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ve baflar›l› olmas› gereken Mustafa Kemal odur!”
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Sevgili Atatürk Liseliler, değerli okurlarımız,
ALEV dergisinin 34. sayısıyla yine bir
aradayız.

Bu yıl, ülkemizin en köklü eğitim kurumları
arasında yer alan Okulumuzun 130,
Vakfımızın ise 30. yılını idrak etmenin
mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.
Bu ayrıcalıklı okulun birer üyesi olmaktan
hepimiz gurur duyuyoruz. Kurulduğu ilk
günden itibaren Ankara Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı, en büyük yatırımını “insana”,
dolayısıyla “eğitime” yapmaktadır.
Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için
tüm çalışanlarıyla okulumuzu, her zaman
yüksek başarıya ulaştırmanın gayreti içinde
olduk. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan,
elbirliğiyle gücümüze güç katarak, yarınlara
umutla bakarak gençlerimizi en iyi şekilde
yetiştireceğiz.

Okulumuz, halen Ankara’nın hazırlık
sınıfıyla birlikte toplamda 5 yıl eğitim veren
tek eğitim kurumudur. Hazırlık sınıflarında
İngilizce temel yabancı dil olmak üzere
Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve
Çince ikinci yabancı dil olarak
verilmektedir. Bu nedenle ana
amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin
yabancı dilleri, günümüz dünyasının
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaçla her
yıl temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık
70 öğrencimizi hazırlık sınıfında
öğrendikleri İngilizceyi pekiştirmeleri
amacıyla İngiltere’ye, dil okullarına
gönderiyoruz. Bu yıl da geleneğimizi
bozmadık ve toplam 65 öğrencimizi yaz
döneminde İngiltere’ye uğurlayacağız.
Vakfımız her geçen yıl daha fazla
öğrencimizi bu imkândan yararlandırmak
için yoğun çaba harcamakta, özellikle
maddi durumu yeterli olmayan başarılı
öğrencilerimizi bu konuda desteklemektedir. 

“ Ülkemizin en köklü e¤itim kurumlar›

aras›nda yer alan Okulumuzun 130,

Vakf›m›z›n ise 30. y›l›n› idrak

etmenin mutlulu¤unu ve hakl›

gururunu yafl›yoruz. Bu ayr›cal›kl›

okulun birer üyesi olmaktan hepimiz

gurur duyuyoruz. Kuruldu¤u ilk

günden itibaren Ankara Atatürk

Lisesi E¤itim Vakf› en büyük

yat›r›m›n› “insana” dolay›s›yla

“e¤itime” yapmaktad›r.”

BaşyazıBaşyazı



2 ALEV 2016 / 34

Ayrıca her yıl okulumuzu en yüksek puanla
ilk sırada tercih ederek kesin kayıt yaptıran
ilk 10 öğrencimizin İngiltere’deki dil
eğitimine ait tüm masrafları da vakfımız
tarafından karşılanmaktadır. Yurt dışıyla
ilgili desteklerimiz sadece İngiltere’yle sınırlı
kalmamakta, diğer dillerle ilgili projelerde
de vakfımız desteğini sürdürmektedir.

Okulumuzun en önemli öğrenci
kulüplerinden olan MUN (Model of United
Nations) kulübünde yer alan
öğrencilerimize gerek yurt içi gerek yurt dışı
MUN konferansları kapsamında destek
vermekteyiz. Öğrencilerimiz, birçok
üniversite ve lise öğrencisini geride
bırakarak bu konferanslarda üstün başarılar
kazanmış ve aldıkları bu destekleri sonuna
kadar hak etmişlerdir.

Yurt dışı eğitim programlarından bir diğeri
Uluslararası Pekin Eğitim Kampı’dır. Çince
eğitim alan 20 öğrencimiz her yıl bu kampa
katılmakta, dünyanın birçok ülkesinden
gelen öğrencilerle tanışmakta, Çince ve
İngilizcelerini geliştirmektedirler. Ayrıca
kültürümüzü dünyaya tanıtmak yoluyla
birer kültür elçisi olarak vazifelerini yerine
getirmektedirler. 

Okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve
vakfımız, öğrencilerimizin en az iki yabancı
dili öğrenmiş olarak mezun olabilmeleri
için birçok ortak çalışma yürütmektedir. Bu
çalışmaların en güzel örneği, her yıl
düzenlediğimiz ve iki hafta süren yabancı
dil kurslarıdır. Her yıl haziran ayında

düzenlenen, yabancı hocalar marifetiyle
yürütülen ve tüm giderleri vakfımızca
karşılanan yaz dil kursları, öğrencilerimizin
konuşma becerilerini geliştirmeleri için
gerçekleştirilen en önemli eğitim
faaliyetlerimizden biridir.

Vakıf olarak üzerinde önemle durduğumuz
konulardan biri de öğrencilerimizin YGS ve
LYS’yi başarıyla geçip nitelikli üniversiteleri
kazanmalarıdır. Gençlerimizin en iyi
üniversiteleri kazanmaları ve o
üniversitelerden üstün dereceyle mezun
olup hayata atılmaları, bizim için ayrı bir
gurur kaynağıdır. 

Bu nedenle öğrencilerimize lise hayatları
boyunca sağladığımız burs desteğini;
üniversite, yüksek lisans ve doktora
eğitimlerinde de devam ettirmekteyiz. Her
biri geleceğimizi aydınlatacak birer ışık olan
gençlerimize vereceğimiz her destek, onlara
yapacağımız her yatırım, ülkemizi daha
güzel yarınlara taşıyacaktır. Bizler, Atatürk
Liseliler, ülkemizin dünü, bugünü ve
yarınıyız. Daha çok çalışmalıyız, daha çok
üretmeliyiz, öğrencilerimizi daha çok
desteklemeliyiz. 

Okulumuzun son sınıfında okuyan ve
üniversite sınavlarına hazırlanan
öğrencilerimiz için vakfımız, 2015-2016
eğitim-öğretim yılından itibaren okul
yönetimimizle işbirliği içinde yeni bir
uygulama başlatmıştır. Bu uygulama ile
öğrencilerimizin üniversite sınavlarına
sistemli, planlı ve verimli bir şekilde

“Her biri gelece¤imizi ayd›nlatacak birer ›fl›k olan gençlerimize

verece¤imiz her destek, onlara yapaca¤›m›z her yat›r›m, ülkemizi

daha güzel yar›nlara tafl›yacakt›r. Gençlerimizin en iyi

üniversiteleri kazanmalar› ve o üniversitelerden üstün dereceyle

mezun olup hayata at›lmalar›, bizim için ayr› bir gurur kayna¤›d›r.”
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hazırlanmaları için okul ders saatleri dışında
ve hafta sonu tüm derslerine takviye
niteliğinde kurslar düzenleyip üniversite
sınavlarından daha başarılı bir şekilde
çıkmaları amaçlanmıştır.

Başlatılan bu proje ile ülkemizde bir ilki
gerçekleştirmenin gururu ve onurunu
sizlerle paylaşmanın mutluluğunu
yaşıyorum. Düzenlenen kursların giderlerini
karşılamak için vakfımız, tüm olanaklarını
seferber etmekte, okulumuzun
mezunlarının da desteklerini beklemektedir.
Okul başarısının sürekliliğini sağlamak
adına bu proje büyük önem arz etmektedir.
Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın
gencimizin katıldığı 2015-2016 YGS’de ilk
1000’de 6, LYS’de ilk 1000’de 26
öğrencimizin olması da gösteriyor ki
bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm
çalışmaları başarıyla yerine getiren vakfımız,
okul yönetimimizle birlikte böylesine
önemli bir projeyi de başarıya
kavuşturmuştur. Vakfımızın temel
hedeflerinden biri de öğrencilerimizin ders
saatleri dışında sosyal, kültürel, sanatsal,
sportif alanlarda da başarılı sonuçlar elde
etmeleridir. Bu nedenle vakıf olarak
öğrencilerimizin kişisel, ruhsal ve bedensel
gelişimlerinin sağlıklı nesiller yetiştirmek
adına ne denli önemli olduğunun
bilincindeyiz. Öğrencilerimizin bu alanlarda
elde ettikleri başarıları görmek, bizleri
gururlandırıyor; azmimizi daha da artırıyor. 

Değerli mezun arkadaşlarım ve sevgili
dostlarım, okulumuzda gerçekleştirdiğimiz

faaliyetlerde sizlerin de katkısı çok
büyüktür. Her bir mezunumuzun sağladığı
katkı, her bir öğrencimize aydınlık gelecek
olarak yansımaktadır. Bu katkıyı sağlayan ve
verdikleri burslarla öğrencilerimizi
destekleyen tüm mezunlarımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Vakfımız sizlerin
destekleriyle büyüyecek, daha çok öğrenciye
ulaşacaktır. Bu nedenle desteklerin ve
katkıların daha çok artacağına; bir zamanlar
kendileri de aynı sıralarda okuyan
mezunlarımızın, bu konuya hassasiyetle
yaklaşacaklarına gönülden inanıyorum.

Sevgili Gençler!

Unutmayınız ki sizler, Ankara Atatürk
Lisesi’nde hazırlık eğitimi alarak yabancı
dilleri öğrenen, Atatürk Liseli olmanın
ayrıcalığını ve gururunu taşıyan, en iyi
üniversiteleri hedefleyen gençlersiniz.
Biliyoruz ki en iyi üniversiteleri kazanacak,
mezun olacak, ülkemizin en yüksek
kademelerinde yer alacaksınız.

Sizlerin ülkemiz adına yararlı işler
yapacağınıza inanıyor, sizleri destekliyor,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

EROL ÜÇER

“De¤erli mezun arkadafllar›m ve sevgili dostlar›m, okulumuzda

gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetlerde sizlerin de katk›s› çok büyüktür. Her bir

mezunumuzun sa¤lad›¤› katk›, her bir ö¤rencimize ayd›nl›k gelecek olarak

yans›maktad›r. Bu katk›y› sa¤layan ve verdikleri burslarla ö¤rencilerimizi

destekleyen tüm mezunlar›m›za sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum.”
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Vakfımızın 30. Genel Kurul Toplantısı,
30 Mart 2016 Çarşamba günü yapıldı.
2015 yılı bilanço, gelir tablosu, kesin
bütçe ve tahmini bütçenin okunması ve
yönetim kurulu kararlarının genel
kurulca onaylanmasından sonra yapılan
seçimlerde, yönetim kurulu ve denetim
kurulu belirlendi.

Genel Kurul toplantımıza katılan Okul
Müdürü Bayram Akyüz, vakfımızın
şimdiye kadar okulumuz için yaptığı
çalışmalardan dolayı müteşekkir
olduğunu belirterek okulumuzun böyle
bir vakfa sahip olduğu için gerçekten çok
ayrıcalıklı olduğunu söyledi. Özellikle
son dönemde dershanelerin kapanması
nedeniyle, Okul Müdürlüğü ve Vakıf
işbirliği ile düzenlenen üniversiteye
hazırlık kursunun başlatılmasıyla çok
önemli bir adım atıldığını, bu sayede
öğrencilerimizin bu çok zorlu yarışta, ön
sıralarda yer alarak büyük başarılara
imza attığını belirtti. Bu projedeki maddi
manevi desteklerinden dolayı Vakfımız
adına Başkanımız Sayın Erol Üçer’e
teşekkür belgesi verdi.

Vakf›m›z, Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›n› Yapt›

2016 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

2016 YILI DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şükrü Solakoğlu - Ferhat Selamoğlu - Ergün Aktay
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2015 y›l›nda; 

471.375,00.-TL ba¤›fl geliri, 
315.093,00.-TL kira geliri, 
19.937,12.-TL faiz ve menkul k›ymet sat›fl geliri, 

Toplam 806.405,12-TL gelir elde edilmifltir. 

