


Yeni nesli; Cumhuriyetin
fedakâr ö¤retmen ve e¤itimcileri,
sizler yetifltireceksiniz.

Cumhuriyet; fikren, ilmen, 
fennen, bedenen kuvvetli ve
yüksek karakterli koruyucular
ister!

Yeni nesli, bu niteliklerde ve
yeteneklerde yetifltirmek sizin
elinizdedir...

Sizin baflar›n›z Cumhuriyetin
baflar›s› olacakt›r...

Hiçbir zaman hat›rlar›n›zdan
ç›kmas›n ki, Cumhuriyet sizden;
“fikri hür, vicdan› hür, irfan› hür"
nesiller ister.

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye)
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Sevgili Atatürk Liseliler, Değerli Okurlarımız,

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak her yıl
çıkardığımız ALEV dergisinin 32. sayısını sizlerle bu-
luşturmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşı-
yoruz. Kurulduğu yıldan bugüne birçok başarıya im-
za atmış, birçok ünlüyü mezun etmiş olan okulu-
muz, tarihi misyonundan da güç alarak ülkemizin
en önemli okullarından birisi olma özelliğini sür-
dürmektedir.

Ankara halkı tarafından Taş Mektep olarak anı-
lan Ankara Atatürk Lisesi'nin üyesi olmak bir ayrıca-
lıktır. Okulumuz Milli Mücadele yıllarına şahitlik
edecek kadar eski, bugüne kadar olağanüstü başarı-
larıyla gelebildiği için sağlam, yarınlara kendini en
iyi şekilde hazırladığından idealist bir yapıdadır. Biz-
ler de bunun bilincinden hareketle Ankara Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı olarak okulumuzun ve öğrencile-
rimizin her yönden gelişmesi, ilerlemesi ve yaşamla-
rı boyunca başarılı olmaları için her türlü çabayı
göstermekte, yorulmadan çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.

Ankara’nın hazırlık + 4 yıl eğitim veren tek Ana-
dolu Lisesi olma özelliğini koruyan okulumuzda en
büyük amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin yaban-
cı dilleri en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ve Ağustos ay-
larında toplam 79 öğrencimizi İngiltere'ye dil okul-
larına gönderiyoruz. 20 öğrencimiz ise her yıl Çin'in
başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Eğitim
Kampı'na gidiyor. Çince eğitim alan öğrencilerimiz,
katıldıkları bu kampta, ikinci yabancı dillerini pe-
kiştirme olanağı bulmaktadır. Okulumuzda eğitimi
verilen diğer ikinci yabancı dillerle ilgili olarak, o
dillerin anavatanlarına öğrenci gönderilmesi için
yapılan proje çalışmaları da, gerek okulumuz, gerek
vakfımız tarafından yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin konuşma pra-
tiklerini geliştirmek amacıyla, her yıl vakfımız tara-

fından temin edilen yabancı uyruklu öğretmenlerle,
öğrencilerimize yönelik yabancı dil kursu gerçekleş-
tirilmektedir.

Akademik anlamda öğrencilerimizin en iyi üni-
versiteleri kazanmaları ve o üniversitelerden üstün
dereceyle mezun olup hayata atılmaları, bizim için
ayrı bir gurur kaynağıdır. Vakıf olarak öğrencilerimi-
ze lise hayatları boyunca verdiğimiz bursları, üni-
versite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de
devam ettirmekteyiz. Temel felsefelerimizden birisi
de öğrencilerimizin lisedeki başarılarını üniversite
yaşamlarında da devam ettirmelerini sağlamak ve
ülkemize faydalı insanlar yetiştirmektir.

128. yılını yaşayan okulumuz öğrencileri bu yıl
da sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda birçok
etkinlikte bulunmuş, vakfımızın desteğiyle başarılı
sonuçlar elde etmişlerdir. Öğrencilerimizin sosyal
yönlerini de geliştirmek vakfımızın temel hedefle-
rinden biridir.

Değerli mezun arkadaşlarımızın ve dostlarımızın
sağladığı burslar ile öğrencilerimize destek olmakta-
yız, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.
ALEV desteği, mezun olduktan sonra da öğrencileri-
mizle olacaktır. Okulumuzdan mezun olduktan son-
ra hayata, bilhassa iş hayatına bir adım önde başla-
yacaklarına inanıyoruz.

Sevgili Gençler,

Unutmayınız ki sizler, Ankara Atatürk Lisesi'nde
hazırlık eğitimi alarak yabancı dilleri öğrenen, Ata-
türk Liseli olmanın ayrıcalığını ve gururunu taşıyan,
en iyi üniversiteleri hedefleyen ve kazanan, en iyi
üniversitelerden mezun olan, ülkemizin en iyi yer-
lerinde yer alan bireylersiniz.

Sizlerin ülkemiz adına yararlı işler yapacağınızı
biliyor, sizleri destekliyor, sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.

EROL ÜÇER 

BAfiYAZI



2 ALEV 2014 | SAYI: 32

Başyazı .......................................................................1

Vakfımız 28. Genel Kurul Toplantısını Yaptı ...............4

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu’nun 2013 Yılı Faaliyet Raporu...................5

Vakfımıza Bağışta Bulunanlar ....................................6

Kokteyllerimiz Devam Ediyor......................................7

Dünyanın En Önde Gelen 20 Doktoru Arasındaki
2 Türk Doktoru Ankara Atatürk Lisesi Mezunu .....8

2 Türk Cerrah Dünya’da İlk 20’de ..............................9

Ankara Atatürk Liseli Ünlü Portreler:
Burhan Doğançay ...............................................10

Turgut Özakman Anısına..........................................12

Turgut Özakman’ı Kaybettik: “Şu Çılgın Türkler” Yetim
Kaldı....................................................................13

Ölümsüz Olmak ........................................................17

Yeni Okul Müdürümüz Görevine Başladı .................18

Okul Yöneticilerimiz ..................................................18

Yeni Okul Müdürümüze Nezaket Ziyareti .................18

60 Yıl Sonra Aynı Sıralarda ......................................19

50. Yıl Mezunlarımız Anılarını Tazelediler ................19

Mezunlarımızın Kayıtları Dijital Ortama Aktarılıyor...20

Kütükler Dijitale.........................................................20

İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan
Okulumuzu Ziyaret Etti .......................................21

Almanya - Türkiye Öğretmen Değişim Programı
(YFU) ..................................................................22

Javier Menendez Sanchez’den Okulumuza
Anlamlı Ziyaret....................................................22

Türkiye - Almanya 1. Öğrenci Değişim Projesi.........23

Lisemiz Mezunları Mezuniyetlerinin 40. Yılında
İstanbul’da Buluştular .........................................24

Afet Hazırlık Günü ....................................................24

Orhan Kemal’in Çocuklarından Okulumuza
Anlamlı Ziyaret....................................................25

Büyük Acımız............................................................26

Hindistan Efsanesi Bitti mi?......................................28

Hindistan Gezisi........................................................29

‹Ç‹NDEK‹LER

ANKARA ATATÜRK L‹SES‹
E⁄‹T‹M VAKFI

Baflkan
Erol ÜÇER

Baflkan Yard›mc›lar›
Yahya ZABUNO⁄LU

Emre D‹KER

Muhasip Üye
Emre D‹KER

Genel Sekreter
fiahin GÜRÜN

Üyeler
MMetin ÖZDEM‹R
Cemal TALU⁄

Ergun BAL
Abdurrahman KESK‹NKILIÇ

Fethi GENÇ

ANKARA ATATÜRK L‹SES‹
E⁄‹T‹M VVAKFI DERG‹S‹

Sahibi
Erol ÜÇER

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Metin ÖZDEM‹R - Gönül ERTUNA

YAYIN KURULU
Metin ÖZDEM‹R
Gönül ERTUNA

Eren DEM‹R
Özgür SSEYHAN

Banka Hesap No:
Garanti Bankas› Necatibey fib.  130-6298287
IBAN: TR32 0006 2000 1300 0006 2982 87

ADRES
Befltepeler Mah. Nergis Sokak No: 9

Sö¤ütözü  06520  ANKARA
Tel: (0312) 248 42 84  Fax: (0312) 248 42 01

www.alev.org.tr e-mail: alev1886@gmail.com

Grafik Tasar›m
‹smet F‹LL‹ZF‹DANO⁄LU 

ifilizfidan@gmail.com

Bask›
Ankara Ofset • (0312) 384 50 63 

2014 - ANKARA



3ALEV 2014 | SAYI: 32

İngiltere’ye Giden Öğrencilerimiz Döndü..................30

2013 Yılı Üniversiteyi Kazananlar Listesi .................32

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Açıldı ..........36

ALEV Konser ............................................................39

Kış Balosu ................................................................39

Atatürk Lisesi’ne “İlk Kız Başkan”.............................40

Öğrencilerimiz Lösemili Çocuklar Köyü’nü
Ziyaret Etti...........................................................42

5. Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması’nda
Türkiye 6.’lığı, Ankara 1.liği.................................43

Bilim Şenliği ..............................................................44

Kardeş Okulumuza Yardım.......................................47

Kutlu Doğum Haftası ...............................................48

“Kutlu Doğum Haftası ve Peygamberimizin Hayatı”
Konulu Bilgi Yarışmasında Birincilik....................49

ODTÜ Bilim ve Teknoloji-Tarih Müzesi Gezisi ..........49

VI. Şiir Olimpiyatları İl Finalinde Birincilik .................50

MUNESCO Konferansında Başarı ...........................52

Atatürk Lisesi Hatıra Ormanı ....................................55

Sanat Gecesi ............................................................56

Kalmun Konferansında Başarı..................................58

Eğitim ve Kariyer Günlerinin 3’ncüsü Yapıldı ...........60

Almanca Yollarda......................................................61

2014 Yıl Sonu Yabıncı Dil Kursu’nun 7. si Başarı ile
Tamamlandı ........................................................63

Öğrencilerimiz “Türkiye Gençler Su Ödülü
Yarışması”na Katıldı ...........................................64

Doğa Gönüllüsü Öğrencimiz Kerem Yayık ...............65

X. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması .........66

Liselerarası Matematik Bilgi Yarışmasında 4’ncülük 67

Öğrencilerimiz İngiltere Yolcusu ...............................67

Öğrencilerimiz Çin Yolcusu.......................................68

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ...............69

Atamızı Hasret ve Minnetle andık ............................69

24 Kasım Öğretmenler Günü ...................................70

Ata’nın Huzurunda....................................................72

İstiklâl Marşımızın Kabulünün 93. Yıldönümü
Törenle Kutlandı .................................................74

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...................................76

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ........78

Dünya Tiyatrolar Günü .............................................81

Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun ...............................82

Düşsel Resim Sergisi ...............................................84

Lisemiz 128. Yıl Mezunlarını Verdi ...........................86

Gurur Kaynağı Öğrencilerimiz ..................................88

Hazırlık Sınıfları Yıl Sonu Etkinlik Çalışmaları .........89

Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında Tarihi Başarı .90

Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ayhan Pala
Vakfımızı Ziyaret Etti...........................................92

2013-2014 Eğitim - Öğretim Döneminde Okul
Satranç Takımımız ..............................................93

Öğrenciler Arası Satranç Turnuvası .........................93

Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası ......................94

Sınıflar Arası Satranç Turnuvası’nın 1’ncisi Yapıldı..95

BEKO Satranç Turnuvası’nda Bireysel Kategoride
1.’lik ve 2.’lik........................................................95

Hentbol’de Başarılarımız ..........................................96

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Sınıflar Arası Spor
Karşılaşmaları .....................................................96

Hentbol Kız Takımımız..............................................97

Hentbol Erkek Takımımız..........................................97

Hentbol Kız Takımımız Ankara 3’ncüsü....................98

Masa Tenisi Takımımız .............................................98

Basketbol Erkek Takımımız ......................................99

Halı Saha Futbol Takımımız .....................................99

Dans Gösterisi ........................................................100

Mezunlar Derneği ...................................................101

Fatma Tunaboylu....................................................102

Aile Eğitimi..............................................................103

Okul Aile Birliği........................................................104

Mektuplar ................................................................105

Basından.................................................................114



4 ALEV 2014 | SAYI: 32

VAKFIMIZIN 28. Genel Kurul Toplantısı
16 Mart 2014 Pazar günü okulumuz top-
lantı odasında yapıldı. 2013 yılı bilanço,
gelir tablosu, kesin bütçe ve tahmini büt-

çenin okunması ve yönetim kurulu ka-
rarlarının genel kurulca onaylanmasın-
dan sonra yapılan seçimlerde, yönetim
kurulu ve denetim kurulu belirlenmiştir.

Vakf›m›z 28. Genel Kurul
Toplant›s›n› Yapt›

2014 YILI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Erol Üçer / Başkan
Yahya Zabunoğlu /Başkan Yardımcısı
Emre Diker / Başkan Yrd. - Sayman
Şahin Gürün / Genel Sekreter
Metin Özdemir / Üye
Cemal Taluğ / Üye
Ergun Bal / Üye
Abdurrahman Keskinkılıç / Üye
Fethi Genç / Üye

2014 YILI DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şükrü Solakoğlu
Ferhat Selamoğlu
Ergün Aktay

GENEL KURUL
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FAAL‹YET RAPORU

Ankara Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›
Yönetim Kurulu’nun 

2013 Y›l› Faaliyet Raporu

Her y›l sundu¤umuz faaliyet raporlar›m›zda
oldu¤u gibi bu y›l da çal›flmalar›m›z› özetler-
ken, Vakf›m›z›n amaçlar› do¤rultusunda e¤iti-
me ve okulumuza yararl› hizmetler verdi¤imizi
belirtmekten mutluluk duyuyoruz. 

Faaliyet raporumuza ekli olarak, 2013 y›l›
bilançomuz, gelir ve gider hesaplar›yla, kesin
bütçemiz, 2014 y›l› tahmini bütçemiz incele-
melerinize sunulmaktad›r. 2013 y›l›nda; 

274.687,00.-TL ba¤›fl geliri, 

306.532,50.-TL kira geliri, 

14.958,51.-TL faiz ve menkul
k›ymet sat›fl geliri, 

Toplam596.178,01.-TL gelir elde edilmifltir. 

Buna mukabil 514.898,50.-TL harcanm›flt›r. 
Harcama kalemlerimize k›saca temas edersek;

273.352,80.-TL ‹htiyaçl› ö¤rencilere ait 
giderler (burs, yemek, yol,
giyim, kitap, vs.) 

3.324,82.-TL okul bak›m onar›m giderleri,

85.958,15.-TL personel giderleri, 

18.644,00.-TL bas›m yay›n giderleri, 

89.077,22.-TL E¤itim-ö¤retim ve ‹ngiltere’ye
dil okuluna giden ö¤rencilere 
ait giderler

13.849,46.-TL sportif ve sanatsal giderler, 

3.643,01.-TL okul temizlik giderleri, 

1.759,05.-TL kambiyo giderleri, 
(kur fark› gideri)

4.197,75.-TL di¤er çeflitli giderler, 

2.032,50.-TL ulafl›m giderleri 

19.059,74.-TL yönetim ve idame giderleri, 
(teftifl, denetim ve di¤er 
çeflitli giderler) 

Toplam 514.898,50.-TL  harcanm›flt›r. 

2013-2014 Eylül aylar› aras›nda karfl›l›ks›z
verdi¤imiz burs miktarlar› lise ö¤rencilerine ay-
l›k 100,00.-TL ve üniversite ö¤rencilerine ay-
l›k 200,00.-TL olarak belirlenmifltir. 2013-
2014 ö¤renim y›l›nda da burs ve ö¤le ye-
me¤i talepleri artarak devam etmektedir.
Bu nedenle sizlerin ve hay›rseverlerin kat-
k›lar›n› bekliyoruz.

2013 y›l›nda vakf›m›z önceki y›llarda oldu-
¤u gibi, okulumuzu ilk tercihlerine yazan 10
ö¤rencinin masraflar›n›n tamam›n›, haz›rl›k s›-
n›flar› birincisi 12 ö¤rencinin de masraflar›n›n
yar›s›n› karfl›lam›flt›r. Ayr›ca ‹ngiltere’ye kendi
imkanlar›yla bizim organizasyonumuzla giden
48 ö¤rencimizle beraber toplam 70 baflar›l› ha-
z›rl›k s›n›f› ö¤rencisi üç hafta müddetle ‹ngilte-
re’ye yabanc› dil e¤itimine gönderilmifltir. 

Okulumuz ö¤rencilerinin sosyal alanlardaki
çal›flmalar› da desteklenmektedir. Sportif ve
kültürel alanlarda turnuvalara kat›l›p baflar› el-
de eden ö¤rencilerimize ödüller verilmifltir. Ma-
sa tenisi ve satranç çal›flmalar› için gerekli
olan bütün malzemeler al›nm›flt›r.

Gelirlerimizin azalmas›na ra¤men okulumu-
za ve ö¤rencilerimize yönelik hizmetleri yapa-
bilmek bizim için k›vanç vericidir.

Güveniniz, deste¤iniz, ilginizle, hay›r-
sever kifli ve kurulufllar›n deste¤iyle daha
da  büyük ifller yapaca¤›m›z inanc›nday›z.

Sayg›lar›m›zla … 
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BA⁄IfiTA BULUNANLAR

Erol ÜÇER
Mine ÜÇER
Zerrin ÜÇER
Ahmet GÜRSOY
Erol ÖZMAN
Necdet TAŞTEKİN
Ferhat SELAMOĞLU
Şahsur ERKAN
Şahin GÜRÜN

Mehmet CİVELEK
Nevzat GÖZAYDIN
Nazlı ÇAMLIBEL
Meral DEDEKARGINOĞLU
Akın ÇOLPAN
Lokman YILDIZHAN
Mehveş ÖGEL
Demet TANSU
Tuncay BİRSÖZ

Ba¤›fl Yapabilece¤iniz Hesap Numaras›: 

Garanti Bankas› 
Necatibey fiubesi: 130-6298287

IBAN: TR32 0006 2000 1300 0006 2982 87

Ayr›nt›l› bilgi için: Eren DEM‹R
Tel: 0312 248 42 84

e-mail: vakif@gama.com.tr

ALEV Vakfına Nakdi Bağışlar

Lise 

Ö¤rencilerine

100.-TL

Üniversite 

Ö¤rencilerine

200.-TL

Vak›f Yönetim Kurulumuz 
2014-2015 E¤itim Dönemi ayl›k burslar›

Vakf›m›za Ba¤›flta BulunanlarVakf›m›za Ba¤›flta Bulunanlar
Adı Soyadı Öğrenci Adedi
Erol ÜÇER 100 Üniversite
Aydın DEMİRAY 15 Lise+15 Ünv.
Ömer Işık DEMİRAY 15 Lise+15 Ünv.
Mehmet Nazif GÜNAL 10 Üniversite
Emre DİKER 10 Lise
Zeki KÖSE 3 Ünv.+1 Lise
Özden TUNÇATA 5 Lise
Arzu TUNÇATA TARIMCILAR 5 Lise
Yıldıray PAKÖZ 5 Lise
Erol ÖZMAN 4 Lise
Ercan DAVUDOĞLU 4 Lise
Nigar SÖZENER 2 Üniversite
İdil PEKER 3 Lise
Nazire PEKER 3 Lise
Ercüment TÜRKTAN 3 Lise
Fazlı CAN 3 Lise
Melahat GÜLTAN 1 Lise+1 Ünv.
Hatay SAVAŞÇI 1 Üniversite
Şermin SAVAŞÇI 1 Üniversite
Nihal TUNÇER 1 Üniversite
Namık Kemal BAŞTÜRK 1 Üniversite
Canan ÇAMLIBEL 2 Lise
Bülent BİNGÖL 2 Lise
Gürşen SEVİNÇ 2 Lise
Münir MISIRLIOĞLU 2 Lise
Yüksel ÖZKAYNAK 2 Lise
Fethi GENÇ 2 Lise
Rafet-Yurdagül ÖZBAYRAM 2 Lise
Gürşen SEVİNÇ 2 Lise
Yalçın - Türkan GÖĞÜŞ 1 Lise
Mehmet BESEN 1 Lise
Erdal ÜLKER 1 Lise
Ergün ALKAN 1 Lise
Ergun BAL 1 Lise
Semra SÖZENER 1 Lise
Fatma TUNÇER 1 Lise
Özlem - Engin ERTUNA 1 Lise
Hilal YİĞİTBAŞI 1 Lise
Serap-Resul KAYA 1 Lise
İsa URAN 1 Lise
Mustafa ŞATIR 1 Lise
Vahit TEKEŞ 1 Lise
İpek AKTAŞ 1 Lise
Kerem ACARBAŞ 1 Lise
Çağan ALPASLAN 1 Lise

Anlaml› bir ba¤›fl
Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer ve Efli Mine

Üçer’in k›z› ‹dil Peker, 26 Ekim 2013 tarihin-
de dünya evine girmifltir. ‹dil Peker ve efli
Andrew Connell dü¤ün davetiyelerinde çi-
çek gönderilmesi yerine, Vakf›m›za ba¤›fl
yap›lmas›n› rica etmifllerdir. Bu istekleri
do¤rultusunda, Vakf›m›za yaklafl›k 50.000.-
TL’lik ba¤›fl yap›lm›flt›r.

‹dil ve Andrew’e mutluluklar diler, bu iç-
ten yaklafl›mlar›na ve ba¤›flta bulunanlara
teflekkür ederiz.
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HER ayın ikinci Salısı “Nerede Kalmıştık”
toplantılarımız Ambassadore Otel’de devam
ediyor.  Eski ve yeni mezunlarımızın bir ara-
ya geldiği, yeni dostlukların kurulduğu kok-
teylde; vakfımızın ve okulumuzun çalışmala-
rı, başarıları, gelecekle ilgili plan ve projele-
rinden mezunlarımız haberdar edilmektedir.
Toplantılarımızın amacı “Atatürk Liseli” ola-
rak hizmet ruhunu pekiştirmeyi sağlamaktır.

Bu yıl kokteylimize “ilk kız başkan” sloga-
nıyla 2013-2014 okul başkanlık seçimini ka-
zanan Elif Öcbe de katıldı. Vakıf Başkanımız
Erol Üçer ve Koordinatörümüz Gönül Ertu-
na’nın konuşmalarının ardından Elif Öcbe
davetlilere hitaben; “Sizlerle bir arada olmak-
tan ve tanışmaktan çok büyük gurur duyuyo-
rum. Atatürk Liseli olmanın bir ayrıcalık oldu-
ğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum, bundan
sonraki hayatımda da bu ruhu hiç kaybetmeye-
ceğime, sizlerden teslim aldığım bayrağı taşıma-

ya devam edeceğime söz veriyorum, bugün bu
tarihi okulda vakfımızın yerini ve önemini bir
kez daha görüyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki Ata-
türk Liseliyim” diyerek konuşmasını tamam-
ladı.

Neşeli anlara sahne olan gece, konukları-
mızın, bir dahaki sefere görüşme temennile-
ri ve bu kokteyli hazırlayan vakfımıza teşek-
kürlerini bildirmelerinin ardından son bul-
du.

Kokteyllerimiz
Devam Ediyor

Kokteylden bir görünüm.

Elif Öcbe konuşmasını yaparken.

Yer: Ambassadore Otel Boğaz Sk. No: 19  (Sheraton Oteli arkası)            Saat: 18.30-20.30

VAKFIMIZDAN

Değerli Atatürk Liseliler ve bu ruhu taşıyanlar her ayın ikinci salısı saat 18.30-20.30 ara-
sında yaptığımız kokteylimizde sizleri aramızda görmeyi temenni ediyoruz. Katılımları-
nızla bu ruhun, bu meşalenin her zamankinden daha fazla canlanacağına inanıyoruz.
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1886 yılında Ankara İdadisi olarak
kurulan “Ankara Atatürk Lisesi”, gü-
nümüze kadar uzanan bir eğitim çına-
rı olarak varlığını sürdürmektedir.

Okulumuz her alanda, çok sayıda ba-
şarılı mezunlar vermiştir. Ülkemizin
yüzakı ve gururu olan bu mezunlarımız
Ankara Atatürk Lisesi’nin başarılı bir eği-
tim kurumu olduğunu, yaptıkları hiz-
metlerle kanıtlamaktadırlar.

Okulumuzdan mezun olan pekçok
önemli ismi sıralayabiliriz. Mezunlarımız
arasında iki isme özellikle değinmek iste-
rim. 2 Türk cerrah, Prof. Dr. Gazi
Yaşargil ve Prof. Dr. Münci Kalayoğlu
sağlık alanında en prestijli internet site-
lerinden “Top Master’s in Healthcare Ad-
ministration” (Sağlıkta Dünyanın Ustala-
rı) listesinde dünyanın en yaratıcı 20 cer-
rahı arasında yer almışlardır. Mezunları-
mızın bu başarı haberi bizler için gurur
ve övünç kaynağı olmuştur. Söz konusu
sitede Prof. Dr. Yaşargil için “Beyin ve si-
nir cerrahisinde ona çok az cerrah yakla-
şabiliyor. Hatta modern nöroşirürjinin
babası olarak kabul ediliyor” diye
bahsedilirken Prof. Dr. Kalayoğlu’nun
da organ nakli ve çocuk cerrahisi alanın-
da öncü olduğu ve çok sayıda ilki başar-
dığı vurgulanıyor. 

Değerli iki mezunumuzla ilgili bu ifa-
deleri gençlerimize iletmek, onları yürek-
lendirmek, başarı için teşvik etmek ve

her türlü desteği sağlamak biz eğitim gö-
nüllülerinin temel görevidir. Sayın Ya-
şargil ve Sayın Kalayoğlu gibi okulu-
muzdan daha nice başarılı isimlerin çıka-
cağına inancımız tamdır. 

Günümüzde lisemizde halen okuyan
öğrencilerimiz arasında da değişik alan-
larda başarılı olan birçok gencimiz vardır.
Örnek verilecek olursa okulumuz öğren-
cilerinden Nida Eliz Üstündağ yüzme
sporunda üst üste kırdığı Türkiye rekorla-
rıyla ve uluslararası yarışmalarda elde et-
tiği olimpiyat ve dünya dereceleriyle
(Dünya 1’incisi, Olimpiyat 3’üncüsü)
okulumuzu ve ülkemizi başarı ile temsil
etmiştir. Ankara Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı  (ALEV) olarak sevgili öğrencimize
her türlü desteği sağladık ve sağlamaya
devam ediyoruz.

Gücünü tarihinden alan okulumuzun
nice Yaşargil’ler,  Kalayoğlu’lar, Nida’lar
yetiştirmesi için desteklerimizi, siz değer-
li mezunlarımızın verdiği bağışlarla her
zaman sürdürmeye devam edeceğiz.
Çünkü bizler ülkemizin daha ileriye git-
mesinin Ankara Atatürk Lisesi ve benzeri
okullardan yetişecek başarılı insanlarla
mümkün olabileceğine inanıyoruz.
Gençlerimize güveniyoruz ve onlarla her
zaman gurur duyuyoruz.

Erol Üçer
ALEV Başkanı

HABER

Dünyan›n En Önde Gelen 20 Doktoru Aras›ndaki

2 Türk Doktor 
Ankara Atatürk Lisesi Mezunu
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“Çocukların Gülümsemesini
Görmek Her Şeyden Değerli”

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu,
“Dünyanın Yaşayan En Yaratıcı
20 Çocuk Cerrahından Biri”
olarak gösterilmesinin kendisi
için bir gurur kaynağı olduğu-
nu şu sözlerle dile getiriyor:
“Dünyada çocukların cerrahi ola-
rak tedavi edilmesinde çok önemli
buluşları olan isimlerle aynı liste-
de olduğumu görmek benim için
büyük bir onur. Bu mutluluğu
hem Amerika’da çalıştığım dönemde başında bu-
lunduğum ekibe hem de şu anda aynı yolda birlik-
te yürüdüğüm arkadaşlarıma borçluyum. 8 senedir
çalıştığım Memorial Şişli Hastanesi’nde çocuk böb-
rek ve karaciğer ameliyatlarında dünya standartla-
rının üzerinde başarılara imza attık. Çocuklarımız
bizim geleceğimiz ve hasta bir çocuğun iyileşip gü-
lümsemesini görmek bizim için çok değerli. Bilim-
sel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,
bunları en iyi şekilde uygulamayı ilke edinen bir
ekibin başında olmak, ülkemin adını bu şekilde
dünyaya duyurmak meslek hayatımın en önemli
dönüm noktalarından biri”.

(18 Nisan 2014 Hürriyet Gazetesi Sağlık –Yaşam eki)

“120 yaşına kadar yaşamak
mümkün”

Amerikan Beyin Cerrahları
Birliği’nce “Yüzyılın Beyin Cer-
rahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Ya-
şargil, düzgün bir hayat süren-
lerin uzun yıllar yaşayabilece-
ğini söyledi. Yaşargil: “Biyolog-
ların açıkladığına göre, bizim kro-
mozomların tepesinde bir ufak
parçacık var. O sözde bizim yaşa-
mımızı idame ettiriyor. O zaman-

la yaşlandıkça küçülüyor. Onu he-
saplamışlar, ‘telemetrik’ diyorlar.

Herkesin 120 yaşına kadar iyi yaşayabilmesi
mümkün. Şu anda bence iktisadi, ekonomik duru-
mu iyi memleketlerde muhakkak ki bu hususta ça-
lışılıyor. Hatta 120 değil, daha uzun yaşamak bile
isteniyor. Benim düşüncem insanın 120 yaşına ka-
dar hem bedenen hem zihnen iyi durumda olabil-
mesi.”

“Kanseri çözememek bizi üzüyor”
Yaşargil: “Bizi üzen, biyolojik olarak bu kan-

serin nereden geldiğini pek anlayamıyoruz. Bir za-
manlar genlerden filan dendi, ama o da değil” de-
di. Bu konuda hücrelerdeki proteinlerle ilgili
bir sorun olabileceğini, ancak bunun da belir-
siz olduğunu ifade etti.

(26 Nisan 2014 Sabah Gazetesi Sağlık –Yaşam eki)

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Prof. Dr. Gazi Yaşargil

Dünya’da ‹lk 20’de2 Türk Cerrah

Hurriyet gazetesi, 18.04.2014
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RESSAM ve ha-
rita subayı Adil

Doğançay’ın oğlu
olan Burhan Doğan-

çay 1929 yılında doğ-
du. Sanat eğitimini ilk

olarak babasından ve ta-
nınmış ressam Arif Kap-

tan’dan aldı. Babasının teşvikiyle resim yap-
maya başladı. 

Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduk-
tan sonra, Ankara Üniversitesi’nde aldığı hu-
kuk eğitimini tamamladı. Bir röportajında:
“Lise yıllarımda iyi bir futbolcuydum, Ankara'da
Gençlerbirliği'nde oynadım. Üniversite vakti ge-
lince bütün arkadaşlarım hukuk fakültesine girdi.
Ben de onlarla girdim.” diyen ünlü ressam daha
sonra, 1955’te Paris’te ekonomi doktorası yap-
tı. Bir yandan akademik eğitimi devam eder-
ken, diğer yandan resim çalışmalarını hiç ak-
satmadan sürdürdü. Paris’teki öğrencilik yılla-
rında La Grande Chaumiere’de resim çalışma-
larına katıldı. Doktorasını bitirip Ankara’ya
döndüğünde Sanat Sevenler Kulübü’nde ba-
basıyla ortak sergiler açtı. 1961’de 22. Devlet
Resim ve Heykel Sergisi’ne beş resmi kabul
edildi. 1962 yılında New York’a gitti. 1964 yı-
lında Guggenheim Müzesi’nin sanatçının ya-
pıtlarından birini müze koleksiyonuna alma-
sı, sanatçının bu zorlu mücadeleden galip ge-
leceğine olan inancını daha da pekiştirdi.
1964’te New York’a yerleşmeye karar verdi.
New York duvarlarıyla başlayacak önemli esin
kaynağı olan 'Duvarlar' serisine de aynı yıllar-
da başladı.

1975 yılında, 114 ülkeyi kapsayacak olan
‘Dünya Duvarları’ fotoğraf projesine başladı.
1982’de bu projenin ürünlerini, Paris’te Geor-
ges Pompidou da ‘Fısıldayan Duvarlar’ adı al-

tında ilk kez sergiledi. 70’ler ve 80’lerde kent
duvarlarını yorumladığı, kendine has kurdele
dizileriyle ün kazandı. Bunlar, düzgün kağıt
şeritlerden ve bunların hat benzeri gölgele-
rinden oluşan dizilerdir. Üç boyutlu maket-
lerden oluşan bu diziler daha sonra, alümin-
yum dış cephe malzemeleri üzerindeki alü-
minyum kurdeleleriyle gölgeli heykellere dö-
nüştü. Doğançay’ın kolaj ve fümajlardan
oluşan koni dizisi kolayca tanımlanabilen bir
başka tarzıdır. 1983’te Fransa’nın ünlü halı
merkezi Aubusson’da, sanatçının tasarımları
duvar halısı olarak dokunmaya başlandı.
1986’da büyük bir onarım geçiren Brooklyn
Köprüsü’nün 19 adet büyük boy fotoğrafı
New York kentinin 100. yıl kutlamalarında
(1998) JFK Uluslararası Havaalanı’nda iki yıla
yakın bir süre sergilendi.

Daha sonra bu fotoğraflar ‘Walls of the
World’ adı altında kitap olarak yayınlandı.
Doğançay Müzesi’nin açılmasıyla zamanını
New York, İstanbul ve atölyesinin bulunduğu
Bodrum Turgutreis arasında paylaştırarak ya-
şamaya başladı.

2001 yılında Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı
desteği ile ilk Retrospektif Sergisi’ni İstanbul
Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirdi. 2003
Haziran ayında sanatçının, ‘Hat Sanatına Say-
gı’ isimli çalışması Brüksel’deki yeni Avrupa
Parlamentosu binasına asıldı.

Kasım 2009'da, yaptığı tablolardan “Mavi
Senfoni”, Yıldız Holding yöneticisi Murat Ül-
ker tarafından, İstanbul'da yapılan bir açık
artırmada 2.2 milyon TL'ye satın alındı. Bu
satıştan sonra, sanatçı, “Yaşayan en pahalı
Türk ressam” olarak anılmaya başlandı.

16 Ocak 2013 tarihinde İstanbul'da vefat
eden Burhan Doğançay, Bodrum'da toprağa
verildi. Nur içinde yat sevgili Doğançay.

Ankara Atatürk Liseli Ünlü Portreler

Burhan 
Do¤ançay

PORTRE
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Burhan Doğançay’ın eserlerinin bulunduğu 
Müzelerden Bazıları:
• Danimarka, Louisiana Museum of Modern Art, 
• Fransa, Museé de Grenoble, Centre Georges Pom-

pidou, 
• Rusya, St. Petersburg, State Russian Museum, 
• ABD, Houston, Museum of Fine Arts, 
• ABD, Los Angeles, Los Angeles County Muse-

um, 
• ABD, Newark, The Newark Museum, 
• ABD, New York, The Brooklyn Museum, The Mu-

seum of Modern Art, The Solomon, R. Guggenhe-
im Museum, The Metropolitan Museum of Art, 

• ABD, Washington D.C., The Library of Congress,
The National Gallery of Art, 

• ABD, Pittsburg, Carnegie Museum of Art, 
• ABD, Cleveland, The Cleveland Musuem of Art, 
• ABD, Athens, Ohio, Kenddy Museum of Art 
• Kanada, Victoria, Art Gallery of Greater Victoria
• Yunanistan, Atina, Benaki Museum 
• Belçika, Brüksel, European Parliament 

Ressamın aldığı bazı ödüller:
• New York Kenti Takdir Belgesi-1964, 
• ENKA Sanat ve Bilim Ödülü-1984, 
• Rusya Kültür Bakanlığı Takdir Madalyası-1992, 
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük

Ödülü ve Madalyası-1995, 
• Ankara Hacettepe Üniversitesi ‘’Sanatta Onursal

Doktora’’ Belgesi-2004, 
• Art Forum Ankara Plastik Sanat Fuarı ‘’Sanat Onur

Ödülü’’-2005, 
• Art İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması

‘’Sanata Katkı Ödülü’’-2005

Sayın Burhan Doğançay iki adet
tablosunu Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfımıza bağışlamış. Bağışlanan
tablolar Türkiye’ye gelmiş ve 9
Aralık 1989 tarihinde yapılan ge-
leneksel balomuzda açık artırma
ile satışa sunularak, gelir olarak
kaydedilmiştir. Sayın Burhan
Doğançay’ı bir kez daha rahmet-
le anıyor, şükranlarımızı sunuyo-
ruz.

Burhan Doğançay tarafından vakfımıza bağışlanan ve açık artırmada satışa sunulan tablolar
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ANILAR

28 Eylül 2013 tarihinde aramızdan ayrılan,
okulumuzun yetiştirdiği ve ülkemizin en değerli
yazarlarından Sayın Turgut ÖZAKMAN’ı saygıy-
la anıyorum. Giderken arkasında zengin bir bil-
gi birikimi, her biri birbirinden değerli şaheser-
ler bırakan Turgut ÖZAKMAN, okulumuzu bir-
çok kez ziyaret etmiştir. Her ziyaretinde bizlere
eşsiz deneyimlerini aktaran Özakman hoş anı-
larla hala zihnimizde yer tutmaktadır.

İlk olarak 01/12/2005 tarihinde vakfımızın
düzenlediği geleneksel ‘Nerede Kalmıştık?” top-
lantısına katılmış, bu toplantıda mezunlarımızla
buluşmuş, özellikle genç mezunlarımızla okul
yıllarındaki anılarını paylaşmış, milyonlara ula-
şan kitabı ‘Şu Çılgın Türkler’i imzalayarak me-
zunlarımızın sorularını büyük bir nezaketle ce-
vaplamış, bizlere adeta tarih dersi vermiştir.

