imparatorluğuna katkısı, yabancıları imrendirecek ölçülerde olmuştu. Devletin
yanısıra özel kuruluş ve kişilerin yoksulları beslemesi, giydirmesi, okutması ve şifaya kavuşturması, özellikle 15 inci ve 19 uncu yüzyıllar arasında, başka ülkelerden, Avrupalılar
dan bile ileriydi... Ve imareılerimiz, darüşşifalarımız, medreselerimiz çağlarının örnek
müesseseleri arasındaydı. Osmanlılarda İslamiyetin en büyük başarısı, bence, zekat ve va-
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kıflar alanında olmuştur.

Yirminci Yüzyılda, devletimizin sosyal hizmetleri ve kalkınma çabaları yaygınlaşırken
zekat zayıfladı, vakıfların gücü azaldı. Ancak geçtiğimiz 10·15 yılda, yeni vakıfların önemli ölçülerde hayır işleri yapmakta olduğunu görüyoruz. Zenginlerimiz, varlıklarının gerek·
tirdiği orantıda yardımda bulunmuyorlar ama, yine de sosyal yardım alanında çalışan
vakıflar gitgide daha etkin olmaktadır. Aile planlamasından eski eserlerin restorasyonu·
na, dış tanıtmadan okuryazarlık programlarına kadar türlü dallarda canla başla çalışan
vakıflarımı z var.
Bu, hem sağlanan yararlar bakımından, hem de siyasal yönden önem taşımaktadır. Çün·
kü devletin her alanda her işi dört başı mamur yapmasına olanak yoktur. Çok yönlü çağ
daş toplumlarda vatandaşların tek tek ve koUektif olarak etkinliklerde bulunarak doğrudan
doğruya millete yardım etmeleri gerekir. Bu yardımlar, hükümeti destekleyebilir ama, yönetime rağmen, hatta yönetime karşı bile olabilir. Fransız İhtilali'nin tanınmış simaların·
danjoseph de Maistre, 1811'de, sonradan çok ün kazanan bir cümle yazmıştı: "Her ulus,
layık olduğu hükümeti bulur." Bu söz doğru olduğu ölçüde acıklıdır. Biraz değiştirerek diyebiliriz ki: "Herşeyi hükümetten bekleyen ulus, bozuk bir yönetimden kurtulamaz."
Sosyal yardım, yalnızca devletin işi değil, hepimizin görevidir. Yoksulların durumunu
düzeltmek, hastalara derman bulmak, toplum hizmetlerini yaygınlaştırmak, bir vicdan ve
vatandaşlık ödevi olarak, gönüllü yapılmalıdır. Gönlün gücü, çoğu zaman devletin iktidarından üstündür.
Ankara Atatürk Lisesi, bu rühu temsil ed~n bir Eğitim Vakfına kavuşmuştur. Yüz yılı
aşkın bir süre boyunca memlekete büyük insanlar kazandıran Lise, Türkiyemizin en verimli öğretim kuruluşlarındandır. Vakıf, şimdiden, Liseyi ihya etmeğe başlamıştır. Varlığı
arttıkça çok daha büyük hamlelere önayak olacaktır.
Vakıf Yönetim Kurulunun Başkanlığında, gerçek bir "gönül eri" olan aziz dostum Erol
Üçer vardır. Rahmetli eşi Fatma Üçer ile birlikte başlattığı hayır hizmetlerini Erol Üçer şim·
di gönül birliği yaptığı vakıf kurucularıyla birlikte, canla başla sürdürüyor. Onun önderliğinde, Lise camiası harekete geçip Türklüğün ve İslamiyetin dayanışma rühuna uygun bir
hayırseverlik sistemi yaratırsa Ankara Atatürk Lisesi, yeni mükemmelliklere ulaşacak , Türk
eğitimine yeni değerler katacaktır. Lise'nin gönül gücünün bu zaferi kazanacağına inancı·
mız var.
Talat HALMAN