Buna mukabil 985.642,78.-TL harcanm›flt›r.  Harcama kalemlerimize k›saca temas edersek;

285.652,90.-TL ‹htiyaçl› ö¤rencilere ait giderler (burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.) 
9.612,47.-TL okul bak›m onar›m giderleri, 

281.554,79.-TL personel giderleri, 
21.830,00.-TL bas›m yay›n giderleri, 

355.991,58.-TL E¤itim-ö¤retim ve ‹ngiltere’ye dil okuluna giden ö¤rencilere ait giderler 
3.646,71.-TL sportif ve sanatsal giderler, 
4.569,44.-TL okul temizlik giderleri, 
1.843,35.-TL di¤er çeflitli giderler,
1.825,50.-TL ulafl›m giderleri  

19.116,04.-TL yönetim ve idame giderleri, 
(mali müflavirlik, emlak vergileri ve di¤er çeflitli giderler) 

2015-2016 Eylül ayları arasında karşılıksız
verdiğimiz burs miktarları lise öğrencilerine
aylık 100,00.-TL ve üniversite öğrencilerine
aylık 200,00.-TL olarak belirlenmiştir. 

2015-2016 öğrenim yılında da burs ve öğle
yemeği talepleri artarak devam etmektedir.
Bu nedenle sizlerin ve hayırseverlerin
katkılarını bekliyoruz.

Bu yıl dershanelerin kapanması nedeniyle
Okul Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak
öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık
çalışmalarına destek olmak için okulda,
üniversiteye hazırlık dersleri vermek üzere her
branştan öğretmen istihdam edilmiş ve
öğrencilere, ücretsiz üniversite hazırlık dersleri
verilmiştir.

2015 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi,
65 başarılı hazırlık sınıfı öğrencisi 3 hafta
müddetle İngiltere’ye yabancı dil eğitimine

gönderilmiştir. Bu öğrencilerin 39’u  Vakfın
desteğiyle, 26’sı kendi imkanlaryla bizim
organizasyonumuza katılarak İngiltere’ye
gitmişlerdir. Ayrıca, hazırlık sınıfında yoğun bir
İngilizce eğitimi alan öğrencilerimizin yabancı
dil pratiklerini artırabilmeleri için, masrafları
vakfımız tarafından karşılanarak her yaz
tatilinde olduğu gibi, 8 yabancı uyruklu
öğretmen eşliğinde İngilizce konuşma kursları
düzenlenmiştir. 

Türkiye’de sadece 10 Anadolu Lisesi’nde,
Ankara’da da sadece okulumuzda, İngilizce
hazırlık + dört yıl lise eğitimi verilmektedir.
Hazırlık sınıfı uygulaması, düzenlediğimiz
kurslar ve İngiltere’de eğitim imkanları
tanınması sonucunda mezun öğrencilerimizin,
üniversite dil barajını aşabildikleri ve ayrıca
yüksek puanlar alacak ölçüde başarılı oldukları
görülmektedir. Lisemiz, en tercih edilen
üniversitelere öğrenci yerleştirmede Ankara’da

Ankara Atatürk Lisesi Eπitim Vakf›
Yönetim Kurulu’nun 2015 Y›l› Faaliyet Raporu
Her yıl sunduğumuz faaliyet raporlarımızda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı özetlerken,
Vakfımızın amaçları doğrultusunda eğitime ve okulumuza yararlı hizmetler verdiğimizi 
belirtmekten mutluluk duyuyoruz. 
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Erol ÜÇER Yahya ZABUNOĞLU Emre DİKER
BAŞKAN BAŞKAN YARD. BAŞKAN YRD.

Şahin GÜRÜN Metin ÖZDEMİR Cemal TALUĞ
G. SEKRETER ÜYE ÜYE

Ergun BAL Abdurrahman KESKİNKILIÇ Fethi GENÇ
ÜYE ÜYE ÜYE

en başarılı okullar arasındadır. Örnek olarak
Lisemiz, dünyanın en iyi 100 üniversitesi
sıralamasına giren ODTÜ’ye son 5 yıl
içerisinde 400’e yakın, Tıp Fakülteleri’ne de
210 öğrenci vermiştir.

2013 yılı Aralık  ayında  kurulan MUN (Model
United Nations - Model Birleşmiş Milletler)
Kulübümüz, vakfımızın desteği ile 2014
yılında resmi  olarak Mun Konferansları’na
katılmaya başlamış ve katıldığı her
konferanstan ödülle dönmüştür. Tamamı
İngilizce gerçekleşen ve hem genel kültür,
hem de tarih bilgisi gerektiren bu
konferanslarda delege olarak görev alan
öğrencilerimiz, okulumuzu ve ülkemizi başarı
ile temsil etmektedirler. Bu yıl, mart ayında,
Çek Cumhuriyeti’nde Prag’da  ve mayıs
ayında Fransa‘da Nice’de katıldığımız
konferanslardan, ödülle dönen tek Türk okulu
olduk.  

Okulumuzun spor takımları, katıldıkları sportif
faaliyetlerde dikkat çekici başarılar elde
etmektedirler. Öğrencilerimiz, vakfımızın
sağladığı antrenör desteği ile değişik sportif
yarışmalarda yüksek dereceler almaktadır.

Vakfımız, yine büyük ve özverili bir çalışmanın
sonucu lisemiz mezunlarının mevcut arşiv
kütüklerinin bilgisayar ortamamına
aktarılması, bir program dâhilinde verilere
ulaşılması, sabit disklere kayıt edilmesi
çalışmalarını tamamlamıştır. Bu programla
mezunlarımızın bilgilerine kolay ve hızlı bir
biçimde ulaşılmaktadır. Mezun olan
öğrencilerin sayısı düşünüldüğünde uzun
soluklu ve yorucu bir iş olan bu çalışmada
lisemiz, bir kez daha emsallerine öncülük
etmiştir.

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, bu yıl
kuruluşunun 30. yılını kutlamaktadır. 

Vakfımız otuz yıl içerisinde bağışçılarımızın
vermiş olduğu gayrimenkuller ve nakdi
bağışlarla pek çok hizmetlerde bulunmuştur.
Vakfımıza başta başkanımız Erol Üçer olmak
üzere Adnan Üçer, Canan Üçer, Burhanettin
Balkanoğlu, Özden Tunçata ve Ayduk Koray,
gayrimenkul bağışında bulunmuşlardır.
Bağışlanan gayrimenkuller zaman içerisinde
satılmış ve elde edilen gelirle vakfımıza kira
geliri getirici 3 adet büyük dükkan alınmıştır.
Dükkanların alımında büyük miktarlarda nakdi
bağış yapan bağışçılarımızın da katkıları
büyüktür. Vakfımızca, geçen 30 yıl içerisinde
az veya çok bağışlarıyla destek olan tüm
bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Vakfımız, yapılan bağışlar ve
gayrimenkullerden elde edilen gelirlerle
bugüne kadar üç binin üzerinde öğrenciye
burs vermiştir. 

Okulumuzda yıllar içerisinde onarılması
gereken yerlerin onarımı, yenilenmesi gerekli
birim ya da araç gerecin tedariki
gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerimize sadece burs vermekle
yetinmeyip onların sosyal yönlerini de
desteklemekteyiz. Sanat, spor, kültürel
etkinlikler, satranç, yurtdışında dil eğitimi
konularında da öğrencilerimize her türlü
maddi manevi desteği sağlıyoruz. 

2015 yılında vakfımızın bahsettiğimiz işleri
yapabilmek için harcadığı miktar
1.000.000,00.-TL’yi bulmuştur. Bu yıl 250
öğrenciye burs vermekteyiz. Bahsettiğimiz
gibi bu işler bağışçılarımızın değerli katkılarıyla
olmaktadır. 

Güveniniz, katkınız, ilginizle, hayırsever kişi
ve kuruluşların desteğiyle daha da  büyük
işler yapacağımız inancındayız.

Saygılarımızla … 
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Vakf›m›za Baπ›flta Bulunanlar
Vakf›m›za Ba¤›flta Bulunanlar
Erol ÜÇER 100 Üniversite
Ayd›n DEM‹RAY 15 Lise+15 Ünv.
Ömer Ifl›k DEM‹RAY 15 Lise+15 Ünv.
Zeki KÖSE 4 Ünv.+2 Lise
Mehmet Nazif GÜNAL 20 lise
Emre D‹KER 10 Lise
Turgay A⁄RALI 10 Lise
Özden TUNÇATA 5 Lise
Arzu TUNÇATA TARIMCILAR 5 Lise
Y›ld›ray PAKÖZ 5 Lise
Erol ÖZMAN 4 Lise
Ercan DAVUDO⁄LU 4 Lise
Fazl› CAN 4 Lise
Nigar SÖZENER 2 Üniversite
Rafet-Yurdagül ÖZBAYRAM 3 Lise
Ercüment TÜRKTAN 3 Lise
Halil Ayhan SER‹M   3 Lise
Melahat GÜLTAN 1 Lise+1 Ünv.
Hatay SAVAfiÇI 1 Üniversite
fiermin SAVAfiÇI 1 Üniversite
Nam›k Kemal BAfiTÜRK 1 Üniversite
Canan ÇAMLIBEL 2 Lise
Bülent B‹NGÖL 2 Lise
Yüksel ÖZKAYNAK 2 Lise
Fethi GENÇ 2 Lise
Fatma TUNÇER 2 Lise
Ufuk-Y›lmaz SARAÇO⁄LU 1 Lise
Nazire PEKER 1 Lise
‹dil Peker 1 Lise
Ça¤an ALPAS 1 Lise
Yalç›n - Türkan GÖ⁄Üfi 1 Lise
Mehmet BESEN 1 Lise
Erdal-Aysel ÜLKER 1 Lise
Ergün ALKAN 1 Lise
Ergun BAL 1 Lise
Semra SÖZENER 1 Lise
Reyhan SAYGIN 1 lise
Özlem - Engin ERTUNA 1 Lise
Hilal Y‹⁄‹TBAfiI 1 Lise
Serap-Resul KAYA 1 Lise
‹sa URAN 1 Lise
Süleyman-Kerem ACARBAfi 1 Lise
fiakir Alparslan ‹Y‹GÜN 1 Lise
Kadriye AYDEM‹R 1 Lise
Kaan AY 1 Lise
Cankut ERKAYA 1 Lise
Banu ERDEM 1 Lise
Rukiye DÖ⁄ER 1 Lise
Mehmet SERTÇEL‹K 1 Lise

Erol ÜÇER
Mine ÜÇER
Zerrin ÜÇER
Ahmet GÜRSOY
fiahin GÜRÜN

HASIRCI TEKST‹L SAN. VE T‹C. A.fi.
Mustafa NAMIDURU
‹dris SERBEST
Tuncay B‹RSÖZ
Arma¤an ÖZKILIÇ
Sevcan ATEfi

ALEV Vakf›na Nakdi Ba¤›fllar

burs verilmektedir.

Burs Kulübü üyelerimizin say›s› artt›kça e¤itime katk›

imkân›m›z da o nispette artacakt›r.

Burs Kulübü üyelerimize katk›lar›ndan dolay›

flükranlar›m›z› sunar›z. Üye olmak isteyen de¤erli

dostlar›m›z› aram›zda görmekten k›vanç duyar›z.

Banka Hesap No :  

Garanti Bankas› Necatibey fib. 130-6298287

IBAN: TR32 0006 2000 1300 0006 2982 87

Burs Kulubü

Vakfımız bünyesinde kurulmuş olan Burs Ku-
lübü’ne, gerek mezunlarımızın gerekse ha-

yırsever dostlarımızın yaptıkları katkılar sayesin-
de lise ve üniversite öğrencilerine verdiği-
miz burs sayısı, sürekli artış göstermektedir.