17 Aralık 2005 tarihinde okulumuzu da ziya-
ret eden Özakman konferans salonunda öğren-
cilerimizle buluşmuştur.  Belgesel tadında kale-
me aldığı ‘Şu Çılgın Türkler’ romanıyla her Türk
gencinin bilmesi gereken Kurtuluş Savaşımızı ve
Milli Mücadele destanımızı anlatmış, ‘Ey genç-
ler, yurtsever, bilinçli sağlam duruşunuza min-
nettarız.’ diyerek öğrencilerimize ne denli gü-
vendiğini göstermiştir. Okulumuzdan 1947 yı-
lında mezun olan merhum Özakman, okuduğu
dönemdeki anılarını öğrencilerimizle paylaşmış,
beni de o yıllara götürmüş ve anılarımızın tekrar
canlanmasını sağlamıştır. Konferans sırasında
kendisini izleyen öğrencilerimizin gözlerindeki
ışıltı geleceğe dair ümitlerimizi tazelemiştir. Öğ-
renci ve öğretmenlerimizin dakikalarca süren al-
kışlarla, güçlü duygu ve düşüncelerini gösterme-
lerini sağlayan, vatanseverliği, milli bilinci ve
idealist olmayı öğrencilerimize aşılayan Turgut
Özakman’a bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum.

Turgut Özakman’ın okulumuzu bir sonraki
ziyareti 12/03/2008 tarihinde gerçekleşmişti.
Kendisiyle birlikte hazırlık sınıflarını ziyaret et-
tik ve hazırlık sınıfı öğrencileriyle aynı sıraları
paylaştık. Öğrencilerimizin yoğun ilgiyle karşıla-
dığı sayın Özakman’ın öğrencilerimizle sohbeti
sırasında yaşadığı heyecan hala dün gibi aklım-
da. Aynı gün İstiklal Marşımızın kabulü nede-
niyle düzenlenen kutlama töreninde Milli Mü-
cadele döneminde Mehmet Akif ERSOY’un İstik-

lal Marşını yazma serüvenini ve marşımızın taşı-
dığı derin anlamı öğrencilerimize anlatmış, öğ-
rencilerimiz büyük bir ilgiyle kendisini dinle-
miştir.

Turgut Özakman’ın ziyaretlerinin en anlam-
lısı okulumuzun 125. kuruluş yıldönümünde
gerçekleştirdiği ziyaretti. Aramızdan ayrılmadan
önce mezun olduğu okula “Atatürk Lisesine”
gerçekleştirdiği son ziyaretinde bizlere söylediği
şu sözleri hiç unutamam: “Kaç yıldır çağrılınca
koşa koşa geliyorum. Ek bina yapılmış, her şey
yenilenmiş, sıralar değişmiş. Okul bizim özlem-
le andığımız yıllardakinden daha güzel olmuş.
Bu gelişmede devletin katkısı vardır mutlaka.
Ama büyük katkıyı Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı-
nın yaptığını biliyorum. Bu vakfı kuranları, ku-
ruluşumuzun 125. yılını kutlarken saygı ile an-
mayı ödenmesi gerekli bir borç bildim.” Büyük
Usta’nın vakfımızla ilgili bu duygu ve düşünce-
leri beni çok mutlu etmişti. Kendilerinin bu ya-
kın ilgisi ne denli doğru bir iş yaptığımızı göster-
mesi açısından son derece anlamlıydı.

Önemli olan ne kadar yaşadığın değil nasıl
yaşadığındır. Giderken arkada bıraktığın izlerdir
önemli olan. İşte çok değerli Turgut Özakman
da arkasında unutulmaz izler bıraktı. Kendisiyle
aynı okuldan mezun olmaktan, aynı sıralarda
okumaktan, aynı duygu ve düşünceleri paylaş-
maktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Ken-
disini bir kez daha saygıyla anıyor, Tanrı’dan
rahmet diliyorum. Ruhun şad olsun “Çılgın
Türk”.

Erol ÜÇER
ALEV Başkanı

TURGUT ÖZAKMAN’IN ANISINA
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Turgut Özakman’› Kaybettik
“fiu Ç›lg›n Türkler”

Yetim Kald›

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR??

Turgut Özakman “Diriliş “adlı
kitabını imzalarken

1930 yılında Ankara'da dün-
yaya geldi. 1947’de Ankara Ata-
türk Lisesinden mezun olduktan
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden (1952) mezun ol-
du. Bir süre avukatlık yaptı. Al-
manya'da Köln'de bir yıl kadar
Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nde ti-
yatro öğrenimi gördü (1955-
1956). Devlet Tiyatrosu’nda, An-
kara Radyosu'nda çalıştı, TRT
Merkez Program Dairesi Başkanı,
sonra da genel müdür yardımcısı
(1967) oldu, İzmir Güzel Sanatlar
Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğ-
retim görevlisi, Devlet Tiyatroları
genel müdürü olarak (1983-
1987) çalıştı. DTCF Tiyatro Bölü-
mü’nde tiyatro dersleri verdi. İlk
oyun denemesi Masum Katiller
1946'da Halkevi'nde oynandı.
Hisar dergisinde öykülerinin de
çıkmaya başladığı 1951'de Pembe
Evin Kaderi kısa zamanda tanın-
masını sağladı. Bu oyunuyla ese-

rini Devlet Tiyatrosu'nda görmek
mutluluğuna eren en genç piyes
yazarımız oldu. Töre ve Ah Şu
Gençler oyunları da Lisemiz
öğrencileri tarafından sahnelen-
di. Şu Çılgın Türkler romanı bugü-
ne kadar Türk yayıncılık tarihin-
de en büyük rekoru kırarak bir-
kaç ay (2005) içinde 200'ü aşkın
baskı yaptı.

Şu sözlerle değerlendirildi:
“80 yıldır beklenen kitap. Dünya-
daki en meşru, en ahlaklı, en haklı,
en kutsal savaşlardan birinin, em-
peryalizme karşı verilmiş ve kaza-
nılmış ilk kurtuluş savaşının, bir
millileşme ihtilalinin romanı, şaşır-
tıcı bir yakın zaman destanı...”
“Turgut Özakman’ın 50 yılı aşkın
çabasının ürünü.”

Evli ve üç çocuğu, dört toru-
nu olan Turgut Özakman, 28
Eylül 2013 tarihinde tedavi gör-
düğü hastanede vefat etmiştir.
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Romanları:

• Korkma İnsancık Korkma,
1994.

• Romantika, 2000.
• 19 Mayıs 1999 Atatürk Ye-

niden Samsun'da (İki Ki-
tap/İki Cilt), 2003.

• Şu Çılgın Türkler, 2005.
• Diriliş - Çanakkale 1915,

2008.
• Cumhuriyet - Türk Mucize-

si, Bilgi Yayınevi, 2009.
• Cumhuriyet - Türk Mucize-

si 2, Bilgi Yayınevi, 2010.
• Çılgın Türkler - Kıbrıs, Bilgi

Yayınevi, 2012.

Araştırma-İnceleme:
• Dr. Rıza Nur Dosyası, 1995.
• Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve

Cumhuriyet Kronolojisi,
1995.

• Vahidettin, Mustafa Kemal
ve Milli Mücadele, 1997.

• "Mustafa" Filmi Hakkında,
1998.

Meslek Kitapları:
• Oyun ve Senaryo Yazma

Tekniği, 1998.
• Radyo Notları, 1969.
• Unutulmaz Şiirler, 1999.

Oyun
Yayınlananlar:

• Bütün Oyunları 1 - Şu Çıl-
gın Türkler, Bilgi Yayınevi,
2006.

• Bütün Oyunları 2 - Üç Des-
tan, Delioğlan, Bilgi Yayıne-
vi, 2008.

• Bütün Oyunları 3 - Ah Şu
Gençler, Hastane, Kara-
göz'ün Dönüşü, Kardeş Pa-
yı, Darılmaca Yok, Berber-
de, Ben Mimar Sinan, Ak

Masal Kara Masal, Bilgi Ya-
yınevi, 2008.

• Bütün Oyunları 4 - Pembe
Evin Kaderi, Ocak (oyun),
Kanaviçe (oyun), Param-
parça (oyun), Bilgi Yayınevi,
2008.

• Bütün Oyunları 5 - Sarıpı-
nar 1914, Fehim Paşa Ko-
nağı, Resimli Osmanlı Tari-
hi, Bir Şehnaz Oyun, Bilgi
Yayınevi, 2009.

• Bütün Oyunları 6 - Güneşte
On Kişi, Duvarların Ötesi,
Töre (oyun), Bilgi Yayınevi,
2010.

• Bütün Oyunları 7 - Deli
Bayramı, Komşularımız, Bil-
gi Yayınevi, 2011.

Yayınlanmayanlar:

• Masum Katiller, 1947.
• Tufan, 1956.
• Bulvar, 1964.
• Ulusal Kolej Disiplin Kurulu,

1966.
• Babamla Birlikte, 1971.
• Deliler, 1987.

Senaryo
• Keloğlan Aramızda, 1972.
• Tuzsuz Deli Bekir, 1972.
• Keloğlan'la Cankız, 1973
• Mevlana, 1973. (Ergin Or-

bey'le birlikte)
• Yatık Emine, 1974. (Ömer

Kavur'la birlikte, Refik Halit
Karay'ın aynı adlı romanın-
dan)

• Keloğlan İz Peşinde, 1975.
• Turhanoğlu, 1975.
• Kanije Kalesi, 1982.
• Son Akın, 1982.
• Kurtuluş, 1989.
• Rıza Beyler, 1993.

• Cumhuriyet, 1998.
• Dersimiz: Atatürk, Bilgi Ya-

yınevi, 2009.

1 milyondan fazla satan ‘Şu
Çılgın Türkler’ kitabı başta ol-
mak üzere, Çanakkale’den
Cumhuriyet yıllarına uzanan
çalışmalarıyla Türk milletinin
gönlünde taht kuran tiyatro ve
edebiyat dünyasının duayen is-
mi Turgut Özakman 28 Eylül
2013  saat 11.40’da 83 yaşında
hayata veda etti. Özakman, 83
yıllık yaşamına onlarca eser sığ-
dırdı. Çalışmaya adanmış bir
hayattı onunki. 1 Eylül’de
83’üncü yaşını doldurmuştu.
Son anlarına kadar çalışmayı
bırakmadı.

TURGUT ÖZAKMAN’IN ESERLERİ

Turgut Özakman, Okulumuzdaki
konferans sonrasında öğrencileri-
mizi selamlarken
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BEN ortaokula kaydımı, eski Taş Mektep'te (An-
kara Erkek Lisesinde) yaptırdım. Taş Mektep artık
okul olarak kullanılmıyordu. Taş Mektebi bu vesile
ile gördüm. Büyük bir kapısı, geniş bir giriş alanı
vardı. İçeri sanırım vitraylı pencerelerden renkli
ışıklar sızıyordu. Bir odada kaydım yapıldı.

Beni Kurtuluş'taki 1.Ortaokula verdiler. 

Ankara'da iki lise vardı: Atatürk Lisesi ile Gazi Li-
sesi. Ortaokulu bitirince, arkadaşlarla birlikte Ata-
türk Lisesi'ne kaydımızı yaptırdık. Yıl 1944. 

Aradan 67 yıl, yarım yüzyıldan fazla geçmiş.
Ama o ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Lise daha yeni
yapılmıştı. Her şey yepyeniydi. 

Giriş katında  ortaokul bölümü ile lise sınıfların-
dan başka, jimnastik salonu ile konferans-tiyatro sa-
lonu vardı. En üst katta da büyük bir kütüphane.

Dersler öğleyin biter, öğle arası verilir, öğleden
sonra mütalaa denilen serbest çalışma saatleri baş-
lardı. Her sınıfta bir öğretmen bulunur, düzeni gö-
zetirdi. Çalışkan öğrencilerin isteyen arkadaşlarıyla
birlikte yavaş sesle çalışmalarına mütalaa öğretmen-
leri izin verirlerdi.

Kütüphane öğleleri açıktı. Ben öğle saatlerini,
çabucak yemek yiyip kütüphanede geçirirdim. Bir-
çok önemli, yararlı kitabı burada tanıdım ve oku-
dum. 

Bazı öğle aralarında ise bezden yapılma uyduruk
topla, girişin solundaki basketbol alanında iddialı
futbol karşılaşmaları yapılırdı. Okulun futbol takımı
ön taraftaki büyük sahada çalışırlardı. Önemli karşı-

laşmalardan önce antrenmanlarını izler, ne yapsalar
alkışlayıp moral verirdik. İki oyuncu Sami Utku ile
Turgut Erkmen bizim sınıftandı. Biri sıra arkadaşım-
dı, biri arkamdaki sırada otururdu. Takım kaptanı
Semih Eskin ile tiyatro çalışmaları dolayısıyla arka-
daş olduk. Sırf futbolcu değildi.

Atatürk Lisesi futbol takımı 1944 yılında Türkiye
birincisi oldu.

Okulun boks, voleybol, hentbol takımları, atlet-
leri, izci oymağı da vardı. Boks takımından Sudi Ar-
maner de sınıf arkadaşımızdı. Bizim boks takımı ile
19 Mayıs boks takımı bir gün salonun sahnesinde
kurulan ringde karşılaştılar. Sudi Armaner ile karşıtı
üçüncü raund bitmeden, o kadar yoruldular ki ikisi
de aynı anda yere serildiler. Berabere ilan edildiler. 

Kros koşucusu Nezih Bayman liseden sonra en
yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Polatlı-Afyon ara-
sında 1948'de 9 arkadaşla birlikte yaptığım yürüyü-
şü o düzenlemiştir. 

Müdürümüz ünlü İhsan Üngüt'tü. Görünüşü
sert, keskin olduğu için kendisine öğrenciler Fran-
keştayn adını vermişlerdi. Bu haksız bir sanıdır. Kor-
kunç değildi. Ciddi, düzeni sever, deneyimli bir öğ-
retmen ve yöneticiydi. Bu sanın da etkisiyle İhsan
Hoca uzun koridorun başında görününce herkes hi-
zaya girerdi. Kendisini büyük bir saygı ile anıyorum. 

Birinci kattaki jimnastik salonu bir süre sonra
masalar yerleştirilerek yemekhaneye dönüştürüldü.
Savaş zamanı. Ekmek karneyle ve kişi payına düşen
ekmek yetersiz. Bilenlerin söylediğine göre gençle-
rin beslenmesini güçlendirmek gerektiğini düşünen

Aşağıda Rahmetli Turgut Özakman Lisemizin 125. yılı nedeniyle ziyaretinde
ALEV Dergimiz için yazdığı yazıyı yayımlıyoruz. 

(Yazı ALEV Dergisinde 2011 yılı 29.sayı sayfa 42 ve 43’de mevcuttur.)

Konferans salonundan bir görünüm. 
Soldan Sağa: Faruk Pilatin (Okul Eski Md.), Erol Üçer (ALEV Bşk.), Turgut Özakman, Mine Üçer

LİSEMİZ

ANILAR
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yönetim bir çözüm geliştirmiş. Kızılay öğleleri bü-
yük kazanlarla yemek ve herkese çeyrek ekmek geti-
rirdi. Yemek büyükçe bir lengere boca edilirdi. Her
lengerin başında on öğrenci. Bunların arasında Baş-
bakan Şükrü Saraçoğlu'nun oğlu, Milli Eğitim Baka-
nı Hasan Ali Yücel'in oğlu, Meclis Başkanı Abdülha-
lik Renda'nın yeğeni de vardı. Bizimle birlikte Kızı-
lay yemeğine kaşık sallarlardı, eve gitmezlerdi. Özel,
farklı davranmazlardı. 

1946/47 döneminde lisemizde bir öğrenci der-
neği kurulmasına izin çıktı. Resmi adı şöyleydi: Ata-
türk Lisesi Öğrenci Faaliyet Kolu (A.L.Ö.F.K) Öğren-
cilerin tercihiyle iki başkan adayı belirdi: Sabih ve
ben. Başkan adayları sınıf sınıf dolaşarak programla-
rı ve yönetim kurullarının üyeleri hakkında bilgi
verdiler. Bir çeşit seçim propagandası yaptılar. Seçi-
me bütün öğrenciler katıldı. İlk başkan talih eseri
ben oldum. Birçok etkinlik yaptık. Duvar gazetesi o
etkinliğin bir parçasıdır. 

Sanırım başka hiçbir lisede olmayan bir gençlik
kuruluşuydu ALÖFK. 

Tarihe not düşmek için bir bilgi vermek istiyo-
rum: Şimdi sağdaki ek binanın önünde duran Ata-
türk büstü okulun ana kapısının önündeydi. Açılış
konuşmasını yönetim benim yapmamı uygun gör-
dü. Büstün 1947 yılı baharında açılışı benim konuş-
mamla yapıldı. Ne büyük bir şerefti benim için.

Lisemizi 1946/47 döneminde bitirdim.

Bütün öğretmenlerimi ve yöneticileri büyük bir
minnetle, tükenmez bir saygıyla anıyorum. Her biri
bir değerdi. Yalnız öğretmen değil, birer aile büyüğü
gibiydiler. Bazı öğretmenlerimle liseyi bitirdikten
sonra da kopmadık. Bu öğretmenlerin başında Fev-
ziye Abdullah Tansel, Türkan Baştuğ-Örs ve Sami
Kayral  geliyor. 

Liseyi bitirdikten uzun yıllar sonra bir arkadaş
grubu toplandık, bir Atatürk Lisesi gününe katıldık.
Yazık ki katılanlar azdı. Son sınıfımızı görmek için
üst kata çıktık (6 Edebiyat A). Sınıfın kapısının kolu
bozuktu. Sıralar bizim zamanımızdan kalmaydı.  O
pırıl pırıl sıralar eskimiş, renkleri ölü sarısı olmuştu.
Kara tahtanın üzerinde asılı Atatürk resminin camı
kırıktı. Kara tahta toz içindeydi. Öğretmen kürsüsü
de dökülüyordu. Sınıf kir kokuyordu. Bakımsızlık
içimizi acıttı. Gözlerimiz doldu.

Okulda kalmadık, kalamadık, üzüntü içinde
uzaklaştık.

Kaç yıldır çağrılınca koşa koşa liseye geliyorum.
Ek bina yapılmış. Her şey yenilenmiş. Sıralar değiş-
miş. Okul bizim özlemle andığımız yıllardakinden
daha güzel olmuş. 

Bu gelişmede devletin katkısı vardır mutlaka.

ANILAR

Turgut Özakman 30.12.2010 tarihli okul ziyaretinde verdiği konferans sonrasında öğretmen ve öğrencilerimizle

Turgut Özakman 12.03.2008 tarihli okul ziyaretinde. Soldan
Sağa: Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Turgut Özakman,
Prof. Talat Halman (Kültür Eski Bakanı), Erol Üçer (ALEV Başkanı)
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Ama büyük katkıyı Atatürk Lisesi Vakfının yaptığını
biliyorum. Bu Vakfı kuranları, kuruluşumuzun
125.yılını kutlarken, saygı ile anmayı ödenmesi ge-
rekli bir borç bildim. Bu işin öncüsü,  en titiz takip-
çisi, Vakfın yüce gönüllü Başkanı Sayın Erol
Üçer'dir. 

Bence Erol Üçer, en büyük Atatürk Liselidir.
O kadar çok, acı-tatlı anı var ki. 125.Yıl dergisini

bütünüyle doldurmamak için bu anılardan söz et-
mekten kaçınıyorum. 

Sonsuzluğa karışmış bütün öğretmenleri, yöneti-
cileri, ağabey ve arkadaşlarımızı rahmetle anıyo-
rum. Nur içinde yatsınlar. Sağ canlara selam olsun!

Sayın yönetici ve öğretmenleri saygıyla selamlı-
yorum.

Sevgili gençler!
Adıyla, dünüyle ve bugünüyle büyük, önemli,

değerli bir okulda okuyorsunuz. Geleceğe hazırlanı-
yorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum.

Yolunuz açık olsun.  

Turgut Özakman 30.12.2010 tarihli okul ziyaretinde
Vakıf odamızda öğrencilerimizle sohbet ederken ve
kitap imzalarken 

ÖLÜMSÜZ OLMAK

Büyük ve asil Türk Milletinin,
yüksek Türk kültürünün, köklü ve flan-
l› tarihimizin, Türk Edebiyat›n›n dü-
flünce dünyam›z›n, Türk gençli¤inin se-
si, ç›¤l›¤›, Dede Korkut’u Say›n Turgut
Özakman tarihe ve Türk Milletinin
kalbine damgas›n› vurmufl, uçma¤a
varm›fl muazzam bir ›fl›kt›r.

‘’O’’ bir ›fl›kt›r. Kayna¤›n› GÜ-
NEfiTEN; ATATÜRK’ten al›r. IfiIK
Türk Milletinin kutsal›d›r. Karanl›kla-
r›, çirkinlikleri, haks›zl›klar›, cehaleti,
toplumsal hastal›klar› tüm yönleriyle
ortaya ç›kar›r ve kovar. Say›n Turgut
Özakman tüm yaflam› boyunca Türk
Milleti’nin üzerine örtülmüfl o kara
yorgan› yazd›¤› eserlerle, verdi¤i ders-
lerle, gençlerle yapt›¤› sohbetlerle Türk
Milleti’nin üzerinden kald›rmak için
son nefesine kadar bir nefer gibi çal›fl-
m›fl, bunu aflkla yapm›flt›r.

Atatürk ve Türkiye sevdal›s›, Türk
Milleti’nin bafl› s›k›flt›¤›nda ak›l dan›-
fl›lan, mutlu her olayda boy boylayan,
soy soylayan DEDE KORKUT Tur-
gut Özakman Türk Milleti’nin ölüm-
süzleri aras›na kat›lm›flt›r.

Sevgili gençler, Atatürk Liseli’ler,
siz onunla gurur duymal›s›n›z. Sizin
gibi ad›n› Atatürk’ten alan bu yüce ça-

t› alt›nda okuyan, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin tarihine damga vuran kifliyle ay-
n› havay› soluyorsunuz. 

Atatürk’ün sesi, Atatürk Lisesi’nde
çok, çok ama çok güçlü duyulmal›d›r ve
inan›yorum ki sonsuza dek duyulacak-
t›r. Turgut Özakman üzerine ald›¤›
“Atatürk’ün sesi, Atatürk’ün nefesi ol-
may› ve Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk
istiklalini sonsuza dek koruma’’  ödevi-
ni iyi anlam›fl, sorumlulu¤unu baflar›y-
la tamamlam›flt›r. Art›k görev sizin. Siz
Türk Milleti’nin eflsiz önderi, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün sesini, ne-
fesini, ç›¤l›¤›n› duyacak, asla umutsuz-
lu¤a düflmeden, TURGUT ÖZAK-
MAN gibi üzerinize düfleni hiç yorul-
madan yapacaks›n›z, YAPMALISI-
NIZ.

Say›n Turgut Özakman’› manevi
huzurunda sayg›yla selaml›yorum.

Zeynep Gül
Ankara Atatürk Lisesi Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni

Saygıdeğer büyüğümüz yaşamınız ve çalış-

malarınız bize her zaman ve her alanda yol

gösterici bir kılavuz olmuş ve olmaya devam

edecektir. Sizi şimdiden özledik. Ruhunuz

şad olsun…
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VAKFIMIZIN olağan Genel Kurul Toplan-
tısı 16 Mart 2014 günü okulumuz toplantı
salonunda yapıldı. Genel Kurul Toplantısı-
nın ardından Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Okul Müdürümüz Dursun Yeşilova’yı maka-
mında ziyaret ederek yeni görevinin kendisi-
ne hayırlı uğurlu olması temennilerinde bu-
lundu. 

Başkanımız Sayın Erol Üçer, konuşmasın-
da şimdiye kadar Vakfın ve Okulumuzun,
yaptığı işlerde uyum içerisinde çalışıldığını
bundan sonraki çalışmalarda da yine aynı
uyumun sağlanacağına inandığını belirterek,
müdürümüze başarılar ve kolaylıklar diledi.

HABER

Yeni Okul
Müdürümüz

Görevine Bafllad›

Yeni Okul Müdürümüze Nezaket Ziyareti

OKUL MÜDÜRÜMÜZ Dursun
Yeşilova okulumuzdaki görevine
7.02.2014 tarihinde başladı. Ye-
ni görevinde Ankara Atatürk Li-
sesi ve Vakfımız olarak hoş geldi-
niz diyor, başarı dileklerimizi su-
nuyoruz.

Ziyaretten bir görünüm

OKUL YÖNET‹C‹LER‹M‹Z

Soldan Sağa: Hasan Sonat (Md. Yrd.),Tanju Kırdım (Md. Baş.
Yrd.), Dursun Yeşilova (Okul Müdürü), Engin Alptekin
(Md.Yrd.), Mehmet Çalışkan (Md.Yrd.)
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OKULUMUZ 1954 mezunları 26 Mayıs
2014 tarihinde bir araya gelerek okul idaresi
ve vakfımızı ziyaret etti.

Mezunlarımız bundan tam 60 yıl önce
mezun oldukları okullarını gezdi, sınıflarını
ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerimizle
sohbet etti ve anılarını tazeledi. Mezunları-
mız eski yaşanmışlıkların ve anıların verdiği
memnuniyetle vakıf ve okul yöneticilerine

teşekkür ederek bir daha buluşmak üzere söz-
leşerek okullarından ayrıldı.

Biz de eski ve yeni kuşak Atatürk Liselile-
rin her daim bir arada olması temennisinde
bulunarak, bu bayrak yarışının kuşaktan ku-
şağa geçmesini diliyor ve bir kez daha diyo-
ruz ki ATATÜRK LİSELİ OLMAK BİR AYRI-
CALIKTIR.

Mezunlarımız okul kütüphanesinde öğretmen ve öğrencilerle

50. Y›l Mezunlar›m›z
An›lar›n› Tazelediler

MEZUNİYETİNİN 50. yılını dolduranlar
Mezunlar Derneğimizin organizasyonuyla
okulumuz konferans salonunda 23 Aralık
2013 tarihinde bir araya geldi.

Yapılan toplantıda mezunlarımız okulları
hakkındaki duygu ve düşüncelerini, hatırla-

dıkları anılarını izleyenlerle paylaştılar. Tö-
ren, mezunlarımıza onur belgelerinin tak-
dim edilmesi ile sona erdi.

Biz de mezunlarımıza daha nice yıllar di-
liyoruz. 

Programa katılan mezunlarımız

50. Y›l Mezunlar›m›z
An›lar›n› Tazelediler

60 Y›l Sonra

Ayn› S›ralarda
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OKULUMUZUN ilk kurulduğu yıllardan itibaren birikmiş arşivleri tozlu raflar-
dan çıkıp teknolojiyle buluşuyor. 

Vakfımızın önderliğinde, vakfımız kurucu üyelerinden Ferhat Selamoğlu’nun
maddi katkılarıyla yola çıkılan projede mevcut kütüklerin dijital ortama aktarılma-
sı, bir program dahilinde verilere ulaşılması, sabit disklere kayıt edilmesi süreci bu-
lunmaktadır. Okul idaremizin işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak olan bu

program, tamamlanmasının ardından kullanıma girecek. 

Bu yolla mezunlarımızın bilgilerine kolay ve hızlı bir biçimde ulaşılacaktır.
Dünyanın teknolojide yarıştığı bu günlerde Ankara Atatürk Lisesi böyle bir ça-
lışmayla bir kez daha öncülük yapmış oldu. 

Vakıf olarak okulumuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız için yaptığımız bu
çalışmada bizlerden maddi desteğini esirgemeyen Sayın Ferhat Selamoğlu’na,
çok teşekkür ediyoruz.

OKULUMUZ mezunları, vakfımızı
ziyaret ettiklerinde, konu dönüp do-
laşır ve kayıtlarının olduğu kütükleri
görme isteklerine gelir. Kütükler kıy-
metli evraktır ve sık sık ortaya çıkma-
sında ve incelenmesinde çeşitli sakın-
calar vardır. Bu sorunun çözümü için
vakıf koordinatörümüz Gönül ERTU-
NA bir proje tasarlamış ve bunun ha-
yata geçirilmesi için beni ve Özgür
Seyhan’ı görevlendirmiştir. Bu proje;
okulumuzdaki öğrenci kütüklerinin
bilgisayar ortamına aktarılması ve is-
tenildiği zaman rahatlıkla ulaşılması-
nın yanında kütüklerin de yıpranma-
sını önlemektir. Projenin gerçekleş-
mesi temiz, titiz ve sabırlı uzun bir ça-
lışma ile mümkün görünmektedir.

Yaptığımız toplantılar sonucunda
bir iş akış şeması yaptık. Bu şemaya
göre atılacak adımları belirledik. 

Bu adımlar:

1) Kütüklerin sayısı ve durumlarının
tespiti,

2) Yıpranmış kütüklerin onarılması,

3) Dikkatli ve titiz bir çalışma ile gö-
rüntülerinin taranıp kaydedilmesi,

4) İki ayrı görüntünün tek sayfada
birleştirilmesi,

5) Kütüklerdeki bütün öğrencilerin
bilgilerinin bilgisayara yazılması,

6) Kütük numarası ve sayfası ile öğ-
renci isimlerinin birebir örtüşme
kontrolü,

7) Bir bilgisayar programı yazarak,
çeşitli arama modları ile kaynağa
ulaşılması,

8) Maddi kaynak temini olarak belir-
lendi.

Mezun olan öğrencilerin sayısı
düşünüldüğünde uzun soluklu ve yo-
rucu bir iş olduğu açıktı. Vakfımız bu
tür birçok hizmeti hayata geçirmiş ve
başarılı olmuştur. Hemen çalışmalara
başladık ve Gönül hanım öncülüğün-
de okulumuz 1960 yılı mezunların-
dan sayın Ferhat Selamoğlu’nun
maddi desteği ile ilk üç adımı gerçek-
leştireceğimize inanıyoruz. Esasta yo-
rucu ve uzun süre isteyen diğer
adımlar için ise hazırız. 

Kendisini eğitime ve okulumuza
adayan Erol ÜÇER’e ve vakfın üyeleri-
ne teşekkür ederim.

HABER

Mehmet BİLİCİ

Matematik Öğretmeni
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ANKARA Millî Eğitim Müdürü Kâmil Ay-
doğan, beraberinde Müdür Yardımcısı Hasan
Yanık ve Onur Kaya, Şube Müdürleri Mehmet
Tekin, Ergün Alimoğlu, Ömer Özen, Çankaya
İlçe Millî Eğitim Müdürü Haluk Saydan ile
birlikte 5 Kasım 2013 Pazartesi günü, Lisemizi
ziyaret etti.  

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Üçer’in de hazır bulundu-
ğu ziyarette, Okul Müdür V. Halil İbrahim Er-
doğdu okulun tarihine ilişkin bilgi aktardı. Öğ-
retmenlerle bir araya gelen Aydoğan, seçkin
öğretmen kadrosu ve başarılarıyla varlık göste-
ren Ankara Atatürk Lisesi’ni ziyaret etmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı’nın da okuluyla el ele vere-
rek birçok başarılı çalışmalara imza attığını be-
lirtti. Bir devlet lisesinin böyle bir vakfa sahip
olduğu için çok şanslı olduğu-
nu, diğer okulların aynı şansa
sahip olamadığını, yapılan bu
destekler neticesinde Ankara
Atatürk Lisesinin çıtayı çok
yükseklere taşıyarak, birçok
konuda örnek alınan bir lise
haline geldiğini vurguladı. 

Aydoğan konuşmasının
devamında yapılan bu çalış-
maların kendileri tarafından
da takdir edildiğini, bu des-

teklerin devam etmesini temenni ettiğinin altı-
nı çizerek, başta Vakıf Başkanı Erol Üçer olmak
üzere tüm vakıf kurucu ve çalışanlarına teşek-
kürlerini bildirdi. Konuşmanın ardından, tüm
öğretmenlerin dilek ve temennilerini dinleyen
Aydoğan, okulun şeref defterine yazdığı kısa
yazıda, tüm katılımcılarla okulun güzelliklerini
konuşmaktan mutluluk duyduğunu kaydede-
rek, başarılar diledi. 

Ziyaret sonrası 

‹l Milli E¤itim Müdürü 

Kamil Aydo¤an 

Okulumuzu Ziyaret Etti
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YFU (Uluslararası Gençlik Değişim Organi-
zasyonu) Almanya–Türkiye arasında bu yıl 2.si
gerçekleşen Öğretmen Değişim Programına
okulumuzdan Matematik öğretmeni H. Güliz
Yayla katılmıştır. Bu program 1.bölümü 27
Ekim 2013-02 Kasım 2013 tarihleri arasında
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sömestre tatilin-
de öğretmenimiz Almanya’ya giderek progra-
mın 2.bölümünü tamamlamıştır. 

Bu program çerçevesinde okulumuz, öğret-
meni H. Güliz Yayla’nın rehberliğinde 3 gün
süreyle Welfen-Gymnasium müdürü Sn. Wolf-
gang Gebler ile YFU gönüllüsü Sn. Christiane
Wöhler’ı ağırlamıştır. Türkiye’nin sayılı okulla-
rından biri olan okulumuzu ve öğrencilerimizi
oldukça beğenen misafirlerimiz, güzel dene-
yimler elde ettiklerini belirterek ayrılmışlardır.

Almanya - Türkiye 
Ö¤retmen De¤iflim Program› (YFU)

Soldan Sağa: Christiane Wöhler, H.Güliz Yayla,
Wolfgang Gebler

Ziyaretten bir görünüm

İSPANYA Büyükelçiliği
Eğitim Programları Müdürü
Javier Menendez Sanchez
08.04.2014 tarihinde okulu-
muzu ziyaret etti. Sanchez
okulumuz İspanyolca öğret-
meni Merve Arıkan rehberli-
ğinde okulumuzu gezdi ve
okul yöneticilerimizle tanıştı.

Konuğumuz yaptığı ziyarette
okulumuz ve vakfımız hak-
kında bilgi aldı, ikinci yaban-
cı dili İspanyolca olan öğren-
cilerimiz hakkında bilgiler ve-
rildi ve gelecekte yapılabile-
cek ortak projelerden bahse-
dildi, öğrenci değişimi, öğret-
men eğitimi, öğrenci seviyele-

ri v.b konularda karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu. Bu
ziyaretinde konuğumuz, oku-
lumuzun yabancı dil eğitimi-
ne verdiği önemi yerinde gör-
müş oldu. Ziyaret karşılıklı iyi
niyet ve temennilerin sunul-
masıyla son buldu.

Javier Menendez Sanchez’den 
Okulumuza Anlaml› Ziyaret
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OKULUMUZ öğrencileri ile Almanya Wel-
fen- Gymnasium Shongau okulu öğrencileri
arasında oluşturulan değişim projesinin 1.si,
21 -29 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi. Bu projenin teması “Barışta ve bilimde
beraberiz” olarak oluşturulmuştur. Program çer-
çevesinde okulumuzda misafir edilen Alman
öğretmenler ve öğrenciler, okulumuzda ve An-
kara içinde birçok etkinliklerde bulunmuşlar-
dır. Programda, Türk–Alman kültürlerinin kar-
şılıklı öğrenilmesi, farklı ülkelerde yaşayan
gençlerin ortak yanlarının ortaya çıkarılması
ve yeni deneyimler kazanılmasına yönelik et-
kinliklerin yanında, öğrencilerin kendi fikirle-
rini ve projelerini birleştirerek ortak projelere
yönelik gerekli planlamalar yapılmıştır. Ayrıca
bu yıl “Türk-Alman Bilim Yılı” olması nedeniy-
le ortak Bilim Projeleri üzerine tartışılmıştır.

Bu proje matematik öğretmeni H.Güliz
Yayla ile Welfen- Gymnasium müdürü Dr.
Wolfgang Gebler’ın ortak çalışmaları sonu-
cunda oluşturulmuştur. Proje Ankara ve Mu-
nich-Shongau olmak üzere iki aşamadan oluş-
maktadır. 

Ankara programının planlanması ve yürü-
tülmesi H.Güliz Yayla tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Program Okul İdaresi, Okul Aile Birli-
ği ve Alev tarafından desteklenmiş, matematik

öğretmeni Gülay Ayyıldız programa katkı sağ-
lamıştır.

Bu projede ülkemizden 16 öğrenci ve 2 öğ-
retmen görev almıştır. Görev alan öğretmenler
Almanya Welfen- Gymnasium okul müdürü
Dr.Wolfgang Gebler ve İng. öğretmeni Marion
Weinberger ile okulumuzdan matematik öğ-
retmenleri H. Güliz Yayla ve Gülay Ayyıl-
dız’dır.

Proje kapsamında gelen Alman öğrenciler
Türk öğrenciler tarafından, Alman Öğretmen-
ler ise okulumuzdaki proje öğretmenlerinin ev-
lerinde misafir edilmişlerdir. Misafirlerimiz
gün içinde aralıklarla derslere girmişler ve bir-
likte birçok gezi ve incelemelerde bulunmuş-
lardır.

Proje ortaklarımız dönüşlerinde memnuni-
yetlerini ifade etmişler ve projenin Ankara bö-
lümünü gayet başarılı bulduklarını bildirmiş-
lerdir.

Projenin ikinci bölümü haziran ayında Al-
manya Münich Welfen-Gymnasium Shongau
da gerçekleşmiştir.

Bu proje öğrencilerimiz için de çok verimli
geçmiş ve öğrencilerimize birçok yeni fırsatlar
sunmuştur.