1944 Mezunları: Nezih Bilen, H. Kılıç Aslan Solu
Nevzat Öke, Oktay Milor, Reha Mesera

A.L.E.V.
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BÜLTENİ

OKULUMUZUN GELENEKSEL
DÖNER GÜNÜ YAPILDI

OKULUMUZ ÖGRETMENLERİNDEN
KADİR SİVRİKOZ VEFAT ETTİ

Okulumuzun geleneksel döner günü
19.6.1988 günü lise binamızda yapıldı. Açılış konuşmasında Dr. Aydın Çelik okulumuzun 102.
yıldönümünden bahsederek, mezu nlarım ı zın
toplumumuzda etkin yerlerde olduğunu ifade etti. Buna mezunlarımızın son on yı ldan beri örgütlenme çabas ı içinde old u k larını ekledi.
Daha sonra ilk bayan baş müdür yardımcı
Hacaloğlu lise binasının esk id iği ni söyleyerek
Atatürk Lisesi Vakfının yardımlarından sözetti.

Bu başarılı sunum l arın ardınd an ödül törenlerine geçildi. Emekli Edebiyat öğretmen lerimiz
den Necmiye Çe li kbaş'a Şükran plaketi Dr.
Aydın Çelik tarafınd an verildi.
Okul birincisi Funda Çorapçıoğlu'na ödülünü Atatürk Lisesi Vakfı Başkanı Erol üçer verdi.
Okul ikincisi Nuran Gökbudak ve üçüncüsü Özlem Aslan'a da ödül ve plaketler verildi.
Güneş Gazetesinin basketbolda yı lı n birincisi seçtiği öğrencimiz Zambak Şahin' e madalya takıldı.

OKULUMUZ ÖGRENCİLERİNDEN
ZAMBAK ŞAHİN, GÜNEŞ GAZETESİ
TARAFINDAN YILIN SPORCUSU
SEÇİLDİ
Okulumuz 6 Fen E öğre n cileri nden ZamŞah in y ıl içinde gösterd iği başarılarından
do layı Güneş Gazetesi tarafı n dan yılın başarı lı
sporcusu seçildi.

bak

Atatürk Lisesi K ı z Basketbol takımının küme şampiyonu olm asında önemli bir başarısı
olan Zambak Şahin'e bundan sonraki yaşamın
da başarılarının devamını diliyoruz.

1987-1988 öğre nim
okulumuzun lise
kısmını birinci likle bitiren Funda Çorapçıoğ
lu,
ünive rsite
sınavlarında büyük bir
başarı göstererek Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesini kazandı . Funda Çorapçıoğlu L_2!1111ıiıı1. .L.o._J
Lise'yi 9.81 'lı k bir derece ile bitirmişti. Liseyi
9 . 76 '1ık derece ile ikinci olarak bitiren Nuran
Gökbudak ise üniversite sınavlarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari İlim
ler Fakültesini kazandı.
Her iki öğrencimize de
bundan sonraki yaşam
larında başa rılar dileriz. -~m!ı-~
yılında

sı Türkan Hacaloğlu konuşmaya devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından okulumuzun
korosu gösterisine başladı . Koro, değişik parçaların yanında Ankara Atatürk Lisesi Marşını seslendirdi. Türk Halk Müziği korosu ise vakfımızın
yardımlarıyla alınan enstrümanlarla bir gösteri
sundu.

LİSEMİZ BİRİNCİ VE
İKİNCİSİNİN BAŞARISI ·

Lisemiz Türkçe dersi öğretmenlerinden Kadir Sivrikoz'u 23. Eylül 1988 günü kaybettik.
1982 yı lınd an bu yana okulumuzda Türkçe öğ
retmenliği ve Müdür Yardı mcılığı görevlerinde
bulunan Kadir Sivrikoz, 1943 yılında Ezine'de
doğdu . Necati Eğitim Enstitüsünü bitirdikten
sonra, 1963 yılında Mersin Ticaret Lisesinde
Edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Sivrikoz yirmibeş yıllı k öğretmen li k yaşamında yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı . Evli ve iki
çocuk babası olan Kadir Sivrikoz'un ailesine ve
okul camiam ıza başsağlığ ı dileriz.

ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM
MÜDÜRLÜGÜ'NCE DÜZENLENEN
RESİM YARIŞMASI SONUÇLANDI
Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce lise öğrenc i leri arası nda aç ıl a n "Turizm konulu
bir resim yarışması düzenlendi. 15-22 Nisan
1988 tarihleri arasınd a Devlet Resim ve Heykel
Müzesinde yarış m ada derece alan eserler sergilendi. Okulumuz öğrencilerinden Alpaslan Esmer, Lütfü Torcu bu yarışmada mansiyon
a ldıl ar. Aynı zamanda okulumuz öğrenci l erin den
M.Tolga Tunalı, Murat Selvi, Gülru Elgin, Almula Tekelioğlu , H.Müesser Nurcan ' ın eserleri de sergilenmeye lay ı k görüldü.

Eğitim işlerinde ne olursa olsun başarı kazanılmalıdır . Bir ulusun gerçek kurtuluşu

ancak bu yolla olur.
(Atatürk)
ve bağışı tamamlamak, başlamasın
dan daha hayırlıdır .
(Mevlana)

ÇANKA YA MİLLİ EGİTİM
MÜDÜRLÜGÜNCE DÜZENLENEN
"ŞİİR" YARIŞMASI SONUÇLANDI
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
Ankara'daki lise ve ortaokullar a rasında
düzenlediği "Güzel Şiir Okuma" yarışma
s ınd a, okulumuzu lise k ı s mından 5. Fen D
sınıf öğrencilerinden, Sibel Ünal, Orta kıs
mından da 1-C s ınıfı öğrenc i s i , Bilge Başakan temsil etti.
ğı,

Anıttepe Lisesinde yapılan yarışmad a
Sibel Ünal üçüncülük, Bilge Başakan da
dördüncülük derecesi ald ıl ar.

BURSLU ÖGRENCİLERİMİZE
ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ
İM KANI
Mez u nl arımızdan Diş Hekimi Sayın Timur
Ertekin, Burslu öğrenci lerimizi n diş tedavi ve bakıml arını ücretsiz olarak ü stlenmiş bulunmaktadır.

Sayın Timur Ertekin' in bu çok anlamlı ve güzel davranışı Vakfımızca şü kranl a karşıl anm ı ştır.

iyiliği

Eğitimin

kökleri

acı,

meyveleri

tatlıdır.

(Aristo)
Bir ü lkede okumaya karşı istek artmadık
ça, gaflet ve bu gafletten doğacak fe laket
azalmaz.
(Be njamin Franklin)

ABD'DEKİ

MEZUNLARIMIZ
Devletlerinde yerl eş m iş
Doktor Sayı n Erol Çaypınar,
Vakfımıza değerli katk ıl arda bulunmak suretiyle Etki n üye olmuştur. Özellikle, Amerika gibi
uzak ülkelerde yerleşmiş m ezu nl arımı z ın yakın
ilgisi hepimizi sevindirmektedir.
Amerika

Birleşik

mezunlarımızdan

Kendisini
lar dileriz.