“
”Bu y›l için lise ö¤rencilerine 120,00 TL

Üniversite ö¤rencilerine 200,00 TL

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

e-mail: eren.demir@gama.com.tr
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Özellikle korunmaya muhtaç
çocuklar ile e¤itim olanaklar›
ellerinden al›nm›fl, olumsuz
flartlar nedeniyle e¤itim alamam›fl
ve ›slah evinden ç›kan, suça itilmifl
çocuklar›n topluma kazand›r›lmas›
konular›nda son derece duyarl›
olan Erol Üçer, yetenekli gençlere
de destek veriyor. Sorular›m›z ve
Üçer’in yan›tlar› flöyle: 

Erol Bey sizi sektörümüz ilk önce
ifl adaml›¤›n›z ile tan›yor. Ancak
biliyoruz ki uzun y›llard›r,
vaktinizin önemli bir bölümünü
de sosyal sorumluluk projelerine
ay›r›yorsunuz. Bize biraz da bu
yönünüzü anlat›r m›s›n›z? 

Bu topraklarda do¤mufl, büyümüfl
her Türk vatandafl›n›n ülkesine
karfl› ödevleri ve görevleri
oldu¤una inan›yorum. Ben daha
ziyade e¤itim alan›nda ihtiyac› olan
baflar›l› ö¤rencilere, belirli bir
program çerçevesinde destek
olmaya çal›fl›yorum. E¤itim

hayat›m›, babam›n mesle¤i
nedeniyle ülkemizin çeflitli
bölgelerinde, çok da kolay
olmayan flartlarda sürdürdüm.
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde
e¤itimime devlet bursu ile devam
ettim ve yüksek mühendis olarak
mezun oldum. Bu imkân
olmasayd› belki de bugün
tamamen farkl› bir yerde
olacakt›m. 

Ülkemizin en önemli sorunu olan
e¤itim eksikli¤i ve e¤itim
flartlar›ndaki eflitsizlik konular›nda
herkesin, elbette imkânlar
çerçevesinde elinden geleni
yapmas›n›n gereklili¤ine
inan›yorum. 

Özellikle korunmaya muhtaç
çocuklar ile e¤itim olanaklar›
ellerinden al›nm›fl veya olumsuz
flartlar nedeniyle e¤itim alamayan
çocuklara, baflar›l›, yetenekli
gençlere bu flans›n tan›nmas›
gerekti¤inin flart oldu¤una
inan›yorum. 80’li y›llar›n sonunda,

YAfiAM

Erol ÜÇER
GAMA Holding

Onursal Baflkan›

E¤itime destek,
vatandafll›k görevidir.

“İNTES 2 AYLIK İNŞAAT
SANAYİ DERGİSİ EYLÜL -
EKİM 2015 151. SAYISININ
126-129. SAYFALARINDAN
ALINTIDIR.”

BBaaflflaarr››ll››  bbiirr  iiflflaaddaamm››
oollmmaass››nn››nn  yyaann››  ss››rraa
ççookk  bbooyyuuttlluu  ssoossyyaall

ssoorruummlluulluukk
pprroojjeelleerriiyyllee  ddee
ttaann››nnaann  GGAAMMAA

HHoollddiinngg  OOnnuurrssaall
BBaaflflkkaann››  EErrooll  ÜÜççeerr,,
ddeerrggiimmiizzddee  ee¤¤iittiimmee

vveerrddii¤¤ii  kkaattkk››llaarr››
aannllaatttt››..
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Ankara’da korunmaya muhtaç 200
çocu¤un bar›nmas› için iki adet
yurt binas› yapt›rarak Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’na ba¤›fllad›m.
Islahevinden ç›kan suça itilmifl
çocuklar için iki bina sat›n al›p
bar›nmalar›n› ve e¤itimlerine
devam etmelerini sa¤lad›m ve bir
flans daha verilen çocuklar›n da
baflar›lar›na flahit oldum. Bu
çocuklar›n topluma
kazand›r›lmalar› gerekti¤ine
gönülden inan›yorum. 

Toplumun geliflmifllik seviyesinin
e¤itim ile do¤ru orant›l› oldu¤unu
biliyor, bilhassa k›z çocuklar›n›n
e¤itim almas›n›n daha da önemli
oldu¤unu görüyoruz. 10 y›l evvel,
Milliyet Gazetesinin yürüttü¤ü
“Baba Beni Okula Gönder”
kampanyas› kapsam›nda I¤d›r,
Do¤u Bayaz›t ve Erzurum’da
toplam 350 ö¤renci kapasiteli 3
adet k›z ö¤renci yurdu yapt›rd›m.
Ayr›ca ‹stanbul Beyo¤lu
Olgunlaflma Enstitüsü’nün
tamamen yenilenmesi ve
faaliyetlerinin gelifltirilmesi
konular›nda da katk›da bulundum.
Özellikle kad›nlar›m›z› e¤itmeliyiz
ki onlar da çocuklar›n› ça¤dafl,
laik, ülkesine faydal› bireyler
olarak yetifltirsinler. Öte yandan

mezunu oldu¤um ve devlet bursu
ile okudu¤um ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’yle de derin bir gönül
ba¤›m var. 

1999 y›l›nda ‹TÜ Rektörü Prof. Dr.
Gülsün Sa¤lamer’in bafllatt›¤›
At›l›m Projesi kapsam›nda ‹TÜ Dr.
Erol Üçer Müzik ‹leri Araflt›rmalar
Merkezi’nin (MIAM) kurulmas›n›
gerçeklefltirdim. Bu arada
Gümüflsuyu Yurdu’nun
yenilenmesine yapt›¤›m maddi
katk›n›n yan› s›ra üniversitemin
gelifltirilmesi için bafllat›lan çeflitli
projeleri de destekledim ve
gelifltirilmelerine katk›da
bulundum. Uzun y›llar ‹TÜ’ye
destek veren ve bu desteklerini
büyük boyutlara ulaflt›ran Dr.
Sedat Üründül, Dr. Orhan
Öcalgiray ve flahs›m, bu
hizmetlerimizden dolay› 2004
y›l›nda ‹TÜ Senatosu taraf›ndan ilk
defa ihdas edilen “‹TÜ Üstün
Hizmet Madalyas›” ile taltif
edildik. Bunlar›n yan› s›ra ODTÜ
Teknokent’in kurulmas›nda çok
deste¤im oldu ve 2010 y›l›nda
“ODTÜ Üstün Hizmet
Madalyas›”na lay›k görüldüm.
Ayr›ca uzun y›llar ODTÜ
Gelifltirme Vakf›’nda yönetim
kurulu üyeli¤i görevini
sürdürdüm. 

Ankara Atatürk Lisesi E¤itim
Vakf›’n›n nas›l kuruldu¤unu ve
amaçlar›n› anlatabilir misiniz? 

Yurt d›fl›nda özellikle Amerika’da,
mezunlar›n›n okullar›na büyük
çapta ba¤›flta bulunmalar›n› örnek
alan Atatürk Lisesi mezunu 92
arkadafl bir araya gelerek 1985-86
y›l›nda Atatürk Lisesi E¤itim
Vakf›’n› (ALEV) kurduk. Geçen 30
y›l içinde Vak›f kurucular› ve
e¤itime gönül vermifl
hay›rseverlerin katk›lar› ile okulun
birçok ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n›n
yan› s›ra ö¤rencilerimize de çeflitli
burslar, e¤itim destekleri
sa¤lamaktay›z. 

Vakf›n›zda ö¤rencilerin
geleceklerine ›fl›k tutan pek çok
destek verildi¤ini biliyoruz.
Onlara sundu¤unuz imkânlar›
anlatabilir misiniz? 

Okulumuz 1991-92 y›l›nda “Anadolu
Lisesi” statüsüne geçmifltir.

fiu anda Türkiye’de 10 Anadolu
Lisesi’nde, Ankara’da da sadece
okulumuzda, bir y›l lisan haz›rl›k
ve dört y›l lise e¤itimi olmak üzere
befl y›ll›k e¤itim verilmektedir.
Okulumuzu ilk s›rada tercihine
yazarak, kazananlar listesinde ilk

Vakıf  Başkanımız Erol Üçer yabancı dil kursuna katılan öğrencilerimizle
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20’ye giren ve aralar›nda haz›rl›k
s›n›f›nda baflar›l› olan ilk 10
ö¤renci ile haz›rl›k s›n›f›
birincilerine, masraflar›
vakf›m›zca karfl›lanmak üzere, üç
haftal›k yurt d›fl›nda (‹ngiltere)
‹ngilizce dil e¤itimi görme imkân›
sa¤lanmaktad›r. 

Ayr›ca haz›rl›k s›n›f›nda yo¤un
‹ngilizce e¤itimi alan
ö¤rencilerimizin dil pratiklerini
art›rabilmeleri için masraflar› yine
vakf›m›z taraf›ndan karfl›lanarak
her yaz tatilinde, sekiz yabanc›
uyruklu ö¤retmen eflli¤inde
‹ngilizce konuflma kurslar›
düzenlenmektedir. Di¤er yandan
vakf›m›z›n kurulmas›n› takiben,
kapal› duran fizik-kimya-biyoloji
laboratuvarlar›, spor salonu,
kütüphane ve konferans salonu
tamamen yenilenmifl ve ça¤dafl
e¤itime uygun modern cihazlarla
donat›lm›flt›r. Ayr›ca bilgisayar
sunum odas› ve bilgisayar
laboratuvarlar› en son teknolojiye
uygun olarak kurulmufl ve her y›l
bak›m, onar›m ve yenilenmeleri
de gerçeklefltirilmektedir. 

Vakf›m›z bugüne kadar 3500’e
yak›n ö¤rencimize karfl›l›ks›z burs
vermifl, ihtiyac› olan ve baflar›l›
ö¤rencilerimizin her türlü ulafl›m,
yemek, giyim, kitap gibi
ihtiyaçlar›n› da karfl›lam›flt›r.
Bunlar›n yan› s›ra okulumuzdaki
sportif, kültürel ve sosyal

faaliyetler (tiyatro, bilgi
yar›flmalar›, resim, satranç gibi)
desteklenmekte, çocuklar›m›z›n
ve e¤itmenlerinin tüm turnuva
masraflar›, yar›flma ücretleri gibi
giderleri karfl›lanmakta ve
baflar›lar› da yine vakf›m›zca
ödüllendirilmektedir. Vakf›m›z flu
anda halen lisede ve üniversitede
okuyan 250 ö¤renciye çeflitli
burslar vermektedir. Okulun spor
tak›mlar›, kat›ld›klar› sportif
faaliyetlerde dikkat çekici
baflar›lar elde etmektedirler.
Ö¤rencilerimiz, vakf›m›z›n
sa¤lad›¤› antrenör deste¤i ile
de¤iflik sportif yar›flmalarda,
devlet okullar› içinde daima
yüksek dereceler almaktad›r. 

Tafl Mektep’ten mezun olman›n
size neler katt›¤›n›
düflünüyorsunuz? 

1886’da Ankara ‹dadisi ad›yla
kurulan lisemiz, Ankara Sultanisi,
Ankara Erkek Lisesi ve 1940
y›l›nda da Ankara Atatürk Lisesi
olmufltur. ‹stiklal Harbi s›ras›nda
Atatürk’ün Ankara’ya geliflinden
sonra lisemiz hem bir karargâh
hem de önemli bir e¤itim oca¤›
olarak hizmet vermifltir.
Ankara’n›n en köklü lisesi olan
okulumuzda, kuruluflundan
itibaren birçok de¤erli insan
yetiflmifl ve bu kifliler, ileriki
hayatlar›nda, profesör, doktor,
mühendis, edebiyatç›, sanatç›,
sporcu, ifladam› ve siyasetçi
olarak önemli makam ve
mevkilerde ülkemize de¤erli
hizmetler vermifltir, vermeye de
devam etmektedir. Prof. Dr. Gazi
Yaflargil, Prof. Dr. Münci
Kalayo¤lu, Turgut Özakman,
Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih

ALEV Baflkan› Erol Üçer bir grup ö¤renciyle.