Proje Koordinatörü
H.Güliz Yayla

Konuklarımız ve öğrencilerimizle toplu fotoğraf

Türkiye - Almanya  
1. Ö¤renci De¤iflim Projesi
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Lisemiz Mezunlar› Mezuniyetlerinin 
40. Y›l›nda ‹stanbul’da Bulufltular

Ankara Atatürk Lisesi 1974 yılı
6 Fen-İ sınıfı mezunları, 40.
mezuniyet yıllarını İstanbul’da
kutladılar. Atatürk Lisesi Eği-
tim Vakfı yönetim kurulu üye-
si Gemi Mühendisi Ergun Bal
ve Doktor Namık Kemal Nazar-
oğlu tarafından 17-18 Mayıs
tarihlerinde organize edilen et-
kinliğe yurtdışından ve Türki-
yenin çeşitli illerinden 23 Ata-
türk Liseli sınıf arkadaşı katıl-

mıştır. Eş ve çocukların da katı-
lımıyla 45 kişiden oluşan me-
zunlar ailesi, önce İstanbul Bo-
ğazında bir tekne turu yaptık-
tan sonra akşam da dönem ar-
kadaşları Hüseyin Yüksel’e ait
otelde kokteyl ve akşam yeme-
ğinde bir araya gelmişlerdir.
Açılış konuşmasını yapan Er-
gun Bal,  okulun tarihçesi, geli-
şimi, başarıları, ünlü mezunla-
rından söz ettikten sonra Ata-

türk Lisesi Eğitim Vakfının fa-
aliyetleri, hizmetleri ve Okulu-
muza yaptığı katkılardan bah-
sederek, tüm mezunların Vakfa
sahip çıkmalarının önemini
belirtmiştir. Daha sonra kendi
alanlarında çok yetkin pozis-
yonlarda bulunan akademis-
yenler, tıp doktorları, yüksek
yargı mensupları, bankacı, bü-
rokrat ve işadamlarından olu-
şan katılımcılar okul yıllarına
ait anılarını ve Lise mezuniyet-
lerinden sonra neler yaptıkları-
nı arkadaşlarıyla paylaşmışlar-
dır. Sevinçli, esprili, coşkulu ve
duygulu anların bir arada ya-
şandığı toplantının sonunda,
bu özel günün anısına yaptırı-
lan içinde Atatürk’ün portresi-
nin bulunduğu plaketler tüm
katılımcılara dağıtılmıştır. Bir-
birleriyle hasret gideren sınıf
arkadaşları ve aileleri, daha sık
bir araya gelme isteklerini pay-
laşarak ayrılmışlardır.

28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle 3
Mart 2014 tarihinde okulumuz konferans salo-
nunda Matematik Öğretmenimiz Haydar Bayrak
okulumuz öğrencilerine Afet Eğitimi Hazırlık Gü-
nü, Dünyada ve Ülkemizdeki başlıca Afetler, bun-
lara karşı korunma ve çözüm yolları üretme ve
Afet Yönetimi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Sunum sonunda öğrenicilerimiz afetler ve başa
çıkma yolları-korunma yolları hakkında birçok
yeni bilgi edinmiş oldular. 

Yurdumuzda her yıl 12 Kasım gününün Afet
Eğitimi Hazırlık Günü olarak kutlanmasına karar
verilmiştir. Afet eğitimi hazırlık gününün amacı;
okullarda öğrencileri doğal afetlerden ve doğal
olmayan afetlerden doğabilecek tehlikelere ve
risklere karşı uyarmaktır. Ayrıca olası tehlike ve
risklerin olumsuz etkilerinin nasıl önleneceğinin

veya etkilerini azaltmanın yollarının öğretilmesi-
dir.

Toplumun afetlere karşı önlem alma kültürü-
nün oluşması, bireysel davranış değişikliğini de
güçlendirecektir. Bu ise afetler karşısında hem
maddi, hem de manevi zararlarımızı en aza indi-
recektir.

Öğretmenimiz Haydar Bayrak sunumunu yaparkenAfet Haz›rl›k Günü



TÜRK Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz
Zeynep Gül’ün organizasyonu ile okulumu-
zun davetlisi olarak 11.04.2014 Cuma günü
okulumuza gelen konuklarımız bu kez ünlü
edebiyatçı, şair ve yazar Orhan Kemal’in
oğulları Işık Öğütçü ve Nazım Öğütçü idi. 

Okulumuz konferans salonunda öğrenci,
öğretmen ve idaremizin katımıyla gerçekle-
şen buluşmada, önce ünlü yazarın hayatı
hakkında kısa bir sinevizyon gösterisi sergi-
lendi, ardından oğlu Işık Öğütçü’nün dilin-
den babası Orhan Kemal anılarıyla birlikte
yer aldı. 10 K Sınıfı öğrencilerinden Dilara

Hasipek ve 11 C Sınıfı öğrencilerinden Ata-
kan Aygün’ün sunduğu röportaj tarzındaki
sohbette, Işık Öğütçü sorulan sorulara sami-
mi bir şekilde cevap verdi. Ünlü yazarın ha-
yatı, anıları, fikirleri, eserleri, aile hayatı hak-
kında tüm sevenleri meraklarını giderdiler. 

Program Okul Müdürümüz  Dursun Ye-
şilova’nın konuklarımıza teşekkür etmesi ve
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Bu vesileyle büyük usta Orhan Kemal’i
bir kez daha rahmetle anıyor, bize bıraktığı
eserler için minnet duyuyor, davetimizi ka-
bul eden değerli konuklarımıza ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyoruz.

Program sonrası konuklarımız, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile toplu halde

Orhan Kemal’in Çocuklar›ndan 
Okulumuza Anlaml› Ziyaret
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BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN BİR ÖMÜR VERENLERE…

BÜYÜK ACIMIZ 

“ Yüz Karası Değil
Kömür Karası
Böyle Kazanılır Ekmek Parası”

Orhan Veli

13 Mayıs 2014 tarihinde
Manisa ili Soma ilçesinde 
meydana gelen ve 
Millet olarak hepimizi 
tarifsiz kederlere boğan
maden ocağı faciasında 
hayatını kaybeden vatan evlatlarına 
Allahtan rahmet,
kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Ruhlarınız Şad olsun 
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IŞIĞIM SÖNDÜ

Karıcığım hoşçakal, ışığım azalıyor,
Yanımda ölü arkadaşlarım.
Artık kömür kokulu ekmekler getiremeyeceğim sanırım.
Buraya kadarmış çocuklarım, hoşçakalın,
Hakkınızı helal edin; anacığım, babacığım.
Işığım azalıyor, hoşçakalın..
Üstüme değil içime çöken ocağın sessizliğinde
Tek tek seslerinizi duyuyorum, yüzlerinizi görüyorum,
Işığım azalıyor, soluğum azalıyor, biliyorum,
Yavaş yavaş dünyanın kara kalbine gömülüyorum.
Işığım söndü, işte gidiyorum..,
Ah, en çok da şimdi, bir bilseniz
Nasıl da bulutları, ağaçları, gökyüzünü özlüyorum.
Işığım söndü.. hoşçakalın, arkadaşlarım çoktan gitti,
Artık ben de gidiyorum...

Şerif Erginbay

Somada meydana gelen bu elim kaza için 
9 A ve 11 C öğrencilerimizde 
okulumuz koridorlarında bir köşe hazırlayarak
bu hadiseye duyarsız kalmadığını gösterdi.
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Binlerce yıldır var olan kendine
has kültürü, sıra dışı yaşayışı ve
inanışıyla hepimizin az çok kulak
dolgunluğunun olduğu farklı bir
halka ev sahipliği yapan coğrafya.
Hindistan....

Hindistan’ın öne çıkan özellik-
lerinin başında geniş ve verimli
topraklara sahip coğrafyası, çok
yüksek rakamlara ulaşan nüfusu,
büyüyen ekonomisi, askeri alanda
dikkat çekici atılımları, gelişmiş
bilişim sektörü, gösterişli festival-
leri, kendine has sineması ve elbette altına
olan tutkusu geliyor. Ancak bu büyük ülke, ya-
şadığı bazı ciddi ekonomik sıkıntıları halen at-
latamadı. Rupideki aşırı değer kaybı ve ülkenin
büyüme ivmesindeki azalma devam ederken
herkesin aklındaki ortak soru şu: Acaba 2000li
yıllarla birlikte kalkınması ve ekonomik büyü-
mesi yüksek hızla artışa geçen ülke ekonomi-
sindeki bu durgunluk, geleceğin süper gücü
olarak anılan Hindistan için hayallerin sona
erdiğinin bir göstergesi mi?

Hindistan ekonomisi 2008 krizini en başarı-
lı atlatan ekonomilerin başında gelse de büyü-
me ivmesinin kırılması engellenemedi. Son
birkaç yılı göz önünde bulundurduğumuzda
ekonomideki büyüme rakamlarının tatmin

edici olmadığını görmek zor değil.
Bu problemin başlıca sebeplerin-
den biri, yüksek hızla artan nüfus
sonucu ortaya çıkan ve uzun za-
mandır çözülemeyen altyapı prob-
lemlerine yapılan harcamalar. Cari
açık problemi ise; birçok ülke gibi
Hindistan için de sorunların başın-
da gelmekte. Özellikle büyük ha-
cimde yapılan altın ithalatı cari
açığın büyümesine sebep olan cid-
di bir konu. 2012 yılında yaklaşık
860 ton altın ithalatı yapıldı. Bu

yıl ise altın ithalatında alınan vergilere 3 kez
zam yapılmasına ve ithalat hacmi düşürülme-
ye çalışılmasına rağmen yinede geçen yıldan
daha çok altın alımı öngörülüyor. Bu kadar bü-
yük rakamlarla yapılan altın alımının sebeple-
rini incelemekte fayda var. Elbette tamamını
oluşturmasa da iki önemli sebep Hindistan’da-
ki altın talebini körüklüyor. Birincisi Hint hal-
kının yatırım fonları ve benzeri şeylere güven
duymaması. Altın, yatırım aracı olarak elle tu-
tulur gözle görülür değerli bir metal olması se-
bebiyle daha çok tercih ediliyor. İkincisi ise sa-
yısı çok fazla olan ve halkın belli bir kesiminin
çok önem verdiği festivaller ve düğünler. Bu
noktada da altın bir prestij sembolü olarak kul-
lanıldığından talebi yüksek oluyor. Bu iki sebe-
bin de kültürel olduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda kültürel algıların değişmesi zor ol-
duğu için Hindistan’ın altın alımını azaltmak-
ta çok ciddi başarılar göstermesi zor görünü-
yor. Zira bu güne kadarki gelişmeler de bunu
gösterdi.

Hindistan için nüfus olumlu ve olumsuz
yönleriyle ülkenin kaderini değiştiren temel
unsur. Ülkedeki birçok problemin sebebi olan
büyük nüfus, diğer yönden Hindistan’ın sahip
olduğu muazzam gücün en önemli sebebi.
Genç, eğitimli ve iyi İngilizce bilen nüfus, bu

MAKALE

Ülkedeki birçok problemin sebebi olan büyük nüfus, diğer yönden
Hindistan'ın sahip olduğu muazzam gücün en önemli sebebi.

H‹ND‹STAN EFSANES‹ B‹TT‹ M‹?

Ahmet Eray

Okulumuz 2012-2013 Mezunlarından Ahmet Hamdi Eray aynı yıl Hacettepe Üniversitesi
İşletme Fakültesini kazanmış (İng.) ve gayretli çalışmalarının sonucunda aylık yayımlanan
ekonomi ve borsa dergisi Forex’de makale yazma imkânı bulmuştur. Öğrencimizin bu
başarısını kutluyor ve devamını diliyoruz. Şimdi eski öğrencimiz ve bursiyerimiz Ahmet Hamdi
Eray’ın Forex Dergisi 4 Ekim 2013 tarihinde sayfa 30’da yayımlanan makalesini sunuyoruz.
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üç önemli avantajıyla yabancı yatırımcıların
ülkeyi tercih etme sebeplerinin başında geli-
yor. İngilizcenin yaygın kullanımı, iyi eğitimli
gençlerin yurtdışında eğitimine devamında ve
iş bulmasında sağladığı kolaylığın yanı sıra, ge-
ri dönenlerin yeni teknolojiyi ülkeye kazandır-
ması açısından da Hindistan’a katkı sağlıyor.
Ancak tüm bunlara rağmen Hindistan halkı-
nın yarıya yakını günlük iki Amerikan Doları-
nın altında kazançla yaşamını sürdürmeye ça-
lışıyor. Tarihinden bu yana Hindistan’la özdeş-
leşen yoksulluk probleminin çözülmesi için en
büyük engellerden birini yine nüfusun büyük-
lüğü oluşturuyor. Kalkınma hamlelerine rağ-
men kişi başına düşen gelir seviyesi istenilen
oranda artış göstermekten çok uzak.

Rupideki değer kaybı ise; son dönemde
Merkez Bankası tarafından art arda yükseltilen
faiz oranları ile dahi durdurulabilmiş değil.

Dolar/Rupi paritesi tarihinin zirvesinde. Rupi-
deki düşüşün ne kadar süreceğini kestirmek
güç. Ancak Fed’in tahvil alımını azaltması ile
birlikte paritedeki yukarı yönlü baskının bir
süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

Toparlamak gerekirse veriler pek de iç açıcı
değil ve son dönemde tüm dünyayı etkileyen
gelişmeler doğal olarak Hindistan’a da darbe
vurmuş olabilir ancak Hindistan, zengin yer al-
tı ve yer üstü kaynaklarıyla, genç ve eğitim se-
viyesi yükselen dev nüfusuyla, askeri gücü ve
teknolojisiyle hala çok güçlü bir ülke. Gözden
kaçırılmaması gereken bir nokta da hemen ya-
nı başındaki dev Çin’e karşı dengeleyici rol üst-
lenmesi için ABD ve Rusya’dan şu ana kadar
özellikle askeri yönde aldığı desteğin devam et-
me ihtimali. Tüm bunları göz önünde bulun-
durunca Hindistan’ın bu zor günleri atlatması
çok uzun sürmeyecekmiş gibi görünüyor...

Okulumuz bu yıl 7-18 Ka-
sım 2013 tarihleri arasında
Hindistan, Yeni Delhi'de gele-
neksel olarak düzenlenen genç-
lik buluşmasına davet edildi.
Okulumuz bu seneki etkinlikte
dört öğrenci ve bir öğretmen
ile temsil edildi. Yeni Delhi'nin
en eski ve köklü okullarından
biri olan Modern School (Tari-
hi ve mezunlarının Hindistan
için öneminden dolayı okulu-
muza oldukça benzemektedir)
bünyesinde her yıl Kasım ayı
içerisinde düzenlenen bu et-

kinliğe dünyanın farklı bölge-
lerinden çok sayıda seçkin okul
katılmaktadır. Bu yıl düzenle-

nen gençlik buluşması 30'un
üzerinde ülkenin katılımı ile
gerçekleşen bir organizasyon-
dur. Katılımcı ülkeler arasında
ABD, İngiltere, Almanya, Fran-
sa, İtalya, Kanada, İsveç, Avus-
turya, Çin, Bangladeş, Kore, Fi-
lipinler, Meksika ve çok sayıda
diğer ülke bulunmaktadır. Oku-
lumuzun böylesi bir etkinliğe
dahil olması ve orada okulu-
muzu ve ülkemizi temsil etme-
si kuşkusuz okulumuzun tanıtı-
mı ve milli eğitim teşkilatı içe-
risindeki konumu açısından
önemli olmuştur. 

Özgür BOZDOĞAN
Ankara Atatürk Lisesi 

İngilizce Zümre Başkanı

H‹ND‹STAN GEZ‹S‹

Öğrencilerimiz ve 
öğretmenleri ünlü Tac Mahal
anıt mezarı önünde



Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 2012-
2013 Eğitim Öğretim yılı sonunda masrafları
vakıf tarafından karşılanan 22, kendi imkânla-
rı ile kafilemize katılanlarla birlikte toplamda
70 öğrencimizi 3 ayrı şehirde (Bristol, Stafford-

shire, Portsmouth) 5 grup olarak İngiltere’ye 3
haftalık dil kursuna göndermişti. İngiltere’ye
giden öğrencilerimiz kurslarını başarı ile ta-
mamlayarak, yurda döndüler. 

‹ngiltere’ye Giden
Ö¤rencilerimiz Döndü

Staffordshire

Bristol 2

Bristol 1

Portsmouth
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21. 06. 2014

Ankara Atatürk Lisesi Haz›rl›k A s›n›f› ö¤rencisi Elif Naz
TILIÇ’›n velisiyim. Baflar›lar›ndan ötürü k›z›ma sa¤lanan
‹ngiltere Dil Kursu hakk›nda hissettiklerimi aktarmak isti-
yorum. 16 May›s 2014 tarihinde ALEV Koordinatörü Gönül
Han›m ile görüfltüm. Bize yapt›¤› güven verici aç›klama-
lardan sonra k›z›m› gözüm arkada kalmadan gönderiyo-
rum. Ayr›ca k›z›m› ayr›cal›kl› bir okulda okuttu¤umu his-
settirdi¤i ve güzel imkânlar sa¤lad›¤› için Atatürk Lisesi
E¤itim Vakf›'na teflekkür ediyorum.

Durmufl Sedat T›l›ç
(Elif Naz TILIÇ’›n Velisi HZ A)

31.10.2013

Merhaba,

SBS'ye haz›rlanmaya bafllad›¤›mdan beri he-

defledi¤im Ankara Atatürk Lisesi, hayat›m›n

en güzel anlar›n› yaflamama sebep oldu. Ön-

celikle okulu kazand›m, ard›ndan da ‹ngiltere

bursu... Haz›rl›k s›n›f›nda edindi¤imiz ‹ngilizce bize ‹ngiltere'de

gerçekten ifle yarad›. Birçok arkadafl edindik, de¤iflik yerler ve

kültürler gördük. Haz›rl›k s›n›f›nda bizi haz›rlayan ö¤retmenleri-

miz ve y›lsonunda ALEV’in tüm haz›rl›k s›n›f› ö¤rencilerine sa¤-

lad›¤› y›lsonu ‹ngilizce kursunda yabanc› uyruklu ö¤retmenleri-

miz sayesinde ‹ngiltere'de hiç zorluk çekmedik. Tüm bu olanak-

lar› sa¤layan ALEV'e ve ö¤retmenlerimize teflekkür ederim. 

Sayg›lar›mla...

Ça¤r› Efe GÜNAY Hz E,  Portsmouth

22.10.2013

Vakf›m›z›n sa¤lad›¤› imkân-

larla gittim 3 haftal›k ‹ngil-

tere gezisinde hayat›m›n en

iyi günlerini geçirdim. Hiçbir

sorun yaflamad›¤›m bu gezi

için Okuluma ve Ankara Atatürk Lisesi

E¤itim Vakf›na teflekkür ederim.

Furkan Uyan›k Hz F , Bristol  1

30.10.2013

Ankara Atatürk Lisesi E¤itim Vak-

f›na bu imkân› sa¤lad›¤› için vâ-

k›fa çal›flan herkese teflekkür edi-

yorum. ‹ngiltere’de hem çok e¤-

lendik hem de çok fley ö¤rendik.

Hayat›m boyunca unutamayaca¤›-

m›z an›lar edindik. Gelecek senede gidecek ö¤rencilere

baflar›lar diliyorum. Gönül Hocama ayr›ca teflekkür

ediyorum.

Zeynep Güney Hz  E, Bristol  1

22.09.2013

Katk›lar›yla gitti¤im

‹ngiltere için ALEV vak-

f›na ve Gönül Hocama

çok teflekkür ediyorum.

‹ngiltere’nin farkl› kül-

türlerle tan›fl›p kaynaflma-

m›za ve ‹ngilizce konuflmam›z› gelifl-

tirmeye büyük katk›lar› oldu¤una ina-

n›yorum… ‹ngiltere’de geçen her gü-

nüm benim için özeldi. ‹lk baflta her

gün bana bir hafta gibi gelmiflti. Gün-

lerin o kadar dolu dolu geçmesine al›-

fl›k de¤ildim. Ama asl›nda bir yandan

da içten içe seviniyordum, çünkü hiç

bitsin istemiyordum… Bizim kursumu-

zun da geçen senelerde oldu¤u gibi 1

ay olmas›n› isterdim. Macera dolu bir

hafta daha… Ama bizimki maalesef 3

haftayd›. Gitti¤imiz yerde –Bristol’da-

tan›flt›¤›m Rodrigo’yu (ö¤retmenimiz-

di) çok özleyece¤im, Türkleri seven,

“Ankara’n›n Ba¤lar›n›” duyunca he-

men oynamaya bafllayan bir ‹span-

yol’du. Bizden sonra Bristol’a gidenler,

Rodrigo’ya selamlar›m› iletsinler olur

mu?.. Bana bu unutulmaz günleri ya-

flatt›¤› için vakf›m›za tekrar teflekkür

ederim ve herkesin böyle güzel an›lara

sahip olmas›n› dilerim.

Can Kara Hz H, Bristol  1

Şimdi bu öğrencilerimizin seyahatle ilgili yazılarını yayımlıyoruz.
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2013 YILI ÜN‹VERS‹TEY‹ KAZANANLAR L‹STES‹
S.NO Adı Soyadı Program Adı

1 ABDULLAH CEM ÖNEM ODTÜ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
2 ONUR ATASOY ODTÜ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
3 BURAK ANIL GÜLER ODTÜ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
4 FIRAT ANTER GEZER ODTÜ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
5 HÜSEYİN BABAROĞLU ODTÜ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
6 MEHMET UTKU DEMİRCİ ODTÜ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
7 OZAN ERDOĞAN ODTÜ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
8 ABDULLAH DURSUN ODTÜ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
9 SILA BOZKURT ODTÜ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
10 OKAN ÇERÇEL ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
11 YUNUS EMRE KÖROĞLU ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
12 SERDAL KÖSE ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
13 EGE BENER ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
14 CEM FURKAN KİS ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
15 MERT HASIRCIOĞLU ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
16 DOĞA VOLKAN ALTUNDAĞ ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
17 EMRE ERSOY ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
18 TUĞÇE TETİK ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
19 OĞULCAN EMRE ÖRSEL ODTÜ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
20 RABİYA BIYIKLI ODTÜ Mühendislik Fak./Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İng.)
21 SALİH CAN RAKICI ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
22 DİLARA ERKAYA ODTÜ Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.)
23 ABDULLAH SALİH KÜÇÜKARSLAN ODTÜ Mühendislik Fak./Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İng.)
24 DAMLA NUR ERKOÇ ODTÜ Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.)
25 ORÇUN YAZICI ODTÜ Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.)
26 TUĞBA VARLI ODTÜ Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.)
27 ZELİHANUR ERTEN ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.)
28 MUSTAFA GÖKTUĞ SALURLU ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
29 ELİF AYGÜN ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İng.)
30 BAHAR TÜMER ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İng.)
31 ALPER KÖSE ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
32 İREM ÇELİKKOPARAN ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.)
33 MEHMET GÜRBÜZ ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
34 FURKAN AYDOĞAN ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
35 BURAK ERDOĞAN ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
36 ALP PEKER ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
37 EZGİ EKİN ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.)
38 YAKUP MERT BÜNÜL ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
39 MEHMET YILMAZ ODTÜ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği (İng.)
40 LAÇİNER KISAKÜREK ODTÜ Mühendislik Fak./Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İng.)
41 M. BURAK EROĞLU ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.)
42 BENGİSU BARLAS ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
43 NEZİHE BEGÜM ŞÖFÖRLER ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
44 BERFİN KURTEL ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
45 BARIŞ ÇAĞRI DİNÇ ODTÜ ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu)
46 EBRU CEMRE LEBLEBİCİ ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
47 İSMAİL AVCI ODTÜ Mühendislik Fak./Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İng.)
48 BARIŞ AKDUMAN ODTÜ Mühendislik Fak./Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İng.)
49 AYŞENUR KOYUNCU ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler (İng.)
50 NAZLI UĞURLAR ODTÜ Mühendislik Fak./Kimya Mühendisliği (İng.)
51 GÜLŞAH EFE ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler (İng.)
52 BÜŞRA SOYDAN ODTÜ Mühendislik Fak./Gıda Mühendisliği (İng.)
53 HAZAL DEDE ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
54 MELİKCAN GİRGÖR ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.)
55 MELTEM BAŞBAY ODTÜ Mühendislik Fak./Kimya Mühendisliği (İng.)
56 KAĞAN SÖYLEYİCİ ODTÜ Mühendislik Fak./Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İng.)
57 BERKAY YAVUZ ODTÜ Mühendislik Fak./Kimya Mühendisliği (İng.)
58 MEHTAP YURDAKUL ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.)
59 CEM TOSUN ODTÜ Mühendislik Fak./Gıda Mühendisliği (İng.)

L‹SEM‹ZDEN
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60 BARIŞ EGE GÜLENÇ ODTÜ Mühendislik Fak./Gıda Mühendisliği (İng.)
61 MUSTAFA ARPAÇ ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu)
62 GİZEM GÜNEŞ ODTÜ Mimarlık Fak./Şehir ve Bölge Planlama (İng.)
63 HASAN YALÇINOĞLU ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./Fizik (İng.)
64 BERTUĞ KAAN DEMİR ODTÜ Mimarlık Fak./Şehir ve Bölge Planlama (İng.)
65 MERVE ÖZMEN ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./İstatistik (İng.)
66 MEHMET SATILMIŞ DÖNMEZ ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./Matematik (İng.)
67 M. KEREM GÜZEL ODTÜ Fen-Edebiyat Fak./Fizik (İng.)
68 ERTAÇ KIZILCA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
69 MUHAMMED YASİR NAZLI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İng.)
70 FURKAN ÇETİNKAYA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
71 MUSTAFA OKAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
72 NAZLI KOCAMAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İng.)
73 AYŞEGÜL ALAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
74 NİLÜFER ÇETİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (İng.)
75 HÜSAME DOĞANAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.)
76 SEVGİ SENA MACİT BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fak./Kimya Mühendisliği (İng.)
77 KUBİLAY MEŞE İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Fen Fak./Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (Tam Burslu)
78 RABİA BAĞCI İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu)
79 ALİ ONUR GEVEN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu)
80 SİDE İNAÇ İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İşletme Fak./İşletme (İng.) (Tam Burslu)
81 HATİCE MERVE ARSLAN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./İktisat (İng.) (Tam Burslu)
82 EGE DEDEOĞLU İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Fen Fak./Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) (Tam Burslu)
83 AYŞE İREM SAKA İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu)
84 ZUHAL FİDAN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İşletme Fak./İşletme (İng.) (Tam Burslu)
85 MUHAMMED DOĞANAY İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilim. Fak./Uluslararası İlişkiler (İng.) (Tam Burslu)
86 İREM ERGÜN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu)
87 ERDEM YAZAR İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilim. Fak./Uluslararası İlişkiler (İng.) (Tam Burslu)
88 MUSTAFA KEMAL DİNÇTÜRK İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu)
89 CANDAN BUDAK İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.) (%50 Burslu)
90 İKLİM YORAN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Ücretli)
91 SEVGİ EROL İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.) (Ücretli)
92 SERDAR KÖSE İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Ücretli)
93 BURAK ARSLAN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) (Ücretli)
94 MELİS SÖZEN İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak./Mimarlık (İng.) (Ücretli)
95 SEYFİ EMRE SARIGEDİK İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.) (Ücretli)
96 ZEYNEP UNUTULMAZ İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.) (Ücretli)
97 AYBİGE TAMAM İ. DOĞRAMACI BİLKENT ÜNV. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilim. Fak./Uluslararası İlişkiler (İng.) (%50 Burslu)
98 FATMA EZGİ ÖĞÜLMÜŞ KOÇ ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak. (İng.) (Tam Burslu)
99 SAİD SENCER GÜNEY TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (Tam Burslu)
100 ÖMER FARUK SOYDAŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp Fak./Cerrahpaşa Tıp
101 KEMAL ARDA ÇÖL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
102 LEVENT BAYDUR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
103 EZGİ AYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
104 BAŞAK SİNEM SEZGİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
105 BENGİSU KARBUZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
106 ARDA POLAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
107 ELİF VERDA ÇELİKER GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
108 UĞURCAN GÜNDOĞAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak.
109 ELİF ŞİMŞEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (İng.)
110 YUNUS EMRE BİLDİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (İng.)
111 GİZEM POLAT ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak.
112 DUYGU ENGEZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
113 HİLAL BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (İng.)
114 BEGÜM SOLAK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
115 ÖMER SÜLÇE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (%50 Burslu)
116 YAHYA ÇOR GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Askeri Tıp Fak. (Sivil Lise-Erkek)
117 ARDA KAVAS ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
118 MEVREHAN DİLBER KÖKTÜRK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
119 ALİ DOĞAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (İng.)
120 FATİH ÇITIK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (İng.)
121 GÖKÇE AÇIKGÖZ HİTİT ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
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122 BURCU SERTKAYA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
123 GİZEM ŞAHİN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
124 FURKAN GÜMÜŞ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
125 YASEMİN ŞAHİN BOZOK ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
126 ŞEBNEM BEYZA KARATAŞ BOZOK ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
127 MEHMET KANBUR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
128 ÖZGENUR PULLU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
129 İREM KARAYAZGAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
130 MESUT TEKEREK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
131 MEHMET FURKAN ENGİN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
132 İLİNAY ERSÖZLÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ( Tıp Fak.
133 MEHMET SERHAT ÇİÇEK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
134 AHMET MERT TÜRKEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
135 ALİ KAPAN BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
136 ELİF GİZEM KARANFİL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak.
137 ZAFER SEFEROĞLU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
138 EDA TUĞÇE ŞİMŞEK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  Tıp Fak.
139 YUSUF FURKAN ÖZTÜRK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (Ücretli)
140 HANDE USTALAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (Ücretli)
141 BARAN TUNCER UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (Ücretli)
142 ŞEYMA KILIÇ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fak. (Ücretli)
143 AYŞE ELİF ÇİÇEK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
144 ŞEYMA KISACIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
145 ELİF ÖZYÜREK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
146 BÜŞRA GÖKMEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
147 NAZLI BAŞAK AYNA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
148 İREM YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fak./Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
149 SELİN ÇEÇEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fak.
150 FUNDANUR YAZICI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fak.
151 GÜLNİHAL KARAMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
152 FURKAN MEVLÜT KÜÇÜKDEMİR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği
153 REMZİ CİHAN ÖZŞEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
154 BERAT GÖKSEL ATLI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği
155 EFE OZAN KAYNAR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği
156 MERVE TEKTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (İng.)
157 CEYDA ELDEM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Nükleer Enerji Mühendisliği (İng.)
158 GÖKHAN ERCAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Kimya Mühendisliği (İng.)
159 MELİSA DİLARA SİNANÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fak./İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.)
160 SİNAN ÖZDEMİR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
161 ZEYNEP TANYERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
162 MURAT ANIL VAROL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
163 ŞAHİNDE BERİL ÇEKİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
164 MERVE TOKGÖZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
165 ALİ RIZA DENİZ SARAÇER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
166 MEHMET EMİN GÜN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
167 SEHER NAKIŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
168 LİZGE TEKİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
169 SARP ALAYBEYOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fak.
170 YASİR TALHA ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
171 HAKAN KARA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
172 BATUHAN DUMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fak.
173 KADRİYE SELİN ERGÜN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
174 BEYZA DARENDE İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak. (Tam Burslu)
175 BARIŞ KÖLENİŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fak.
176 MEHMET GÜNDOĞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak.
177 FEHİM KARAKUŞ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fak. (Ücretli)
178 TUTKU MERTBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
179 HANİFE SİNEM ECEVİT ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
180 ÖMER ŞAHİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
181 BANU GEMİCİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak.
182 HANDE GİZEM ÇELİKÖRS İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak. (İng.)
183 EMRE ARAZ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  Diş Hekimliği Fak.

L‹SEM‹ZDEN
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184 ELİF CANSU ÖZKILIÇASLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fak./Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
185 BARIŞ TEKİNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fak./Mimarlık
186 ZEYNEP AKGÜL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fak./Mimarlık
187 FATMA FULYA AKIN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fak./Mimarlık
188 ZAFER KARAÇAĞIL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği
189 ÖMER FARUK ACAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği
190 MAZLUM USTA GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği
191 İZZET DORUK SERİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği
192 ERKUT ALİ ÇOKAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği
193 AHMET ALPEREN YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İÖ)
194 AHMET ERDEM TEMİZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İÖ)
195 ALPÖMER TOLGA AKŞİT GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fak./İnşaat Mühendisliği
196 HAKAN BALTA ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fak./İlahiyat
197 ŞULE ÖZYÖRÜK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fak./Uluslararası İlişkiler
198 MUHAMMET TARIK ORTAÇAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fak./Uluslararası İlişkiler
199 KAAN KARACAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği
200 OĞUZHAN SAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fak.
201 CANSU AKYOL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fak./Kore Dili ve Edebiyatı
202 NAZİKE İLKAY KARACA KOÇ ÜNİVERSİTESİ  İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Ekonomi (İng.) (Tam Burslu)
203 ÖZGÜR EDİRNELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fak. (İng.) (Tam Burslu)
204 İPEK SAÇLIGİL SABANCI ÜNV.  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Mühendislik ve Doğa Bilim. Prog. (İng.) (Tam Burslu)
205 HANDENUR KÜK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fak./Endüstri Mühendisliği
206 ALPER ULUĞ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Tarih (İng.) (Tam Burslu)
207 ÖMER OĞUZHAN AY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak./Pilotaj
208 ÇAKIR ATILHAN GÜZEL ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ  Sivil Havacılık Yüksekokulu/Pilot Eğitimi (İng.) (Tam Burslu)
209 GAYE MISIRLIOĞLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fak. (%25 Burslu)
210 ŞEYMA YILDIRIM ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.)
211 MUSTAFA FURKAN ÜNLÜ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
212 HÜSEYİN ANIL KALKAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fak.
213 MERVE DOĞANER İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fak./Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İng.)
214 ZEYNEP ACARLI İZMİR EKONOMİ ÜNV. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak./Görsel İletişim Tasarımı (İng.) (Tam Burslu)
215 MUHAMMED MUSA ÖZEY MARMARA ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (İng.)
216 TUNCAY BORAN UÇAR EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./İnşaat Mühendisliği
217 SELİN VULGA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
218 HAMİD YARIMBATMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ  Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
219 BERKANT YALÇIN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.)
220 BÜŞRA BİŞKİN ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu)
221 KUTAY BACANLI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fak./İnşaat Mühendisliği
222 ESRA KARABİBER TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
223 TUNA MEMİŞ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fak./Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
224 SÜMEYRA KARADERİLİ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Hemşirelik Yüksekokulu
225 EMRE ERSOY AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği
226 CAN DOĞAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİMühendislik-Mimarlık Fak./Makine Mühendisliği (İng.)
227 AHMET İSTEMİHAN ÖZTÜRK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği
228 BUSE ASLAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (Tam Burslu)
229 PELİN KÜBRA TEKİN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu)
230 EYLÜL GÖKÇEN YALÇIN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İktisat (%75 Burslu)
231 BURAKCAN KAPTAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Müh. (%50 Burslu)
232 GÖKSU BEGÜM BİNGÖL TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV.İ Mühendislik Fak./Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
233 EBRU AYKAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak./Mimarlık (%50 Burslu)
234 İLYAS BÖCEK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu)
235 BERKAY KAHRİMAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
236 BALA İLKİM KÖSE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
237 CANSU AKPINAR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
238 EMRE PEKER TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
239 FUAT CAN ÇABUK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Makine Mühendisliği (%50 Burslu)
240 İBRAHİM ALPEREN ALTIKAT TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme (%75 Burslu)
241 GİZEM YAKAR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu)
242 NUR SENA ARIKAN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)
243 ÖYKÜ AYAZ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. Mühendislik Fak./Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
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2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı 16 Eylül 2013 Pazarte-
si günü okulumuz bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. 10
K sınıfı öğrencilerinden Dilara Hasipek ve 10 G sınıfından
Furkan Bahçeli‘nin sunumunda gerçekleştirilen tören,
Okul Müdür Vekilimiz Halil İbrahim Erdoğdu’nun açılış
konuşmasıyla başladı. Tören Beden Eğitimi Öğretmenimiz
Hakan Nayır ve üniversite sınavında Türkiye 12.liği (TM 3)
ile okulumuzun adını zirveye taşıyan M. Yasir Nazlı’nın
konuşması ile devam etti ve en yüksek puanla okulumuz
hazırlık sınıfına kayıt olan Büşra Raylaz’ın öğrenci arka-
daşlarına hitaben yaptığı konuşma ile sona erdi. 

Tören sonunda, üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğ-
rencilerimiz, Vakfımız ve Okul Aile Birliğimiz tarafından çe-
şitli hediyeler verilerek ödüllendirildi. İlk 100’e giren 4
öğrencimiz Vakfımız tarafından İngiltere’de 3 haftalık  dil
okulu kursu ile ödüllendiridi. Öğrencilerimizi kutluyor ba-
şarılarının devamını diliyoruz.

Yeni eğitim ve öğretim yılının, tüm öğretmen ve öğren-
cilerimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. 

L‹SEM‹ZDEN

Törenden bir görünüm

2013-2014 

E¤itim Ö¤retim Y›l› 

Törenle Aç›ld›



Atatürk Lisesi,
128 yaşında bir anıt ağaç
Ölümsüz, güzel ve çetin
Yine bir güz ayı, güneş sonbahar burcun-

da.... Sabah erkenden kalkılmış, düşülmüş
yollara güz ayına, eylüle nispet bahar çiçekle-
ri açmış yüzlerde, gözlerde. Hepimizde büyük
bir heyecan, büyük bir özlem... Hepimiz bu-
luşmuşuz okulumuzda. Büyük bir ailenin bir
yuvanın sıcaklığı yaşanıyor bugün burada.
Atatürk Lisesi, Atatürk adını ilk alan en köklü
bir Cumhuriyet kurumudur. Bu nedenle de
Cumhuriyet'in değerlerini her bakımdan ya-
şamayı ve yaşatmayı ödev sayan ve bu değer-
leri yaşam biçimi olarak algılayan gençler ye-
tiştirmiş ve yetiştirmekte. Bizler Atatürk Liseli-
yiz, ilk mezunlarımızdan bizlere kadar ulaşan
büyük bir değer var. Bu Atatürk Lisesinin fark-
lılığı ve seçkinliğidir. Yalnızca okulumuzda de-
ğil, okulumuzun dışında da bu anlayış başa-
rıyla yansıtılır.