Vakfımız adına

kutlar, mutluluk-

A.L.E.V.
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BÜLTENİ
KAPALI

ÇARŞI

Bir başka açılır Kapalı-Çarşı
Kepenkler tek tek
Kumaşlar top top
Dökülür ortaya ... bedesten, han ... dükkan dükkan
İşportada feryat-figan
Her kafadan bir ses ...
Lisanı münasiple birbirine takılır herkes
Ulan kurbanım olam ... kes be... hemşerim kes
Hop hop ... yürrü taş arabası
Mermerli çe$raenin delik maşrabası
Sebil ... sebil...
Baş rolde yalancı şahitle sefilleri oynayan kefil
Elden ele, ayak üstü yolunu bulan aracı, tefeci, vekil
Haraç-mezat ... açık havada işleyen bozuk saat
Köre takma göz... takma saç kele ... ikizlere takke
İşsizlere iş... her çeneye takma diş
Numaralı gözlük ... hela duvarlarına argo sözlük
Pireye deveye başlatma şimdi enişteye yengeye
Bacıya davul tozu ... hacıya minare gölgesi
Mülkiyeti muhafaza kaydıyle tramvay, Galata Kulesi
Her mesleğin çilesi de olur ahiler hele hilesi
Ablalara küpeye göre nazik kulak
Dolmuşlara antika plaka, plak
Kaynanalara deli-gelin işgüveysi damat
Kiralık gelinlik, frak
Hediyesi bedava... Toplu Pazarlık
İstanbulun ortasında koyu-mavi çiniden nazarlık
Varını takan...
İçi hayat dolu aile-boyu mezarlık
Hani ya yok mu yatan ... gitti gidiyor
Tarihten bir yaprak... eski toprak
Çalgı çengi... Cenaze marşı. .. ele güne karşı
Kapalı-Çarşı

Cahit ETİKAN
1946 A.L. Mezunu

ÇAGRI
"BURS KLÜBÜNE ÜYE OLALIM"
Vakfımız

bünyesinde kurulan Burs Klubümüze
ve hayırsever dostlarımızın katı
bekliyoruz.

mezunlarımızı
lımını

Bu yı l için Lise öğrencilerine ayda 15.000 TL,
Üniversite öğrenci leri içinde 30.000 TL. verilmektedir. Üyelerimiz isterlerse birdan fazla öğ
renciye burs verebilirler.
Burs Klubüne üye olmak isteyenlerin Ankara
TEL : 117 77 90'dan Bn. Gönül Ertuna ile görüşüp bilgi almaları mümkündür.

BEN BİR ATATÜRK LİSELİYİM
Prof. Dr. Ahmet YAYCIOGLU
Okullar, öğrenim çağındaki körpe dimağlara kucak açan ve
onları imkanlar ölçüsünde en mükemmel şekilde yetiştirmekle
görevli olan eğitim yuvalarıdır. Orta öğretimde liselerin özel bir
yeri vardır. Adeta liseler orta öğretimin temel taşıdır. Liselerde
fen, sosyal bilimler ve genel kültürün her türlüsü yanında, vatan
ve millet sevgisi ve sorumluluk şuuru sergilenir aşılanır. Cumhuriyetin emanet edildiği gençler; yarının sorumluluğunun bilinci
içinde yetiştirilmeye çalışılır.
Bunun yanında öğrencilere, yetiştikleri eğitim yuvasının şe
ref ve gururunu taşıyacaklarını ve ona layık kişiler olarak yetiş
meleri gereği israrla söylenir. Hayata atıldıkları zaman yetiştikleri
okulların havasını ve ruhunu yaşatmaları görevi ile yükümlü oldukları hatırlatılır.