Nida Eliz Üstünda¤
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Cevdet Anday, Müflfik Kenter, Can
Yücel, Burhan Do¤ançay,
Hüsamettin Cindoruk, Altan
Öymen, Prof. Dr. ‹lber Ortayl›,
rektörlerden Prof. Dr. Ergün
To¤rol (Bo¤aziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Saatçio¤lu, Prof.
Dr. Suha Sevük ve Prof. Dr. Nuri
Saryal (ODTÜ), Prof. Dr. Cemal
Talu¤ (Ankara Üniversitesi) akl›ma
gelen ilk örnekler. Dolay›s›yla bu
gelene¤i korumak ve devam
ettirmek konusunda okulumuzun
önemli bir görevi oldu¤una
inan›yorum. Biz de vak›f olarak bu
görevin bize verdi¤i sorumluluk ve
bilinç ile çal›flmalar›m›z›
gelifltirerek sürdürmeyi
hedefliyoruz. 

Ö¤rencilere spor dallar›na
yönelme konusunda da
yönlendiricisiniz. Sizce bir
ö¤renci neden bir spor dal› ya da
sanat ile ilgilenmeli? 

Gençlerimizin e¤itimleri yan›nda
mutlaka sosyal yönlerini de
gelifltirmeleri gerekti¤ine
inan›yorum. Bu yolla dünyay›
anlayacaklar ve global
düflünebilen, disiplinli bireyler
olacaklard›r. ‹leride ifl hayat›na
at›lacak bu gençlerin ifl
dünyas›n›n stresleri ile bafla
ç›kabilmeleri için de mutlaka ifl
d›fl›nda hobileri olmas›
gerekmektedir. 

Seyahat eden, sanatla, sporla
ilgilenen insanlar olmalar› ifl
hayat›ndaki iliflkileri daha kolay
yönetebilmelerine yard›mc›
olmaktad›r. Dolay›s›yla bu kifliler
ifl arkadafllar› ile daha rahat bir
biçimde, uyumla
çal›flabilmektedirler. 

Destek verdi¤iniz ö¤rencilerden
ifl hayat›nda iyi kariyer sahibi çok
say›da mezun var. Vakf›n›za ba¤l›
ö¤rencilerin baflar› hikâyeleri
örneklerinden söz edebilir
misiniz? Bugün hangi
üniversitelerde e¤itim
görüyorlar? 

Bir devlet lisesi olan Ankara
Atatürk Lisesi’nde ALEV olarak
destekledi¤imiz ö¤rencilerimizin
üniversite girifl s›navlar›nda
yüksek puanlar ald›klar›n›,
kazand›klar› üniversitelerde dil
baraj›n› aflabildiklerini görüyoruz.
Lisemiz en tercih edilen
üniversitelere ö¤renci
yerlefltirmede Ankara’n›n en
baflar›l› okullar› aras›ndad›r.
Örnek olarak lisemiz dünya
s›ralamas›nda önemli bir yeri olan
ODTÜ’ye son 5 y›l içerisinde 400’e
yak›n ö¤renci, T›p Fakültelerine
de 210 ö¤renci vermifltir. 

Bir baflar› hikâyesi olarak da
lisemizden bu y›l mezun olan,
yüzme dal›nda Dünya Birincisi ve
Olimpiyat Üçüncüsü Nida Eliz
Üstünda¤’› örnek verebilirim.
K›z›m›z›n baflar›lar› bizi
gururland›rmakta, gelece¤e
yönelik umutlar›m›z›
art›rmaktad›r. Yine geçti¤imiz
günlerde, gençler için oluflturulan
ve yabanc› dillerde gerçekleflen
uluslararas› Model Birleflmifl
Milletler (Model United Nations)
(Munesco) çal›flmas›nda
ö¤rencilerimiz “Atatürk Lisesi
Mun Kulübü” olarak çeflitli
ülkelerde kat›ld›klar›
müsabakalardan sekiz ödülle
dönmüfltür. 

Çok yo¤un bir ifl temponuz
oldu¤unu biliyoruz. Bu tempo
içerisinde ö¤renciler ile bire bir
ilgilenme f›rsat›n›z da oluyor
mu? 

Her zaman çocuklar ile beraber
olmak için vakit yarat›r›m. Belirli
aral›klarla okulumuzda bir araya
geliriz. Özellikle de ziyaretime
geldiklerinde ya da bana
yazd›klar› mektuplarda, maillerde
neler yapt›klar›n› anlatt›klar›nda
çok mutlu olurum. Özellikle bir
deste¤e ihtiyaç duyan ö¤rencinin,
o deste¤i ald›ktan sonra neler
baflarabilece¤ine flahit olmak her
fleye de¤mektedir. Ö¤rencilerle
bir araya geldi¤imiz yemekler,
toplant›lar, törenler, kutlamalar

benim için çok de¤erli
zamanlard›r.

‹fl adamlar›n›n sizin gibi e¤itime
katk› vermeleri konusunda neler
tavsiye edersiniz?

Her fleyi devletten beklememek
gerekiyor. Bugün toplumumuzun
en büyük eksiklerinden biri
e¤itimsizlik, e¤itimdeki eflitsizlik.
Benim özellikle üzerinde
durdu¤um konu bu. Ancak ifl
adamlar›m›za, flirketlerimize
düflen görevlerin aras›nda
gönüllülük esas›na dayanan
sosyal sorumluluk kavram›n› ifl
hayatlar›na katmalar› gereklili¤i
de bulunmaktad›r. Kaynaklar›n
tükenmeye yüz tuttu¤u
günümüzde, bir önceki 50 y›la
nazaran insanlar h›zla birer
tüketici haline dönüfltüler. Artan
bilgi-iletiflim teknolojileri, hem
birbirine daha yak›n toplumlar,
flirketler, kamu hizmetleri hem de
birbirinden uzaklaflan ve
yaln›zlaflan hayatlar sunuyorlar.
Bunlar›n yan›nda ise geriye
döndürmesi çok uzun sürecek
veya imkâns›z olan, küresel
zararlar›, do¤al afetleri, çevresel
sorunlar›, eflitsizlikleri ve en
önemlisi yoksullu¤u daha gözle
görünür hale getirdi. Bu aç›dan
art›k toplumlar›n, daha sorumlu
nesillere ve sürdürülebilir yaflam
biçimlerine ihtiyac› oldu¤unu
biliyoruz. Dolay›s› ile bireysel
sorumluluk al›nmas› ile toplumun
sorumlulu¤u, daha kitlesel
sorumluluklara dönüflecektir. Bu
ba¤lamda bireylerin küçük
yafllardan itibaren sosyal
sorumluluk almas›n›n
sa¤lanmas›, hem ailelere hem de
e¤itim kurumlar›na düflen önemli
bir görevdir. 

Ça¤dafl e¤itime sizin gibi destek
vermek isteyen gönüllüler,
vakf›n›z›n bir üyesi nas›l olabilir? 

Tüm gönüllülere memnuniyet ile
kap›m›z aç›k. Okulumuzun içinde
bulunan vak›f ofisimizi her zaman
ziyaret edebilirler.
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Bu yıl 30. yılını kutlayan Vakfımız,
kurulduğu yıldan bugüne kadar pek
çok başarılı çalışmalara imza attı ve
atmaya devam ediyor. Vakfımız,
ülkemizin en köklü eğitim kurumları
arasında yer alan okulumuzu, dünya
standartlarına ulaştırmanın çabası
içindedir.

Ülkemizde toplam öğrenci sayısının yarısından
çoğunun devlet okullarında okuyor olması ve
devlet olanaklarının giderek daha kısıtlı hale
gelmesi, devlet okullarında eğitim ve öğretimin
zaman içinde standartların gerisinde kalmasına
neden olmuştur. Atatürk Lisesi de bir dönem bu
sıkıntıları yaşamıştır. 

30 yıl önce, sıkıntıyı gören Atatürk Lisesi
mezunu 92 arkadaş, bir araya gelerek Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı’nı (ALEV) 1985-86 yılında
Erol ÜÇER’in öncülüğünde kurmuştur.
Vakfımızın faaliyete başladığı ilk yıllarda Atatürk
Lisesi, sabah 2500, öğleden sonra 2500 öğrenci
ile eğitim yapmaya çalışıyordu.

Bu öğrenci sayısının eğitim öğretimin kalitesine
olumsuz etkisinin farkında olan vakfımızın
yoğun çabaları sonucu okulumuzda 1988-89
eğitim-öğretim yılından itibaren tam gün (Tekli
Eğitim) eğitime geçildi.

1991-92 eğitim-öğretim yılında bazı derslerin
yabancı dille yapılması nedeniyle “ANADOLU
LİSESİ” statüsü kazandı.

Okulumuzda 2007-2008 eğitim-öğretim yılından
itibaren Hz + 4 yıl olarak eğitim verilmektedir.

1
886 2016

1986 - 2016

Gönül Ertuna / ALEV Koordinatörü

130.YILINDA LİSEMİZ VE
30.YILINDA VAKFIMIZ
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Lisemiz şu anda; Türkiye genelinde, eğitim
süresi Hz +4 yıl olan yabancı dil ağırlıklı
10 liseden biridir.

Vakfımız; eğitimin yanı sıra, spor, sanat ve
sosyal konularda da öğrencilerimize her türlü
desteği vermektedir. Geçen 30 yıl içinde vakıf
kurucuları ve eğitime gönül vermiş vatandaşların
da katkıları ile okulun bakım onarım işlerinin
yanısıra, kapalı duran fizik-kimya-biyoloji
laboratuarları, spor salonu, kütüphane ve
konferans salonu tamamen yenilenmiş ve çağdaş
eğitime uygun modern cihazlarla donatılmıştır.
Ayrıca, bilgisayar sunum odası ve bilgisayar
laboratuarları en son teknolojiye uygun olarak
kurulmuştur. Maddi imkânı elverişli olmayan
başarılı öğrencilere sağlanan karşılıksız burslar,
yemek, servis, giyim, kitap-kırtasiye gibi
ihtiyaçlarının karşılanması, gerçekten gençleri
teşvik edici olmuş; bu öğrencilerin başarı
düzeyleri daha da yükselmiştir. Vakfımız bugüne
kadar binlerce öğrencimize burs vermiştir.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında
110 üniversite, 130 lise olmak üzere toplam
250 öğrencimize burs verilmektedir. 

Vakfımız, 8 yıldan beri hazırlık sınıfında okuyan
başarılı öğrencilerimizi, masraflarını karşılayarak
pratik yapmak, dil bilgilerini ve vizyonlarını

geliştirmek amacıyla İngiltere’deki dil okullarına
üç hafta süre ile eğitime göndermektedir.

Ayrıca masrafları vakfımız tarafından
karşılanarak her yıl eğitim dönemi içinde ve
sonunda, yabancı öğretmenlerle pratik yabancı
dil kursu düzenlemekte ve öğrencilerimizin
sertifika almaları sağlanmaktadır. Sportif,
kültürel ve bilimsel etkinliklerde başarılı
öğrencilere, başarı teşvik bursları ve ödülleri
verilmesinin yanı sıra, lisemizden mezun
öğrencilerimize de üniversite ve yüksek lisans
destek bursları verilmektedir. Eğitmenlerinin
masrafları vakıf tarafından karşılanmak suretiyle
tiyatro, müzik, diksiyon, satranç, masa tenisi,
hentbol ve basketbol çalışmaları yapılmakta,
yabancı öğretmenlerle ders yapma imkânı
verilmekte ve daha birçok alanda
öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda
bulunulmaktadır.

Vakıf olarak üzerinde önemle durduğumuz
konulardan biri de gençlerimizin en iyi
üniversiteleri kazanmaları ve mezun olup hayata
atılmalarıdır. 

Gençlerimize vereceğimiz her destek, onlara
yapacağımız her yatırım, ülkemizi daha güzel
yarınlara taşıyacaktır. 