Sizler Ankara Atatürk Lisesinin öğrencileri-
siniz ve artık sizler bu okula geldiğiniz ilk gün-
kü gibi değilsiniz. Farklılığınızı yaşamın her
alanında duyurmaksınız, gerek derslerde ge-
rekse spor alanında her zaman bir numara ol-
malısınız. 

Okulumuzun kapıları sizlere 1886 yılında
açıldığı düşünülürse, bu heyecanın nasıl ya-
şandığını da anlarız; çünkü Atatürk Lisesi ka-
pılarını gelenek biçimine dönüşmüş başarıya,
ulusal ve evrensel değerlere adını gururla taşı-
dığı Atatürk’e duyduğu sevgi ve bağlılığa,
mutlu, aydınlık geleceğe coşkuyla açmaktadır.

Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaş-
larım, kıymetli veliler ve sevgili gençler eği-
tim, geçmişi yorumlamak, günümüzü anla-
mak ve yaşamak; geleceği sorgulamakla ta-
mamlanan bir süreçtir. Bunları gerçekleştire-
meyen toplumlar gibi kişilerinde geleceği ol-
mayacaktır. Gelecek bizim olacaksa, gelecekte
başarılı, mutlu, çağdaş ve bağımsız yaşayacak-
sak bu günden geleceği sorgulamak, gelecekte
neler olabileceğini anlamak zorundayız.

Bizler öğretmenleriniz olarak, bilgi ve biri-
kimlerimizle sizlerin yol göstericisiyiz. Sizler
de geleceği kuracak olan en değerli eserlerimiz
olacaksınız. Buna inanın ve kendinize güve-
nin, zaman zaman sizlerden daha fazla şeyler
istersek bizi anlamaya çalışın, çünkü sizler
Atatürk Liselisiniz daha büyük başarılara adım
atmalısınız. Çünkü bizim misyonumuz budur.

Atatürk Liseli olmanın ayrıcalığıyla, bu ey-
lül baharı, ülkemizin de özlemini duyduğu
bahar günlerinin başlangıcı olsun ve güzel ül-
kemiz, sonsuza dek siz gençlerle baharı yaşa-
sın.

Hepinize saygılar sunarım.

Hakan Nayır
Ankara Atatürk Lisesi 
Beden Eğitimi Öğretmeni 
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Beden E¤itimi Ö¤retmenimiz
Hakan Nay›r’›n Konuflmas›

Beden Eğitimi
Öğretmenimiz 
Hakan Nayır



Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim,
Sevgili Arkadaşlar

Atatürk Lisesi’ni kazanmanın bana hisset-
tirdiklerini sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Bu okulu tercih etmemin ilk sebebi amcam
Hüseyin Raylaz’ın tavsiyeleriydi. Bana bu
okulun ne kadar köklü ve kaliteli olduğunu
anlatınca “evet ben bu okula gitmeliyim “de-
dim. SBS sonucunda daha yüksek puanlı
okullara girebilecekken burayı tercih etme-
min sebebi buydu. Okula ilk geldiğimde de
yanılmadığımı anladım, binaların bile bir ru-
hu ve anlamı vardı. Değerli okul yöneticileri-
mizin ilgisi ve yardımı bu okula olan güveni-
mi daha da arttırdı. Ayrıca Ankara’da “hazır-
lık “sınıfları bulunan yegâne Anadolu Lisesi
olması ve birçok lisede ikinci yabancı dil ola-
rak Almanca ve Fransızca öğretilirken burada

Rusça’dan Çince‘ye kadar birçok dilin okutu-
luyor olması da ayrı bir gurur kaynağıydı be-
nim için. Umudum, bu okulda güzel bir lise
hayatı geçirmek ve düşünce dünyamın da bu
okula yakışır bir şekilde gelişmesini sağla-
maktır.

Hepinize güzel bir eğitim - öğretim yılı di-
liyorum. 

Büşra Raylaz Hz E
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Haz›rl›k S›n›f›n› 
En Yüksek Puanla Kazanan

Büflra Raylaz’›n konuflmas›

HZ E Sınıfı öğrencisi 
Büşra Raylaz

2012-2013 Üniversite Sınavında İlk 1000’e Girerek Ödüllendirilen Öğrenciler Okul İdaresi, Vakıf ve Okul Aile
Birliği Yöneticileri İle. Soldan Sağa: Mehmet Çalışkan (Md. Yrd.), Hasan Sonat (Md. Yrd.), Engin Alptekin ( Md.
Yrd.) , Furkan Çetinkaya, Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Mustafa Okay, Sait Sencer Güney, Ertaç Kızılca,
Abdullah Cem Önem, Yasir Nazlı, Doğan Gündeğer (OAB Bşk.), Ünal Gürsoy (OAB Bşk.Yrd.), Halil İbrahim Er-
doğdu (Müdür V.)



Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsa-
mında 30 Ekim 2013 tarihinde Vakfımızın
yetiştirdiği Grup ALEV Okulumuz Konfe-
rans salonunda bir konser verdi. İzleyenler

tarafından beğeni ve büyük bir coşkuyla izle-
nen konserde öğretmen ve öğrencilerimiz doya-

sıya eğlendi. Bu önemli günde okulumuz öğretmen
ve öğrencilerini yalnız bırakmayan eski mezunlarımıza

canı gönülden teşekkür ediyoruz.
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ALEV Konser
Yunus Emre Bildik Grup ALEV Performansını Sergilerken

ALEV Konser

23 Ocak 2014 tarihinde Okulumuz Beden
Eğitimi Öğretmeni Nurcan Aytan rehberli-
ğinde Okulumuz Spor Salonunda Kış Balosu
düzenlendi. AALKIŞ Dans Gurubunun göste-
risi öğretmen, öğrencilerimiz, velilerce büyük
bir beğeniyle izlendi. Gece de öğrencilerimiz

birlikte dans ettiler, şarkılar, söylediler. Öğ-
rencilerimizin yoğun ders temposu ve sınav
stresi ile karşı karşıya kaldığı bugünlerde, bi-
raz da olsa bu yoğunluğu unutturduğuna
inandığımız balo için emeği geçen tüm öğ-
retmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
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Atatürk Lisesi’ne
“‹lk K›z Baflkan”

Soldan Sağa: Bahanur Yüksel Akpınar (Rehber Öğrt.), Çağatay Kutluk (11 E), Elif Öcbe (11 G), Gülten Yatan (Rehber
Öğrt.), Mustafa Yiğit Sayılgan (12 B), Mustafa Kanaç (Rehber Öğrt.), Sevgi Orhan (Rehber Öğrt.)

Öğrencilerimiz sandık başında

1 Kasım 2013 tarihinde
Rehberlik ve Psikolojik Danış-
ma Servisinin koordinatörlü-
ğünde, demokrasiyi yaşaya-
rak öğrenmek için sandık ba-
şına giden öğrenciler gizli oy,
açık tasnif sistemiyle yapılan
seçimde oylarını kullandı.
Öğrencilerimizin büyük

çoğunluğunun oy kullandığı
seçimde Okul Başkanlığı için
3 aday yarıştı. 

Seçim çalışmalarını aralık-
sız sürdüren başkan adayları,
okul konferans salonunda öğ-
rencilere vaatlerde bulundu.
Propaganda döneminin ta-
mamlanmasından sonra, ge-

çilen oylama işlemi ve sayım
aşaması sonucunda 11 G Sını-
fından Elif Öcbe Okul Öğren-
ci Meclisi Başkanlığına seçil-
di. Elif Öcbe okulumuz tari-
hinde seçilen “ilk kız başkan”
unvanını da eline geçirdi.

Öğrencimizin başarıları-
nın devamını diliyoruz.
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Gerçekten acısıyla tatlısıyla inanılmaz bir
süreçti. Yeni insanlarla tanışmak, beyin fırtı-
nası yapmak, demokratik bir sürecin içinde
yer almak harikaydı. Ben, ekibim ve arkadaş-
larım gönülden inandık, yine de elde ettiği-
miz başarı bizim için de, şaşırtıcı derecede et-
kileyici oldu. Kazanmak da önemliydi fakat
biz hep dürüstlüğü, dostluğu en önde tuttuk,
hırsın gözlerimizi kapatmasına izin verme-
dik. Değerlerimizi koruyarak buraya gelmek
onur vericiydi ve bu süreçte kesinlikle yalnız
değildim. Deneyimleriyle beni yalnız bırak-
mayan Sefa Şatır; en büyük destekçim, yar-
dımcım Safa Akbulut ve benden manevi des-
teklerini asla esirgemeyen, bana güç veren
diğer tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Sandıkların açıldığı andaki kalp atışlarım
hala aklımda. Son sandıktaki son oyun açık-
landığı an “Elif Öcbe”… Bize saniyeler geç-
tikçe daralıyormuş gibi gelen o kocaman
odadaki sevinç çığlıkları… Sarılmacalar, teb-
rikler, gözyaşları… Koridorlarda ” İlk kız baş-
kan ”yankılanıyor resmen. Bu köklü çınar bir
tarihi daha yazıyor. Demokraside bir adım
daha atılıyor ve ilk defa bir kız aday okulu-
muzda öğrenci temsilcisi oluyor, ilk olmak
çok duygulandırıcı.

Söz verdik okulumuza. Çankaya ve Anka-
ra’da okulumuzu en güzel şekilde temsil ede-
ceğiz, adımızı duyuracağız dedik. Çankaya İl-
çe Başkanlığını hedeflemiştik fakat olmadı
maalesef. Onun yerine ilk üçe girerek mecli-
se girme hakkını kazandık, Çankaya’da Çan-
kaya İlçesini temsil eden üç okuldan biri ol-
duk. Bu başarıdan dolayı Ankara İli’ne çıkma
şansı yakaladık, oradaki başarılı çalışmalar-
dan sonra Çankaya ilçesi olarak Ankara İl
Başkanlık ekibinin başında ilk defa yer aldık.
Deneyimlerle dolu bu süreçte okulumu ba-
şım dik temsil etmek paha biçilmezdi.

Geri dönüp baktığımda, zamanın bu ka-
dar hızlı geçip gittiğini görmek hüzünlendi-
rici. Tek kelimeyle olağan üstü bir süreçti,
unutamayacağım anılar kattı hayatıma, unu-
tamayacağım dostluklar… Bu koridorlarda
bir ilk olarak sevinçle yürümek bana Atatürk
Lisesinin verdiği büyük bir gururdur.

Teşekkür ederim 

Elif ÖCBE

11 G

Okul Baflkanl›k Seçimini Kazanan
Elif Öcbe’nin Konuflmas›

OKUL BAŞKANLIK SEÇİMİ OY PUSULASI

ELİF ÖCBE 11 G ÇAĞATAY KUTLUK 11 E M. YİĞİT SAYILGAN 12 B
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OKULUMUZ öğrencileri, Rehberlik Servi-
si öğretmenlerimizden Sevgi Orhan ve Baha-
nur Yüksel Akpınar öncülüğünde 40 kadar
öğrencimizle 24 Şubat 2014 tarihinde LÖSEV
Lösemili Çocuklar Köyü´nü ziyaret etti. Gezi-
nin amacı ülkemizdeki lösemili çocukların
eğitim ve sağlık başta olmak üzere bütün ih-
tiyaçlarını sağlamayı amaçlayan LÖSEV´in
çalışma prensiplerini daha yakından gör-
mekti. 

Bu köyde yaşayan çocuklar bir yandan te-
davilerini oluyorlar, diğer yandan okullarına
devam ediyorlar ve bunun karşılığında hiç-
bir ücret ödemiyorlar. LÖSEV sosyal ilkeleri
gereğince, Lösemili Çocuklar Köyü'ndeki
tüm hizmetler lösemili ailelere ücretiz sunul-
maktadır.

Öğrencilerimiz, gezinin sonunda gönüllü
bireyler olarak lösemili çocuklar için neler
yapabileceklerini araştırmaya başladı ve çev-
reye topluma, insana duyarlı pırıl pırıl genç-
ler olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu-
lar.

Ö¤rencilerimiz 
Lösemili Çocuklar Köyü’nü
Ziyaret Etti
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5. Yarat›c› Yaz›n ve Çeviri Yar›flmas›nda

Türkiye 6.l›¤›, Ankara 1.li¤i
Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık
Bölümü bünyesinde genç kuşaklara yaratıcı
yazarlığı ve edebi çeviriyi sevdirmek, öğ-
rencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik et-
mek, öğrenilen yabancı dilde yaratıcı anla-
tım olanaklarını keşfetmeye yönlendirmek
ve yazınsal yapıtlarla gençlere dil bilincini
ve duyarlılığını kazandırmak amacıyla dü-
zenlenen Yaratıcı Yazın ve Çeviri Yarışması-
nın bu sene 5.si düzenlendi. Teması “Haya-
limdeki Üniversite” olarak belirlenmiş olan
yarışmaya okulumuzdan İngilizce öğretme-
ni Nazan Yurt rehberliğinde 10 E Sınıfın-
dan Zeynep Ünlü katıldı. Öğrencimize
İngilizce öğretmeni Halime Öztürk ve ede-
biyat öğretmenlerimiz Zeynep Gül ile Na-
lân Bayram Gündüz canlı performans için
tavsiyelerde bulundu.

19 ilden toplamda 450’ye yakın eserin
katıldığı yarışmada, 30 Nisan 2014 tarihin-
de tüm eserler içerisinden ilk 10 finalist
açıklandı, sıralamalar canlı performans
sonrası yapıldı. (Yarışmada İlk 10 öğrenci-
nin 6’sı özel, 4’ü devlet lisesinden). Öğren-
cimiz yarışma sonucunda Türkiye 6.sı, An-
kara 1.si seçildi. 

Öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor
başarılarının devamını diliyoruz.

Aşağıda öğrencimizin derece aldığı yazı-
nın bir bölümünü yayımlıyoruz:

İngilizce öğretmenimiz Nazan Yurt ve Zeynep Ünlü

The University In My Dream
The real, the world, science, civilization, education, art, sharing, love, res-

pect, friendship, peace and us. These words are the parts of a whole. The ot-
hers are incomplete without anyone. My dream university can make a whole
with these pieces. Its vision is to become successful in education and research.
It provides suitable environment for working and contribute to idea, science
and technology  by producing knowledge for the service of humanity and our
country. It helps to be important science, art and culture in my country.

‘Gerçek, dünya, bilim, uygarlık, eğitim, sanat, paylaşmak, sevgi, saygı, dostluk,
barış ve biz. Bu kelimeler bir bütünün parçalarını oluşturur. Bir tanesi olmadan öte-
kiler eksik kalır. Benim hayalimdeki üniversite bu parçalardan bir bütün oluşturabi-
len üniversitedir. Eğitimde ve araştırmada başarılı olmak benim hayalimdeki üniver-
sitenin vizyonudur. Hayalimdeki üniversite insanlığın ve ülkemizin hizmeti için uy-
gun çalışma ortamı ve düşünceye, bilime ve teknolojiye katkı sağlar.’

Zeynep ÜNLÜ

10 E Sınıfı Öğrencisi



44 ALEV 2014 | SAYI: 32

BİLİM şenliği çalışmala-
rımız tüm hızıyla devam
ediyor. 13-14 Mayıs 2014
tarihinde biyoloji ve mate-
matik, fizik, kimya, tarih,
zümre öğretmenlerimizin
koordinatörlüğünde, öğ-
rencilerimizin projelerinin
sergilendiği birçok çalışma
okulumuz koridorlarında
veli ve misafirlerimizin be-
ğenisine sunuldu. Açılış,
Okul Müdürümüz Dursun
Yeşilova’nın kısa konuşma-
sının ardından, Vakıf, Okul
Aile Birliği temsilcileri, ça-
lışmalarda yer alan zümre
öğretmenleri ve kalabalık
bir öğrenci grubu ile şenli-
ğe gelen misafirlerimizin
yoğun katılımıyla yapıldı.

Okulumuzda yapılan Bi-
lim Şenliği faaliyetleri, öğ-

rencilerimizin bilimsel tu-
tum ve becerilerini geliştir-
melerini sağlamak, onları
bilimle, gerçek yaşamı iliş-
kilendirebilen, düşünen ve
sorgulayan bireyler olarak
yetiştirmek maksadıyla ya-
pılıyor. Bu çalışmalarla öğ-
rencilerimiz bilimsel yön-
temlerle buluşturuluyor,
araştırmaya yönlendiri-

liyor, bilgiyi arama, araştır-
ma, toplama ve değerlen-
dirme ve  bir sonuca varma
yöntemlerini öğrenmiş
oluyor. 

Yapılan bu çalışmalar
için başta zümre öğretmen-
lerimiz ve öğrencilerimiz
olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz.

L‹SEM‹ZDEN

B ‹ ‹ ‹‹L M fi E N L ⁄



45ALEV 2014 | SAYI: 32

Görüntüler

fienlikten
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13 Mayıs 2014 tarihinde Bilim Şenliği et-
kinlikleri kapsamında, okulumuz idaresi ve
biyoloji zümresinin davetlisi olarak Hacette-
pe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-
münden Biyolog Yusuf Durmuş, Ülkemizin
biyolojik zenginlikleri üzerine,14 Mayıs tari-
hinde ise H.Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy

evrim üzerine ve Ankara Üniversitesinden
Biyolog Cüneyt Elma ise adli biyoloji hak-
kında öğrencilerimize bir konferans verdi.
Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kon-
ferans sonunda, konuklarımız öğrencilerimi-
zin sorularını yanıtladı. Konferansın düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese ve değerli
konuklarımıza teşekkür ediyoruz.

L‹SEM‹ZDEN

BİLİM ŞENLİĞİNDE 
KONFERANS VEREN AKADEMİSYENLER

Biyolog Uzman
Yusuf Durmuş 

Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy
(H.Ü Fen Fak. Biyoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi)

Biyolog 
Cüneyt Elma 

(Ankara Üniversitesi Adli Tıp)
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Her sene olduğu gibi bu se-
ne de okulumuz bir kardeş

okul seçerek sosyo-ekono-
mik yönden zayıf olan
bir okuldaki kardeşleri-
ne yardım eli uzatarak
sevgi köprüsü kurdu. 2
Nisan - 2 Mayıs 2014
tarihleri arasında oku-
lumuz rehberlik servisi
öğretmenlerinden Ba-

hanur Yüksel Akpınar,
Gülten Yatan ve Sevgi

Orhan önderliğinde bir öğ-
renci grubuyla kardeş okula

yardım kampanyası başlatıldı. Bu
kampanya kapsamında okul çapında yardım

toplandı. Öğrencilerimiz yardımların toplan-
masından, paketlenmesine, taşınmasına, kar-
goya verilmesine kadar her aşamada birçok
işi kendileri yaptılar. Gözlerinden ve gönülle-
rinden yardım etmenin verdiği huzuru ve
sevgiyi hiç eksik etmediler. Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Servisi öğretmenimiz
Bahanur Yüksel Akpınar “Ankara Atatürk Li-
sesi Muş ili Korkut ilçesi Konakdüzü Ortaoku-
lu/İlkokulu ile kardeş okul olmuştur. Söz konusu
okuldaki Anasınıfı öğrencisi kardeşlerimizin
oyuncaklarının, kırtasiye malzemelerinin olma-
dığını öğrendik. Bizden kilometrelerce uzakta
olan kardeşlerimize 23 Nisan’da gü-
zel bir sürpriz yaparak iki kardeş
okul arasındaki dostluk bağı-
nın ilerletilmesini, sevgi, kar-
deşlik, dayanışma ve işbirli-
ği duygularının geliştiril-
mesini amaçladık” dedi.

Yapılan bu yardım-
larla el ele gönül gönüle
daha nice yardım kam-
panyalarında bir arada
çalışmayı dileyerek emeği
geçen öğretmen ve öğren-
cilerimize teşekkür ediyoruz.

Kardefl Okulumuza Yard›m
Yardım kampanyasını düzenleyen öğrencilerimiz ve öğretmenleri.
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KUTLU Doğum Haftası, İslam dininin
peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v)
miladi olarak doğum günü olan 20 Ni-
san’ı içine alan haftaya denir. 1989 yılın-
dan beri 14 - 20 Nisan tarihleri arası Kut-
lu Doğum Haftası olarak kutlanır. 

Hz. Muhammed’in doğumunun 1443.
yılında, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle
okulumuz konferans salonunda
22.04.2014 tarihinde Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi Öğretmeni Hayri Akın rehber-

liğinde, 10 B,11 A, 11 H,12 F Sınıfı Öğ-
rencilerinin yaptığı ortak çalışmayla, bir
anma programı düzenlendi. Program
Hayri Akın’ın Dursun Ali Erzincan-
lı’nın 40 yaşındasın isimli şiiri seslendir-
mesiyle başladı, ardından ney eşliğinde
yapılan gösterilerde Naatlar seslendirildi,
şiirler okundu Hz. Muhammed’in hayatı
hakkında ünlü düşünür, siyasetçi, politi-
kacıların görüşlerine yer verildiği prog-
ram, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Program sonunda Okul İdaresi görevli öğretmen ve öğrenciler

L‹SEM‹ZDEN



02.04.2014 tarihinde okulu-
muz öğretmenlerinden Ayşe
ETLİK, Cemile Nursel YILMAZ,
Aysu ATAY önderliğinde, OD-
TÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi
ile Tarih Müzesi’ne bir gezi dü-
zenledi. Geziye okulumuzdan
33 öğrencimiz katıldı.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji
Müzesi, 2003 yılında kurulan
bir müzedir. Müzenin amacı
MÖ 7000 yılından beri Anado-
lu'da gelişen teknolojinin tari-
hini belgelemek ve günümüz
teknolojisini sergilemektir. 

ODTÜ Tarih Müzesi, 1969
yılında  kurulan bir müzedir.
Müzenin amacı kampüs arazisi
içindeki Yalıncak ve Koçumbeli
gibi ören yerleri ve Frig Nekro-
polü'nde bulunan eserlerin ko-
runması ve sergilenmesidir.
Müze ayrıca Türkiye'deki ilk
üniversite müzesidir. 

Ülkemizin en gözde üniver-
sitelerinden biri olan ODTÜ’ye
en fazla öğrenci veren lise ola-
rak yapılan bu gezi, öğrencileri-
mizin bilgi dağarcığında yeni
ufuklar açmış ve bu üniversite-
yi daha yakından tanıma fırsa-
tı bulmuşlardır.
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Öğrencilerimiz Öğretmenleri Hayri Akın ve Seyfettin
Bulut ile

Yarışmadan bir görünüm. Soldan sağa: M.Fatih Öz-
türk, Furkan Onay, Rümeysa Topal

2014 yılı “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikle-
ri kapsamında, Çankaya Müftülüğü ve İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü tarafından 11 Şubat - 18
Nisan 2014 tarihleri arasında Liseler arası “Sev-
gili Peygamberimizin Hayatı” konulu ödüllü bil-
gi yarışması düzenlendi. Amacı Peygamberimi-
zin hayatını konu alan kitapların, etraflıca ve
ilgi odaklı olarak okunmasını sağlamak ve öğ-
rencilerin, Hz. Peygamberimizin hayatını fark-
lı etkinlikler içerisinde öğrenmelerine katkıda
bulunmak olan yarışmaya, okulumuz  Din Kül-

türü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Seyfettin
Bulut rehberliğinde 10-B sınıfından Furkan
Onay, 10-M sınıfından Rümeysa Topal ve Fa-
tih Öztürk temsil ettiler. Yarışma sonunda öğ-
rencilerimiz rakiplerini geride bırakarak birin-
cilik ödülünü alarak öğretmenleri ile birlikte
Umre ödülünü almaya hak kazandılar.

Bu başarılarından dolayı öğretmen ve öğ-
rencilerimizi kutluyor başarılarının devamını
diliyoruz.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji-Tarih Müzesi Gezisi

Geziden bir görünüm

“Kutlu Do¤um Haftas› ve Peygamberimizin Hayat›”
Konulu Bilgi Yar›flmas›nda  Birincilik
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2013-2014 Öğretim Yılı, VI. Şiir Olimpiyat-
ları Çankaya İlçe Finali 14-15 Nisan 2014 tarih-
lerinde İzzet Latif Aras Ortaokulu’nda gerçek-
leştirildi. Toplamda 21 lisenin katıldığı yarış-
malar, lise şiir yazma, ortaokul ve lise şiir oku-
ma alanında yapıldı.

Yarışmaya okulumuzdan Türk Dili ve Edebi-
yatı Öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan önder-
liğinde katılan 9 K Sınıfı öğrencilerinden Cey-
hun Müftüoğlu, Edip Canseverin “Mendilim-
de Kan Sesleri” isimli eseriyle şiir okuma dalın-
da ilçe birinciliği kazandı. Öğrencimize sınıf

arkadaşı Buğrahan Kutlu fon müziği seçimi ve
şiire uygulanışında yardımcı oldu.

30 Mayıs 2014 tarihinde Altındağ Cemil
Meriç Kültür Merkezinde yapılan il finalinde
öğrencimiz 24 ilçe arasından birinci oldu.

Vakfımız başarılı olan öğrencimizi bir yıllık
Başarı Teşvik Bursu vererek ödüllendirdi. Öğ-
retmen ve öğrencilerimizi kutluyor başarıları-
nın devamını diliyoruz.

Aşağıda öğrencimizin birincilik ödülü ka-
zandığı şiiri yayımlıyoruz.

L‹SEM‹ZDEN

Soldan sağa: Ceyhun Müftüoğlu, Fatma Sinan Aslan (Edb.Öğrt.), Buğrahan Kutlu

VI. fiiir Olimpiyatlar› ‹l Finalinde

“Birincilik”
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Her yere yetişilir  
Hiçbir şeye geç kalınmaz ama  
Çocuğum beni bağışla  
Ahmet Abi sen de bağışla  
Boynu bükük duruyorsam eğer  
İçimden öyle geldiği için değil  
Ama hiç değil  
Ah güzel Ahmet abim benim  
İnsan yaşadığı yere benzer  
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer  
Suyunda yüzen balığa  
Toprağını iten çiçeğe  
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine  
Konyanın beyaz  
Antebin kırmızı düzlüğüne benzer  
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir  
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları  
Evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına  
Öylesine benzer ki  
Ve avlularına  
(Bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi)  
Ve sözlerine   
(Yani bir cep aynası alım-satımına belki)  
Ve bir gün birinin adres sormasına benzer  
Sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne  
Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına  
Öyle bir cıgara yakımına, birinin gazoz açmasına  
Minibüslerine, gecekondularına  
Hasretine, yalanına benzer
Anısı işsizliktir
Acısı bilincidir
Bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan
Gülemiyorsun ya, gülmek
Bir halk gülüyorsa gülmektir
Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet Abi.
Bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden
Dirseğin iskemleye dayalı
-- Bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben --
Cıgara paketinde yazılar resimler
Resimler: cezaevleri
Resimler: özlem
Resimler: eskidenberi
Ve bir kaşın yukarı kalkık
Sevmen acele
Dostluğun çabuk
Bakıyorum da simdi
O kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.
Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet Abi
Biz eskiden seninle
İstasyonları dolaşırdık bir bir
O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar

Nazilli kokardı
Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası
Kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında
Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen
Kadının ütülü patiskalardan bir teni
Upuzun boynu
Kirpikleri
Ve sana Ahmet Abi
uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki
Sofranı kurardı
Elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı
Cezaevlerine düşsen cıgaranı getirirdi
Çocuklar doğururdu
Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi 

bir dantel gibi
O çocuklar büyüyecek
O çocuklar büyüyecek
O çocuklar...
Bilmezlikten gelme Ahmet Abi
Umudu dürt
Umutsuzluğu yatıştır
Diyeceğim şu ki
Yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler
Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi
Hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse
Çocuklar, kadınlar, erkekler
Trenler tıklım tıklım
Trenler cepheye giden trenler gibi
İşçiler
Almanya yolcusu işçiler
Kadınlar
Kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi
Ellerinde bavullar, fileler
Kolonyalar, su şişeleri, paketler
Onlar ki, hepsi
Bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler
Ah güzel Ahmet Abim benim
Gördün mü bak
Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar
Ve dağılmış pazar yerlerine memleket
Gelmiyor içimden hüzünlenmek bile
Gelse de
Öyle sürekli değil
Bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün
O kadar çabuk
O kadar kısa
İşte o kadar.
Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar
Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar
Mendilimde kan sesleri.

Edip CANSEVER  

Mendilimde Kan Sesleri

Seslendiren
Ceyhun Müftüoğlu
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19-22 Şubat 2014 tarihleri arasında UNES-
CO’nun UN (BM) simülatörü olan Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Mo-
deli (MUNESCO) 2014 Konferansının 10.cusu
Ankara’da yapıldı. Okulumuzu Bahanur Yüksel
Akpınar (Rehber Öğrt.), Ayşe Etlik (Türk Dili ve
Edb. Öğrt.) Meltem Dilek (İng. Öğrt.) Tarih öğ-
retmenlerinden Cemile Nursel Yılmaz ve Aysu
Atay önderliğinde konferansa katılan Ankara
Atatürk Lisesi Delegasyonu 9 öğrencimizle
temsil etti. Dört gün süren ve 350 lise öğrenci-
sinin, delege olarak katıldığı Ankara’daki etkin-
likte, yurtiçi ve yurtdışından 28 okulun öğren-
cisi 41 ülkeyi temsil etti. MUNESCO konferan-
sında ev sahipliğini, bu yıl yine Bilkent Labora-
tuar ve Uluslararası Okulu (BLIS) öğrencileri
üstlendi. Katılımcı gençler, dünya ülkelerinin
sorunlarını ve çözüm yollarını tartıştılar.

İngilizce olarak gerçekleştirilen konferansta,
farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden, aynı
istek ve idealleri paylaşan seçkin bir öğrenci
grubu içinde sağlıklı tartışma, diyalog ve anla-
yış ortamının en güzel örnekleri yaşandı. Kon-
ferans, UNESCO ile sınırlı kalmayarak NATO

ve BM Barış Güçleri gibi geniş konuları da ele
aldı.

“Komitenin En İyi Delegesi” (Best Delega-
te of EB1) ödülü, 350 katılımcı arasından 9 öğ-
renciye verildi. Bu öğrencilerden birisi de, kon-
feransa ilk kez katılan Ankara Atatürk Lisesi
Delegasyonundan 10.sınıf öğrencisi Ercan Em-
re ÇELİK oldu. Atatürk Lisesi Delegasyonu
ayrıca 3 komitede takdir gördü.

Ankara Atatürk Lisesi, ilk konferansında
ödülle dönmüş oldu. 28 okuldan 2’si devlet li-
sesi olup, diğer okullar özel okullardır. Konfe-
ransa ayrıca yurt dışından da katılım gerçekleş-
miştir. Ankara Atatürk Lisesi delegasyonunun
katılım ücretleri, ALEV tarafından karşılandı.
Öğrenciler Ankara Atatürk Liseli olma ayrıcalı-
ğını bir kez daha yaşadı.

ALEV tarafından desteklenen delege üyele-
rine, katılım belgeleri öğretmenleri tarafından
verildi.

Vakfımız olarak bu başarılarından dolayı
öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha kut-
luyor, başarılarının devamını diliyoruz.

L‹SEM‹ZDEN

MUNESCO KONFERANSINDA BAfiARI

Soldan Sağa: Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), Emre Karyağdı, Alper Durukan, Meltem Dilek, Berkay Aslandoğan,
Umut Cihan, Aysu Atay, Emre Can Durmuş, Bahanur Yüksel Akpınar, Ercan Emre Çelik, Suzan Alfazya Hedayatıan,
Safa Akbulut, Hayriye Aköz, Cemile Nursel Yılmaz



53ALEV 2014 | SAYI: 32

Öğrencilerimiz, ALEV Yönetim Kurulu Üyeleri, Okul İdaresi ve öğretmenleriyle birlikte 

Yemekten bir görünüm Yemekten bir görünüm

Öğrencilerimiz Okul İdaresi ve aileleriyle birlikte



MUNESCO 2014 
KATILIMCI OKULLARIN LİSTESİ

1. Açı High School
2. Ankara American Culture College
3. Ankara American School
4. Ankara Atatürk High School
5. Ankara Tevfik Fikret High School
6. Ankara University Development Foundation
7. BLIS
8. Getronagan Armenian High School
9. Global Conscience Initiative

10. IDF Bilkent (ÖBL) & BLIS
11. IDF Bilkent Erzurum Laboratory & Internatio-

nal School
12. Impact Creators Cameroon
13. Izmir Saint-Joseph French High School
14. Kadikoy Anatolian High School
15. Lycee Francais Charles De Gaulle
16. Middle East Technical University High Scho-

ol
17. Notre Dame de Sion
18. OASIS
19. Robert College
20. Sınav College
21. TED Antalya
22. TED Istanbul Foundation School
23. Ted Mersin
24. TEVITOL
25. The Guivy Zaldastanishvili American Aca-

demy in Tbilisi
26. Ulus Jewish High School
27. Yamanlar College
28. Yüce High School

MUN (Model United Nations) NEDİR 
Bu konferanslarda Birleşmiş Milletler'in günde-
mindeki konular ele alınmakta ve bu organi-
zasyonun resmi prosedürü ve kuralları aynen
uygulanmaktadır. MUN konferanslarında Bir-
leşmiş Milletler'de temsil edilen ülkeler ve
uluslararası organizasyonlar (insan hakları ör-
gütleri, vb.) aynen yer almakta ve katılımcı
okulların öğrencileri tarafından temsil edil-
mektedir. Bu sayede katılımcıların tüm dünya-
yı ilgilendiren sorunlar karşısında görüşlerini
paylaşması, bunlar üzerinde düşünmesi ve
bunları savunmaya çalışması sağlanmaktadır.
Model Birleşmiş Milletlerin amaçları arasında
öğrencilerin araştırma ve düşünce yetenekleri-
ni geliştirme, fikirlerini daha düzgün bir şekil-
de ifade etme yeteneği kazandırma, BM forma-
tında İng. resmi dokümanlar hazırlamayı öğ-

retme, resmi ortamlarda topluluk karşısında
konuşma ve karşıdakini ikna yeteneğini güç-
lendirme yer alır. Bu konferanslarda öğrenciler
dünya gündemindeki konulara kişisel değil
ekip ruhuyla bakmayı, kavga ederek değil tartı-
şarak çözüm üretmeyi, yıkıcı değil yapıcı olma-
yı, savaşçı değil barışçı olmayı öğrenmektedir-
ler.

AMAÇLARI
1. Öğrenmenin keyfine varma
2. Münazara tekniklerini öğrenerek, bu konuda-

ki yeteneklerini geliştirme
3. Özgüvenlerinin artması
4. Öğrenen, araştıran, sorgulayan bireyler ol-

malarını sağlama
5. BM gündemindeki konuları ele alırken, orga-

nizasyonun resmi prosedürünü, kurallarını
aynen uygulamayı öğrenme

6. BM'ye üye ülkeler, uluslar arası organizasyon-
lar aynen yer alırken, katılımcı okulların öğ-
rencileri tarafından temsil edilmekte. Böyle-
likle katılımcılar tüm dünyanın sorunlarını
görüşüp ortaya koyarak, sorunlardan derin
bilgi sahibi olmakta.

7. Araştırırken düşünme yeteneklerini de geliş-
tirmekte.

8. Düşüncelerini daha düzgün ifade edebilmek-
te.

9. Topluluk karşısında konuşma ve karşısındaki-
ni ikna edebilme

10. Dünya gündemindeki konulara kişisel değil
ekip ruhuyla halletmeyi öğrenme

10. Kavga ederek değil tartışarak çözüm üretme-
yi sağlama

11. Yıkıcı değil yapıcı olmayı öğrenme
12. Savaşçı değil barışçı olmayı öğrenme
13. İngilizce resmi dokümanlar hazırlamayı öğ-

renme

MUN ÇALIŞMALARI 
GENÇLERE NE KAZANDIRIR 

1. Sorun çözebilme becerisini geliştirir 
2. Sosyalleştirir
3. Çok yönlü düşünebilme becerisi geliştirir
4. Uluslararası konularda bilgi sahibi olur
5. Pratik çözümler üretir
6. Ekip çalışmasını öğretir
7. Yabancı dilini yetkin kullanmasını sağlar
8. Girişimcilik ruhunu geliştirir.
9. Özgüvenini geliştirir.

10. Bağımsız düşünebilme ve hareket edebilme
yeteneği kazandırır.
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L‹SEM‹ZDEN



21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle oku-
lumuz rehberlik öğretmeni Bahanur Yüksel
Akpınar rehberliğinde Hz-F, 10-H, 11-G sını-
fı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden Fat-
ma Sinan Aslan, Meltem Dilek, Ayşegül Az-
man eşliğinde Orman Bakanlığı´nın da kat-
kılarıyla toplum hizmeti amaçlı bir etkinlik
düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu
anlamlı etkinlikte Atatürk Orman Çiftliğine
giderek ağaç diktiler. 

Bu çalışmada, öğrencilerimize orman bi-
lincinin benimsetilmesi, orman sevgisinin
aşılanması, fidan dikiminin öneminin
kavranması amaçlandı. Küresel ısınma, ku-
raklık ve çevre kirliliği gibi önemli sorunların
yaşandığı günümüzde ormanların artık sade-
ce milli olarak değil, küresel anlamda da
önemli olduğu için bu tür çalışma ve özen-
dirmeler önem taşıyor.

Öğrencilerimize, bu çalışmaları devam
ettirmeleri dileğiyle bütün hayatları boyunca
sağlık ve başarılar diliyoruz.