Benim Atatürk lisesinde öğrenci olduğum yıllarda, gerçekten hayatımı etkileyen müstesna kişiliğe sahip bir sayın müdürüm vardı . İHSAN ÜNGÜT: Onu, bir öğrencisi olarak daima
şükranla anar, aziz hatırası önünde saygı ile eğilirim. Sayın İH
SAN ÜNGÜT'ün konferans salonundaki konuşmaları ve dersleri dışında sesini hiç kimse duymazdı. Ama onun bakışlarından
söylemek istediği her şeyi tüm öğrencileri anlardı. O tam bir Atatürk Lisesi müdürüydü. Her öğrencisinin; çalışkanlığı, ahlakı, vatan ve millet sevgisi, tutum ve davranışıyla okuduğu lisenin adına
layık bir öğrenci olmasını isterdi. Beğenmediği bir davranışta bulunan olursa bu şekilde hareket bir Atatürk liseliye yakışmaz, bunu yapan Atatürk liseli olamaz diye kabul eder bunu sözle
söylemese bile bakışlarıyla hissettirirdi. Bu yüzden her ö.~renci
Atatürk liseli olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşırdı. Oğren
ci, her davranışında karşısında Atatürk liseli olmanın yüceltici yükümlülüğü yanında ona liiyık olmanın engin sorumluluğunu
duyardı. Bu inanışdır ki Atatürk lisesini ülkenin önde gelen liselerinden biri yapmıştı. Bu sorumlulukların bilinmesi başarıya giden
yolun anahtarı olmuştu. Liselerarası spor yarışmalarında, üniversitelere giden öğrencilerin başarı oranlarında hep bu Atatürk liseli olma ruhunun etkisi vardı. Bu yılki üniversite giriş sınavı ilk
basamağında bir Atatürk liselinin ikinci olduğunu öğrenmek beni mutlu etti.
Sayın hocam İHSAN ÜNGÜT, ruhun şad olsun, Senin açtı
ğın Atatürk liseli olma felsefesi devam etmektedir. İnanıyorum
ki o lisede görev yapan her sayın öğretmen ve öğrenci bu felsefenin devamına daha büyük bir şevk ve heyecanla sarılacak ve
nice HAKAN'lar bu lisenin adını duyuracaktır.

A.L.E.V.
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BÜLTENİ
ALEV BÜLTENİ Sahibi: Erol ÜÇER, Sorumlu Yazı İşleri Md.: Abdülhalim ÖZKAYNAK, İdari ve Teknik Sorumlu: Nurdane ÖZDE MİR
Adres: Bestekar Sok. 17/4 Kavaklıdere/ANKARA Tel: 117 77 90

ANKARA ATATÜRK LİSESİ ÖGRENCİLERİNE YÖNELİK
İNGİLİZCE DİL EGİTİMİ PROGRAM ÇALIŞMALARI
Yabancı Dil bilgisi; Ülkemizde bir ihtiyaçtan öte bir

zorunluluk haline dönüşmüştür. Mühendisinden sekreterine kadar tüm eleman taleplerinde istenilen bu temel
öğe, ne yazık ki Ülkemiz eğitim müesseseleri ve diğer
kuruluşlarca arzu edilen ölçülerde karşılanamamaktadır.
Biz bu yazımızda bunun nedenlerinden öte Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerine bu doğrultuda verimli bir ortam
sağlamak amacıyla ALEV tarafından yapılan çalışmala
ra değineceğiz.
Küçük yaşlarda verilecek İngilizce Dil Eğitimi kalı
cı ve verimli sonuçlar sağlamaktadır. Bu nedenle Atatürk
Lisesi bünyesinde uygulaması planlanan özel bir eğitim

modeli ALEV ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı
Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı işbirliği ile hazırlanmaktadır. Temelde ÜniversiteEndüstri ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan PARLAR Vakfı, yaklaşık 4 yıldır Yetişkinle
re Üniversite desteğinde İngilizce Dil Eğitimi programları
uygulamakta olup, 1 yıldan bu yana kü9ük yaş grupları
na da yönelik çalışmalar yapmaktadır.
ALEV ve ODTÜ PARLAR Vakfı işbirliği ile planlanan ve büyük bölümü gerçekleştirilen çalışmalar aşağı
daki şekilde özetlenebilir;
1. Atatürk Lisesi bünyesinde 20 öğrenci kapasitesinde 2 adet tekrarlamalı Yabancı Dil Laboratuvarı ku-

3.