Bu desteklerden biri de dershanelerin kapanması
nedeniyle, okul müdürlüğü ve vakıf işbirliği ile
başlatılan üniversiteye hazırlık kursudur.
Öğrencilerimizin bu zorlu yarışta, ön sıralarda
yer alabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri,
vakfımızın ve okulumuzun en önemli hedefleri
arasındadır.

Bu çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde
yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı YGS’de ilk
1000’de 6, LYS’de ilk 1000’de 26 öğrencimiz yer
alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu sınav
başarısı da gösteriyor ki okulumuzda vakfımızın
destekleriyle başlatılan üniversiteye hazırlık
kursu amacına ulaşmıştır.

Gönül Ertuna
ALEV Koordinatörü

Bu kısa bilgilendirmelerden sonra şimdi geçmişe
bir yolculuk yaparak okurlarımızı yazar Turan
Tanyer’in “Ankara’nın Köklü Çınarı Atatürk
Lisesi” isimli kitabından vakfımızın
kuruluşuyla ilgili anıların yer aldığı sayfalara
götürelim… Sanırım vakfımızın kuruluşundan
bugüne kadar yaptığı hizmetler ve lisemize
sağladığı katkılar hakkında aşağıdaki satırlar,
tüm okurlarımıza önemli fikirler verecektir.
Bunun yanı sıra vakfımızın yaptığı hizmetler ve
faaliyetler bu dergi sayfalarına sığamayacak
kadar çoktur ve önemlidir.
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(...)

Köprü yeniden kuruluyor…

Sırrı Paşa’nın temelini attığı idadi binasının
yıkılmasının üzerinden çok zaman geçmişti.
Sezenler’deki bina, “Atatürk Lisesi” adıyla 1940
yılında dünyaya gelmişti. Rahmi Mağat’ın
“yıllar sonra” dediği 1985 yılına gelindiğinde,
aradan geçen zamana bakılırsa, ikinci bina bile
yaşını başını almıştı. Sezenler’deki binanın,
Turgut Özakman’ın deyişiyle, o daha “cila
kokan” sınıflarının ilk sakinlerinden olan bazı
öğrenciler, ara sıra toplanırlar, eski günleri
anarlardı. Bu buluşmalar, Selim Yalçın’ın bütün
bir hayat boyu kalplerinde saklı adı ve taşınan
anılar, insanın gizlerle dolu kozasından çıkan
bambaşka duygulara da karışarak önlerinde
farklı bir yol çiziverdi.

Erol Üçer, şöyle söylüyor:

“Aynı devreden mezun on, on beş kişi zaman
zaman bir araya geliyorduk. Yurt dışında
olanlar Türkiye’ye geldiklerinde buluşulur, eski
anılar tazelenir. Böyle, güzel beraberliklerimiz
var. Bu buluşmalarımızdan birisinde dedik ki,
hoş konuşuyoruz, anılar çok güzel ama okul
için bir şey yapmadık bugüne kadar. Okul için
bir şeyler yapalım.

Herkes, “Yapalım, yapalım.” dedi. Atatürk
Lisesi, şehrin okulları içerisinde amiral gemisi
değildi artık. Devletin resmi lisesinde güzel
günleri, kötü günler kovalamıştı uzun süre.
Sonra kendisini durgun akan zamanın sularına
bırakmıştı.

ALEV ile Birlikte...

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın ilk müteşebbis heyeti. Ayaktakiler (soldan sağa): A. Halim Özkaynak, Rahmi
Mağat, Şafak Sancar, Dündar Tümay, Kadri Erkmen, Ahmet Yaycıoğlu, İlhan Akipek, Metin Ataç. Oturanlar (soldan
sağa): Ümit Erkal, Abuzer Berilgen, Şükrü Solakoğlu, Bülent Epir, Erol Üçer, Semin Kızılkaya
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Ama doğrusu, okulun durumunu da
bilmiyorduk ve yıllardır hiç gitmemiştik okula.
Aramızdaki bu konuşmalar seksenli yılların
başlarında oluyordu. Bu güzel duygular
içerisinde dedik ki, bir vakıf kuralım. Sonra ne
yapalım, o vakıf kanalıyla okula destek olmaya
çalışalım. 1985 yılında biz bu düşünceyle
harekete geçtik...” O toplantılara katılanlardan
biri de A. Halim Özkaynak’tı.

Vakfa uzanan yolun başını o da şöyle anlattı:

“Hukuk Fakültesi’nde okurken çalıştığım için
fakültede Atatürk Lisesi’nden olanlarla bir
arada pek bulunamadım. Ama avukat olduktan
sonra adliye koridorlarında karşılaştığım liseli
arkadaşlarla tekrar bir araya geldim. Rahmi
bizim sınıf mümessilimizdi, avukat olmuştu.
Nejat Bakırcı, Cahit Etikan ... Saymakla bitmez.
Avukat olanlar, hep beraber olduk. Erol, o
mühendis oldu gitti, onunla daha az birlikte
olmuşumdur. Temas ettiklerim daha çok adliye
koridorlarında karşılaştıklarımdı.1985 yılının
başlarıydı, Amerika’da oturan liseden iki
arkadaşımız gelmişti Ankara’ya. Vaşington
Restoran’da yemekteydik, konuşuyorduk. Eski
okul günlerini anıyoruz.

Erol’la yan yana oturuyorduk o gece. Erol bir
ara bana, ‘Halim’ dedi, ‘Biz, bir şey yapsak
okulumuz için.’ Ben de ‘Tabii, çok iyi olur’
dedim. Erol, ‘Ben bu konuyu Rahmi’yle de
konuştum.’ dedi. Hepimiz aynı sınıftanız ama
Erol’la Rahmi daha samimiydiler, daha
yakındılar. ‘Okul için bir Vakıf kursak Halim.
“Harika olur.” dedim. Restoranda ‘U’ biçiminde
bir masadaydık.

Yirmi beş kişi kadar vardık. Rahmi de orada, o
biraz uzakta. Ben oturduğum yerden bağırdım.
‘Rahmi, Erol’la konuştuğunuz konuda ben de
maddi, manevi varım.’ dedim.

O ilk günlerde dört kişiyiz. Benim o zaman
bürom var Karanfil Sokak’ta. Benim orada,
Nejat’ın orada toplanıyoruz. Nejat Bakırcı,
onun da çok emeği geçmiştir. Konuşuyoruz.

Bu arada denildi ki, bir de dernek var. Bizim
haberimiz yok. Kimse bize de söylememiş. O
arada dernek nerededir, nedir, kimler vardır,
araştırdık. Derneğin başında Aydın Çelik var.

Bu arkadaşla da temas kuralım, biz de görelim
derneği.

Dernekle de ilişkiye geçtik. Sonra Uğurhan
Tunçata geldi. Burhanettin Balkanoğlu, Üstün

Benadam. Abuzer Berilgen, profesör, o da
Hacettepeli doktorlardan Atatürk Liseli olanları
topladı. Tanıdıklarımıza söylüyoruz, ‘Gelin,
Vakıf kuruyoruz.’ diyoruz. Yüz lira alıyoruz
gelenden. İnanın, yüz lira için birçok
arkadaşımız giremedi, gelemedi. Bu arada
istiyoruz ki vakıf kuracağız ama vergi
muafiyetimiz de olsun. Erol ile Uğurhan,
‘Tamam, biz takviye ederiz.’ dediler. O zaman
portföyümüzde menkul, gayrimenkul otuz
milyona yakın bir meblağ birikti. Yine üstünü
takviye ettiler. Neyse, biz otuz milyonu bir
araya getirdik ve kurduk Vakfı.”

Vakıf

Atatürk Lisesinin 1945-1946 dönemi
mezunlarının öncülüğünde çeşitli devrelerden
92 kişi, Vakıf’tan bugüne gelen yolu açtılar.
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Ankara 24.
Noterliği’nin 22 Kasım 1985 tarih ve 43905
yermiye nolu Vakıf Senedi ile kuruldu.
Kurucular arasında yer alan eski mezunlardan
Avukat Rahmi Mağat’ın 29 Aralık 1985
tarihinde verdiği dilekçe üzerine, Ankara Asliye
13. Hukuk Mahkemesinin 30 Aralık 1985 tarih
ve 1985/672  sayılı kararıyla Vakıf onaylandı ve
mahkemede tutulan Vakıf Sicili’ne tescil edildi.

Kurucu olarak, kuruluş resmi senedinde 92
kişinin adı yazılıydı.

(...)

Okulu ziyaret

Vakıf kurulmuş, sıra okulu ziyaret edip
yoklamaya, ihtiyaçları saptamaya gelmişti.

Erol Üçer, “Okula gittik.” diyor.

Okulun verdiği görüntü iç açıcı değildir.
“Okulun halini görünce ne kadar büyük bir

Vakıf kurulduktan sonraki okul ziyaretlerinden, 1988.



yükün altına girdiğimizi o zaman anladık.
Çünkü okulda beş bin öğrenci vardı. Sabahçı,
öğlenci sınıflarda yetmiş kişi var. Sıralarda üç
kişi oturuyor. Kara tahtalar önlerinde... Okulun
fiziki yapısı da perişan. Öğretmenler sıkıntıda.
Peki, şimdi ne yapacağız biz?

Yirmi yıl içerisinde neler yapıldığını kısaca
şöyle anlatıyor:

“Nitekim beş bin kişilik okul olmazdı. Bir defa
tekli eğitime geçmek lazımdı. Yatılılar için
yapılan bir bölüm vardı. Bakanlığın
müsaadesiyle orayı yeniden düzenledik,
sınıflara dönüştürdük. Ondan sonra daha az
öğrenci alınmak suretiyle tekli eğitime geçildi.
Okulun fiziki yapısına el atıldı. Spor salonu,
laboratuarlar elden geçirildi. Ondan sonra
Anadolu Lisesi statüsü kazandırıldı. Tabii,
sınavla gelen öğrencilerin farklı bir düzeyi
oluyor. Böylece üniversiteye giren öğrenci
sayısı arttı. O günden bugüne biz, vakfın
gelirlerinden aşağı yukarı her sene 250 bin lira
civarında bir para harcıyoruz okulumuza.
Vakfın gelirleri de birtakım bağışlar. Gelir
getiren binalar aldık. Dükkânlarımız var. Birkaç
milyon dolarlık mütevazı varlığa sahibiz. Onu
döndürüyoruz. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı
her halde bin olmuştur.” Vakfın kuruluşundan
beri yönetimde bulunan A. Halim Özkaynak da
şöyle söylüyor:

“Şimdi birileri deseydi ki bize, bu Vakfın 2006
yılında portföyünde 600- 700 milyar lira para
olacak, aylık geliri on milyar olacak, inanın,
sen hayal görüyorsun, derdik. Ama çok şükür
bu hale geldik. Yalnız ilgi gösterenler
bakımından arzuladığımız seviyeyi
yakalayamadık. Zannediyorum, şu anda mezun
olanlarımızın mevcudu 40 bini çoktan
geçmiştir.

Ama olmuyor, bir araya gelemiyoruz. Bu
durum üzücü. Toplantılarımıza gelenlere yahut
vakfımızla ilgilenenlere bakarak söyleyeyim,
1960 yılına kadar mezun olanlardan kısmen
ilgi gördük. Maalesef 1960’tan sonra 1990’lara
kadar olan mezunlardan kimse yok gibi. Tam
tarihini bilemeyeceğim ama lisede 1960’tan
sonra çift tedrisata dönülmüştü. Vakfı
kurduğumuzda sınıflarda 75’er kişi vardı.
Sabahtan öğleye, öğleden akşama ... Bu
çocuklar birbirilerini nasıl tanıyacak, hocalarını
nasıl tanıyacak, hocalar öğrencilerini nasıl
tanıyacak? İlk önce bu konuya eğildik.