ATATÜRK L‹SES‹ HATIRA ORMANIAğaç dikimine katılan öğretmen ve öğrencilerimiz toplu halde
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L‹SEM‹ZDEN

Atatürk’ün Öğretmeninden
Atatürk Gençliğine

Sevgili Gençler

Bu yıl 10.sunu gerçekleştirdi-
ğimiz GELENEKSEL SANAT GE-
CESİ Atatürk Lisesi öğrencileri-
nin “Ben Türkiye Cumhuriyetini
ve Türk İstiklalini muhafaza ve
müdafaa edecek gencim” dediği
özel bir gecedir.

Atatürk Lisesi Gençliği böyle
bir çalışmada; arkadaşlığı, pay-
laşmayı, sevgiyi, saygıyı, sabrı,
çalışmayı, sorumluluk almayı
yeteneklerini sergilemeyi “ben
varım” demeyi, sadece bilgiyi öğ-
renmenin değil, bilgiyi kullan-
manın, kendi varlıklarının, yete-
neklerinin farkına varmanın
kendine ve ekip arkadaşlarına
güvenmenin önemini de fark
eder.

Öğrencilerimiz Atatürk’ün se-
si, nefesi olmanın onurunu ya-
şar. Sanat Gecesi hep yıldız ol-
muştur, örnek alınmış, yeni yeni
etkinliklerin olmasına olanak
sağlamıştır.

10. Sanat Gecesinin gelenek-
sel başkanı Duygu Çelik ve ar-
kadaşları, ölümsüz bir geceye
imza atmıştır.

Çocuklarımı sevgiyle kucaklı-
yor, gözlerinden öpüyorum. İyi-
ki varsınız, sizinle gurur duyuyo-
rum

Zeynep GÜL
Ankara Atatürk Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Zeybek gösterisi 

Şiir dinletisi

Türkü dinletisi 

Türkü dinletisi 
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Tiyatro gösterisi
Çaça gösterisi 

Rock'n roll  gösterisi Düğün salonu isimli tiyatro gösterisi

Toplu tango gösterisi 
Tango gösterisi

Halk oyunları gösterisi

Roman dans gösterisi

Finalden bir görünüm
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Kadıköy Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Mil-
letler Konferansı ya da KALMUN, Kadıköy Ana-
dolu Lisesi’nin düzenlemiş olduğu bir konfe-
ranstır. 2005 yılında kurulmuş olan KALMUN,
2005 yılında kurulması özelliğiyle Türkiye'de
kurulan en eski MUN Kulüplerinden biri olma
özelliği taşımaktadır.

KALMUN ekibi kurulduğu günden bu yana,
sosyal bilinci yüksek olan bireylerle; dünyanın
güncel sorunlarını, mensubu olduğu Kadıköy
Anadolu Lisesi öğrencileri ve aynı ideallere sa-
hip olan benzer ilgi ve yeteneklere sahip lise öğ-
rencileri ile tartışıp çözümler bularak bu çözüm-
leri gelişen dünyanın yenilikçi değerleriyle har-
manlamaktadır. KALMUN’un en temel amacı;
dünya vatandaşı vizyonunu ve misyonunu top-
lumun genç nesline aşılayarak her gencin dün-
yanın sosyal, siyasal ve ekonomik yönlü sorun-
larıyla ilgili fikirlerini öznel bir biçimde ifade et-
melerini ve MUN gibi platformlarda seslerini
duyurmalarını sağlayarak, toplumun genç nü-
fusunun ilgi ve beklentilerini küresel anlamda
dile getirmelerini sağlamaktır.

KALMUN’un en önemli hedefi ise daha do-
nanımlı, eğitim ve kültür seviyesi daha yüksek,
sosyal bilinci gelişmiş, dünya vatandaşı vizyonu

edinmiş geleceğin liderleri ile lojistik olarak
günden güne geliştirdiği KALMUN konferansın-
da birlikte çalışmak; edindikleri tecrübeleri pay-
laşmak; konuşma, dinleme, soru sorma, araştır-
ma ve bireysel gelişimi hedefleyen bir gençlik
platformu oluşturmaktır. 

Konferans, THIMUN formatındadır. The
Hagve  International Model United Nations
(Uluslararası formatın adı) Uluslararası Hagve
Model Birleşmiş Milletler formatı 1968 den beri
küresel çapta kullanılan MUN modeldir. Çeşitli
okullardan katılımcılar; silahsızlanma ve Ulus-
lararası Güvenlik Komitesi, Politik ve Bağımsız-
laşma Komitesi, İnsan Hakları Konseyi, Çevresel
Komite ve Kurgusal Acil Durum Komitesinde
delege veya komite yöneticisi olarak yer almak-
tadır. Konferans 16-19 Haziran 2014 tarihlerin-
de Kadıköy Anadolu Lisesi Kampüsünde  ger-
çekleşmiştir.

İngilizce olarak yapılan konferansta okulu-
muzdan 12 öğrenci, 3 delegasyon olarak katılmış,
Atatürk Lisesi Delegasyonumuz okulumuzu başa-
rı ile temsil etmiş ve öğrencilerimiz konferans so-
nunda Üstün Hizmet Belgesi ile ödüllendirilmiş-
lerdir. Ayrıca 4 en iyi delege ödülünden 2’si Ata-
türk Lisesi Delegasyonuna verilmiştir.

L‹SEM‹ZDEN

KALMUN KONFERANSINDA BAfiARI



Ben Hikmet Can Çakan, Bu sene KALMUN konfe-
ransında Malezya Delegasyonunu temsilen silahsız-
lanma ve Uluslararası güvenlik komitesine katılıyo-
rum. Güney Çin Denizinin silahsızlandırılması konu-
sunda yapıcı çözüm önerileri sunmaya çalışacağım.

Ben Emre Can Durmuş, İstanbul’da gidece-
ğim konferansta ilaç ve uyuşturucuların sınıf-
landırması ve ulaşımı hakkında, ayrıca Batı
Sahra bölgesinin durumunu netleştirmek için
çözümlerde bulunacağım, Ülkem Sudan.

Ben Suzan Alfazya Hedayatian, bu yıl katıla-
cağımız KALMUN etkinliliğinde Danimarka De-
legesi olarak, Kuzey Mali’deki çatışmaları ve Su-
dan – Çad bölgesinde yaşanan insan hakları ih-
lallerini çözüme kavuşturmak için çalışacağım.

Ben Emre Karyağdı, Sudan Delegesi ola-
rak Afrika’nın en sorunlu bölgelerinden bi-
ri olan Çad-Sudan sınırındaki insan hakla-
rı ihlallerini ve Kuzey Malide yer alan etnik
ve din çatışmalarını ele alacağım.

Ben Berkay Aslan Doğan, Malezya Delegasyon Ambasso-
doru olarak gideceğimiz KALMUN adlı konferansta Su-
dan’daki iç karışıklılıklar yüzünden meydana gelen insan
hakları ihlallerini sona erdirmek amacıyla çeşitli çözüm
önerileri arayacağız. Mali sorununu ele alacağız. Her arka-
daşım gibi okulumuzu layıkıyla temsil etmeye çalışıyorum.  
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Silahsızlanma ve Uluslararası 
Güvenlik Komitesi:
1- Siber Mücadelelere Karşı Alınması Gereken

Uluslararası Önlemler
2- Güney Çin Denizi'nin Silahsızlandırılması

İnsan Hakları Konseyi:
1- Çad/Sudan Bölgelerindeki İnsan Hakları İhlal-

lerinin Ele Alınması
2- Kuzey Mali'deki Duruma Çözüm Bulunması

Politik ve Dekolonizasvon Komitesi:
1- Batı Sahara'daki Duruma Çözüm Bulunması

2- Uyuşturuculara yeni ulaşım, güvenlik ve sınıf-
landırma sistemleri sağlanması

Çevre Komitesi:
1- Okyanusya Bölgesi'ndeki mercan kayalıkları-

nın koruma altına alınması.
2- Ogoniland, Nijerya'daki petrol sızıntıları du-

rumu.

BM Güvenlik Konseyi:
1- Kamboçya-Tayland arasındaki savaş.
2- Antartika Bölgesindeki toprak hakkı iddiaları-

nın ele alınması

2014 KALMUN KONFERANSI DELEGELERİ VE TEMSİL KONULARI

Ben Ercan Emre Çelik, Da-
nimarka’yı temsilen uyuştu-
rucuların ulaştırılması ve sı-
nıflandırılmasına yönelik
tartışmalarda bulunacağım. 

Ben Alper Durukan, Dani-
marka delegesi olarak silah-
sızlanma komitesinde siber
suçların engellenmesi için
çalışacağım.

Ben Nazlıcan Kılıç, Sudan Delegesi
olarak Çevre Komitesindeyim. Mer-
can resiflerinin korunması ve daha
çok yerel halkın gördüğü zararları
ele alarak Nijerya bölgesindeki pet-
rol sızıntısı üzerine çalışacağım.

Ben Mustafa Namıduru, KAL-
MUN etkinliğinde Danimarka
Delegesi olarak Çevre Komite-
sinde görev alacağım ve sorun-
lar üzerine çözüm arayacağım.

Ben Safa Akbulut, Malezya Devletini
temsilen KALMUN 2014 etkinliğinde
uyuşturucuların güvenli yollarla taşın-
ması ve Batı Sahra bölgesindeki prob-
lemin çözülmesi üzerine çalışacağım.

Ben Deniz Okan Bayraktar, Malez-
yayı Çevre Komitesinde temsil edece-
ğim. Mercan kayalıklarının korunma-
sı ve Nijerya’daki petrol sızıntıları
hakkında çözüm önerileri sunacağım.

Ben Ozan Gökdemir, Sudan Delegesi olarak dünyanın
en stratejik bölgelerinden olan ve hem yer altı, hem ye-
rüstü zenginlikleriyle birçok devletin çıkar çatışmasına
sahne olan Güney Çin Denizinin silahsızlandırılarak böl-
gede ekonomik ortaklığın ve siyasi işbirliğinin sağlanma-
sı için akılcı ve uygulanabilir çözüm önerileri sunacağım.



Okulumuz rehberlik servisinin katkılarıyla
24 üniversitenin katılımıyla Eğitim ve Kariyer
Günlerinin 3.sü 3 Nisan 2014 tarihinde düzen-
lendi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da
okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte üniver-
siteler kurdukları stantlarda öğrencilerimize
okullarını tanıttı ve öğrencilerimizin sorularını
cevapladı.

Etkinliğe Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Özye-
ğin Üniversitesi, TOBB,  İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Çankaya Üniversitesi, Yeditepe Üni-
versitesi, Bilkent Üniversitesi, THK Üniversitesi
gibi ismini duyurmuş pek çok eğitim kurumu
katıldı.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları üniversite-
lerin kendi okullarına gelmesiyle, detaylı bir
biçimde bilgi almaları sağlanmakta, bu edini-
len bilgiler,  gelecekle ilgili bilinçli bir seçim
yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Etkinlikten
Görünümler

E¤itim
ve Kariyer

Günlerinin

3’üncüsü Yap›ld›

E¤itim
ve Kariyer

Günlerinin

3’üncüsü Yap›ld›
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Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitü-
sü’nün yürüttüğü Almanca Yollarda Projesi
kapsamında, Almancayı yaygınlaştırmak,
sevdirmek ve Alman Kültürünü tanıtmayı
amaçlayan Eğitmen Grubu 11 Aralık 2013
günü Lisemize geldi. Özel dizayn edilmiş
Eğitim Otobüsü ile Okul Bahçesi’nde gerçek-
leştirilen etkinliklerde öğrencilerimiz çeşitli
aktivitelerde bulundu. Lisemiz Almanca Öğ-
retmenlerinden Meliha Bulut’un ev sahipli-
ğinde gerçekleşen programda öğrencilerimiz

yapılan etkinliklerde, yabancı uyruklu öğret-
menlerle çok verimli saatler geçirdi ve eğle-
nerek öğrenmenin örneklerini yaşadılar.
Program sonunda öğrencilerimiz misafirleri-
ni gelecek yıl görüşme dilekleriyle uğurladı.

Öğrencilerimizin Almanca pratiklerini ge-
liştirdiği ve Alman Kültürünü daha yakın-
dan tanıma fırsatı buldukları bu yararlı et-
kinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini
diliyoruz.

Almanca Yollarda
Öğrencilerimiz Almanca Yollarda Ekibi İle Okulumuz Bahçesinde 

Öğrencilerimiz Almanca Yollarda Otobüsünde 

Almanca Yollarda
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16-27 Haziran 2014 tarihleri arasında,
tüm masrafları vakfımızca karşılanan ve lise-
miz hazırlık sınıfı öğrencilerine her eğitim-
öğretim yılının sonunda düzenlenen yaban-
cı dil kurslarımızın 7.si başarı ile tamamlan-
dı. Öğrenci ve velilerimizin yoğun ilgisi ve
beğenisini toplayan kursumuza, bu yıl Atı-
lım Üniversitesinden 7 okulumuzdan da 1
öğretmen olmak üzere toplamda 8 öğretmen
katıldı. 

Kurs, öğrencilerimizin yıl içerisinde hazır-
lık sınıfında öğrendikleri İngilizceyi, yabancı
uyruklu öğretmenlerle pratiğe dökme ve
kendilerini daha iyi ifade etme, bilgilerini
pekiştirme fırsatı veriyor. 

Yapılan bu çalışmayla okulumuz her alan-
da olduğu gibi, emsallerine öncülük etmeye,
yol göstermeye devam ediyor.

2014 Y›l Sonu Yabanc› Dil Kursu’nun 

7.si Baflar› ile Tamamland›



Soldan Sağa: Özgür Bozdoğan (İng. Zümre Bşk.), Jonathan Clarkson, Stephen Bryant, David J. W. Boddington,
Engin Alptekin (Md.Yrd.), Colin Sutcliffe, Hasan Sonat (Md.Yrd.), Caroline Walsh, Zeynep Pamuk, Gönül Ertu-
na (Vakıf Koordinatörü), Dursun Yeşilova (Okul Müdürü), Tanju Kırdım (Md.Bş.Yrd.), Eno Wilson Udomisoh, Li-
liana Seçer
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Ö¤rencilerimiz “Türkiye Gençler 
Su Ödülü Yar›flmas›”na Kat›ld›

Öğrencilerimiz 5
Mayıs 2014 tarihinde
biyoloji öğretmenleri
Hülya Berat Atalay reh-
berliğinde Milli Eğitim
Bakanlığı Yenilik ve Eği-
tim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, DSİ
Genel Müdürlüğü Dış
İlişkiler Müşavirliğinin
Stocholm Su Enstitüsü
arasında imzalanan
protokol uyarınca dü-
zenlenen Türkiye Genç-
ler Su Ödülü Yarışması-
na katıldı. Yarışmaya
okulumuzu temsilen 11
H sınıfından Umut
Özünlü, 10 K sınıfın-
dan Görkem Akıncı ve
Berk Özkızıklı ile katıl-
dı.

Öğrencilerimiz yarış-
maya göllerdeki tatlı su
bitkileri ve çeşitli bakte-
rileri kullanılarak alter-
natif bir enerji kaynağı
olarak elektrik elde et-
mek, elde edilen elek-
trik ile ötrofik göllerin
temizlenmesi projesiyle
katıldı. (Ötrofik göller;
yoğun besin sonucu
yüksek üretkenliğine
sahip olan göllerdir. Kö-
tü su kalitesi aşırı yosun çoğalmasıyla oluşur.
Bu göller oksijeni az, sığ ve soğuk göllerdir) 

Öğrencilerimiz bu proje kapsamında öğ-
retmenleri rehberliğinde, vakfımızın maddi
ve manevi desteği ile öncelikle akvaryumda
tatlı su bitkileri yetiştirmiş, daha sonra ak-

varyuma bakteri kültü-
rü eklemiş, biyolojik
döngü bulunan bir or-
tam oluşturmuş, labo-
ratuar ortamında doğal
ortamdaki dengeye
benzeyen bu döngüde
ışık ve sudaki mineral-
ler sayesinde bitkileri
büyütmüş, döngü oluş-
muş bu döngü sayesin-
de suda akım oluşması
sağlanmıştır. Yapılan
ölçümler sonunda öğ-
rencilerimiz laboratuar
ortamında tatlı su bitki-
lerinden elektrik elde
etmeyi başarmıştır. Öğ-
rencilerimiz aynı yön-
temle ötrofike olmuş
gölleri kurtarmayı
amaçlamaktadır.

Pek çok ötrofik tatlı
su kaynağı bulunduğu
günümüzde, öğrencile-
rimizin yaptığı bu çalış-
ma ile doğal enerji kay-
naklarımızdan fayda-
lanma imkânlarımız ar-
tacak, göllerimiz eski
berrak ve temiz haline
gelecektir.

Türkiye genelindeki
yarışma sonucunda fi-
nalistler Stockholm’de
gerçekleştirilecek olan

uluslararası finalde Ülkemizi temsil edecek-
lerdir.

Öğretmen ve öğrencilerimizi yaptıkları bu
çalışma için canı gönülden kutluyor ve başa-
rılarının devamını diliyoruz.
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11 N Sınıfı öğrencilerimizden Gönüllü Doğa
Araştırmacısı Kerem Yayık Vakfımızın desteği ile
yaptığı tabiat çalışmalarına tüm hızıyla devam
ediyor. Yayık Kızılcahamam da ormanlık bir
alanda kurduğu Foto Kapanlarla vahşi hayvanla-
rı görüntüleyerek Ankara yaban hayatı hakkında
tabiat severlere fikir veriyor. Yaptığı çalışmalarla
pek çok kez basında yer alan öğrencimiz son ola-
rak Kızılcahamam’da Soğuksu Milli Parkında gö-
rüntülediği kurt resimleriyle yerel basının ilgisini
çekmeyi başarmıştı. Öğrencimiz daha önce de yi-
ne aynı bölgede nesli tükendiğine inanılan ve
görüntülenemeyen Vaşak görüntülemiş ve birçok
basın organında yer almıştı.

Araştırmalarına ara vermeden devam eden
öğrencimiz Kerem Yayık “Vakfımızın desteği ile
yaptığım, foto kapan biyolojik çeşitlilik projemizde
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkında nesli Avrupa
ölçeğinde tükenme tehlikesinde olan Anadolu Vaşağı-
nın yaşadığını ve burada ürediğini tespit ettim. Milli
Parkta bulduğumuz iz ve dışkıları takip ederek geçiş
yollarına kurduğumuz foto kapanlarda vaşak, kurt,
yaban domuzu, kirpi gibi yaban hayvanlarını kay-
dettik. Bunun dışında mili parkta yabanileşmiş so-
kak köpeklerinin fotoğraflarını çektik. Sürü halinde
gezen bu köpeklerin yaban hayatı için büyük zararı
olduğunu geyik domuz, karaca gibi hatta vaşak, kurt
ve ayı gibi yırtıcıların bile yavrularını yiyerek ekosis-
teme büyük zarar verdiğini tespit ettik, gerekli ku-
rumlara bu durumu bildirdik” diyerek, çalışmala-
rında çevreye, ekosisteme ne kadar duyarlı ve so-
rumluluk sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kerem “Bu çalışmalarımda bana gerek maddi
gerekse manevi desteğini asla esirgemeyen Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfına çok teşekkür ediyorum. Vakfı-
mız sayesinde yaptığım ve yapacağım çalışmalar için
ardımda çok büyük bir güç ve özgüven duygusu his-
sediyorum” dedi.

Kerem Yayık 11 N

KEREM YAYIK
DO⁄A GÖNÜLLÜSÜ Ö⁄RENC‹M‹Z

Öğrencimiz Kerem Yayık’ın Foto Kapan
Çalışmasıyla Doğadan Elde Ettiği Görüntüler

Yabanileşmiş Köpekler. KızılcahamamSoğuksu Milli Parkı

Kızılcahamam Soğuksu
Milli Parkı –Ayı 

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı- Kurt 

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı - Anadolu Vaşağı

Kızılcahamam Soğuksu

Milli Parkı -Domuz
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Yarışmaya katılan öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte

L‹SEM‹ZDEN

Okulumuz öğrencileri bu sene ilk defa
X.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması-
na katılmışlardır. İki etaptan oluşan yarışma-
nın 1.etabında her ülkenin katılımcıları için
sınav soruları online gönderilmiş ve okul bün-
yesinde yapılmıştır. Yine online gönderilen ce-
vap anahtarları değerlendirilmiş ve 2.etap olan
finalde yarışma hakkını kazanan öğrenciler
ilan edilmiştir. 5 Nisan 2014 tarihinde Mate-
matik, Biyoloji ve İngilizceden yarışmanın
1.Etabını geçen öğrenciler finale katılmış ve
Uluslararası dereceler almayı başarmışlardır. 

Uluslararası final sonuçlarına göre, Mate-
matik dalında Fatma İrem Öztürk isimli öğren-
cimiz 2.olmuş ve gümüş madalya kazanmıştır.
Pınar Arabacı isimli öğrencimiz İngilizce da-
lında 2. olmuş ve gümüş madalya kazanmıştır.

X.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarış-
masının Türkiye’deki Final Töreni 4-7 Nisan
2014 tarihleri arasında Antalya’da yapılmıştır.
Matematik öğretmenleri Gülay Ayyıldız ve
Güliz Yayla, İngilizce öğretmeni Özgür Bozdo-
ğan, Müdür yardımcıları Hasan Sonat ve En-
gin Alptekin; 27 öğrencimiz ile birlikte final
törenine katılmak üzere Antalya’ya gitmişler-
dir. Vakfımızın destek verdiği bu yarışmanın
sonucunda; öğrencilerimiz Antalya Bölge de-
recelerini almış, 6 birincilik kazanmış, ma-

dalyalarla ve sertifikalarla geri dönmüş, ayrıca
göstermiş oldukları etkinlik - uyumlu- uygun
davranışlarla takdir toplamışlardır. 

Final törenine katılan öğrencilerimiz; çok
güzel etkinliklerde bulunmuş, önceden hazır-
lanmış olan organizasyonda yer alarak anılar-
la dolu unutulmaz bir deneyim kazanmış,
farklı ülkelerden gelen yüzlerce öğrenciyle bir-
likte uluslararası bir yarışmaya katılmışlardır.
Bu yarışmanın koordinatörlüğünü yapan ma-
tematik öğretmeni Gülay Ayyıldız; uluslararası
yarışmalar ve etkinliklerle öğrencilerimizin ka-
zanımlarını yükselteceklerine inanmış ve bu-
nun için sınavlardan önce öğrencilerimize ça-
lışmalar yapmıştır. Ayrıca; 1.Etap ve 2. Etap ya-
rışmalarda matematik öğretmeni Güliz Yayla,
İngilizce öğretmeni Özgür Bozdoğan, Biyoloji
öğretmenleri Fatma Hülya Kılıç ve Hülya Berat
Atalay gerekli hazırlık ve çalışmalarla koordi-
nasyonu sağlamışlardır.

Biz de öğrencilerimizin bu sevindirici başa-
rılarını kutluyor, her zaman başarılı öğrenci-
lerimizi desteklemeye devam edeceğimizi
bir kez daha vurguluyoruz. Bu yarışmaya
emek veren öğretmenlerimizi ve dereceye gi-
ren tüm öğrencilerimizi ayrıca yarışmaya katıl-
ma cesaretini gösteren öğrencilerimizi kutlu-
yoruz.

X. Uluslararas› 
Bilim Temelleri Bilgi Yar›flmas›
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2013-2014 Eğitim - Öğretim yılında Vakfımı-
zın desteği ile 31 kendi imkânları ile kafileye ka-
tılanlarla birlikte 79 öğrencimizi Temmuz-Ağus-
tos aylarında İngiltere’ye 3 haftalık dil kursuna
gönderiyoruz.

3 hafta  süren kursta öğrencilerimiz İngilizce-

lerini geliştirmelerinin yanında, kendine güven
duygularını, sosyal yönlerini geliştirmekte, günü-
müz global dünyasında geleceğe dair misyon ve
vizyon kazanmakta, farklı kültürleri görme şansı-
na sahip olmakta. Dünyanın çeşitli ülkelerinden
kalıcı dostluklar kurmaktadırlar.

26.04 - 12.05.2014 tarihleri
arasında Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Mate-
matik-Bilgisayar Bölümü “Li-
seler Arası Matematik Bilgi Ya-

rışması”nın 4.sünü düzenledi. Bu bilgi ya-
rışmasında, liselerde yeni ve özgün bir bakış açısı
getirerek, geleceğin bilim adamlarına matemati-
ğin tanıtılması ve sevdirilmesi, geleceğin üniver-
site öğrencilerinin hem matematik donanımını
ölçmek hem de üniversite ortamını tanımaları-
nın sağlanması, liseler arası sosyal ve bilimsel bir
platform oluşturulması, lise öğrencilerinin mate-
matiğe olan ilgisini geliştirilmesi hedefleniyor.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde ya-
pılan yarışmaya Okulumuz, Matematik Öğretme-
ni H.Güliz Yayla önderliğinde 12 M Sınıfından
Baran Özaydın ve 12 E Sınıfından Utku Yekta
Gürel ile katıldı. İki aşamalı yapılan ve toplamda
46 okulun katıldığı yarışmanın finaline, 7 okul
kaldı. Çoğunluğunun Ankara’nın en iyi Fen Lise-
leri ve özel okullarının oluşturduğu final yarışma
ekipleri, yüksek performansları ile çekişmeli bir

yarışma sergiledi. Ankara Atatürk Lisesi ile Anka-
ra Fen Lisesi 4.lük sırasını birlikte paylaştı.

Öğretmen ve öğrencilerimizi bu gayretli çaba-
larından dolayı kutluyoruz. 

H. Güliz Yayla 

Ankara Atatürk Lisesi 
Matematik Öğretmeni

Liseleraras› Matematik Bilgi Yar›flmas›nda 4’üncülük

Ö¤rencilerimiz ‹ngiltere Yolcusu

İngiltere’ye giden öğrencilerimiz, Okul Yönetimi ve Vakıf Yöneticileri ile.

Soldan Sağa: A.Baran Özaydın 12 M, H. Güliz Yayla
(Matematik Öğrt.), Utku Yekta Gürel 12 E

L‹SEM‹ZDEN



İkinci yabancı dilleri Çince olan Hazırlık, 9-
10-11. sınıflarımızdan 17 öğrencimiz, Okul
Müdürümüz Dursun Yeşilova önderliğinde
İngilizce Öğretmenimiz Fatma Cengiz ve Biyo-
loji öğretmenimiz Hülya Berat Atalay rehberli-
ğinde bu yıl 4.sü yapılacak olan Uluslararası
Bejing Eğitim Kampı’na davetli olarak Çin’e gi-
deceklerdir. 11-20 Temmuz 2014 tarihleri ara-
sında gidilecek olan Eğitim Kampı’na yaklaşık

30 ülkeden 1000 dolaylarında öğrenci katıla-
caktır. Bu kamp aracılığıyla öğrencilerimiz öğ-
rendikleri dilleri hem yerinde görme imkanı
bulacak hem de, Çin’e ait kültürel yapıyı daha
yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Öğrencile-
rimizin ufuklarını geliştirdiğine ve hayatlarına
yeni bakış açısı getirdiğine inandığımız bu
kampta öğretmen ve öğrencilerimize başarılar
diliyoruz.

Ö¤rencilerimiz 
Çin Yolcusu

Çin’e giden öğrencilerimiz okul yöneticilerimiz, öğretmen ve vakıf koordinatörümüzle

Ö¤rencilerimiz 
Çin Yolcusu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Okulumuz Konferans Salonunda, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenimiz Zeynep Gül ‘ün önderli-
ğinde 11 A sınıfı öğrencilerinin gayretli çalışma-
ları ve Sanat Gecesi Halk Oyunları Topluluğunun
başarılı çalışmaları ile kutlandı. Törende Müdür
Yardımcımız Engin Alptekin öğrencilerimize hi-
taben bir konuşma yaptı.

Kutlamalar, günün anlam ve önemine ilişkin
şiirlerin okunması, konuşmaların yapılması, Ata-
mızın anılarından hazırlanan kısa tiyatro oyu-

nun oynanması, “Anılarla Atatürk” sinevizyon
gösterisinin yapılmasıyla devam etti, okul öğren-
cilerinden oluşan koronun İzmir Marşı, Gençlik
Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı söylemelerinin ar-
dından, kutlamalar, yapılan zeybek gösterileri ve
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Zeynep
Gül’ün konuşması ile son buldu.  

Biz de; bize bu Cumhuriyeti hediye eden, mi-
ras bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah
arkadaşlarını ve Gazilerimizi minnetle ve şükran-
la bir kez daha anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram› Kutlamalar›

Atam›z› Hasret ve Minnetle And›k

10 Kasım 2013 tarihinde Atamızı, aramızdan
ayrılışının 75. yıldönümünde okulumuz Türk Di-
li ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Koç önderliğinde
11 B sınıfının hazırlamış olduğu bir törenle an-
dık.

Konferans salonunda yapılan törende Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Zeynep Gül’ün
günün anlam ve önemine uygun konuşma yap-
masının ardından,11 B sınıfı öğrencileri hazırla-

dıkları şiir ve oratoryo gösterilerini sundu. Prog-
ram resim öğretmenimiz Hülya Sakaoğlu, Mate-
matik Öğretmenimiz H.Güliz Yayla ve Okulu-
muz yazı işleri memuresi Hatice Akkavuk Ter-
zi’nin anma günü için hazırladıkları “Atatürk’ün
Sevdiği Şarkılar” dinletisi ile sona erdi.

Yaptıkları bu çalışma ile günün anlam ve öne-
mini bir kez daha bizlere hissettirdikleri için eme-
ği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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Mini Tiyatro gösterisinden 
bir kesit

24 Kasım 2013 tarihinde Öğ-
retmenler Günü Okulumuz Kon-
ferans Salonunda Hülya Koşar
(Matematik Öğrt.), Fatma Cen-
giz (İng. Öğrt.) ve Nurcihan Kı-
rılmaz’ın (Resim Öğrt.) gözeti-
minde 11 C ve HZ A sınıfı öğren-
cilerinin düzenlediği etkinlikle
kutlandı. Bu önemli günde Okul
Müdür V. Halil İbrahim Erdoğ-
du, Emekli Müdürümüz Faruk
Pilatin,  okulumuzdan emekli
olan fizik öğretmenimiz Funda
Keçecioğlu günün anlam ve öne-
mine ilişkin birer konuşma yaptı-
lar. Konferans salonundaki kutlamalar, emekli
olan İngilizce öğretmenimiz Demet Erensoy’a
plaket verilmesi, öğrencilerimizin hazırladığı şiir
okumaları, müzik dinletisi ve öğretmenlerimizin
sınıf hallerinden kesitler sunulan mini tiyatro

gösterisiyle devam etti, öğret-
menlerimizin sınıfta ders yapar-
ken çekilen fotoğraf gösterisi ile
son buldu. 

Kutlamalar Okul İdaresi, Okul
Aile Birliği ve Vakfımız Yönetim
Kurulu üyelerinin de katılımı ile
okulumuz öğretmenler odasında
devam etti. Vakfımızın tüm öğ-
retmenlerimize bugüne dair bir
anı olarak kalması amacıyla yap-
tırdığı kristal plaketlerin, Okul
İdaresi ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimizce dağıtılmasının ardından,
öğretmenlerimiz için hazırlanan

ikramların sunulması ile sona erdi.

Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlu-
yor, daha nice öğretmenler gününde birlikte olmayı
temenni ediyoruz. “İyi ki varsınız Öğretmenim”

Öğretmenler Gününe katılan okul, vakıf yöneticileri ve öğretmenlerimiz.

24 Kas›m Ö¤retmenler Günü
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Sevgili Öğretmen Arkadaşla-
rım ve Canım Öğrencilerim,

Bugün 24 Kasım, Büyük Ata-
türk'ün Başöğretmenliği kabul et-
tiği gün. Onun aydınlattığı yol-
da, onun ilkeleri doğrultusunda
yürüyen, çağdaş eğitim meşalesi-
ni elden ele, gönülden gönüle ta-
şıyan tüm meslektaşlarımın günü
kutlu olsun.

Bu anlamlı günde emekli bir
öğretmen olarak, çok sevdiğim ve
özlediğim öğrencilerimle kucak-
laşabilmenin, meslektaşlarımın

arasında öğretmen olmanın gu-
rurunu ve sevincini yaşıyorum.

Değerli öğretmen Arkadaşla-
rım,

Bir öğrencinin her anlamda
iyi yetişmesi yıllar alan bir çaba-
nın ve emeğin sonucudur. Güzel
ahlakı, sevgiyi, saygıyı, adaleti,
iyiliği ve barışı bir öğrencinin
davranışlarına yansıtması uzun
ve sabır gerektiren yılların so-
nunda gerçekleşir. Ancak, bu gü-
zel davranışların, kazanılan iyi
huyların bazen biranda kaybol-
duğuna ve bütün emeklerin yerle
bir olduğuna da şahit oluruz. Sa-
bır ve azim biz öğretmenlerin
zorluklar karşısındaki en önemli
gücüdür. Hiçbir başarı kolay elde
edilmez. Bizler, çocuklarımızı, bu
ülkenin geleceğini, en iyi şekilde
yetiştirmenin, onları zorlu bir ge-
leceğe hazırlamanın mücadele-
sinden asla taviz vermemeliyiz.
Onlar bize milletimizin emanet-
leridir. Her birinin gelecekte deği-
şik görev ve yetkilerde olacağını,
Türk Milletinin ve Türkiye Cum-

huriyeti'nin geleceğinin onların
ellerinde ve yüreklerinde olduğu-
nu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Canım Öğrencilerim, kuzu-
cuklarım,

Sınıflarda ders anlatmak, siz-
lerle iç içe, bir bütün olmak, bu-
rada konuşmaktan, inanın daha
kolaymış. Anılarım, hayallerim,
sizlerle geçirdiğim yılların güzel-
liği gözlerimden ve yüreğimden
hiç silinmiyor, silinmeyecek.

Branşımın gereği, sizlere her
zaman bağıntılar, denklemler an-
latırken azıcık eğlenelim de akıl-
da kalsın diye "kaç kaç kaç, mer-
kez kaç" diyerek formüller öğret-
meye çalıştıysam da asıl öğret-
mek istediğim dürüst, özü sözü
doğru, ahlaki değerlere önem ve-
ren, sevgiyi ve saygıyı bilen genç-
ler olmanızı sağlamaktı, umarım
bunu başarabilmişimdir.

Funda Keçecioğlu
Ankara Atatürk Lisesi 
Emekli Fizik Öğretmeni

Emekli Fizik Öğretmenimiz Funda Keçecioğlu’nun Konuşması

Emekli Fizik 
Öğretmenimiz Funda Keçecioğlu 

konuşmasını yaparken

Emekli İngilizce Öğretmenimiz Demet Erensoy
okulumuzun eski müdürü Faruk Pilatin ile

Kutlamalarda görev alan öğrencilerimiz toplu halde öğretmenleri ile 
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ATA’n›n Huzurunda
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Atamızın, Lisemizi 30 Aralık
1919 tarihinde ziyaret edişinin
94.yılında Atatürk Lisesi Öğ-
rencileri, Okul İdarecileri, Ata-
türk Lisesi Eğitim Vakfı temsil-
cileri, Okul Aile Birliği ve Ata-
türk Liseliler Derneği 30 Aralık
2013 tarihinde Anıtkabir’deki
törende hazır bulundular.

Törende Okul Müdür V. Ha-
lil İbrahim Erdoğdu mozole-
ye çelenk koyarak, duygularını
Anıtkabir Özel Defteri’ne yaz-
dı. Daha sonra öğrencilerimiz
Anıtkabir’i gezerek, Atamızın
huzurundan minnet ve şükran
duyguları içinde ayrıldılar. 
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İstiklâl Marşımızın kabulünün 93.yılı nedeniyle, okulumuz
konferans salonunda 12 Mart 2014 tarihinde 10 H - 10 A sını-
fının katkılarıyla ve öğretmenlerimizden Nesrin Zafer (Coğ-
rafya), Ayşegül Azman (Matematik) ve Aysu Atay’ın (Tarih)
rehberliğinde bir anma programı düzenlenmiştir. Programda
saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasının ardından
marşımızın kabulünün kısa tarihçesi anlatıldı, şiirler ve İstik-
lâl Marşımızın kabulünü anlatan kısa bir oyun izleyenlere
sunuldu. Törende İstiklâl Marşımız coşkulu bir şekilde tüm
izleyenler tarafından ayakta okunarak kutlama sona erdi.

Biz de, Devleti-
mizin ve Milletimi-
zin esaret altında
asla yaşayamayaca-
ğını tüm dünyaya
haykıran İstiklâl
Marşımızın kabu-
lünün 93’üncü yıl-
dönümünü büyük
bir gururla kutlu-
yor, şehit ve gazile-
rimizi minnetle
anıyoruz. Ruhları
şad olsun.

Programda görev alan öğrenciler, Okul Müdürümüz Dursun Yeşilova ve öğretmenleri ile birlikte

‹‹stiklâl Marfl›m›z›n Kabulünün
Y›ldönümü Törenle Kutland›93.‹stiklâl Marfl›m›z›n Kabulünün
Y›ldönümü Törenle Kutland›93.

Gösterilerden bir bölüm
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Co¤rafya Ö¤retmenimiz
Nesrin Zafer’in
Konuflmas›

Sayın okul müdürüm, değerli
idareciler, Atatürk Lisesi'nin saygın
öğretmenleri ve öğrencileri.

Toplumların dokusunu dil, ta-
rih, kültür, yurt, bayrak ve amaç
birliği gibi unsurlar oluşturur. İn-
sanların böyle ortak miraslara sa-
hip olmaları, onları bu değerler
çevresinde bir araya getirir böyle-
ce, millet olma seviyesine ulaştırır.
Bu değerler, toplumların anlamsız
kalabalıklar olmaktan kurtararak
millet olabilme bilincine yükseltir.

İstiklal Marşımız, bu ortak de-
ğerlerimizden biridir. O, bizim bir-
likteliğimize anlam ve önem ka-
tan, milli ruh birliğimizin sembo-
lüdür. İstiklal Marşı, bir anlamda
milletimizin hürriyet ve ulusal
egemenlik türküsüdür. Toplumu-
muzun ortak bir yürek atımıdır.