~dan

devam

etmedi. Bunun üzerine durumu basın kanalıyla kamu
oyuna duyurmaya ve olayı kamuya mal etmeye çalış
tık. Bu kampanya sonunda çok bağış temin ettik, ıcid
di aşamalar kaydettik. Bu gelirlerin bir kısmı ile, biri
Ankara'da biri İstanbul'da olmak üzere Vakıf'a iş hanı kazandırdık. Bugün bu iki binanın yıllık geliri 200
Milyon TL'dir ve devamlılık arz etmektedir.
Aynı şekilde Vakfı'a devamlı gelir kaynağı temin
etmek üzere çiçek bağışı konusunu geliştirdik ve topluma mal ettik.
Şuna inanıyorum ki, Türk Milleti büyük bir Millet'dir. Kendisine, ele alınan davanın ehemmiyeti iyi anlatıldığı takdirde, daima yardım eder ve katkıda
bulunur.
Vehbi .Koç Vakfı, başında şirketlerimizin ve aile
fertlerinin yaptığı yardımlarla çalışmaya başlamıştır.
Bugün şirketlerdeki devamlı geliri ile büyük bir varlı
ğa sahiptir ve büy ük işler yapmaktadır.
Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı yeni kurulmuştur.
Vakıf'a ilk anlarda bazı bağışlar yapılmıştır fakat bunun devamlı olmadığı ve bu bağışlarla yürüyemeyeceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine daimi gelir temin
etmek üzere UNICEF'in yaptığı gibi yılbaşı kartları kon usu ele alınmıştır. İlk yıl bu faaliyetten 90 Milyon
TL. 'lik bir gelir elde edilmiştir. Bun un ileri gideceğine

rulması,

inanıyorum .

2. Lise bünyesinde eğitim gören öğrencilerin. bilgi
analizleri yapılarak tamamen özgün bir dil öğrenim programlarının hazırlanması (Konu-Kapsam -Uygulama zamanları - Gerekli Materiyal belirlenmesi vb.)

Vakıfların yaşaması için söyleceğim son husus; Kurucularının kurdukları Vakıf'la yakından alakadar olmaları ve bütün yükü İdare Heyetinin üzerine

3. Lise bünyesinde görev alan öğretmenlerin hazır
lanan program doğrultusunda eğitime alınması,
4. Katılımcı öğrencilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya alınmaları için gerekli detaylandırma çalışmaları.
Yukarıda

ana kapsamı sunulan bu çalışmalarda temel amaç; öğrencilerin bir ders yapısından öte, zevkli bir
uğraş haline döndürülmüş bir dil eğitim programına katılımı sağlamaktadır. Ayrıca baştan sona kadar profesyonel bir anlayışla sürdürülecek olan dil eğitiminden sonuç
almamak için hiç bir neden görmemekteyiz.
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının eğitimde oldukça etken bir rolü olan dil öğrenimine gösterdiği yakın ilgisini takdirle karşılarken, böyle bir çalışmada
katkımızın olmasından dolayı ODTÜ PARLAR Vakfı olarak sevinç duymaktayız.

bırakmamaları hususudur. Kurucular Vakıflara, Kurul uştaki heyecanları ile katılmalı, yardım ve alakalarını devam ettirmelidirler.

E.ÜÇER : Bültenimiz kanalı ile Ankara Atatürk Lisesi ve Türk Eğitim Topluluğuna iletmek istediğiniz mesajınız varını?

V.KOÇ : Sizler, Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak, mühim bir memleket davasına parmak basmış
bulunmaktasınız. Bu konuda çalışmalarınız
da başarılar diliyorum.
Ben başımdan geçenleri sizlere anlatm ış bulunuyorum. İnşallah bu görüşlerimle sizlere faydalı
olurum.

E.ÜÇER : Sayın KOÇ, yaptığınız değerli açıklamaları
nıza çok teşekkür ediyor, mutlulu_
k lar diliyoruz.

Saygılarımızla,

YILDIRIM ŞİMŞEK
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