Yalnız şunu söyleyeyim, eğildik derken
Yönetim Kurulu olarak, yine uğraşan üç-dört
arkadaştık. Bu konuda Erol’cuğumun yaptıkları
anlatılmaz. Sadece maddi olarak değil, çevresi
dolayısıyla, politikacılara, bakanlara ulaşmak
için uğraşmıştır. Çok yerde söylemişimdir, ‘İyi
ki hayır işleriyle uğraşıyoruz.’ demişimdir. Eğer
kendi işimizle uğraşaydık ölmüştük! Çünkü her
gittiğimiz yerde, bırak yardımcı olmayı, engel
çıkartıyorlar. Hatta birkaç defa Erol’a da dedim.
‘Artık yeter, ne işimiz var, ben bıktım.’
diyorum, o bana, ‘Halimciğim çocukları
düşün.’ diyor, yatıştırıyor. İlk etapta, bizim
zamanımızda orta kısım olan, daha sonra
yatakhane yapılmış bir yer vardı, burası
kaldırıldı. Kaldırıldı ama orada yatan öğrenciler
nereye gidecek?

Neyse, uzun uğraşlardan sonra onlar da
Bahçelievler’deki bir okula transfer oldular.
Oranın yapımında Erol, işin başına geçti.
Yatakhaneyi dershaneye çevireceğiz, eylül
ayına yetiştireceğiz. Yetiştirildi. Lise 18 tane
yeni sınıf kazandı. Böylece 75 kişilik sınıflar
50’ye doğru indi. Ondan sonrada tekli tedrisata
geçmenin çaresini aradık. Onunla da uğraştık,
Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. Maliye
Bakanı da kurucumuzdu. Ama onun
zamanında Bakanlar Kurulu’ndan Vakıf için
vergi muafiyetini çıkaramadık. Bu arada
1989’da vergi muafiyetinin sınırı çıkarıldı mı
700 milyona? Zannediyorum, böyle bir rakam.

Biz, 30 milyonda kalmışız. Ne yapacağız?
Herkese yazdık. Kıyıda köşede neyiniz varsa,
bir şeyler verin, diye. Mesela Burhanettin
Balkanoğlu, Keçiören’de zamanında bir yer
almış, üzerinde gecekondu var, bağışladı. 

Erol’la Uğurhan, bağışlarda bulundular. Ayduk
Koray, o da bir yer verdi. Hepsini bir kâğıda
döktün mü bir değeri var. Özetle biz, büyük bir
rakamı bulduk. Her şerde bir hayır vardır.
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Lisenin 102. yılında tam gün eğitim programına geçildi. (1988)



İsabet olmuş. Şimdi geldik 2000’lere, imar
geçti, bu yerler nasıl değerlendi.

O işlerle de ben uğraştım. Bazı yerleri sattık,
parasını gelir getirici yerlere bağladık.
Kızılay’da mağazalar aldık. O yerleri böyle
değerlendirdik.

“Yeni bir Atatürk Lisesine doğru”

Bir devlet lisesi, sorunlar içerisinde
boğulmuştu. Derslikleri bakımsızdı. Yetersizdi.
Sınıflarda aşırı sayıda öğrenci vardı. Eğitim
kalitesini düşüren bir başka faktör, sabahçı-
öğlenci sistemiydi. Laboratuarlar, kütüphane,
spor, konferans salonları kullanılmaz
durumdaydı. Okulun geniş bahçesi yarı
ölüydü. Eldeki maddi olanaklar sınırlıydı.
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, 1986 yılı
başında böyle bir sahnede yer almıştı. İlk iki yıl
oldukça çetin geçti. İlk günlerde öncelik
öğrencilere tanındı. 1987 yılı sonuna
gelindiğinde, maddi olanakları kısıtlı 95
öğrenciye ve yüksek öğrenim yapan 16 okul
mezununa burs veriliyordu. Bu sayı 1988’de
120’ye yükselecekti.

Çocukların spor ve sosyal faaliyetlerine verilen
ilk destek, okul içinde bir alanın ele alınarak
masa tenisi spor salonuna dönüştürülmesiyle
sonuçlandı. Bu salonda bir antrenör
gözetiminde masa tenisi faaliyetleri başlatıldı.
Bu spor için gerekli araç gereçler alındı,
öğrencilerin antrenman sonrası kullanmaları
için sıcak su ve duş kabinleri yaptırıldı. Müzik
odası boyandı, folklor ekibinin bütün giysileri
temin edildi. Öğrencileri müzik ve folklor
çalışmalarına özendirmek için gerekli müzik
enstrümanları alındı. Bütün bunlar, giderilmesi
gereken asıl sorunlar karşısında ufak ama
anlamlı, moral verici gelişmelerdi. Asıl sorun,
okulun statüsü, öğretim sistemi ve fiziksel
yetersizlikler üzerinde düğümlenmişti. Bu
düğüm çözülmeden başarı da sağlanamazdı.
Vakıf yönetimi, yatılı ve sonra orta kısmın
kaldırılmasını, okul civarında yeni bir okul
binası yaptırılmasını, lisenin tamgün eğitim
veren bir kolej statüsüne getirilmesini
düşünüyordu. Bu projeler için ilgili yerlerle
temaslar yapıldı.

Lisenin 102. yılında tam gün eğitim
programına geçildi.

Daha önceleri öğrenci sayısı çoğalınca çift
öğretimli sisteme dönülmüştü. Bu durum, okul
yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri olumsuz
yönde etkiliyordu. Gerçi, 1987’de okulda

öğrenci sayısı 3000’e düşürülmüştü ama
öğrenci sayısının azalması, sorunu kökten
değiştirecek nitelikte bir tedbir değildi. Aynı yıl
içerisinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celal Güzel’e durum iletildi. İlk
aşamada, lisenin tek öğretimli sisteme geçmesi
hedefleniyordu.

Sonunda seçilen bu hedef noktaya varıldı.
1988-1989 öğretim yılında tam gün (tekli)
öğretim sistemine geçildi. 

Okulun fiziksel yapısındaki eksiklikler,
onarılması gerekli görülen yerler saptanmıştı.
Yavaş yavaş işe başlandı. Örneğin Vakıf
üyelerinden bazıları, sınıfların yenilenmesini
üstleniyorlar, donanım giderlerini
karşılıyorlardı. 1988 yılı içerisinde lise binası
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Masa tenisi takımı. (soldan sağa, ayaktakiler) Melih Gündeş,
antrenörleri Yaşar Sedef, Deniz Ertuna, (soldan sağa, oturanlar)
Mesut Erol, Cuma Erol ile birlikte. (1993)

Masa tenisi salonu.



kısmen yenilendi. Pansiyon boşaltıldı, baştan
aşağıya onarıldı, gerekli değişiklikler yapıldı.
Okula 18 yeni derslik, 2 yabancı dil
laboratuarı, öğretmen odaları kazandırıldı.
Lisenin laboratuarlarında görev alanların
maaşları Vakıf tarafından karşılanıyordu. Her
sınıftaki eski kara tahtaların yerini beyaz renkli
yazı tahtaları almıştı. Bütün bu işler için 180
milyon TL harcandı.

1989 yılında Bakanlar Kurulu’nun 28.9.1989
tarih ve 89/14601 sayılı kararı ile Ankara
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na “903 sayılı yasa
ve vakıf resmi senetlerine uygun faaliyette
bulundukları dönemlere münhasır olmak üzere
vergi muafiyeti” tanındı.

Anadolu Lisesi

Bugünkü Atatürk Lisesi’nin başarısının altında
yatan temel faktör, Vakıf desteği ve okulun
statüsüdür. Atatürk Lisesi, klasik sistem dışına
çıkartıldı. Yeni kimliğini 1991-1992 öğretim
yılında aldı. O öğretim yılında Lise Müdürü
Ayhan Çelen’in gayretiyle Anadolu Lisesi’ydi.
36 kişilik sınıflarla ve beş hazırlık sınıfı
üzerinden ortaokuldan başlamak üzere
Anadolu Lisesi uygulamasına geçildi.

Yeni statüsünde yabancı dile ağırlık
verildiğinden öğretmen kadrosuna 1993
yılında İngiliz öğretmenler katıldı. Bu
öğretmenlerin masrafları Vakıf tarafından
karşılanıyordu. 1990’lı yıllarda kullanılmayacak

durumdaki konferans salonu onarıldı. Milli
Eğitim bakanlığının ödeneği yeterli
olmadığından, Vakfın maddi katkısıyla salonun
koltukları, yer döşemesi değiştirildi, sahne
düzenlemesi yapıldı. 1992 yılı sonlarında
öğrencilerin daha sağlıklı ve modern şartlarda
spor yapabilmeleri amacıyla beden eğitimi
dersi dışında kullanılmayan spor salonu da ele
alındı. 

1994 yılına gelindiğinde bu salon gelin gibi
süslenmişti. Parkelerinden tribünlere, ışık ve
ısıtma düzeninden boyasına, soyunma
odalarından duş kabinlerine kadar her
bakımdan yenilendi. Böylece Ankara’nın en
modern spor salonlarından biri ortaya çıktı.

1993 yılının yaz aylarında okuldaki genel
onarımına devam edildi. Boya badana, derken
çatılar aktarıldı. Kütüphane genişletildi, yeni
alınan kitaplarla desteklendi. Vakıf tarafından
kütüphaneye bir de görevli tutuldu. Vakıf,
1994’te, okul yönetimine daha çağdaş bir
çalışma ortamı sağlamak için “Bilgi İşlem
Merkezi” kurdu. Bununla da kalınmadı.
“Bilgisayarlı Gösterim Odası”yla da öğrenciler
güzel bir olanağa kavuştular. Artık gördükleri
bütün dersleri görsel ve işitsel bir biçimde
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Hurinaz Tuksal. Balkan Şampiyonu kürekçi. (1993)

Soldan sağa:
Hakan Özkaya, 1991-92- Halter. Türkiye Şampiyonu
Özlem Keskin, 1991-92- Jimnastik. Türkiye Şampiyonu
Deniz Ertuna, 1991-92- Masa Tenisi. Yıldız Türkiye Şampiyonu



izleyebileceklerdi. Büyük bir ihtiyaca cevap
veren bu merkez, 1997’nin 15 Ocak günü
düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Odanın
açılışını Atatürk Lisesi’nin 1955-1956 öğretim
yılı mezunlarından, o tarihte Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı olan Hikmet Çetin yaptı.
Çetin, okulun anı defterine o gün şunları
yazdı: “Mezun olduktan 41 yıl sonra Ankara
Atatürk Lisesi’ne gelmekten büyük kıvanç
duydum. Cumhuriyet Türkiyesi’nin her yönü
ile köklü bir eğitim kurumu olan lise, her
alanda ülkeye hizmet eden insanlar
yetiştirmiştir. Birçok yenilik ve değişime
öncülük etmiştir. 

Mezunları ile değerli hocaları ile her
dönemdeki öğrenciler ile Ankara Atatürk Lisesi
bir ekoldür. Bunun bir örneği de ALEV’dir.

Bugün Vakfın okula yaptığı önemli bir katkının
töreni için geldik. Ankara Atatürk Liseli
olmaktan hep onur duydum. Bize bu onuru
veren hocalarımıza, yöneticilerimize her zaman
şükran duyduk. Bugüne kadarki başarılarının
devamını diliyor, hoca, yönetici ve
öğrencilerini kutluyor, onlara bu bağışı yapan
Sayın Erol ÜÇER’e de teşekkür ediyor devamını
diliyoruz.”

Ertesi yıl yeni bir “Bilgisayar Sınıfı”
kurulacaktı. GAMA Eğitim Vakfı’nın
katkılarıyla oluşturulan bu sınıf, yine bir
Atatürk Lisesi mezunu olan Milli Eğitim Bakanı
Hikmet Uluğbay’ın hazır bulunduğu bir törenle
hizmete girdi. Bunu ikinci bir bilgisayar
laboratuarı izledi. Bilgisayar öğretmenleri de
tutuldu.
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Yabancı dil sınıfı Bilgisayar sınıfı. (1998)



Okulda kullanılamayacak durumdaki fizik,
kimya ve biyoloji laboratuarları da tüm
donanımlarıyla çağdaş teknolojiye uygun
olarak 1999’da Uğurhan Tunçata, Erol Üçer ve
Mehmet Nazif Günal ve Makintaş A.Ş’nin
bağışlarıyla onarıldı ve yenilendi.