Bireyler ve toplumlar, ne kadar
zenginleşirse zenginleşsinler, ne
kadar ileri bir uygarlık düzeyine

gelirlerse gelsinler, milli bilinçlerini
kaybetmemelidirler çünkü İstiklal
Marşımız, ulusumuzun zor za-
manlarında yüksek bir moral kay-
nağı olmuştur ve hala olmaya de-
vam etmektedir. İstiklal Marşımız
milli mücadelenin, en değerli des-
tanı olarak görülmektedir.

Milli Marşımızı ulusça hep bir
ağızdan haykırdıkça, milli birliği-
miz pekişmektedir. Ona duyduğu-
muz hürmet, milletimize ve devle-
timize duyduğumuz saygıdır.
Onun bir ağızdan söylenişi, ege-
menliğimizi birlikte haykırmaktır.
Yüreklerimizde uyandırdığı heye-
can, ulusal bilincimizin ve inancı-
mızın ta kendisidir.
Sevgili öğrenciler!
– İstiklal marşını sevmek, ülkemizi

sevmektir,
– İstiklal marşını coşkuyla söyle-

mek ülkemize sahip çıkmaktır.
– İstiklal marşını vakur bir şekilde

okumak bağımsızlığımıza sahip
çıkmaktır,

– Bağımsızlığımıza sahip çıkmak
ise onurumuza sahip çıkmaktır.

Sevgili öğrenciler!
– Resmi bayramların tören baş-

langıçlarında,
– Devlet başkanlarına yapılan kar-

şılama ve uğurlama törenlerin-
de,

– Bayrak çekme ve indirme tören-
lerinde,

– Uluslararası spor karşılaşmala-
rında,

– Yabancı elçilerin kabulünde,
– Devlet büyüklerinin Anıt Kabri

ziyaretlerinde,
– Okullarımızda yapılan bayrak

törenlerinde İstiklal Marşımız
çalınır ve söylenir.

İstiklal Marşımızın, gerek şiir,
gerek ezgi olarak doğru söylen-
mesi çok önemli ve hassas bir ge-
rekliliktir.

İstiklal Marşı ve bayrak törenle-
rinde bizlerin göstereceği ciddiyet
ve coşkunun derecesi, bize bırakı-
lan yüce mirasa ne denli sahip çık-
tığımızın göstergesi olduğundan,
bayrak törenlerine duyarlı olmak,
bağımsızlık sevdası ile bu toprağa

düşmüş şehitlerimize karşı boynu-
muzun borcu olmalıdır. Ancak o
zaman İstiklal Marşımızın yazarı
Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu
millete bir daha İstiklal Marşı yaz-
dırmasın” duası gerçekleşecektir.

İstiklal Marşımızın, gerek şiir,
gerek beste olarak zengin bir an-
lamı vardır. Bu anlam içinde, milli
bağımsızlığımız, sonsuz egemen-
liğimiz, kahramanlığımız, ilmek il-
mek, nakış nakış, coşkuyla ifadesi-
ni bulmaktadır. İstiklal Marşımız,
yüreklerimizdeki ortak duygu ve
heyecan, bileklerimizdeki güç, içi-
mizde atan şah damarı ve gurur,
alnımızda yanan aydınlık bir ışıktır.

İstiklal Marşımızın yazarı Meh-
met Akif Ersoy sadece bir şair de-
ğil aynı zamanda vatan işgal altın-
dayken milli mücadeleye destek
vermiş, milli mücadelede halkı bi-
linçlendirmiş bir aydındır. Eserleri
milletimizin kalbinde taht kur-
muştur. Kalbi, milleti için çarpmış,
kendinin millete adamış bir vatan-
severdir.

Bu itibarla İstiklal Marşımızın
kabulünün yıldönümünde bu
marşı bizlere hediye eden Meh-
met Akif'i, ebediyete intikal etmiş
olan Şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyor, hepinizi bu duygu ve
düşüncelerle saygıyla selamlıyo-
rum.

Nesrin Zafer
Ankara Atatürk Lisesi 
Coğrafya Öğretmeni

Coğrafya Öğretmenimiz
Nesrin Zafer
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Dünya Kadınlar Günü ya
da Dünya Emekçi Kadınlar
Günü her yıl 8 Mart’ta kutla-
nan ve Birleşmiş Milletler ta-
rafından tanımlanmış ulusla-
rarası bir gündür. Bu günde,
İnsan hakları temelinde, ka-
dınların siyasi ve sosyal bilin-
cinin geliştirilmesine, ekono-
mik, siyasi ve sosyal başarıla-
rının kutlanmasına yer veril-
mektedir.

Okulumuz konferans salo-
nunda 7 Mart 2014 tarihinde

Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle Beden Eğitimi Öğret-
menimiz Nurcan Aytan ve
HZ E Sınıfının katkılarıyla
“Dünya Kadınlar Günü”
kutlaması yapılmıştır. Prog-
ramda Okulumuz AALKIŞ
Dans Gurubunun hazırladığı
“Çocuk Gelinler” konulu kısa
bir tiyatro oyunu sergilen-
miş, modern dans gösterileri
yapılmıştır.

Tören, Okul Müdürümüz
Dursun Yeşilova’nın kutla-

mada görev alan öğretmen ve
öğrencilerimizi kutlaması ve
toplu fotoğraf çekimi ile son
bulmuştur.

Biz de gerek Dünya ge-
rekse ülkemizdeki kadınla-
rımızın Kadınlar Gününü
kutluyor, hak ettikleri saygı
ve yeri bir gün mutlaka ala-
caklarına olan inancımızı,
belirtiyor ve bir kez daha
“KADINA ŞİDDETE HAYIR
DİYORUZ”.

L‹SEM‹ZDEN

8 Mart Dünya 
Kad›nlar Günü

Gösteriden bir bölüm 

Gösteri sonunda görev alan öğretmen ve öğrencilerimiz, idarecilerimiz toplu halde
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Okulumuz konferans salo-
nunda 19 Şubat 2014 tarihin-
de Çankaya Belediyesi´nin ko-
ordinatörlüğünde Çankaya
Kaymakamlığı İnsan Hakları
Kurulu ile Ankara Barosu Ge-
lincik ve İnsan Hakları Merke-
zi´nin katkı sunduğu “Gelin-
cik Projesi” semineri gerçekleş-
ti.

Kadına yönelik şiddet, genç
ve küçük yaşta evlilikler, çocuk
istismarları ve sığınma evleri
konuları ve bunların çözüm
yollarının tartışıldığı semine-
re, Çankaya Kaymakamlığı İn-
san Hakları Kurulu üyesi Avu-
kat Saliha ÖĞÜTÇÜ ve Ankara
Barosu Gelincik Merkezi üyesi
Avukat Özlem Günel TEKŞEN
katıldı ve kadının toplumdaki
yeri ile ilgili görüşleri dile geti-
rildi. Konferansın devamında
Çankaya Belediyesinden Top-
lumsal Cinsiyet Uzmanı ve
Opera Sanatçısı Aysun TÖN-
GÜR seslendirdiği parçalarla
salonu dolduran konuklara
duygulu anlar yaşattı.

Biz de şiddetin her türlüsü-
ne, karşı olduğumuzu vurgulu-
yor, tüm sosyal ilişkilerde barı-
şın, güvenliğin, huzurun gel-
mesini diliyor, milenyum çağı-
nı yaşadığımız şu günlerde in-
sanların konuşarak da birçok
problemin üstesinden gelebi-
leceğine inanıyoruz. 

Kadınlara Yönelik Şidde-
tin Tanımı

Dünyanın dört bir tarafın-
da olduğu gibi Türkiye’de de
yüz binlerce kadının insan
hakları her gün ihlal edilmek-
tedir. Tahminlere göre, ülkede-

ki kadınların en az üçte birin-
den yarısı kadarı aile içi fizik-
sel şiddete maruz kalmaktadır.
Bu kadınlar dövülmekte, teca-
vüze uğramakta ve hatta bazı
durumlarda öldürülmekte ya
da intihara zorlanmaktadır.
Genç kızlar takas edilmekte ve
küçük yaşta evlenmeye zorlan-
maktadır.

Kadınlara yönelik şiddet,
kadınların ve kızların insan
haklarının ihlalidir; maddi ve
manevi bütünlük hakkı, kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı,
ifade özgürlüğü ve evleneceği
kişiyi seçme hakkı gibi hakları
ihlal eder. Şiddet, işkenceye,
zalimane, insanlık dışı ve onur
kırıcı muameleye kadar varan
hareketlere yol açabilir ve uç
vakalarda yaşam hakkını ihlal
edebilir. Kadınlara yönelik şid-
det, sağlık ve çalışma hakkı gi-
bi temel hak ve özgürlükler-
den tam olarak yararlanmayı
engeller.

Birleşmiş Milletler Kadınla-
ra Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Bildirgesi kadınlara yönelik
şiddeti; "ister kamusal isterse

özel yaşamda meydana gelsin,
kadınlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik acı veya ıstırap ve-
ren veya verebilecek olan cin-
siyete dayanan bir eylem veya
bu tür eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak öz-
gürlükten yoksun bırakma"
şeklinde tanımlamaktadır. Bu
tanımın son yorumlamalarına
"kurbanı ekonomik ihtiyaçlar-
dan yoksun bırakmak" da da-
hil edilmiştir.

Kadınlara Yönelik Ayrımcı-
lığın Önlenmesi Komitesi'ne
göre, kadınlara yönelik top-
lumsal, cinsiyete dayalı şiddet,
“bir kadına sırf kadın olduğu
için yöneltilen ya da oransız
bir şekilde kadınları etkileyen”
şiddettir.

Bildirge, önsözünde kadın-
lara yönelik şiddeti, “erkekler
ve kadınlar arasındaki eşitlikçi
olmayan güç ilişkilerinin ta-
rihsel bir göstergesi” ve “er-
keklerle karşılaştırıldığında ka-
dınları zorla bağımlı bir konu-
ma sokmanın çok önemli top-
lumsal mekanizmalarından bi-
ri” olarak tanımlamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü eşle-
rin uyguladığı şiddeti, yakın
bir ilişkide fiziksel, psikolojik
ya da cinsel hasara yol açan
her tür davranış olarak tanım-
lamıştır.

“Kad›na fiiddet” 
Konulu Seminer

Seminerden bir görünüm

Opera Sanatçısı Aysun Töngür par-
çasını seslendirirken
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Çanakkale Zaferi’nin 99. yıl dönümü oku-
lumuzda,18 Mart 2014 tarihinde, Suna
Apaydın ve Mehmet Uluçay öğretmenimiz
koordinatörlüğünde, Tarih Öğretmenimiz
Aysu Atay’ın ve 10 L sınıfı öğrencilerinin
katkılarıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Tö-
rende, Okul Müdürümüz Dursun Yeşilova,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Zeynep
Gül bu anlamlı günle ilgili birer konuşma
yaptı. Ardından Felsefe Öğretmenimiz Meh-
met Uluçay, Mehmet Akif Ersoy’un “Ça-
nakkale Şehitlerine” isimli şiirini okudu, töre-

nin devamında öğrencilerimiz, Çanakkale
Zaferi’yle ilgili yazı - şiir ve şarkılar okudu,
coşkulu bir biçimde Çanakkale Destanı Ora-
toryosu’nu seslendirdi.

Program öğretmen ve öğrencilerimiz tara-
fından beğeniyle izlendi. Emeği geçen tüm
öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, bu za-
feri bize sunan Atatürk ve silah arkadaşla-
rını bir kez daha rahmetle anıyor, Çanak-
kale Şehitlerimizin önünde saygıyla eğili-
yoruz. Ruhları şad olsun.

L‹SEM‹ZDEN

18 MART 
ÇANAKKALE fiEH‹TLER‹N‹
ANMA PROGRAMI

Gösterilerden bir bölüm

Tören sonrası toplu fotoğraf
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BASTI⁄IN YERLER‹ 'TOPRAK' D‹YEREK GEÇME, TANI! 
DÜfiÜN ALTINDAK‹ B‹NLERCE KEFENS‹Z YATANI. 
SEN fiEH‹D O⁄LUSUN, ‹NC‹TME, YAZIKTIR, ATANI. 
VERME, DÜNYÂLARI ALSAN DA BU CENNET VATANI

15 HAZ‹RAN 
SABAH: ÜZÜM HOfiAFI. 
Ö⁄LEN: YOK. 
AKfiAM: YA⁄LI BU⁄DAY ÇORBASI VE EKMEK.

26 HAZ‹RAN 
SABAH: YOK. 
Ö⁄LEN: YOK. 
AKfiAM: ÜZÜM HOfiAFI, EKMEK.

18 TEMMUZ
SABAH: ÜZÜM HOfiAFI. 
Ö⁄LEN: YOK. 
AKfiAM: YARIM TAYIN EKMEK.

8 A⁄USTOS 
SABAH: YARIM EKMEK. 
Ö⁄LEN: YOK. 
AKfiAM: fiEKERS‹Z ÜZÜM HOfiAFI, EKMEK YOK

Son erine kadar
şehit düşen 
57. Piyade Alayı

43. ALAY B‹R‹NC‹ P‹YADE TABURU B‹R‹NC‹ BÖLÜK 1917 YEMEK L‹STES‹

NOT: 21 TEMMUZ 1917 YILINDAN ‹T‹BAREN ORDU EMR‹YLE EKMEK ‹ST‹HKAKI 
500 GRAMA ‹ND‹R‹LM‹fiT‹R ÇÜNKÜ BU⁄DAY VE UN KALMAMIfiTIR .



Sözlerime yıllar önce bürokraside yaşanan
bir olayın anekdotu ile başlamak istiyorum. Ja-
ponya’dan bir eğitim heyeti Türkiye’ye gelir ve
eğitimimiz üzerine araştırmalar yapar. Araştır-
ma sonunda dönemin üst düzey milli eğitim
bürokratları ile bir araya gelirler. Heyet, şu çar-
pıcı tespiti ifade eder. ‘Sizin çocuklarınızda ve
gençlerinizde milli şuur yok’. Ve bu eğitim anla-
yışıyla bu ruhu vermeniz mümkün değil. Bu
analizden sonra Japon heyete şu soru sorulur.
‘Peki siz Japonlar çocuklarınıza ve gençlerinize
milli ruh ve şuuru nasıl veriyorsunuz’? Biz der,
eğitime ‘şok testler’ uygulayarak başlarız. Önce
çocukları uçak kadar hızlı giden trenlere bindi-
rir ve çok katlı yollardan geçiririz. En üstün
teknolojiyi gösterir, robotlarla çalışan dev fab-
rikalarımızı gezdiririz. Bu baş döndürücü tek-
noloji karşısında sarsılan ve şoke olan çocukla-
rımıza deriz ki: ‘İşte gördüğünüz bu hızlı trenleri
ve üstün teknolojiyi sizin atalarınız yaptı. Eğer siz
daha çok çalışırsanız daha hızlı giden ulaşım
araçları yapar, daha üstün teknoloji meydana geti-
rir, daha modern fabrikalar kurarsınız’... 

Sonra çocuklarımızı Hiroşima ve Nagaza-
ki'ye götürüp düşmanın harap ettiği bölgeleri-
mizi gezdirir ve bu defa da deriz ki: ‘Bakın, eğer
siz birlik beraberlik içinde çalışmazsanız, işte düş-

manlar sizin ülkenizi yakar, yıkar, bu hale getirir-
ler. Ama birlik beraberlik içinde çalışırsanız, güçlü
olursunuz, düşmanlarınız size saldırmaya cesaret
edemezler. Artık birlik beraberlik içinde çalışmak
ve çalışmamak konusunda kararınızı siz verin...
Bu örneklerle çocuklarımız kendilerine gelerek iyi
ve çalışan bir Japon genci olma yolunda milli bir
şuur ve heyecanla okumalarını sürdürürler’... 

Tam bu esnada bizim heyetten bir ses, ‘iyi de
bizim sizin gibi Hiroşima ve Nagazaki'miz yoktur
ki’ Japon eğitimci hemen cevap verir: ‘Sizin Hi-
roşima ve Nagazaki gibi yerleriniz bizimkilerden
çok daha etkilidir’ dedikten sonra şunları ilave
eder: 

“Bir metrekareye bin merminin düştüğü Çanak-
kale Zaferi'nin kazanıldığı tarihî savaş alanları
sizde. Çocuklarınızın ve gençlerinizin şoke olması
için yeter de artar bile. Dünyanın en gelişmiş ve
güçlü ordularına karşı Türkler olmazları olduruyor
ve bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan bir
zafer kazanıyorlar. İşte sadece bu olay, bu bölge ve
bu zafer dahi gençlerinizin milli şuur kazanmala-
rına yetecek örneklerle doludur.” 

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferinin yıldönümünde vurgulamak isterim
ki Türk Milleti Şehitlerimizin ve Gazilerimizin
değerini daima bilmiştir. Onları asla unutma-
mıştır ve unutmayacaktır. Bizler de tarihiyle
övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller
olarak, Şehitlerimizin emanetine kararlılıkla
sahip çıkacak, ülkemizin hak ettiği parlak ya-
rınlara mutlaka taşıyacağız. Birlik ve beraber-
likle hedeflerimize hep birlikte yürümeye de-
vam edeceğiz.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferinin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal
eden kahramanlarımızı ve vatanımızı canın-
dan aziz bilen tüm Şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle anıyorum ruhları şad olsun Gazileri-
mize şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla !

Dursun Yeşilova 
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Okul Müdürümüz 
Dursun Yeflilova’n›n 
Konuflmas›

18 MART ÇANAKKALE fiEH‹TLER‹N‹ ANMA PROGRAMI



Uluslararas ı
Tiyatro Enstitüsü

1948 yılında kurul-
du. Bu enstitü 1961 yı-

lında aldığı bir kararla
27 Mart gününü Dünya

Tiyatrolar Günü olarak ka-
bul etti. 

Bu günde, tiyatrolar halka
parasız gösteriler düzenler. Tiyat-

royu halka sevdirmeye çalışırlar. Ti-
yatro yaşamın bir parçasıdır. Tiyatro-

da harekete, konuşmaya, bazen de mü-
ziğe yer verilir. Bu nedenle tiyatro güzel sa-

natların en ilgi çekici kollarından biridir.

Yapılan araştırmalarda ilk tiyatro olayının ne-
rede, nasıl başladığı kesinlikle bilinmiyor, araştır-

macılar tiyatronun ilkel insanların av dönüşü vurduk-
ları avın çevresinde sevinç ve heyecan sesleri çıkararak

dans etmelerinden doğduğunu söylerler. Zaman geçtikçe
topluluk halinde yaşamaya başlayan insanlar belirli günlerde,

belirli bir yerde toplanmaya başladılar. Bu toplantıda içlerinden
coşkulu bir kişi yüksekçe bir yere çıkarak güldürücü öyküler anlatır,

taklitler yapar, şarkılar söylerdi. Bu tür oyunlar zamanla şenlikler gele-
neğini oluşturdu. Bir süre sonra tiyatroda kişiler ikiye, üçe çıktı. Daha can-

lı, daha ilgi çekici konular bulundu. Böylece oyunlar, sanat niteliğine kavuştu.
Tiyatro da meslek haline geldi.

Tiyatroda ilk çağlarda oyunun yazılı metni yoktu. Yeteneklerine güvenen oyuncular ortaya çı-
kıp bir çeşit oyunlar sergilerlerdi. O günden bu güne tiyatro bu günkü modern ve sistemli şeklini
aldı.

Tüm Dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanılan Dünya Tiyatrolar Günü Okulumuz Konferans Sa-
lonunda da 27 Mart 2014 Perşembe günü Müdür Yardımcımız Engin Alptekin’in önderliğinde Ma-
tematik Öğretmenimiz Kâzım Yardımcı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Perihan Çıtak
katkıları ile 10 D ve 10 E Sınıfı öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği bir etkinlik şeklinde kut-
landı. Etkinlikte, Müdür Yardımcımız Engin Alptekin’in günün önem ve anlamına dair yaptığı
kısa konuşmanın ardından öğrencilerimiz ünlü İngiliz yazar William Shakspeare’den Hamlet,
Macbeth, Romeo ve Juliet isimli tiyatro eserlerini ve Sokrates’in Savunması’nı, ilk Türk kadın
tiyatro oyuncusu Afife Jale’yi, Hababam Sınıfını ve Cici Kızlar isimli müzik gurubunu canlan-
dırdılar. Öğrencilerimiz hazırladıkları mini tiyatro gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı-
lar. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

Etkinlik sonunda okul idaresi ve görevli öğrencilerimiz
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Orta Asya´dan Balkanlardaki uluslara ka-
dar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inanç-
larla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kül-
tür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdi-
ği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandı-
ğı, coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Okulumuzda 21 Mart 2014 tarihinde,
Nevruz gününü içine alan Türk Dünyası ve
Türk Toplulukları Haftası nedeniyle Müdür
Yardımcımız Engin Alptekin’in organizasyo-
nuyla Berna Büyükyıldırım öğretmenimizin
önderliğinde, 11 E sınıfı öğrencilerinin ve
Sanat Gecesi Türkü Topluluğu’nun katkıla-
rıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi.
Kutlamalara Okul İdaresi ve öğretmenleri-
miz, Okul Aile Birliği Yönetimi, Atatürk Lise-

si Eğitim Vakfı temsilcileri, öğrenci ve velile-
rimiz katıldı. 

Program, öğle saatlerinde başladı, günün
anlam ve önemine uygun şiirler, yazılar
okundu, müzik eserleri seslendirildi. Eski
Türk gelenekleri de canlandırılarak, Nevruz
Ateşi yakılarak üzerinden atlandı geleneksel
hale gelmiş olan ip çekme yarışması yapıldı,
zeybek gösterileri ve toplu halaylar çekilme-
sinin ardından etkinlik sona erdi.

Biz de, bahara erişin, hür ve bağımsız bir
şekilde bütünleşerek bir arada yaşamanın ifa-
desi olan Nevruz Bayramının, sevgi, barış ve
kardeşlik içerisinde coşkuyla sonsuza dek
kutlanması dileğiyle Nevruz Bayramınızı
kutluyoruz.

L‹SEM‹ZDEN
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KISACA NEVRUZ 

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara ka-
dar çok geniş bir bölgede, yerel renk ve
inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun ken-
di kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleş-
tirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin coş-
kuyla karşılandığı kutlandığı bir gündür. Ya-
şadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin
uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın
Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı
bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir
geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin bir-
leşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN
anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede
başta Türkler olmak üzere birçok halk ve top-
luluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır. Nev-
ruz; Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan
Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da
anılmaktadır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta
güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye
yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya,
karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak
yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dön-
meye başlar. Bu nedenle 21 Mart bütün var-
lıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü
olarak kabul edilen Nevruz/Yenigün Bayramı
günümüzde de coşku ve sevinçle karşılan-
makta ve yaşatılmaktadır.

NEVRUZ 

Ben nevruzum.
Ural dağlarında bulut, 

Altaylar'da yağmurum. 
Ben Ağrı'da eriyen kar, 
Anadolu'da esen rüzgârım

Ben nevruzum. 
Kazakistan'da güneş, 
Özbekistan'da açan çiçeğim. 
Ben yüzlerde gülücük,
Kalplerde neşeyim, 
Ben nevruzum.
Baharda koşan kuzu,
Gökte uçan kuşum.
Ben Aral'da su, 
Azerbaycan'da yağmurum. 
Ben nevruzum.
Barışta uçan güvercin, 
Gözlerde mutluluğum.
Ben dudakta şarkı, 
Çiçekte kokuyum. 
Ben nevruzum. 
Mardin'de çekilen halay, 
İzmir'de zeybeğim. 
Ben Anadolu'da çağlayan su, 
Söylenen şarkıda coşku, 

Barışın elçisiyim.

Okuyan: Eren Koluaçık 11 E
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4 Haziran 2014 tarihinde resim öğret-
menlerimiz Hülya Sakaoğlu ve A.Nurcihan
Kırılmaz’ın rehberliğinde öğrencilerimizin

yıl içerisinde yaptık-
ları resim çalışmala-
rından oluşan “Düş-
sel Resim Sergisi”
Okul Müdürümüz
Dursun Yeşilova’nın
açılış konuşmasını
yapmasının ardın-
dan, okulumuz ko-
ridorlarında öğret-
men, öğrenci ve zi-
yaretçilerimizin be-
ğenisine sunuldu.
Sergiye Okul İdare-

miz, Okul Aile Birliği ve Vakıf temsilcileri
katıldı. 

Okul koridorlarımızı renklendiren bu
sergi için emeği geçen tüm öğretmen ve
öğrencilerimizi kutluyoruz.

L‹SEM‹ZDEN

Düşsel Resim SergisiDüşsel Resim Sergisi

Sergide resimleri bulunan öğrenciler ve öğretmenleri toplu halde

Açılıştan bir görünüm
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Sergide yer alan çal›flmalardan baz›lar›



Bir eğitim öğretim yılı
daha sona erdi.2013-2014
öğretim yılı sonunda, lise-
miz 128. Yıl mezunlarını
verdi. 23 Haziran 2014 tari-
hinde okulumuz konferans
salonunda düzenlenen, me-
zuniyet töreninde yine he-
yecan, sevinç ve hüzün bir
aradaydı.281 öğrencimizin
mezuniyet coşkusunu yaşa-

dığı tören okul müdürümüz
Dursun Yeşilova’nın açılış
konuşması ile başladı.
Ardından, yapılan mezuni-
yet töreninde 128. yıl me-
zunlarından ilk 3’e girerek
derece yapan öğrencilerimiz
konuklarımıza hitaben duy-
gu ve düşüncelerini anlatan
birer konuşma yaptı. Tören,
Okul birincisi Utku Yekta
Gürel’in Okul Şeref Kütüğü-
ne ismini çakması, dereceye
giren öğrencilerimize başarı
belgeleri ve ödülleri Okul
İdaresi, Okul Aile Birliği ve
vakıf temsilcileri tarafından
takdim edilmesi ile devam
etti. Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfımız başarılı öğrencile-
rimizi yalnız bırakmayarak
okul sıralamasında ilk 3’e gi-
ren öğrencilerimize üniver-
sitede 1 yıllık başarı teşvik
bursu ile, Okul Aile Birliği
ise dereceye giren öğrencile-
rimize hediye çeki vererek
ödüllendirdi.

Tören, bütün sınıfların
sahnede sınıf öğretmenle-

rinden başarı belgeleri ve
adlarına düzenlenmiş kristal
şiltleri almaları,  okul bahçe-
sinde, duygularını aile ve
öğretmenleriyle paylaşmala-
rı ve anı fotoğrafları çe-
ktirmeleri ile sona erdi. 

Biz de mezun olan öğren-
cilerimizi kutluyor, girecek-
leri sınavlarda ve hayatları
boyunca başarılar diliyoruz.

Lisemiz 128. Y›l

Okul Müdürümüz Dursun Yeşilova 
mezuniyet töreni konuşmasını yaparken

Okul Birincimiz Utku Yekta Gürel
Mezuniyet Tören konuşmasını yaparken
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Mezunlar›n› Verdi

Utku Yekta Gürel Şeref Kütüğüne
ismini çakarken

Soldan Sağa: Ergun Bal (ALEV Yönetim Kurulu Üyesi),
Utku Yekta Gürel, Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü)

Müdür Baş Yardımcısı Tanju Kırdım
Okul 2.’sine plaketini verirken

Okul Aile Birliği Başkanı Doğan Gündeğer 

öğrencilerimize plaketlerini verirken Müdür Yardımcısı Hasan Sonat öğrencilerle
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2013-2014 Eğitim ve
Öğretim yılı sonunda,
Okulumuz 12 E Sınıfı öğ-
rencilerinden Utku Yekta
Gürel okul birincisi, 12 A
Sınıfından Hilal Sırakaya
okul ikincisi, 12 H sınıfı öğ-
rencilerimizden Oğuzhan
Kılıçaslan ve 12 G Sınıfın-
dan Melis Yılmaz ise aynı
puanla okul 3.sü oldular.Li-
semizi 1.,2. ve 3. olarak bi-
tiren öğrencilerimiz Ata-
türk Lisesi Eğitim Vakfı ta-
rafından üniversite eğitim-
lerinde bir yıllık başarı teş-
vik bursu ile ödüllendirildi. 

Ayrıca ilk üçte derece
ile mezun olan öğrencileri-
miz, Okul Aile Birliğimiz
tarafından hediye çeki veri-
lerek ödüllendirildi.

Öğrencilerimizi kutlu-
yor başarılarının devamını
diliyoruz.

Gurur Kayna¤›
Ö¤rencilerimiz

UTKU YEKTA GÜREL

12 E

1. HİLAL SIRAKAYA

12 A

2.

OĞUZHAN KILIÇASLAN

12 H

3. MELİS YILMAZ

12 G

3.



10 Haziran 2014 
tarihinde Okulumuz İngilizce Zümre 

öğretmenlerinden Beyhan Özkan ve Fatma Cengiz 
rehberliğinde, Hazırlık A, B, E sınıflarının düzenlediği çeşitli tiyatro ve 

dans çalışmaları yapıldı. Amacı okulumuzda görülen İngilizce derslerinde 
öğrencilerimizin daha başarılı olmaları ve öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri,

eğlenerek öğrenmenin bir örneğini vermek olan bu çalışmalarda öğrencilerimiz
hem öğrendikleri dili pratik olarak uygulama fırsatı buldu,

hem de izleyenlere keyifli 
anlar yaşattılar. 

HAZIRLIK SINIFLARI 
YIL SONU ETK‹NL‹K ÇALIfiMALARI

HAZIRLIK SINIFLARI 
YIL SONU ETK‹NL‹K ÇALIfiMALARI
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Ankara Atatürk Lisesi öğrencimiz Nida
Eliz Üstündağ 29 Kasım - 03 Aralık 2013
tarihlerinde Brezilya’nın Brasil Kentinde
Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında
yüzmede dünya çapında tarihi bir başarı
elde etti. 

Nida Eliz Üstündağ yıllardır elde ettiği
sayısız Türkiye derecelerinin yanında son
bir yıl içinde, yüzmede kırdığı rekorlarla
kendinden sıkça bahsettirmiştir. 29 Kasım
- 03 Aralık tarihlerinde Brezilya'da yapılan
Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında
(Gymnasiade 2013), ferdi branşı olan kele-
bek stilinde Okul Sporları Olimpiyat
üçüncüsü ve karışık bayrak takımında
da yine Olimpiyat üçüncüsü olarak 2
madalyayla ülkemize dönmüştür. 

Öğrencimiz daha önce de Nisan 2013
tarihinde İsrail’de yapılan Dünya Yüzme
Şampiyonasında ülkemizi temsil etmiş,
ferdi branşı olan kelebek stilinde 50 ve
100 metrelerde iki dünya şampiyonlu-
ğu, 200 metrede dünya üçüncülüğü, ser-
best ve karışık bayrak takımları içinde
de ayrı ayrı iki dünya şampiyonluğu ka-
zanmıştır.

Sporcumuz,19-22 Aralıkta İstanbul’da
düzenlenen 2013 Türkiye Kış Yüzme Şam-
piyonasında ise

• 50 m kelebekte 27.22 ile 17-18 yaşta Türkiye re-
koru kırıp açık yaş 3.sü

• 100 m kelebekte 59.49 ile 17-18 yaşta Türkiye re-
koru kırıp şampiyon

• 200 m kelebekte 2.11.10 ile 17-18 yaşta Türkiye
rekoru kırıp şampiyon olmuştur.

Bu dereceleriyle 25 Şubat-11 Mart 2014
tarihlerinde Amerika, Colorado’da Bob

L‹SEM‹ZDEN

Dünya Okul Sporlar›
Olimpiyatlar›nda Tarihi Baflar›

Liseler arası 
Türkiye Şampiyonası

100m kelebek 
Türkiye birinciliği
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Bowman (Olimpiyatta 8 altın madalya
almış Dünyaca ünlü rekortmen yüzücü
Michael Phelps’in antrenörü) öncülü-
ğünde düzenlenen kampa davet edile-
rek katılmıştır. (5 sporcudan tek kız )
Kampta tecrübeli antrenör Bob Bow-
man öncülüğünde disiplinli bir kamp
hayatı geçiren Nida Eliz Üstündağ bil-
gi, tecrübe, birikimlerini artırarak spor
hayatında kendine yeni ufuklar açmış-
tır.

Nida Eliz Üstündağ 4-6 Nisan 2014
tarihinde Avusturya’nın Graz Kentinde
düzenlenen Uluslararası “Ströck Atus
Graz Trophy 2014” yüzme yarışına
Açık Yaş’ta 50-100-200 m kelebek sti-
linde katıldı. Çeşitli ülkelerden top-
lamda 650 sporcunun yarıştığı ve Milli
Takımımızdan da toplamda 20 sporcu-
nun katıldığı yarışmalarda, öğrencimiz
200 m kelebekte 3. olmuş 17-18 yaş
Türkiye rekoru kırmıştır

Öğrencimiz Nida Eliz Üstündağ yi-
ne 2-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında
Ankara’da düzenlenen Liseler arası
Türkiye Şampiyonasında okulumuzu
temsil ederek 50-100 ve 200m Kelebek-
te Türkiye Şampiyonu olmuştur. Öğ-
rencimizi kutluyor başarılarının deva-
mını diliyoruz.

Michael Phelps’in Antrenörü Bob Bowman

Yüzme Milli Takımı Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ayhan Pala ile.
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Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ay-
han Pala 17 Ocak 2014 tarihinde vakfımızı
ziyaret etti. Pala ziyaretinde Okul Federas-
yonu Başkanlığına seçildiğinden bugüne Fe-
derasyon olarak, canla başla görevlerine sa-
rıldıklarını, ülkemizdeki sporcularımız için
neler yapılabileceğini, en iyi şartların nasıl
temin edilebileceğini araştırdıklarını, daha
iyiye daha ileriye gitmenin ne şekilde müm-
kün olabileceği konusunda her zaman araş-
tırmacı ve gayretli olduklarını belirterek kar-

şılaştıkları sorunlar hakkında çözüm yolları
araştırıldığını, yeni ufuklar, yeni imkânlar
ve misyonlar kazanmak için daima çabala-
dıklarını belirtti. Ancak Türkiye şartlarında,
Federasyon olarak tam istedikleri noktaya
gelemediklerini, ülkemizde insanlarımızın
sadece belli başlı spor dallarına rağbet ettiği-
ni bu nedenle alınan birçok başarı ve mükâ-
fatların basın yoluyla da yeterince yansıtıla-
madığı için bu başarıların gölgelendiğini
ifade etti. Bu noktada, lisemizden bahsede-
rek,köklü bir geçmişe sahip olan Ankara
Atatürk Lisesi ve onun yaşam pınarlarından
biri olan ALEV’in, birçok başarılı öğrencimi-
ze olduğu gibi, yine okulumuz öğrencisi
olan ve yüzmede 2013 yılında Okul Sporla-
rı Dünya Yüzme Şampiyonasında Birincilik
gibi pek çok başarıya imza atmış bulunan
Nida Eliz Üstündağ’a, bu başarılarından
dolayı gelecekteki spor kariyeri ve eğitimi
için verdikleri, maddi manevi desteklerden
dolayı minnet duygularını belirtti. Pala
sporcular için gösterilen desteklere değine-
rek başta Vakıf Başkanımız Erol Üçer olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini
bildirdi. Bu tarz desteklerle Atatürk Lisesi-
nin isminin dengi okullar arasında yerini
belirginleştirdiğini ve örnek olduğunu söz-
lerine ekledi. Ziyaret Sayın Pala’nın Vakfı-
mıza Türkiye Okul Sporları Federasyonun
bir plaketini hediye etmesi ve anı fotoğrafı
çekilmesinin ardından sona erdi.

Biz de Sayın Pala’ya bu ziyaretinden do-
layı teşekkürlerimizi sunuyor temelinde öğ-
rencilerimizin başarılarını ve gelişimini he-
def alan bir misyonla, yola devam edeceği-
mizi bu vesileyle bir kez daha belirtiyoruz.

Okul Sporlar› Federasyonu Baflkan› 
Ayhan Pala

Vakf›m›z› Ziyaret Etti

Ayhan Pala Vakıf Koordinatörümüz Gönül Ertuna, Başarılı Yü-
zücümüz Nida Eliz Üstündağ ve Antrenör Gürbüz Balemir
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2013-2014 E¤itim - Ö¤retim Döneminde
Okul Satranç Tak›m›m›z

Satranç takımımız 13-17 Ocak 2014  tarihle-
ri arasında MEB Satranç İl Birinciliğine katıldı.
19 Mayıs Eskrim Lokalinde yapılan turnuvalar

Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler katego-
rilerinde kız-erkek karma olarak yapıldı. Öğren-
cilerimiz okulumuzu başarı ile temsil etti.

Soldan Sağa: Doruk Can Özyürek (9 H), Ege Demir (11 K), Hüseyin Yayla (Antrenör), Atalay Şişlioğlu (10 L),
Emre Tolga Ayan (9 H), Can Kara (9 H)

2-6 Aralık 2013 tarihleri arasında okulumuz
öğrencileri arasında vakfımızın desteklediği ödül-
lü bir satranç turnuvası düzenlendi. Okulumuz
satranç salonunda yapılan turnuvaya 40 öğrenci-
miz katıldı. 

Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda 9 H Sı-
nıfından Can Kara rakiplerini geride bırakarak bi-
rinci oldu, öğrencimizi kutluyor başarılarının de-
vamını diliyoruz.
Yarışmada sıralama şu şekilde olmuştur:

1. Can Kara 9   H
2. Hasan Selim Yurtseven 9   G
3. Alperen Aslan 10 G
4. Ekin Berkcan Kuş HZ A

Ö¤renciler Aras› Satranç Turnuvas›

Turnuvadan bir görünüm

Soldan Sağa: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenör), Can
Kara 9 H, Hasan Selim Yurtseven 9 G, Alperen Aslan
10 G, Ekin Berkcan Kuş Hz A
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Ö¤retmenler Aras› Satranç Turnuvas›
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniy-

le, Vakfımızın katkılarıyla okulumuzda,
Öğretmenler Arası Ödüllü Satranç Turnu-
vasının 5.si yapıldı. Turnuvaya 20 öğret-
menimiz katıldı. Çekişmeli geçen müca-
deleler sonrasında, turnuvada sıralama
şöyle olmuştur:

1. Mustafa Ünlü 

2. Haydar Bayrak 

3. Ali İhsan Çelik                     

4. Azime Nurcihan Kırılmaz     

5. Berna Büyükyıldırım 

Vakfımız birinci olan öğretmenimi-
zi altınla ödüllendirmiştir.

Öğretmenlerimizi kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz.

Turnuvaya katılan öğretmenlerimiz

Turnuvadan bir görünüm

Turnuvadan bir görünüm

Turnuvaya Katılan Öğretmenlerimiz

1. H.İbrahim Erdoğdu
2. Hasan Sonat
3. Haydar Demirel
4. Mehmet Uluçay
5. Bahanur Yüksel Akpınar
6. Hüseyin Bozkurt
7. Ali İhsan Çelik
8. Cihan Ulusu
9. Hakan Nayır

10. Nurcan Aytan
11. Muharrem Aydın
12. Hülya Sakaoğlu
13. Azime Nurcihan Kırılmaz
14. Mehmet Bilici
15. Haydar Bayrak
16. Berna Büyükyıldırım
17. Gülay Ayyıldız
18. Güliz Yayla
19. Mustafa Ünlü
20. Taliha Kömerik
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05-09 Mayıs 2014 tarihlerinde okulumuz
satranç odasında antrenörümüz Hüseyin
Yayla rehberliğinde sınıflar arası satranç
müsabakası düzenlendi. Yarışmanın açılışını
vakıf koordinatörümüz Gönül Ertuna ile bir-
likte okulumuz 2012 mezunu Güneş
Aydoğan (ODTÜ İşletme) ve İlker Ali Deniz
(Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyo. ve
Genetik) yaptılar. 60 kadar öğrencimizin
katıldığı turnuvada 9 H Sınıfı birinci

(Sanatkârlar), 11 K sınıfı ikinci (No Name),
10 G Sınıfı (Kurtlar) üçüncü oldu. Birinci
gelen sınıf takımına Okul Müdürümüz
Dursun Yeşilova tarafından madalya veril-
erek, vakfımız ise birer kitap hediye ederek
ödüllendirdi. Öğrencilerimizin zekâ, bilgi ve
becerilerinin en üst seviyede kullanıldığı ve
katılımların her geçen gün daha çok artığı bu
yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi
kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

S›n›flar Aras› Satranç 
Turnuvas› Yap›ld›

Soldan Sağa: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenör), Can
Kara, Tolga Ayan, Doruk Can Özyürek, Elifnaz Kancan,
Kuzey Berat Osmanağaoğlu

Birinci Olan Sanatkârlar Takımı

Turnuva açılışından bir görünüm

7- 8 Haziran 2014 tarihlerinde okulumuz sat-
ranç takımı Ankara Üniversitesi Cebeci Spor Salo-
nunda yapılan Beko 6. Satranç Şöleni Gençler
Turnuvası’na katıldı. Satranç Antrenörümüz Hüse-
yin Yayla önderliğinde yarışmaya katılan öğrencile-
rimiz, 39 okulun arasında eş puanla takım olarak 5.
oldu. Öğrencilerimizden Can Kara bireysel katego-
ride 1., Ege Demir ise 2.oldu. Dereceye giren öğren-
cilerimiz madalya ve katılım belgesi aldı.

Can Kara, 14-20 Haziran 2014 tarihleri arasında
yapılacak olan “2.Uluslararası Altın Kayısı Sat-
ranç Turnuvası”na B kategorisine bireysel olarak
katılıyor.

Öğrencimize başarılar diliyor, Beko Turnuvasın-
da dereceye giren öğrencilerimizi ve Antrenörümü-
zü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Soldan Sağa: Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Can Kara 9
H, Ege Demir 11 K, Engin Alptekin (Md. Yrd.), Hüseyin Yayla
(Satranç Antrenör)

BEKO Satranç Turnuvas›nda
Bireysel Kategoride 1.’lik ve 2.’lik
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Okulumuzun hentbol takımlarında büyük bir
dönüşüm yaşanıyor. Vakfımızın ve hentbol so-
rumlumuz Hakan Nayır’ın altyapı hazırlık rapor-
ları ile planlanan kız ve erkek hentbol takımı pro-
jelerinden bazılarını aşağıdaki satırlarda anlat-
mak istiyorum. 

Okul kız takımımız bu sene liselerde Ankara
1.liğini kıl payı kaçırarak 3. oldu. Kız takımımız
Ardeşen Spor Kulübü ile yapılan ikili kampa katıl-
dı. Kulüplü yıldızlar ve gençlerde yaklaşık otuz-
beş maç oynayan sporcularımız ayrıca milli ta-
kımlar arenasına sevgili öğrencimiz Tilbe’yi çı-
karttı. Pelin, Neslihan ve birçok hentbolcumuz
ise milli takım hazırlık kamplarına davet edile-
cekler.

Yıldız ve Genç kızlarımızı hazırlık takımların-
dan seçilen 16 yeni oyuncu ile destekledik. 2014
– 2015 döneminde yeni seçilecek hazırlık kızları
ile güçlenecek kız takımımıza başarılar diliyo-
rum. Okul yönetimine ve takım sorumlumuz Ha-
kan Nayır’a teşekkür ediyorum. 

Erkek hentbol takımımız ise geçen sezon An-
kara ili okullar arası müsabakalarda grup 2.liğini
yakaladı. Kulüplü gençler ve yıldızlar liginde ise
birçok maç yaparak gelecek sezona hazırlandılar.
Hentbol takımımız gelecek sene yeni seçilecek
oyuncularla yoluna devam edecek. Takımın daha
iyi seviyelere gelmesi için çalışan antrenörümüz
Emre Eler’e ve takımın sorumlusu Hakan Nayır’a
teşekkür ederim.

Gönül Ertuna
Vakıf Koordinatörü

L‹SEM‹ZDEN

Hentbolde Baflar›lar›m›z

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında, basketbol ve
futbolda erkekler, voleybolda kız-erkek, masa tenisi
ferdi, satrançta takım olarak ve bilardoda ferdi olarak
sınıflar arası spor karşılaşmaları düzenlendi.

Karşılaşmaların organizasyonu ve hakemlikleri
spor kulübü öncülüğünde, tertip komitelerindeki öğ-
renciler tarafından gerçekleştirildi. Spor kulübü bü-
tün branşlarda toplam 140 takım ve 30 ferdi spor-
cunun katıldığı, okulumuzun bütün öğrencilerinin,
öğretmenlerimizin ve velilerimizin izlediği okul içi
spor organizasyonunu gerçekleştirdi.

Sınıflar arası spor karşılaşmaları organizasyonla-
rında, İbrahim ÖZPINAR (Voleybol Kız-Erkek), Er-
dem ÖNCÜLER (Futbol-Erkek), Nurcan AYTAN (Bas-

ketbol-Erkek), Muharrem AYDIN (Masa Tenisi-Sat-
ranç), A.Hakan NAYIR (Bilardo) branşlarında rehber-
likte bulunarak görev aldılar.

Sınıflar arası spor karşılaşmalarında görev alan
başta Beden Eğitimi öğretmenleri, görev yapan öğ-
renciler, seyirciler, karşılaşmalara katılan oyuncular
ve şampiyon olan öğrencilerimize teşekkür ederiz.

ŞAMPİYON OLAN SINIFLAR
BASKETBOL ERKEK VOLEYBOL ERKEK

Hz-F Hz-K
9- H 9-B
10-L 10-C
11-N 11-N

FUTBOL ERKEK VOLEYBOL KIZ
Hz-K Hz-G
9-A 9-G
10-L 10-E
11-E 11-L

MASA TENİSİ SATRANÇ
Hz-K   Ahmet Yasin KIRMIZIGÜL 9-H
Hz-G   Musa Mutlu SAYAR
Hz-A   Harun ÖZLÜ
10-A   Nergis TURAN

ANKARA ATATÜRK LİSESİ SPOR KULÜBÜ

2013-2014 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
S›n›flar Aras› Spor Karfl›laflmalar›

2013-2014 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
S›n›flar Aras› Spor Karfl›laflmalar›

2013-2014 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
S›n›flar Aras› Spor Karfl›laflmalar›
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Ayaktakiler (soldan sağa): Deniz Özmen, Yelda Yüreğir, Elif Nur Köklü, Büşra Çulha, Özüm Hekim, Hakan
Nayır (Beden Eğt. Öğrt.), Nilsu Yerlikaya, Pelin Tek, Yasemin Çetik, Selcan İşlek, Didem Bozkurt, Tilbe Betin. 
Oturanlar: Dilan Yılmaz, Sude Pamuk, Ece Seber, Gözde Yamak, Aybala Güngör, Elif Naz Turan

Hentbol K›z Tak›m›m›z

Soldan Sağa: Ali Sefa Bağlıcakoğlu Hz D, Yunus Can Cihan Hz H, Yaşar Burak Öztürk 10 H, Mustafa
Yakın (Yard. Ant.),Yunus Ağıllı 10 D, Veli Büyükduman Hz F, Ege Yontar Hz F. Orta Sıra: Ahmet Can Bilgin
Hz F, Burak Can Danışan 9 B, Berkay Toklu 10 H, Emre Eler (Antrenör), Orhan Harput 10 H, Egemen
Tunalı 9 G, Semih Can Kılıç Hz F. Alt Sıra: Yiğit Alp Aslan Hz F, Oğulcan Baytimur 10 D

Hentbol Erkek Tak›m›m›z
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2011-2012 sezonunda oluşturduğumuz bayan
hentbol takımımız aynı yıl Ankara’da yapılan Liseler-
arası Turnuvada Ankara 4.sü olmuştur. Bu takımımızın
ilerisi için güzel şeyler vaat ettiğini ve gelecek yıllarda
büyük başarılara imza atacağını düşünüyorduk. 

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın desteğiyle Temmuz
ayında Hollanda’da düzenlenen Camelot Plaj Hentbol
Turnuvası’na katıldık. Bu turnuvada elde ettiğimiz tec-
rübe ile döndükten sonra çalışmalarımızı hiç kesmeye-
rek ve doğru çalışarak 2012-2013 eğitim ve öğretim yı-
lında da devam ettirerek Ankara 3.sü olduk. O sezon
Türkiye Şampiyonasına Ankara’dan 2 takım gitmesi
kararına takılarak Ankara dışına çıkamadık ve şampi-
yonaya katılamadık. Bu bizi yıldırmadı ve sömestre ta-
tilinde Rize Ardeşen’e kendi imkanlarımızla ve velile-
rin desteğiyle giderek Ardeşen Sporla hazırlık kampı
yaptık.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ise tecrübe ka-
zanmak amacıyla takımımızı Deplasmanlı 2. Ligde oy-
natma kararı aldık gene ALEV’nın desteğiyle Yenişehir
Spor Kulübü adı altında hem 2. Ligde oynadık hem de
hazırlık sınıflarından oluşturduğumuz yeni takımı, ge-
çen yılki takımla birleştirerek okul maçlarına katıldık. 

Takımımız tamamen toplama oyunculardan olu-
şan Genç Osman Lisesi ve Celal Yardımcı Lisesi takım-

ları ile şampiyonluk müca-
delesi yapmış ve iki okula
da 2’şer sayıyla yenilerek
11 okul takımı arasından
Ankara 3. olarak yine oku-
lumuza madalya ve kupa
kazandırmıştır. Ayrıca hent-
bola hazırlık sınıfında başla-
yan kaptanımız Tilbe Betin de
Yıldız Milli Takım’a seçile-
rek Atatürk Lisesini Milli
Takımda temsil eden spor-
cular arasına girmiştir. Ken-
disini kutlar daha büyük
başarılara imza atmasını ve
Atatürk Lisesini, takım arkadaşları ile daha büyük başa-
rılara götürmesini dileriz.

Çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek hede-
fimizi 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında  Ankara
Şampiyonluğu ve Türkiye derecesi olarak belirledik.
ALEV ve okul idaresinin desteğiyle bu hedefimize ula-
şacağız.

Hakan NAYIR
Ankara Atatürk Lisesi 
Beden Eğitimi Öğretmeni

L‹SEM‹ZDEN

Soldan Sağa: Musa Mutlu Sayar Hz G, Batuhan Erbay 11 N, Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.),
Doğaç Sayar 11 E, Ahmet Kırmızıgül Hz K

Masa Tenisi Tak›m›m›z

Tilbe Betin 
Yıldız Milli Takım’a seçilerek 

Atatürk Lisesini Milli Takımda
temsil eden sporcumuz.

Hentbol K›z Tak›m›m›z Ankara 3‘üncüsü



Ayaktakiler Soldan Sağa: Tayfun Öz (Antrenör), Koray Serin 10 L, Enes Merdane 10 M, Toprak Kayar 10
C, Sinan Savaşkan 11 C, Burak Başaran 10 A, Nurcan Aytan (Beden Eğt.Öğrt.)
Oturanlar soldan Sağa: Osman Buğra Aydın 9 H,R eha Oğuz Uslu 9 D, Yiğit Bacanlı 11 B, Anıl Helvacı
11 F, Mert Dinler 11 H, Atakan Adalı 11 D, Toygun Bartu Aydoğan 10 C

Basketbol Erkek Tak›m›m›z

Soldan Sağa: Nurcan Aytan (Beden Eğt.Öğrt.), Bilal Gümüş 11 A, Emre Karyağdı 10 L, Satuk Buğrahan
Sari 11 M, Çağatay Kutluk 11 E, Serim Doğaç Sayar 11 E, Musa Kutlu Sayar Hz G, Berkalp Avcı 11 N
Oturanlar: Muhammet Şakir Er 11 E, Kutay Güven 11 E

Hal› Saha Futbol Tak›m›m›z
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Dans, ortak ve evrensel bir dil. Kimi-
si için sözlerin tükendiği noktada beden
diliyle kendini ifade etmenin en iyi yo-
lu, kimisi içinse tüm varlıktaki uyumun
mükemmel ahengini gösteren bir tut-
ku… 

3 Haziran 2014 tarihinde Okulumuz
Konferans Salonunda Beden Eğitimi Öğ-
retmenimiz Nurcan Aytan rehberliğinde
AAL’Kış Dans Gurubu’nun hazırladığı

dans ve müzik gösterileri öğrenci, öğret-
men ve davetlilerimizin beğenisine sunul-
du. Program tüm izleyenler tarafından
coşkuyla izlendi. Okulların ikinci yarıyıl
tatiline girmesinden hemen önce yapılan
bu etkinlik öğrencilerimize moral kaynağı
oldu, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Böyle bir gösteri hazırladıkları için eme-
ği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz.

Dans Gösterisi

Program sonunda görev alan öğretmen ve öğrenciler toplu halde
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Ankara Atatürk Liseliler Derneğinin 20 Nisan
2014 günü yapılan Genel Kurulunda seçilen ye-
ni Yönetim Kurulunun Dernek Tüzüğü uyarın-
ca görev bölümüne ilişkin 24 Nisan 2014 tari-
hinde yaptığı ilk toplantısındaki seçime göre;
Yönetim Kurulu,

Başkan : Ali Fahir KAYACAN
Başkan Yrd. : Bekir ÖDEMİŞ 
Sekreter : Hasan ALICI
Sayman : Hüsniye DEMİRALP
Sekreter Yrd. : Ahmet Hakan NAYIR
Sayman Yrd. : Arif ÜLKER
Üye : Namık Kemal BAŞTÜRK   

şeklinde oluşmuş bulunmaktadır.
Derneğimizin yeni Yönetim Kurulu olarak,

büyük önder Atatürk’ün adını taşıyan ve köklü
bir geçmişi bulunan okulumuza layık şekilde
Derneğimizin çok daha fazla atılım yapabilme-
si, okulumuz mezunlarının üyesi bulunduğu
derneğimizin daha fazla tanıtılması amacıyla
sizlerle beraber ve sizlerin de her türlü değerli
katkıları ile yeni bir heyecan ve sorumluluk bi-
lincine sahip olarak görev yapmaya çalışacağız.

Necatibey Caddesi 51-1 Çınar Apt. Kat:8
No:16 adresindeki kendi mülkümüz olan Der-
nek Merkezimiz, dernek üyesi olsun veya olma-
sın öğrenciler dahil tüm Atatürk Liselilerin evi-
dir.

Dernek Merkezimiz, sadece Yönetim Kurulu
Üyelerinin çalışmalarını yürütmeye tahsisli bir
mekân olmayıp, tüm üyelerimiz ve Atatürk Li-
seliler dernek merkezinin asli sahipleridir.

Amacımız, derneğimizi sizlerle birlikte çok
daha ilerilere taşımak olacaktır.
Çiçekler; ilgi, sevgi ve bakım ile gelişir ve büyür-
ler. Bunun gibi, dernek, vakıf ve benzeri sosyal
faaliyet kuruluşları da, yöneticileri ve üyelerinin
ilgi ve yakın teması ile yaşayabilir ve büyüyebi-
lirler.

Bunun en yakın örneğini yıllardır öğrencile-
rimize değerli hizmetler ve katkılarda bulunan
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (ALEV) teşkil etmek-
tedir.

Başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol
Üçer olmak üzere, diğer yöneticileri ve hayırse-
verlerin gösterdikleri fedakar gayret ve katkılar
ile, Vakfımız bu güne kadar yaşayabilmiş ve var-
lığını sürdürebilmiştir.

Bu vesile ile, şahsım ve Ankara Atatürk Lise-
liler Derneği adına başta Yönetim Kurulu Başka-

nı Sayın Erol Üçer olmak üzere, vakfımızın di-
ğer değerli yöneticileri ve çalışanlarına şükran-
larımı sunmaktan mutluluk duymaktayım.

Bizler, aynı ağacın gövdesinden var olmuş
dallar misali, aynı amaca hizmet eden değişik
yasal statüde oluşumlar olmakla birlikte, amaç
ve ülkü birliğinin bizler için kenetleyici en
önemli unsur olması gerektiğini değerlendir-
mekteyim.

Bu nedenle, yeni Yönetim Kurulu olarak her
türlü faaliyet ve etkinlikte Vakfımız ile birlikte
ve omuz omuza hizmet etme çabası içerisinde
olmayı ayrıca bir mutluluk olarak görmekteyiz.

Her ne kadar ve ne yazık ki; Derneğimizin
imkanları çok kısıtlı ise de, mütevazi imkanları-
mız ile her türlü etkinlik ve faaliyette vakfımıza
en azından manevi destek içerisinde olmak biz-
ler için ayrı bir kıvanç vesilesi olacaktır.

Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim
Kurulu adına, başta Okul Müdürümüze, Müdür
yardımcılarımıza, değerli öğretmenlerimize,
okulumuzun tüm çalışanlarına, Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı Başkanının şahsında değerli Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile çalışanlarına ve yarınları-
mızın teminatı sevgili öğrencilerimize en derin
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Ali Fahir KAYACAN
Ankara Atatürk Liseliler Derneği Başkanı
Banka Hesap No:                                               
Ziraat Bankası Necatibey Şubesi
Hesap No: 795/50286590-5005 
IBAN:TR880001000795502865905005

Soldan Sağa: Hakan Nayır, Hasan Alıcı, Ali Fahir
Kayacan, Arif Ülker, Bekir Ödemiş, Namık Kemal
Baştürk

MEZUNLAR DERNE⁄‹
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Okulumuz kimya öğretmenlerinden Fatma Tuna-
boylu, yakalandığı elim hastalık sebebiyle uzun süredir
tedavi gördüğü hastanede 17 Ocak 2014 tarihinde ve-
fat etti. Vefatı tüm öğrencileri, çalışma arkadaşları tara-
fından derin üzüntü ile karşılandı. Hasta yatağında ha-
la görevini, öğrencilerini ve öğretmenliğe duyduğu de-
rin sevgiyi, özlemi taşıyan öğretmenimizin vefatı nede-
niyle, 21 Ocak 2014 tarihinde okulumuz konferans sa-
lonunda bir anma programı yapılmıştır. Programda
öğretmenimizin hayatı hakkında kısa bilgi verilmiş, söz
almak isteyen öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ko-
nuşmalar yapmıştır. Duygulu anlara sahne olan anma
programının ardından öğretmenimiz için açılan taziye
defterine sevenleri taziyelerini bildirmiştir.

Biz de Fatma Tunaboylu öğretmenimize Allahtan
Rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz. Seni unutma-
yacağız öğretmenim. Mekânınız Cennet olsun.

Fatma Hocayı bir gün eşimle
birlikte ziyarete gittiğimizde, çok
mutlu olduğunu hissettim. Mesa-
feli bir insandı, ben de uzun yıllar
Fatma Hocamla birlikte çalıştım.
Mesafeli bir insandı ama yakınlık
gördüğünde, sevgiyi hissettiğinde
karşılık vermeyecek kadar vefasız
değildi.

Evet, bir arkadaşımız ziyarete
gittiğinde beni çok hüzünlendi-
ren bir cümlesini sizinle paylaşa-
yım.”Ben ölsem arkamdan kim
üzülecek ki ”dediğini aktardığında ben çok hü-
zünlendim, gerçekten görünen o ki her ölüm
arkasında bir hüzün bırakıyor.

Ama hüzünle birlikte insan fıtratındaki bazı
şeyleri de hatırlatıyor. Hepimizin bir namazlık
saltanatı olacak taht misali o musalla taşında.

Hepimiz bu ölümün içinden bir defa geçe-
ceğiz.

Yunus; 
“İş bu söze Hak tanıktır
Bu can gövdeye konuktur

Bir gün olur uçar gider, ka-
festen kuş uçmuş gibi diyor…” 

Evet, bu can ten kafesinden
uçup gidecek ama uçup giderken
bir ders verecek belki de.

Fatma Hocamın verdiği en gü-
zel ders bu oldu. Yıllarca sınıflar-
da kimya anlattı, ders verdi ama
ölümüyle verdiği bir hayat dersi-
ni aslında şu anda birlikte idrak
ediyoruz. Her ölüm arkasında fıt-
ratımızda var olan insanın ruhu-
nun derinliklerinde yer alan bazı

istekleri, bazı arzuları, yaşama arzusunu var ol-
ma arzusunu belki de yeniden depreştiriyor.

“Yerin altında devam etmesidir bence
ölüm,

Yerin üstünde görüp geçtiğimiz rüya-
nın.”

Diyor Faruk Nafiz Çamlıbel. Bir yaşama ar-
zusu içersinde insan. Her ölüm belki de biraz
da bu yüzden canımızı acıtıyor, yaşama arzusu
karşısında duran bir ölüm. O yüzden ölümü
anlamak belki de hayatı anlamaktır.

L‹SEM‹ZDEN

FATMA TUNABOYLU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Hayri Akın’ın 
Fatma Tunaboylu için düzenlenen programda yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz
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Çünkü insan bir anlam arayışı içerisinde-
dir bu dünyada. Ne zaman yaşarsa yaşasın,
hangi coğrafyada olursa olsun fıtrat, aynı fıt-
rattır ve bir arayış içindedir.

Tolstoy “ölümün mahvedemediği bir
anlam arıyorum” derken, belki kendi açı-
sından bunu dile getirmişti.

İnsan anlam arar, her şeyde bir anlama
arar. Ölümün anlamı bilmeyen hayatı da
anlamlı yaşamış olmaz aslında. dolayısıyla
Yunus’a tekrar dönersek…

“Yunus öldü deyu sala verirler
Ölen hayvan (beden) imiş, aşıklar öl-

mez”
Varlığın ve hayatın hakikatine ermiş

Hakk ve hakikat aşıkları için gerçekte ölüm
yoktur. Çünkü aslında her ölüm bir doğum-
dur. Ana rahmindeki bebek vakti geldiğinde
oradan ayrılır. Yani bir bakıma oradan ayrıl-
makla, vücut ve varlıkları itibariyle ana rah-
minde “ölürler” Ancak oradan ayrılan/ölen
her bebek çok daha geniş, muhteşem, aydın-
lık bambaşka bir dünyaya doğmuş olur. İn-
san da bu dünyadan ayrılmakla aslında yok
olmuyor, dünyaya kıyasla bambaşka, sonsuz
muhteşem aleme doğmuş oluyorlar. Gözü-
müzün önünden varlıklarıyla ayrılıyorlar.
Ancak manen ve ruhen başka bir boyutta
hayatları devam ediyor.

Bebek doğduğunda kundağa sarılır, insan
ölünce de kefene. Bizim buradan baktığı-
mızda kefen dediğimiz, ölümün ötesinden
baktığımızda, aslında kundak gibidir. Bu
yüzden kefen mi, kundaktır, kundak mı ke-
fendir? Bu baktığımız yere göre değişir. Zira
insanın dünya hayatı kundakla kefen ara-
sında kısacık bir zaman dilimidir.

Her vefatta bizim buradan kabre gözü
yaşlı uğurladığımız sevdiklerimizi belki de
öbür alemdeki sevdikleri onları “hoş geldin“
diyerek karşılayacaklar. Öyleyse bütün mese-
le; bu dünyadan giderken gök kubbede bir
hoş seda bırakabilmek ve baki alemde Rab-
bin hoşnutluğunu kazanabileceğimiz bere-
ketli, faydalı ve yüz akı bir ömür sürebilmek.

Böyle bir hayatı Cenab-ı Hak hepimize
nasip etsin…

Hayri Akın
Ankara Atatürk Lisesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

27 Kasım 2013 - 15 Ocak 2014 tarihinde
Okulumuz Rehberlik Servisi öğretmenleri-
mizden Bahanur Yüksel Akpınar’ın çalış-
malarıyla ve velilerimizin de katılımıyla 7-
19 yaş Aile Eğitimi Semineri yapılmıştır. 

Ailelerimiz için çok önemli olduğuna
inandığımız ve 8 hafta süren bu seminerde
velilerimize ergen psikolojisi daha yakından
tanıtılmakta, onlarla daha iyi iletişim kur-
ma yolları öğretilmekte ve beraberce gelece-
ği planlama çalışmaları yapılmakta, karşıla-
şılan sorunlar karşısında risk yönetimi ve
çözüm odaklı bilgi beceriler kazandırılarak
sağlıklı bir diyalogla ilişkilerin nasıl sürdü-
rülebileceği anlatılmaktadır. 

Bu yönüyle topluma psikolojik olarak
sağlıklı, başarılı, ülkesine ve vatanına fayda-
lı genç nesiller yetiştirilmesine yardımcı
olunmaktadır. 

Semineri düzenleyen öğretmenimize ve
tüm katılımcı velilerimize teşekkür ediyo-
ruz.

Seminer sonunda katılımcı velilerimiz okul idarecilerimizden
sertifikalarını alırken

Aile E¤itimi
Semineri



Sevgili Gençler;

Bizim “oralarda” şöyle bir ifade vardır;
“Ne var size göre” maddi, manevi her değeri-
niz var bu nedenle de çok şanslısınız anlamı-
na gelen bu ifadeyi şimdi sizler için kullan-
mak yerinde olur.

Gençler ne var size göre, aileniz var, Aan-
ne-babanız var, eviniz barkınız var, Vatanınız
var toprağınız var Devletiniz var diliniz, di-
niniz, bayrağınız var sizlere eğitim veren öğ-
retmen ordunuz var, ilke inkılâp ve devrim-
leriyle size yol gösteren Türkiye Cumhuriye-
timizin kurucusu GAZİ Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ÜMÜZ var. Bu değerlerinizin ne denli
önemli olduğunu şöyle göz ucuyla, özellikle
komşu ülkelerde ve tüm dünyada cereyan
eden sosyal, siyasal ve toplumsal gelişmeler
ile sonuçlarını görmemizin yeterli olacağı ka-
naatindeyiz. Şimdi ahde vefa sırasının siz
Atatürk Cumhuriyeti gençliğinde olduğunu
düşünmemiz doğaldır. İlk aşama olarak da
gereğini Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu
ve yaşatılmasında bu güne kadar canını, ka-
nını vermiş tüm Şehit ve Gazilerimize saygı
ve sevgilerimizi her zaman yenilenmiş olarak
sunarak yapacağız.

Ankara Atatürk Liseliler, Ulu Önder Ata-
türk’ün Gençliğe Hitabesinde sizlere verdiği
görevin ne denli önemli olduğunu “Birinci
vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini
sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek-
tir” cümlesinde sahip olma, koruma kollama
noktasındaki temel ilkeyi işaret etmektedir.

Çünkü dünya konjonktüründe VAR OLMA
sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerde söz sa-
hibi olmak, ancak Atatürk Cumhuriyetini
korumak ilke, inkılâp ve devrimlerinin yaşa-
tılmasından geçmektedir. Sevgili Gençler; Bu
temel direktife rağmen Cumhuriyetimize ge-
lebilecek tehlikeli akımları, saldırıları berta-
raf etmenin yolunun da “Ey Türk İstikbali-
nin Evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kur-
tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret damarla-
rındaki asil kanda mevcuttur.” Söyleminde
olduğu gibi ancak Mustafa Kemal Atatürk
çizgisinden çıkmadan mümkün olacağı kesin
koşuldur. Sizlere satırlarımızla hitap ettiği-
miz bu günlerde ülkemizde meydana gelen
SOMA maden faciasında hayatını kaybeden
şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı
dileklerimizle bir daha bayramları dahi ka-
rartan olayların olmaması için temennileri-
mizi ifade etmek istiyoruz.

Sevgili Gençler; büyükleriniz olarak haya-
tınız boyunca bu değerlerinize sahip çıkaca-
ğınıza güvenimiz tamdır. Sizlere hizmet et-
mekten gurur duyuyor, Vatanımızda Cum-
huriyetimizle birlikte Ailelerinizle sağlıklı
ideallerinize ulaşma yolunda çalışmalarınız-
da başarılar diliyor, hepinizin gözlerinden
öpüyoruz.

Doğan Gündeğer 

Ankara Atatürk Lisesi 
Okul Aile Birliği 

Yönetim Kurulu Adına 

Soldan Sağa: Mükerrem Örnek (Üye),Şükrü Akpınar (Muhasip Üye)
Doğan Gündeğer (Başkan), Kayhan Yüreğir (Üye), Ünal Gürsoy (Bşk.Yrd.)
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Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının
Çok Değerli Yöneticileri, Üyeleri ve Emektar Çalışanları

Oğlumu yıllardır hayalini kurduğu Ankara Atatürk Lisesi kayıt yaptırmadan önce okulu gezdirip
göstermek amacıyla Ankara Atatürk Lisesine götürdüm. Henüz okullar açılmamıştı. Ben okula git-
meden önce bir araştırma yapmış ve bu lisenin “Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı” isimli bir vak-
fının olduğu öğrenmiştim. Okulu genel olarak gezdikten sonra vakfın ofisine de bir uğrayıp tanış-
mak ve bilgi almak istedik.

Vakfın ofisine girdiğimizde Gönül Hanım orda çalışmaktaydı. Şaşırmadım değil doğrusu. Okul
nerdeyse boştu ama vakıfta çalışma devam ediyordu. Gönül Hanım’ın yüzündeki o gün ki tebes-
süm ve pozitif ifade aradan geçen dört yıl boyunca hep varlığını korudu. O görüşmeden sonra oku-
la bir an önce kaydımızı yaptırmak ve okulun açılması için büyük bir heyecan duymaya başladık.

Yerleştirmeler sonucunda oğlum birinci tercihi olan ve yıllardır istediği okuluna kayıt yaptırmaya
hak kazandı. Ben Sivas’ta doğup büyüdüm ve liseye kadar orda okudum. Böyle büyük bir okulu Si-
vas’ta görmediğim gibi başka bir yerde de görmemiştim. Bazen Ankara Atatürk Lisesinin önünden
geçerken ne kadar büyük ve görkemli bir okul olduğunu düşünür, ama bir gün çocuklarımdan biri-
nin burada okuyabileceği aklıma bile gelmezdi.

Kaydımızı yaptırdıktan sonra yine vakıf ofisine uğrayıp, Gönül Hanım’a hayalimizin gerçek ol-
duğunu ve kaydımızı yaptırdığımızı söyledik. Kendisi orada bize, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılap-
larına sadık bireyler olarak üzerlerine düşen görevleri yapıp, çok çalışmaları halinde, yapacakları
her faaliyette, her organizasyonda ve her alanda Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının kendilerine
destek olacağını söyledi.

Ben geçtiğimiz dört yılda, verilen bu sözün her harfine kadar doğru olduğunu ve Ankara Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfının öğrencilerine verdiği maddi manevi desteğin öyle birkaç cümle ile özetleneme-
yecek kadar büyük olduğunu bizzat yaşayarak gören sayısız veliden birisiyim. Ankara Atatürk Lise-
si Eğitim Vakfı Oğlumun okulda katıldığı hemen hemen her faaliyetin destekçisi oldu ama bir tane-
si var ki o, oğlumun hayatının dönüm noktalarından birisi oldu.

Hazırlık sınıfının sonunda oğlum vakıf tarafından burslu olarak 4 haftalığına İngiltere’ye dil kur-
suna gönderildi. Bu bizim hayal bile edemediğimiz etsek bile benim mevcut ekonomik şartlarda ger-
çekleştirmem mümkün olmayan harikulade bir projeydi. Ozan’ın o yaşında bir yurt dışı deneyimi-
nin olması (ki benim hala böyle bir şansım olmadı) Ozan’a çok şey kattı.

Ozan İngiltere’den yeni bir anlayış ve vizyonla döndü ve o saatten sonra hayata bakış açısı, he-
defleri her şeyi değişti. O şimdi yurtdışında eğitim hayalleri kuran ve bu uğurda durmadan yorul-
madan çalışmaya devam eden ve her geçen gün kariyerine yeni başarılar ekleyen ateş gibi bir Türk
genci. Ateş gibi dedim çünkü Yüce Atatürk’ün yurt dışına eğitim için gönderdiği bir öğrenciye çek-
miş olduğu telgrafta “Sizleri (yurtdışında okumaya) bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak
geri dönmelisiniz” sözünde belirttiği gibi onun İngiltere’den bir ateş olarak döndüğünü düşünüyo-
rum.

Lafı çok uzattığımın farkındayım ama Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vak-
fı denilince anlatılacak o kadar çok şey var ki, kendimi anlatmaktan ve oğlum Ozan’ın da bir gün,
sizin gurur ve başarı ile taşıdığınız bu bayrağı teslim almasını ummaktan alıkoyamıyorum.

Sonuç olarak bir kar topu olarak teslim ettiğim oğlumun, bir çığ gibi büyümesinde büyük katkı-
ları ve emekleri olan başta Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Erol
Üçer’e, Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfının tüm kurucularına ve üyelerine, vakfın çok değerli ça-
lışanlarına, Ayrıca Ankara Atatürk Lisesinin değerli idari kadrosuna ve elleri öpülesi öğretmenlerine
sonsuz şükranlarımı borç bilirim.

Ahmet Gökdemir
(Ozan Gökdemir’in Velisi)

MEKTUPLAR
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19 Şubat 2014

Erol Bey, Meral Hanım ve Gönül Hocam,
Buradaki öğrenci hayatının yoğunluğundan kaynaklanan uzun bir aradan sonra,

iyi olduğunuzu umarak öğrenimime devam ettiğim College of Europe'taki hayatıma
ilişkin size bu e-postayı yazıyorum. Bildiğiniz üzere Bruges, Belçika'da Avrupa Birli-
ği Hukuku alanında yüksek lisans yapıyorum. İlk e-postamda da bahsettiğim gibi,
okulu hem akademik hem sosyal açıdan çok tatmin edici buluyorum. Vakit geçtik-
çe buraya gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Gelme-

den önce okulun ününden kaynaklanan yüksek bir beklentim vardı, okul bu beklentilerimi karşıla-
makla yetinmeyip bana çok güzel bir ortam sundu. Sizlere buradaki tecrübemi akademik, sosyal ve
okul sonrası planlarım olmak üzere üç ana başlık altında anlatmak istiyorum. 

Burada akademik anlamda çok iyi bir eğitim alıyoruz. Ünlü hocalar, avukatlar ve bürokratlar
ders vermek için geliyorlar ve tecrübelerini bize aktarıyorlar. Daha önce makalelerini ya da kitapla-
rını gördüğümüz hocaların bizzat kendisinden ders almak gerçekten çok onur verici. Birinci dönem
daha çok Avrupa Birliği'nin temel kurumlarına ve hukuki düzenine, ortak pazarın özelliklerine iliş-
kin dersler aldık. İkinci dönemde ise her öğrenci seçtiği derslerle kendi profilini oluşturuyor. Ben, ge-
lecek planlarımı da düşünerek seçtiğim derslerle geniş bir portfolyo oluşturmak istedim. Bu nedenle
Rekabet Hukuku (Özel Sektör ve Kamu Sektörü), Rekabet Hukuku Ekonomisi, İnsan Hakları, Avrupa
Birliği Çevre Hukuku ile Finansal Hizmetler, Sermaye Hareketleri ve Avro isimli dersleri alıyorum. Ay-
rıca Avrupa Birliği Enerji Hukuku, İklim Değişikliği Politikaları ve Avro Bölgesi Krizi konulu seminer-
lere katılıyorum. Okulun avantajlarından faydalanarak çok sayıda hukuk dersini Fransızca dilinde
aldım ve Fransızca'mı İngilizce seviyeme yetişecek ölçüde geliştirdim. Bunların yanı sıra, üniversite-
de öğrendiğim İspanyolca'mı geliştirmek için İspanyol arkadaşlarımla pratik yapıyorum. Ayrıca
okulda verilen başlangıç düzey Hollandaca ve orta düzey İtalyanca derslerine katılıyorum. 