Müdür ve öğretmenler odaları, iki satranç odası
yeniden düzenlendi. Vakıf, okulun temizlik
işlerini profesyonel bir firmaya vermişti. Yeni
bir telefon santrali de sağlamıştı.

Binaların bütün dış cepheleri, sınıfları, her yıl
kademeli olarak elden geçirilmiş; boyası,
onarımı yaptırılmıştı.

2006 yılına gelindiğinde, ön bahçe artık o kötü
görüntülerden -yeni dikilen ağaçlarıyla,
mevsim çiçekleriyle, çimleriyle, yeni açık spor
alanlarıyla- sıyrılmıştı. ALEV Koordinatörü
Gönül Ertuna, Vakıf dergisine yazdığı yazıda
bu tabloyu şöyle karşılıyordu:

“Ankara Atatürk Lisesini Ağaçlandırma ve
Güzelleştirme Kampanyamıza başlamış
olduğumuz 2002 yılından bu yana, okulumuz
bahçesine dikmiş olduğumuz fidanlar, çeşitli
çam ağaçları, servilerin hepsi de boy verdi,
kocaman birer ağaç oldu. Dış kapıdan okul
bahçesine girildiğinde yol kenarındaki mazılar
karşılar sizleri, hemen arkasında şimşirler
gülümser sizlere, yeşil çimlerin üzerindeki gül
fidanlarımız tüm renklerden güzellikler sunar
bizlere. Çeşitli yerlerde mevsim çiçeklerimiz
vardır renk renk. Bahçemizin ağaç diplerindeki
gölgeliklere koyduğumuz oturma banklarında
gerek öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz,
açık havada sanki bir parkta imişler gibi
otururlar. Kimileri sohbet eder, kimileri ders
çalışır. Gönüller hoş olur bu bahçede. Onun
için de okulumuzda birçok kişi Gönül Bahçesi
der adına...”
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Okul bahçesi. Okulda ağaçlandırma ve güzelleştirme
çalışmaları başlamış. (2002)

Bahçede çalışmalar sonuçlanmış. (2015).

Satranç odası. (2004)

Bilgisayar sınıfının açılışında Milli EğitimBakanı Hikmet Uluğbay,
Lise Müdürü Yalçın Turanalp, Vakıf Başkanı Erol Üçer. (1998)



Sosyal çalışmalar

Vakıf, öğrencilerin gelişmesine yardımcı olmak
amacıyla okul içi ve dışındaki sanat ve diğer
kültür faaliyetleri üzerinde önemle duruyor,
destek veriyordu. Konferanslar, resim, afiş
yarışmaları, tiyatro, müzik şölenleri
düzenleniyordu. Uzun yıllar sonra bir canlılık
kazanmıştı okul. Öğrenciler Türk Kuşu
tesislerinde paraşüt, planör, model uçak
kurslarına katılıyorlardı. TÜBİTAK’ın
yarışmalarında yer alıyorlardı. 

(...)

“Vakfın kurulmasıyla birlikte okulda sosyal
ve sportif faaliyetlere önem verilmiş;
sağlanan maddi katkılarla basketbol,
hentbol, voleybol, masa tenisi, satranç,
tiyatro, jimnastik, eskrim, yüzme
alanlarında öğrencilerimiz birçok
şampiyonluklar kazanmışlardır.” G. Ertuna

Okul-Vakıf işbirliği, Atatürk Lisesi’ni
değiştirdi. 

Öğretim sisteminin, okulun statüsünün
yenilenmesi, yönetim, öğretmenler, Vakıf ve
gönüllü insanların bütün bu faktörlerin aynı
çizgi üzerinde buluşması, Atatürk Lisesi’ni
farklı ve ileri bir yere taşıdı. Öğrenciler daha
donanımlıydı. Üniversiteye giriş sınavında
başarılı oluyorlardı.

(...)

Yeni statüde

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’daki 48 Anadolu
Lisesi arasından Atatürk Lisesi’nin 2007-2008
öğretim yılında özel bir statü içerisinde yer
almasını karara bağladı. Bu duruma göre, liseye
gelen öğrenci, bir yıl hazırlık okuyacak; daha
sonra ikinci aşamada dört yıllık öğrenim
hayatını sürdürecek. Bu sistemin hazırlık
sınıfıyla birlikte öteki Anadolu Liseleri’ne
oranla getirdiği yenilik neydi? Müdür Nedim
Namdar şunları söyledi:

“Bütün Anadolu Liseleri bir yıl hazırlık sınıfıyla
birlikte toplam dört yıldı. Bazı okullar vardı,
onların hazırlık sınıfları da iki yıldı. Geçen
sene Milli Eğitim Bakanlığı, tüm liseleri dört yıl
yapınca -Anadolu Liseleri dâhil- okullardan
hazırlık sınıfı kalktı. Ancak bütün liseler dört
yıl olurken, İstanbul’da iki yıl hazırlık sınıfı,
onun üzerine üç yıl öğretim yapan okullar dört
yıl oldu ama bazılarında bir yıl hazırlık sınıfını
özellikle bırakmak istediler. Dört yıllık

uygulamaya geçilirken bazı liseler, geçen yıl
hazırlık sınıfı ve dört yıl üzerinden beş yıllık
sistemden yararlanmaya başladılar.

Bizim de bu konuda bir başvurumuz vardı.
Başvurumuz kabul edildi. Demek ki, lisemizin
tarihi misyonu, bulunduğu merkezi konum,
ulaşım, alan, donanım, deneyimli öğretmen
kadrosu dikkate alınmıştır. Ankara’nın
ODTÜ’ye en çok öğrenci veren okulu
lisemizdir. Mezunlarımız üniversite hazırlık
sınıflarını okumadan birinci sınıfa geçiyorlar.
Bu durum, yabancı dil eğitiminde okulumuzda
başarılı olunduğunu gösteriyor. Yapılan
değerlendirme sonucu şimdi Ankara’da hazırlık
sınıfı olan tek Anadolu Lisesi’yiz.”

(...)

(Yazar Turan Tanyer’in Ankara’nın Köklü
Çınarı Atatürk Lisesi 1886-2007 isimli
kitabından alıntıdır. s.440- 459)

Yukarıda anlatıldığı üzere vakfımız,
kuruluşuyla birlikte fiziki ve başarı durumu
hiç de iyi olmayan okulumuzu, her yönüyle
yeni baştan ele alarak geliştirmiş;
Türkiye’nin modern, başarılı, özgüveni olan,
her yönüyle örnek alınan, ilkleri başaran,
herkese gerçekten “Atatürk Liseli olmak bir
ayrıcalıktır.” sözünü söyleten bir devlet
okulu haline getirmiştir.

Vakfımızın kurucularına ve hizmeti geçen
herkese bu aidiyeti bize yaşattıkları ve bu
meşaleyi elden ele gezdirdikleri için binlerce
teşekkür ediyoruz.

İyi ki varsın ALEV ve onun yeşerttiği ‘Koca
Çınar’ ATATÜRK LİSESİ. Daha Nice Yıllara...

Gönül Ertuna 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
Koordinatörü
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Ali Yörük’ün Türkmen Düğünü oyunundan. (1989)
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Kurulduğu günden, bugüne
dek pek çok değerli mezun
veren Ankara Atatürk Lisesi,
bilimden sanata, sanattan
spora, iş dünyasına kadar
birçok alanda gerek ulusal
gerekse uluslararası alanda
kendini ispatlamış birçok
meşhur simanın
yetiştirilmesine katkı sundu
ve sunmaya devam ediyor.

130 yıllık tarihe ev sahipliği
yapan lisemiz, bu buluşma ile
“Atatürk Liselilere” bir araya
gelmenin mutluluğunu
yaşattı. 

Bu büyük buluşmaya yurdun
her köşesinden, yüzlerce
“Atatürk Liseli” katıldı. Bir
araya gelen mezunlarımız

anılarını tazelediler.
Okullarını, sınıflarını,
sıralarını, kol kola gezdikleri
bahçelerini, öğretmenlerini,

Atatürk Liseliler
Büyük Buluşması

Eski mezunlarımız okul bahçesinde kendi sıralarında 

Türk eğitim hayatında çok büyük bir yere sahip olan Ankara Atatürk
Lisesi; mezunlarını, eski müdür baş yardımcılarından Türkan Hacaloğlu
öncülüğünde, okul müdürlüğümüzün destekleriyle Vakfımız, Mezunlar
Derneğimiz, emekli öğretmen ve öğrencilerimizin katılımı ve
katkılarıyla, 18 Ekim 2015 tarihinde “Atatürk Liseliler Büyük
Buluşması”nda bir araya getirdi. 

ALEV 2016 / 34



arkadaşlarını yeniden görme
heyecanını yaşadılar, tıpkı o
günlerdeki gibi kaynaştılar ve
hasret giderdiler.

Buluşmada, yapılan anonsla
birlikte mezun
öğrencilerimiz, yeniden okul
bahçesindeki sınıf sıralarına
girdi, saygı duruşu yaptı ve
İstiklal Marşı’mızı hep bir
ağızdan coşkulu bir biçimde
okudu.

Bu heyecan ve mutluluğun
ardından okul müdürümüz
Bayram Akyüz, eski müdür

baş yardımcısı Türkan
Hacaloğlu, Mezunlar Derneği
Başkanı Ali Fahir Kayacan ve
Vakıf Başkanı Erol Üçer ile
mezunlar adına söz almak
isteyen Cengiz Bozoğlu
“Atatürk Liseli’lere” hitaben
birer konuşma yaptı. 

Konuşmalarda yeniden bir
arada olmanın verdiği
heyecan, sevinç ve mutluluk
paylaşılarak ”Atatürk Liseli”
olmanın bir ayrıcalık olduğu
vurgusu yapıldı. Lisemizin
hep birlikte el ele verilerek

Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahir
Kayacan mezunlarımıza hitap
ederken
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Buluşmadan toplu bir görünüm

Vakıf Başkanımız Erol Üçer
mezunlarımıza hitap ederken

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz
mezunlarımıza hitap ederken

Eski Müdür Baş Yardımcısı Türkan
Hacaloğlu konuşmasını yaparken 



nereden nereye geldiği
anlatıldı. Atatürk Liselilere,
Okul İdaremizin, Vakfımızın,
Okul Aile Birliğimizin ve
Mezunlar Derneğimizin
şimdiye kadar yaptığı
çalışmalar kısaca özetlenerek
gelecekte yapılması
düşünülen işler hakkında
bilgiler verildi. Tüm bu
başarılı çalışmaların devamı
için mezunlarımızın bu köklü
çınara sahip çıkması gerektiği
vurgusu yapıldı ve
mezunlarımızın tüm
faaliyetlere katılımının ve
desteklerinin beklendiği ifade
edildi.

Konuşmaların ardından,
mezunlarımıza pilav ve ayran
ikram edildi. 

Mezun oldukları okul
bahçesinde eski dostlarıyla
yemek yiyip sohbet eden ve
mutluluk duyan
mezunlarımıza, bu yıl ilki
yapılan, gelecek yıllarda da
gelenekselleştirilmesi
düşünülen Büyük Buluşma
için tarih olarak her ekim
ayının ilk pazar gününün
belirlendiği söylendi.

Oldukça güzel anlara sahne
olan buluşmada
mezunlarımız, bu güzel
günden bir anı olarak kalması

için sınıf arkadaşlarıyla, eski
öğretmenleriyle, dostlarıyla,
okullarıyla ve buluşmaya
katılan tüm Atatürk Liselilerle
toplu olarak fotoğraf çektirdi. 