Okulda sosyal yaşam da en az akademik yaşam kadar yoğun. Bir önceki e-postamda bahsetti-
ğim üzere, buradaki toplumla kaynaşmak üzere düzenlenen Misafir Öğrenci Projesinde yer alıyorum
ve yerli bir aile ile düzenli olarak yemeğe gidiyorum. Onlardan Belçika'daki yaşam tarzına dair çok
şey öğrendim. Beni sosyal açıdan en çok meşgul eden aktivite ise, Atatürk Lisesi Sanat Gecesi'nde
başladığım dans oldu. Yaklaşık 50 kişiden oluşan bir gruba Azeri bir arkadaşımla birlikte ders veri-
yoruz ve şimdiye kadar pek çok gösteri düzenledik. Tüm öğrenciler performansımızdan çok mem-
nun. Bu başarıya bir Türk ve Azeri olarak birlikte ulaşmış olmak bana gurur veriyor. Derslerin ya-
nında dansa devam etmek ise beni çok mutlu ediyor. 

Yüksek Lisans programının sonuna yaklaştıkça gelecek planlarımı da ele almaya başladım. Av-
rupa Birliği Hukuku okuduğum için, öncelikli hedef olarak Brüksel'deki hukuk firmalarından birin-
de çalışmayı hedefliyorum. Ancak bundan önce Avrupa Komisyonu bünyesinde altı aylık bir staj ya-
pıp işlerin kurumda nasıl yürüdüğünü görmek istiyorum. Bu nedenle komisyonda staj yapmak üze-
re başvuruda bulundum. Hukuk firmalarına başvuru süreci ise yakında başlayacak. Her ne kadar
üçüncü ülke vatandaşı olsam da, Avrupa'da faaliyet gösteren pek çok Türk şirketi olduğu ve buraya
gelmeden önce Avukat sıfatını kazanmış olduğum için kendime olanak yaratabileceğimi düşünüyo-
rum. Üçüncü ülkede avukat sıfatını kazananların Brüksel'de de avukatlık yapabilmeleri benim için
büyük bir şans. 

Sonuç olarak, burada edindiğim tecrübeden çok memnunum ve bu tecrübenin bana çok şey ka-
tıp hayatım boyunca bana rehberlik edeceğinden eminim. Sadece dört ayımın kalmış olması beni
üzse de burada çok güzel ilişkiler kurduğumu, çok güzel şeyler öğrendiğimi hatırlayınca bitti diye
üzülmüyor; bunları yaşayabildiğim için kendimi çok şanslı addediyorum.

Saygılarımla,

Mehmet Aytaç Çelebi
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Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık A sınıfı öğrencisi Elif Naz Tılıç’ın velisiyim. Başarılarından ötürü kızıma
sağlanan İngiltere Dil Kursu hakkında hissettiklerimi aktarmak istiyorum. 16 Mayıs 2014 tarihinde ALEV
Koordinatörü Gönül Hanım ile görüştüm. Bize yaptığı güven verici açıklamalardan sonra kızımı gözüm
arkada kalmadan gönderiyorum. Ayrıca kızımı ayrıcalıklı bir okulda okuttuğumu hissettirdiği ve güzel im-
kanlar sağladığı için Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ediyorum.

Durmuş Sedat Tılıç
(Elif Naz Tılıç’ın Velisi, Hz. A)

21. 06. 2014

Dört y›l önce  Atatürk Lisesine tarih ö¤retmeni olarak tayin oldu¤umu  ö¤rendi¤im gün,
bu okulun eski bir ö¤rencisi olan babam flöyle demiflti  “çok güzel bir okula gidiyorsun k›z›m,
çok köklü ve çok baflar›l› bir okuldur Atatürk Lisesi. Bu okulda çok de¤erli ö¤renciler okur ve
mezunlar› birbirini korur, sahiplenir. Çok mutluyum senin ad›na”. O zaman anlamam›flt›m
babam›n ne demek istedi¤ini. Okulda göreve bafllad›¤›m gün anlad›m, evet çok büyük muaz-
zam bir okuldu buras›. Zaman içinde okulumun (evet art›k benim de okulum olmufltu) 128

y›ll›k  heybetinin ard›nda, gücünü Atatürk ten ve bilgisinden alan ö¤retmenlerin ve idarecilerin oldu¤unu, baflar›l›
ö¤rencilerin oldu¤unu ama bir o kadar da ALEV in oldu¤unu ö¤rendim.

ALEV in okulumuz temsilcisi Gönül Han›mla ilk tan›flt›¤›mda, baflar›l› ö¤rencilere  yap›lan destekleri
ö¤rendi¤imde ‘’ne güzel” dedim kendi kendime bu okulda böyle bir vak›fla beraber olmak. Zaman  h›zla geçti,
y›llar ilerledi, baflar›lar artt›  ve baflar›ya verilen destekler de devam etti. Bu sene, yani   2013  -   2014  e¤itim
ö¤retim y›l›nda biz de arkadafllar›mla okulumuzun ad›n› daha fazla duyurmak  ve çocuklar›m›zla çal›flmalar yap-
mak istedik. O  s›ralarda Munesco konferanslar›na kat›lmaya karar verdik. Düzenli olarak çal›flmaya bafllad›k.
Kat›lmay› istedi¤imiz ilk etkinlik Bilkent Koleji’nin düzenleyece¤i etkinlikti. Kat›l›m  ücretliydi. Ama  biz ‹ng.
düzenlenen  bu konferansta , okulumuzun Ankara dan  kat›lan tek ,ülkemizden kat›lan ikinci devlet okulu olmas›
için ne gerekiyorsa yapmak istiyorduk. Maddiyat çocuklar›m›z› biraz zorlayacakt›. Sonra birden akl›m›za çal›flan›
ve baflar›y› destekleyen vakf›m›z geldi. MUNESCO Kulübümüzün baflkan› Ercan Emre’yi iki arkadafl›yla beraber
vakf›m›za Gönül Han›m'a yönlendirdik.. Biz konferansa onbir kifli (iki ö¤retmen ve dokuz ö¤renci) olarak kat›lmay›
planlam›flt›k ve aç›kças› vakf›m›zdan kendi ad›ma çok fazla destek beklemiyordum. Çünkü vakf›m›z mezun olan
ya da okumaya devam eden çok say›da ö¤rencimize destek veriyordu ve nihayetinde ba¤›fllarla ayaktayd›. Ancak
vakf›m›z büyük bir jest  yapt› bize. Hepimizin masraflar›n› hem de  tamam›n› karfl›lad›. Hem çocuklar›m çok sevin-
di hem de ben çok mutlu oldum. Art›k sorumlulu¤umuz daha da artm›flt›,ama kendimize güvenimiz tamd›; haz›rl›k
okuman›n getirdi¤i ‹ngilizce yeterlili¤imiz vard›, genel kültürümüz vard› ve arkam›zda kocaman bir Atatürk Lisesi
vard›. Konferansta çocuklar›m var gücüyle çal›flt›, ilk defa kat›lmam›za ra¤men dörtyüz kadar delegeyi geride
b›rakt›k ve en iyi delege ödüllerinden birini ald›k. Okulum ad›na ö¤rencilerim ad›na gururland›m. Sevincimizi
hemen idarecilerimizle ve vakf›m›zla paylaflt›k. Okulumuza döndükten sonra çocuklar›m›za  güvenip  onlar›
destekleyen vakf›m›z›n bir sürprizi vard›: Hepimiz için düzenlenen  yemekte çocuklar›m›z burs ile ödüllendirilmiflti. 

Munesco kulübümüz çal›flmalar›na devam etti. Her hafta çal›flmalar›m›z› sürdürdük. Derken Haziran ay›nda
Kad›köy Anadolu Lisesinin etkinlik düzenleyece¤ini ö¤rendik. Hevesle çal›flmalar›m›z› h›zland›rd›k ama maddiyat
yine düflündürücü idi. Kat›l›mc› say›m›z artm›flt›. Bu esnada vakf›m›z yine yard›ma kofltu. Kat›l›m ücretlerimizin
büyük  bir k›sm›n› karfl›lad›. Bugünlerde heyecan›m›z dorukta; okulumuzda ortak s›nav öncesi hem ö¤retmenler
için hem de ö¤rencilerimiz için koflturma, ‹stanbul için son birkaç hafta... Seneyi yine baflar›larla kapataca¤›m›za
eminim. Teflekkürler  ö¤retmen arkadafllar›m, teflekkürler  çocuklar›m ve tabi ki çok çok teflekkürler ALEV. ‹yi  ki
vars›n›z. ‹yi ki ben de bu kocaman ailenin bir parças›y›m.

Aysu Atay
Ankara Atatürk Lisesi  Tarih Ö¤retmeni
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Merhabalar,

Bilen arkadafllar vard›r, Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›’n›n üniversite s›nav›nda
kendi alan›nda ilk 100’e giren ö¤rencilere ‹ngiltere’de dil kursu sözü vard›r.

ALEV, 101. olmama ra¤men “Sen bizim için ilk 100 ö¤renciden birisin” diye-
rek bana da bu imkân› sa¤lad›. Bu üç haftal›k maceramda kursa gidece¤im
flehirden, kalaca¤›m yere varana kadar bütün kararlar› benim de istekleri-
mi dikkate alarak seçtiler. Benimle birlikte gelecek di¤er arkadafllar›m da
seneye gitmek istediklerini söyleyince tek bafl›ma gittim. Bu üç hafta için-
de ‹ngilizcenin sadece dilbilgisinden ibaret olmad›¤›n›, onu ayn› zaman-
da konuflmaya da yans›tman›n gereklili¤ini gördüm. Yeni hayatlar, farkl›
kültürler tan›d›m; olaylara farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›m. En önemlisi ise
konuflmam› çok gelifltirdim. Befl kelimelik cümlede üç kere “›››” diyenler
kulübünün üyesi de¤ilim art›k. Sadece ‹ngilizlerin de¤il pek çok farkl› co¤-

rafyadan insan›n aksanlar›na kulak dolgunlu¤u kazand›m, farkl› ülkelerden
her yafltan arkadafl edindim. S›n›f önünde sunum yapmaktan dahi huzursuz

olan ben, orada bir reklam filminde bile oynad›m. Hayat›m›n deneyimi olan
bu üç haftal›k e¤itimi bana sunan Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›’na ve benimle bi-

rebir ilgilenen Gönül Ertuna’ya çok teflekkür ederim.
Ertaç K›z›lca

Ankara Atatürk Lisesi 2013 Mezunu

22. 05. 2014
Okulumuz 11/N s›n›f›ndan Kerem Ertu¤rul Yay›k’›n babas›y›m. ALEV Vakf›n› o¤lum sayesin-

de tan›d›m. ALEV Vakf›n›n çal›flmalar›n› yaklafl›k üç y›ld›r f›rsat buldukça takip etmeye çal›fl›-
yorum. Yapt›¤› çal›flmalar›n gençlerimizin ilgileri ve yeteneklerini keflfetmede ve bu alanlarda
baflar›l› olmalar› için her konuda desteklerini esirgemeyen vakf›n çal›flmalar›n› gördükçe ben
de bir e¤itimci olarak çok mutlu oluyorum. Gençlerimize her konuda maddi ve manevi destek
verip yapt›klar› baflar›l› çal›flmalarda her zaman onlar› ödüllendiren ve cesaretlendiren ALEV’e,
baflta yönetim kurulu baflkan› Say›n Erol Üçer Bey’e, yönetim kurulu üyelerine, koordinatör
Gönül Ertuna’ya memur Özgür Seyhan‘a ve vakf›n kuruluflundan bugüne kadar maddi ve ma-
nevi desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teflekkürlerimi sunar›m. ‹yi ki vars›n›z.

Muhtar Yay›k
(Kerem Yay›k’›n Velisi, 11 N )

TEŞEKKÜRLER 
Bizlere Türkiye Gençler Su Ödülü

Proje Yarışması için verdiği destekler-
den dolayı Ankara Atatürk Lisesi
Müdürü Sayın Dursun Yeşiova’ya,
projeyi gerçekleştirmemizdeki destek
ve teşviklerinden dolayı, Ankara
Atatürk Lisesi Biyoloji Öğretmeni
Sayın Hülya Berat Atalay’a ve
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfına
(ALEV) maddi desteklerinden dolayı
teşekkür ederiz.

Umut ÖZÜNLÜ 
11 H

Görkem AKINCI
10 K

Berk ÖZKIZIKLI 
10 K



ATATÜRK LİSESİ’NDE BEŞ YIL
Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır. Okula

başladığımda duyduğum ilk cümle bu olmuş-
tu. Yazımın sonunda da bunun ne kadar doğru
olduğunu sizlere anlatmış olacağımı düşünü-
yorum.

Atatürk Lisesi’nde tam beş sene.  Çok uzun
gibi geliyor ama o kadar güzel ve hızlı geçti ki
bu süre, sanırım hayatımın en güzel beş sene-
siydi desem abartmış sayılmam. Ve izin verirse-
niz ilk günümden başlayarak tüm lise hayatımı anlatmak is-
terim.

Çoğu kişinin de bildiği üzere okulumuz çok disiplinliydi.
Hatırlıyorum da ilk gün o sıcak havada süveter ve ceket gi-
yip önümü tamamıyla kapatmıştım. Ne de olsa belli bir kor-
ku vardı üzerimde. Ama bu korku zamanla yerini tatlı bir sev-
giye bıraktı. Zamanla kendimi okulun bir parçası olarak gör-
meye başladım ve kendimi hazırlıkta masa tenisi oynarken
buldum. Kısa bir sürede kendimi geliştirip lise birincisi oldum
ve vakfımızın, beden hocamız Nurcan Aytan’ın da desteğiy-
le okul takımıyla beraber nice turnuvalara katıldım. Okulu-
muz o kadar sosyal bir okuldu ki zamanla kendimi başka bir
aktivitenin içinde buldum. 10. Sınıfta satranç takımına girdim
ve o sene okulumuz Ankara Birincisi oldu. Kuşkusuz vakfı-
mızın desteği bu başarıda çok büyüktü. Bunlar cidden çok
güzel faaliyetlerdi. Ama bunların yanında başka bir şey da-
ha vardı ki sanırım lise hayatımda yaşadığım güzelliklerde
en büyük pay onundu. Bahsettiğim şey müzik. 9. Sınıfta
edebiyat öğretmenimiz Ahmet Kahraman’ın bir konser dü-
zenlemek istediğini duymuştum. Ben de hemen katıldım. O
zamanlar bağlama çalıyordum. Daha sonra bu etkinliğe gi-
tar çalan iki sınıf arkadaşım Mutlu Çelik ve Aykut Bulut katıl-
dı. Sonra perküsyonda Ali Özkan bize destek verdi. Son ola-
rak da akordeon çalan sınıf arkadaşım Emre Sarıgedik ara-
mıza katıldı. İlk başlarda sıradan bir konser gibiydi ama as-
lında uzun sürecek ve belki de hiç bitmeyecek bir müzik gru-
bunun ve dostluğun başlangıcıydı. O sene daha sonra me-
zuniyet konserinde çalmamız istendi. Çok mutlu olmuştuk
buna. Ve ardından Alman –Türk işbirliği olan Pasch adlı bir
projede Almanca öğretmenimiz Esma Usta’nın da büyük
destekleriyle Ankara’daki en iyi grup seçilmiştik.  Bu esnada
vakfımız ve onun değerli sanat danışmanı Behçet Kargalık
ile yakından tanışma fırsatı bulduk. Onlar da bize o andan
itibaren her türlü desteği verdiler. Ve bu süreçte grubumuzun
ismi de  A.L.E.V. ( Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı) olarak belirlen-
miş oldu. 11. Sınıfa geldiğimizde ise artık çok gelişmiştik.
Zamanla herkesin bireysel olarak çaldığı enstrüman sayısı
artmıştı - ki şu an herkes en az 4 tane enstrüman çalabiliyor-
. Latin Amerika müziklerinden türkülere, Türkçe pop müzik-
ten yabancı pop müziğe kadar çok çeşitli parçalar çalabili-
yorduk.  O sene okulumuzda ise bir müzik yarışması düzen-
lendi ve Senden Başka adlı şarkıyla birinci olduk. Ardından
bir veda konseri yapalım dedik. Ne de olsa seneye 12. Sınıf-
ta olacaktık ve konser verme ihtimalimiz pek olmayacaktı.

Ve o konser o ana kadar ki en güzel konser olmuş-
tu. Üniversiteye geçince tekrar geleceğimizin sö-
zünü vererek okuldaki müzik hayatımıza son nok-
tayı koymuştuk. 2013’ün ekiminde ise tekrar oku-
lumuza gelerek sözümüzü tuttuk ve öncekini
aratmayacak güzellikte bir konser verdik.

Ama şimdi başka bir şeyden söz etmek isti-
yorum. Bütün bunların olmasını sağlayan etken-
den, yani ALEV vakfından. Fakat asıl değinmek

istediğim konu aslında bir kaç kişi. Bu değerli kişi-
lerden ilki vakfımızın kurucusu Erol Üçer. Kendisi bu vakfa
çok emek vermiş, onun yaptıklarıyla bir sürü insan belki de
hayatları boyunca hiç elde edemeyeceği fırsatlar kazanmış-
tır  ve bugün nice insan kendisine müteşekkirdir. Bir diğer
değerli insan Vakfımızın Koordinatörü Gönül Ertuna. Lisede
yaşadığım bir çok şeyi borçlu olduğum kişi. Onun katkılarıy-
la vakfımız okulumuza her konuda destek olmuş ve başarı-
ya ulaşmasını sağlamıştır. Ve tabi ki saygı değer hocam
Behçet Kargalık. Kendisi tam bir sanat adamıydı. Onunla
sohbet ederken ufku açılırdı insanın. Ve bize müzik anlamın-
da o kadar yardım etti ki bugün iyi şeyler ortaya koyabiliyor-
sak onun sayesinde olmuştur. .Sanırım hayatım boyunca
imreneceğim, saygı duyacağım ve unutmayacağım nadir ki-
şilerden birisi. Bugün eğer kendime özgüvenim arttıysa, bir
şeyleri başardıysam bu sebeplerden ötürü vakfımızın emeği
çoktur. Bunların haricinde çok güzel anılarımız da oldu. Ha-
tırlıyorum da Gönül Hanım bazen bize kızardı müzik çalışır-
ken, derslerden geri kalacağımızı düşündüğü için. Biz de
gizli gizli okulda keşfettiğimiz yeni yerlerde - benden duymuş
olmayın ama okulda ki çoğu yerin anahtarını elde etmiştik –
müzik çalışırdık. Ama tabi ki Gönül Hanımı mahcup etmedik.
Bugün hepimiz iyi yerlerde okuyoruz. Mutlu Çelik- Bilkent
Üniversitesi Makine Mühendisliği, Emre Sarıgedik-Bilkent
Üniversitesi Endüstri mühendisliği, Ali Özkan ODTÜ-Ulusla-
rarası İlişkiler-Aykut Bulut Gazi Üniversitesi Mimarlık ve ben
Gazi Üniversitesi Tıp (İng.) Fakültesi’nde okuyorum.

Son bir anımı da paylaşmak istiyorum. 11.sınıfta birinci
olduğumuzda bize Gönül Hanım’ın birincileri demişlerdi.
Haklılardı da. Bunu gurur duyarak söylüyorum ki bizler Gö-
nül Hanım’ın birincileriydik gerçekten de. 

Yazımı sonlandırmadan önce buradan başta Erol Üçer’e
Gönül Hanıma Behçet Kargalık’a ve tüm bu güzel şeylerde
emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki vak-
fımızın çalışanı Özgür Abimize de değinmeden geçemeye-
ceğim. Ne zaman bir sıkıntımız olsa, konuşmak istesek
onun yanına gelirdik ve O da bizi kendi çocuğuymuşçasına
severdi. 

Evet, anlatılacak daha çok şey var ama bunlar birkaç
sayfaya sığmaz. Tekrar ifade etmek gerekirse, şu an geriye
dönüp baktığımda çok güzel bir beş sene görüyorum ve söz-
lerimi başladığım gibi bitirmek istiyorum: Atatürk Liseli olmak
ayrıcalıktır.

Yunus Emre Bildik (2008-2013)
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ATATÜRK L‹SES‹ E⁄‹T‹M VAKFINA 
TEfiEKKÜR MEKTUBU
128 y›ld›r say›s›z cevheri iflleyip p›r›l p›r›l mücev-

herler olarak yurdumuza kazand›rm›fl, Ankara’dan
tüm memlekete ilim ›fl›¤› saçan, ö¤rencilerinin yüre¤i-
ne iflledi¤i Atatürk sevgisiyle yaln›z Türkiye’yi de¤il
tüm dünyay› bir ad›m daha ileriye götürecek gençleri
yetifltiren bu köklü ç›nar›n, Atatürk Lisesi’nin gölge-
sinde bu sene 4.y›l›m› geçiriyorum. Takvimden y›rt›-
lan her yapra¤›n beni üzücü sona, yuvadan uçma gü-
nüne yaklaflt›rd›¤›n› hüzünle fark etti¤im bu günleri
bir Atatürk Liseli olman›n omuzlar›ma yükledi¤i mis-
yonun bilincinde geçirmekten mutluluk duyuyorum
çünkü Atatürk Liseli olman›n herhangi bir lise ö¤ren-
cisi olman›n ötesinde bu okulun ad›n›n her telaffuz
ediliflinde Atam›z›n, “Tek bir fleye ihtiyac›m›z vard›r:
Çal›flkan olmak.” Sözünü duymak, bu sözün üstüme
yükledi¤i görevin sorumlulu¤unu bir Türk genci ola-
rak sars›lmaz bir cesaret ve damarlar›mdaki asil kan-
dan ald›¤›m kudretle üstlenmek demek oldu¤unu bili-
yorum.

Hayat denen durmaks›z›n ak›p giden bu nehirde
nice hazinenin yitip gitti¤ini görecek kadar yaflad›m,
bazen kendinizi en umutsuz hissetti¤iniz anda size
uzanan bir el arars›n›z, 3 y›l önce bu zamanlarda hiç
ummad›¤›m anda bana uzanan yard›m eli Say›n Erol
Üçer’in kurdu¤u ALEV kanal›yla uzanan Gönül Ho-
cam›n eliydi. Bana ihtiyac›m olan tek fleyi verdi bu el:
bir flans. Bu sonu gelmeyen yar›flta aniden önümde
parlayan bir umut ›fl›¤›… Beni yaz tatilinde ‹ngilte-
re’de dil okuluna göndermekle hayat›mda bir kelebek
etkisi yaratt›¤›n›n fark›nda m›d›r bilmiyorum ama o
gün oraya bir k›v›lc›m olarak giden Ozan’›n yerinde
bu gün yüre¤inde durmaks›z›n yanan ateflle, hayata
bambaflka bir pencereden bakan, büyük hedefleri
olan ve hayallerinin peflinden azimle koflan bir
Ozan’›n oldu¤unu söylemekten gurur duyuyorum. Bu
paha biçilmez hayat tecrübemin ard›ndan dünyay› ar-

t›k bambaflka bir pencereden izliyorum. fiundan befl
y›l önce etraf›mda neyin olup bitti¤inden habersiz
ak›nt›ya kap›lm›fl sürüklenirken, flu an üniversite e¤i-
timimi yurtd›fl›nda yapmay› hedefliyor, bu hayalin pe-
flinden emin ad›mlarla ve y›lmadan kofluyorum.

Bir ülkenin gelece¤ine yap›labilecek en büyük ya-
t›r›m, o ülkenin gelece¤i olan gençlere yap›lan yat›-
r›md›r. Bu okulda, özveriyle çal›flan okul idarecileri-
mizin, bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu ayd›nlatan de-
¤erli ö¤retmenlerimizin, baflta vak›f baflkan›m›z Say›n
Erol ÜÇER ve koordinatörümüz say›n Gönül ERTU-
NA’n›n ve Atatürk Lisesi’nin lay›k oldu¤u yere gelme-
sinde maddi manevi eme¤i geçen tüm ALEV camias›-
n›n bu memlekete yapt›¤› hizmeti hiçbir kelime anla-
tamaz.

Sözlerimi bitirirken, Atatürk Lisesi E¤itim Vak-
f›’n›n koruyucu kanatlar› alt›na ald›¤› ve her türlü
deste¤iyle engelleri aflmalar›nda yard›m ederek gele-
ce¤e güvenle bakmalar›n› sa¤lad›¤› yüzlerce gençten
biri olman›n verdi¤i sorumlulu¤u üstleniyor, ölçül-
mez bir minnet borcum olan bu insanlar›n bana olan
güvenine lay›k olaca¤›ma ve önümde açt›klar› bu yol-
da y›lmadan, azimle çal›flarak, baflar›ya ulaflt›¤›mda
flu an benim gibi, elinde akl›ndan ve azminden baflka
hiçbir fleyi olmayan gençlere bana uzat›lan yard›m
elini uzataca¤›ma söz veriyorum.  

Teflekkürler Atatürk Lisesi, teflekkürler Atatürk Li-
sesi E¤itim Vakf›

Ozan Gökdemir, 11 B

MEKTUPLAR

OKULUM

2012-2013 yılında liseden
mezun olduktan sonra A.Ü Diş
Hekimliği Fakültesine kayıt ol-
dum ve İngilizce hazırlık sına-
vında fakülte birincisi olarak
1.sınıfa kayıt oldum.

Lisemle ilgili sevdiğim ilk
şey hazırlık okurken bizi ayrı bir

binaya koymaları olmuştu. İkinci şeyse okulumu-
zun vakfı. ALEV öğrencilerine elinden gelen tüm
imkânları sunan bir vakıf. Bende bunlardan fayda-
lanabilen şanslı bir insandım. İngiltere’ye gideceği-
mi öğrendiğimde yaşadığım sevinci asla unutmaya-

cağım. Orada geçirdiğim zamanı da. Hayatım en
güzel ayıydı diyebilirim. Benim sadece dil öğrenme-
me katkı sağlamadı. Özgüvenimi geliştirdi, hayalle-
rimin büyümesini sağladı. İnsanın önüne her türlü
imkânın çıkabileceğini gösterdi. 

Lisede okurken okulun imkânlarından hep fay-
dalanmıştım. Şimdide faydalanıyorum. ALEV’den
burs alıyorum. Çoğu arkadaşımda alıyor. Hepimizi
oldukça rahatlattığını biliyorum. Bize bu imkânla-
rı sağlayan okuluma, Vakıf Başkanımız Erol Üçer’e
ve vakıf çalışanlarına çok çok teşekkür ederim.

Saygılarımla 

Sinem Ecevit
A.Ü. Diş Hekimliği Fak.
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Furkan’ım Antalya’ya varmış. Rusya'nın düzenlediği matematik turnuvasında ikinci sınavdalar.

Umarım bütün çocuklarımız başarılı olur ama her şeyden önce ALEV’e (ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM
VAKFI) sonsuz teşekkürler. Çocuklarımızın uçak biletlerini yine ALEV karşıladı. Ama bundan da
önemlisi, çocuklarımıza manevi olarak en büyük desteği vermiş olmalarıdır. Teşekkürler ALEV
üyeleri.. ve GÖNÜL ERTUNA hocam. Emeğinize yüreğinize sağlık...

Seçil Eroğlu
(Furkan Bahçeli’nin Velisi)

10.03.2014

Ankara Atatürk Lisesi Vakf› Baflkanl›¤›na,

Haz›rl› E s›n›f›nda okuyan 1123 numaral› k›z›m Güzide SAYGILI, Vakf›n›zca organizasyonu sa¤-
lanan ‹ngiltere yaz okuluna kat›l›m sa¤layacak olup, böyle bir çal›flmayla ö¤rencilerinizin kendilerini
gelifltirmelerine imkân sa¤lam›fl olman›zdan ve katk›lar›n›zdan dolay› teflekkür ederim.

Gülhan Sayg›l›

(Güzide Sayg›l›’n›n Velisi HZ E)

25.02.2014
Munesco’daki ilk zafer

heyecanı yenmektir. Bu zafe-
rin ilk meyvesiyse yabancı dil
konuşma zorunluluğu olan
bu konferanslarda kelime
unutma, basit gramer ha-
taları yapma gibi heyecan
kaynakları hataların tekra-

rını önlemek olur. Biz bu heye-
canı çok kolay yendik çünkü hazırlık sınıfına sahip
olan bir okula mensup olmak bize Munesco’da çok
büyük avantaj sağlamıştı.

Diplomasinin küçük detaylarla başarıya ulaştığı-
na olan inancım kendini katladı. Çünkü Munesco bi-
ze zaman kısıtlığında ne yapılırsa söz hakkı kazanı-
lır, hangi durumlarda maddenin değişimi ya da ipta-

line dair önerge verilir, lobi nasıl yapılır gibi cevabı ki-
taplarda bulunmayan küçük diplomasi oyunlarını da
öğretti.

İlk defa katıldığım Munesco toplantıları benim
için çok büyük bir anı ve tecrübe kaynağıydı. Arka-
daşlarımızın, öğretmenlerimizin ve özellikle ALEV
vakfımızın desteğiyle katıldığım bu konferanslarda
yeni arkadaşlıklar kurdum ve daha önce tatmadığım
zevkleri yaşadım. Bu konuda bizden desteğini esirge-
meyen herkese teşekkür ediyorum.

Bu tarz bir fırsatınız olursa kesinlikle ikinci kez dü-
şünmeden katılacağım bir konferans olan Munesco
bende ve arkadaşlarımda çok iyi izlenimler bıraktı.
Kesinlikle diğer arkadaşlarımıza ise özendirici bir kon-
feranstı. Umarım tekrar tekrar bu konferanslara katı-
lırız.

Alper Durukan, 10 L

15.03.2014

2014 yılında gerçekleşti-
rilen 10. Uluslararası Mo-
del Birleşmiş Milletler Eği-
timsel Bilim ve Kültür kon-
feransına katıldık. Bu ulus-
lararası platform Bil-
kent’in Batı Kampüsünde
Bilkent Laboratuarı ve

Uluslararası okulunda ger-
çekleşti. Ben ve arkadaşlarım bu konferansa katıl-
maktan öncelikle büyük bir onur ve şeref duyduk.
Bu konferansa katılmamızı sağlayan Gönül Hanım
ve ALEV vakfına sonsuz minnettarlıklarımızı be-
lirtmek isterim. Bu konferans belki katılan tüm eki-

bimiz için büyük önem teşkil ediyordu fakat benim
için inanılmaz bir tecrübeydi. Bu konferansa katıl-
mak herkesin tecrübe etmesi gereken bir deneyimdi.
Bu katılımımızda bizi hem maddi hem manevi des-
tekleriyle yalnız bırakmayan, bizimle tüm o konfe-
ransın zorluklarına katlanan, gece yarılarına kadar
bizi yalnız bırakmayıp yanımızda duran, bu mace-
rada sonsuz destekleriyle bizim hem öğretmenimiz
hem de annemiz olan Aysu ATAY ve Cemile Nursel
YILMAZ hocalarıma çok teşekkür edip iyiki varsı-
nız hocam demek istiyorum. Sizlerin desteğiyle ken-
dimize olan güvenimiz bizi orada daha da öne çı-
kardı. Okulumuzu daha layıkıyla temsil edebildik.

Berkay Aslandoğan, 10 L
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Bizim hikâyemiz 2013 y›l›n›n Aral›k ay›nda bafllad›. Bana Model United Nations fikrini veren
kifli önceden ö¤retmenim sonradan arkadafl›m olan Ravel Holland’d›r. Kendisi görüfllerine çok
önem verdi¤im biridir. Bana bu projenin çok katk›da bulunaca¤›n› söyledi¤inde hiç düflünmeden
“Neden olmas›n ki” dedim kendime. Yan›ma 3 arkadafl›m› da alarak 2013 Aral›k ay›nda AAL-
MUN Kulübünü kurdum. Ocak ay›nda ise kulübümüz resmiyet kazand›. S›n›flara duyuru yapt›¤›-
m›zda yeterli talep olaca¤›ndan flüphe ediyorduk, cidden bir fleyler yapabilece¤imizden de.

Bir gün Berkay program takviminde bize Bilkent BLIS’te MUNESCO’14 konferans›n›n ola-
ca¤›n› söyledi. Bu bizim arad›¤›m›z f›rsatt›. Gün geldi ALEV’in kap›s›n› çald›k ve bize gereken

finansman› hiç çekinmeden sa¤lad›lar. Haftalar boyunca kendi aram›zda çal›flmalar yapt›k. Gidifl günü geldi¤inde
kendimizden emin, arkam›zda ALEV, Ankara Atatürk Lisesi olarak konferansa gittik. 

Bu hem AAL’nin hem de bizim ilk konferans›m›zd›. Bu similasyonda ö¤retilenin sadece diplomasinin nas›l yürü-
dü¤ü olmad›¤› aflikar. Temsil etti¤im ülke her ne olursa olsun, orada o ülkenin haklar› için, milleti için mücadele ettim.
Bunun benim gibi birine getirisi ise flu oldu: fiartlar ne olursa olsun, u¤runa savafl›lmas› gereken fleyler daima vard›r.
Önemli olan insan›n içindeki mücadele ›fl›¤›n› kaybetmemifl olmas›d›r. Biz, Atatürk Liseliler için hayallerimizin hedef-
lerimiz olmas› gerekti¤i bilincini asla kaybetmememizdir. ‹stedi¤imize gidip ulaflmam›zd›r.

Arkadafllar›m zaten bahsetti¤i için konferans hakk›nda bu kadar bilginin yeterli olaca¤›n› düflünüyorum. AALMUN
Külübü 2014 y›l›n›n bafl›nda Cemile YILMAZ ve Aysu ATAY hocalar›m›z›n önderli¤inde taraf›m›zdan kurulmufl olup
önümüzdeki nice y›llar boyunca Ankara Atatürk Lisesi’nin gururu olmaya devam edecektir. MUN gelene¤ini bafllatan
biz olsak da, onu devam ettirecek olanlar alt s›n›flardaki arkadafllar›m›zd›r.

Kat›l›mc›lar›n yabanc› dillerinin ve giriflimciliklerinin iyi olmas› beklenir. Haz›rl›k S›n›flar›, san›r›m mesaj› ald›n›z.
Ankara Atatürk Lisesi MUN olarak ç›tam›z› yüksek tutuyoruz dolay›s›yla giden delegasyonun da özelliklerine dikkat
ediyoruz. Yeni kat›l›mc›lara daima kap›m›z aç›kt›r.

Ercan Emre Çelik, 10 L

28.02.2014

MUNESCO, bir şeyler yapa-
bileceğimize inanan insanlar
ve bir çift kocaman yürekle çı-
kılan bu yoldaki ilk adımımız-
dı. Öncelikle biz kimiz? Biz;
dokuz farklı insan, dokuz
farklı düşünce, dokuz farklı

kalp ve ortak bir amaç etrafın-
da birleşen dokuz cesur öğrenciyiz ama sadece bu ka-
dar da değil; bize bizden daha çok inanan öğretmenle-
rimizle ve ALEV’in bütün desteğiyle Ankara Atatürk Lise-
si’yiz. 

İlk gün sosyalleşmenin size ne kadar fayda sağlaya-
cağını tahmin edemezsiniz. Farklı illerden, kültürlerden,
ülkelerden gelen farklı okulların ve yüzlerce öğrencinin
bir arada bulunduğu o yerde unutulmaz anlar ve arka-
daşlıklar edinebilirsiniz. Çünkü orada herkes eşit, herkes
sizlerden ya birkaç büyük ya birkaç yaş yaş küçük ya da
yaşıtınız. Yani kimsenin birbirinden üstün olmadığı bir
ortam. Tabi ki resmi dil İngilizce ve hatırlamalıyız ki
dünya insanı olabilmek için İngilizceyi en iyi şekilde bil-
mek gerekiyor. 

Bu arada diplomasiyle tanıştığımız bu çalışmada öğ-
rendim ki diplomaside kesin yargılar yoktur. Her an ki-
min dost kimin düşman olacağı belli olmaz ve bir baş-

ka planınız olmadan asla bir adım atmayın. Kendimden
biliyorum ki bunların önemi hata yapıldıkça anlaşılıyor.

Münazaralar başladığı zaman yani düşünceler ifade
edilmeye başlandığı süreçte anlıyorsunuz ki bir sorunu
bir bakış açısından ele almak kadar yanlışı yok. Burada
kastettiğim objektif olmak değil, at gözlükleriyle olaya
bakmamak. Çünkü orada farklı kültürlerden insanlarla
tanıştığınız anlıyorsunuz ki at gözlükleriyle ele alınan
bir olay sizin dünyanızı, düşüncelerinizi ve yapmak iste-
diklerini kısıtlıyor. Bir savaşta kazananlar, kaybedenler
ve olayla ilişkisi olmayanlar var. Biz hep hangi taraftay-
sak onu ele alırken MUNESCO’ya hazırlandığım süreçte
öğrendim ki bir şeyler başarabileceğine inanıyorsan ve
yapmak istiyorsan hangi tarafta olduğun değil nasıl dü-
şünebildiğin önemli. “Sen kimsin?” sorusuna ben dün-
ya insanıyım demek önemli.

Son olarak kendimi fark etmemi sağlayan bu çalış-
madan çıkardığım dersler hayatıma yön verirken yar-
dımcı olacak. Sahip olduğumuz arkadaşlarımızın, öğ-
retmenlerimizin ve nice önemli kişilerin bize güveni, bu
başarının kapısını araladı ve onların bize duydukları
inançla MUNESCO’da Ankara Atatürk Lisesi’ni gururla
temsil ettik.

Bir kez daha teşekkürler Ankara Atatürk Lisesi teşek-
kürler ALEV 

Hayriye Aköz 9 D  
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Posta Ankara, 24 Ocak 2014
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Hurriyet gazetesi, 18.04.2014
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Milliyet, 14 Mayıs 2014



Milliyet Ankara, 30 Kasım 2013

Milliyet Ankara, 30 Kasım 2013
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