Tüm katımcıların
heyecanının, mutluluğunun,
gurur ve sevincinin
gözlerinden okunduğu ve
Atatürk Liseli olma ruhunun
pekiştirildiği bu büyük
buluşma için emeği geçen
herkese ve tüm katılımcılara
teşekkür ediyoruz.

Gelecek seneye buluşmak
üzere, tüm Atatürk
Liselileri bekliyoruz!
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Eski öğretmenlerimiz vakıf koordinatörümüz Gönül Ertuna ile Atatürk Lisesi Mezunları adına Cengiz
Bozoğlu konuşmasını yaparken

Buluşmadan toplu bir fotoğraf
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Bir müzik hocamız vardı, Ziya
Aydıntan; nur yüzlü, şişman, güler
yüzlü, sabırlı... Orta birinci sınıfta,
isteyen mızıka alsın dediği için
sınıfta bir miktar “Mızıkalı” adam
vardı. Ulus’taki Karaoğlan çarşısına
beraber gitmiştik de oradaki
“ÜÇEL” mağazasından yanlış
hatırlamıyorsam, 3 liraya almıştı
rahmetli babam. Ortası tahtadan,
iki yanında pırıl pırıl kromajlı
tenekedendi ilk mızıkam.

Bir güzel sesi vardı ki anlatmak
mümkün değil. Ben o “güzel”
sesin konu komşuyu ne kadar
perişan ettiğini, yaz günü
pencereleri neden kapattıklarını,
çok sonraları hayal meyal
hatırladığım zaman
anlayabilecektim ama o zaman
çoktan başka mahalleye
taşınmıştık.

Mızıka cebimizde dolaşıyor, her
fırsatta çalıyorduk, gam filan
derken, “Deniz ne kadar güzel
hoştu, “Yaslı gittim şen geldim”i,
“Dumlupınar”ı falan da bayağı
çıkarıyorduk.

Teneffüs aralarında, diğer mızıkalı
adamlarla bir araya gelinir ha
babam çalınır da çalınırdı.
Etrafımızda ufak ufak “Amma da
güzel çalıyorsunuz.” diyenler
belirmeye bile başlamıştı. O sene
bu hay huy içinde geçti.

Bir dahaki sene bizler, bildiğin
müzisyen takımındandık ki, inkâr
eden taş olur.

O gün matematik hocamız Sayın
İclal ATAÇ’ın dersi henüz bitmişti.
Hanımefendi, herkeste saygı
uyandıran, mükemmel bir insandı.
Bilmiyorum hayatta mıdır?

Bugün bile bilmiyorum, acaba
onun zil çaldığı halde kürsüde
oturduğunu biliyor muydum
yoksa bilmiyor muydum? Bilsem
çalar mıydım yoksa çalmaz
mıydım? Belki de ne biçim mızıka
çalan bir talebesi olduğunu o da
bilsin de hayran olsun diye
düşünmüş olabilirim...

Samimi olarak bilmiyorum. Ama
“Süt içtim dilim yandı”yı bir güzel
çaldığımı bal gibi hatırlıyorum.

Ani bir sessizlik oldu ve birdenbire

–Ver bakiim onu bana.

diyen, vakur, mütehakkim,
kızgınlıkla elini uzatmış hocamı
gördüm. Mızıkamı, sert bir şekilde
aldı, asla acıtmadan ama tam şekil
ve şartı ile kafama vurdu, yarı
kösele yarı deri bir memur çantası
vardı, onun içine koydu ve hışımla
sınıftan çıktı gitti.

Utanmasına utandım da asıl
üzüldüğüm bizim mızıkanın
gitmiş olması idi.

Bundan sonraki günler, son derece
dramatik, üzüntülü, sevgilisini
kaybetmiş “Aşık”ın türkü yakışı
gibi ağlamaklı ve hüzünlü
geçmeye başladı. Teneffüslerde ne
yapacağımı bilmez halde avare
dolaşıyordum.

Açıkçası mızıkasız hayatın tadı
yoktu.

Hoca da mızıkayı alıp gitmişti. Ne
hakkı vardı, yani, evet belki o
sınıftayken azıcık ayıp filan olmuş
olabilir de mızıkayı almak daha
büyük bir ayıptı. Üstelik aradan bir
ay geçmişti. Bütün arkadaşlar aynı
fikirdeydik: Hoca ayıp etmişti.

Kim bilir ne yapmıştı o mızıkayı.

Kaldırıp atmış olamazdı. Hiç
mızıka atılır mıydı? Bir kere o
mümkün değildi de acaba başka
ne yapılırdı? Kırmış olabilir miydi,
ya da yakmış?

Nihayet en güzel fikri Yücel buldu.

Hocamızın Amerika’da okuyan bir
oğlu vardı, mutlaka ona yollamıştı.

Daha kaç matematik dersini
“Bizim canım mızıkayı haksız yere
gaspedip Amerika’daki oğluna
yollayan gaddar Hoca”dan gördük
hatırlamıyorum. Nasıl kızıyor,
nasıl çaresizlik içerisinde
kıvranıyor ve neler söylemek
istiyordum ki anlatmak mümkün
değil. Ama erkeksen “gık” de. Evde
babam var ki mazallah bir duysa,
kim bilir neler olur?

Sevgili muhterem ve hanımefendi
hocam!

Sizden epeydir haber alamadık.
Nerelerdesiniz bilmiyorum. Keşke
sizi tekrar görmek kabil olsa, bizim
gibi nice talebelerinize bir şeyler
vermeye çalışırken tebeşir tozuna
bulaşmış o mübarek ellerinizi iki
elimle, saygıyla, sevgiyle, hasretle
öpebilseydim...

Belki hoşuna giderdi de o ciddi
yüzünüze pek yakışan
tebessümünüzü tekrar
görüverirdik.

Tıpkı, bu hadiseden iki ay sonra

– Bir daha sınıfta hocan varken
bunu çalma e mi yavrum,

dediğinizde, yüzümde gördüğünüz
ve ne biçim allak bullak olduğunu
hâlâ pek merak ettiğim “Suratımı”
görünce yaptığınız gibi.

Ümit Önel 1937 yılında Ankara’da doğdu. 1954-55 yılında Ankara Atatürk
Lisesi’ni, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Yüksek
Mühendisliği bölümünü bitirerek 1963 yılına kadar aynı Fakültede
“Magnetik Resonans” konusunda doktora yapmıştır. Askerliğini takip eden
dört yıl boyunca DSİ ve Petkim’de memurluk yaptıktan sonra 1969’da ÖNEL
ELEKTRONİK adlı kendi firmasını kurarak serbest ticarete atılmıştır. Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Ümit evli ve iki çocuk
babasıdır.

Geçmiş Zaman olur ki...
ALEV dergisinin 10. sayısından

Ümit Önel
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Vakfımız, 12 Ocak 2016 tarihinde,
kuruluşunun 30. yılı nedeniyle
okulumuzda ve kazandıkları
üniversitelerde, eğitim hayatını devam
ettiren başarılı bir grup öğrencimizle bir
araya geldi. Toplantıya, Vakıf
Başbakanımız Erol Üçer, Vakıf Yönetim
Kurulu Üyeleri ve okul yöneticileri
katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vakıf Başkanımız
Erol Üçer, okulumuzun ve vakfımızın kısa
tarihçesinden bahsederek vakfımızın kurulduğu
günden bugüne kadar okulumuzla işbirliği

içerisinde yaptığı çalışmalardan ve bu
birliktelikten doğan güçle kazanılan başarılardan
bahsetti. Okulumuzun örnek gösterilen bir yerde
olduğunu belirterek bu başarıların devam etmesi
temennisinde bulundu. Konuşmanın devamında
Sayın Üçer, mezunlarımızın, Vakıf ve Atatürk
Lisesi meşalesini devralmaları gerektiğini,
gençleri aramızda görmekten mutluluk
duyacağını ifade ederek geceye katılan tüm
misafirlerimize teşekkür etti.

Toplantının devamında Amerika’da yaşayan
mezunumuz Sn. Akgün Temizer’in sağlamış
olduğu bursla, Florida’da New College’de eğitim
gören öğrencimiz Ozan Gökdemir’in bu güne

Vakfımız, Kuruluşunun 
30. Yılı Dolayısıyla Başarılı 
Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi

Yemek sonrası, Vakıf yöneticilerimiz, okul idaremiz, öğrencilerimizle toplu halde
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özel olarak hazırlayıp gönderdiği
slayt show‘u izlendi, mesajı tüm
konuklarımıza okundu. 

Daha sonra, geceye katılan MUN
Kulübü üyeleri söz alarak vakfımızın
destekleriyle gerek ülke gerekse
uluslararası alanda okulumuzu ve
ülkemizi gururla temsil ettikleri
başarılarından bahsettiler. Başarıların
her aşamasında vakfımızın maddi ve
manevi desteğinin olduğunu, bu

imkânların kendilerine sunulmasıyla,
başarıyı yakalamalarından
bahsederek bir brifing verdiler.
Brifing sonunda öğrencilerimiz iyi ki
böyle bir vakfa sahibiz, iyi ki Atatürk
Liseliyiz, diyerek vakfın
kurulmasından bugüne, emeği geçen
herkese teşekkür ettiler. 

Yemek, öğrencilerimiz ve vakıf
yöneticilerimizin toplu fotoğraf
çektirmesinin ardından sona erdi.

Vakıf Başkanımız Sayın Erol Üçer konuşmasını yaparken

Mun Kulübü öğrencilerimiz yemek öncesi brifing verirken



Daha önce büyük ve özverili bir çalışmanın
sonucunda mezunlarımızın arşiv kütüklerinin
dijital ortama aktarımı başarılı bir şekilde
yapılmıştı. Bu sistemin faydalarını ve kolaylıklarını
gören vakfımız ve okulumuz, daha önceden yine
vakfımızın çabalarıyla hazırlatılmış olan ve bir
belge niteliğinde olan Turan Tanyer’in
“Ankara’nın Köklü Çınarı” isimli Almanak’ının ve
dergilerimizin tüm sayılarının dijital ortama
aktarılması çalışmalarını başarı ile tamamladı. 

Teknolojinin her alanda hayatımıza girdiği ve
işlerimizi kolaylaştırdığı günümüz dünyasında,
vakfımızın gayretli çabaları sonucunda bu
programlar hizmete sunuldu. Programlarla istenilen
bilgilere kolay ve hızlı bir biçimde ulaşılıyor, bu
yolla zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor.
Okulumuz, çalışmalarında teknolojinin
olanaklarından yararlanmanın kolaylığını yaşıyor.
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Dijital Sisteme Geçişimiz 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

DNA onarımı hakkındaki bilimsel
çalışmasıyla 2015 yılı Nobel Kimya
ödülünü alan Türk Bilim İnsanı Prof.Dr.
Aziz Sancar’ın katılımıyla Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi Konser Salonu’nda 18 Mayıs
2016 tarihinde bir konferans
düzenlendi. 

Konferansa çeşitli Fen ve Anadolu Liseleri ile
farklı üniversitelerden öğrenciler, rektörler,
dekanlar ve bilim insanları davetli olarak katıldı.
Konferansa, okulumuz; Biyoloji dersi
öğretmenleri Cihan Ulusu, Hülya Berat Atalay
rehberliğinde 15 kadar öğrencimizle katıldı.

Sancar, verdiği konferansta bilim ödülü almanın
ve insanlara faydalı olmanın önemi üzerinde
durdu. Gençlerimize tecrübelerinden de
faydalanarak öğütler verdi. Konferans sonrasında
Sayın Sancar, öğrenci ve diğer konuklardan gelen
soruları yanıtladı.

Konferansa katılan öğrencilerimiz

Öğrencilerimiz Nobel Kimya
Ödülü Sahibi
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın
Konferansındaydı

Vakfımızın, maddi ve manevi katkılarıyla dijital sisteme entegre
olma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
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Okulumuzda bulunan müze
değeri taşıyan eşyalar, vakfımız
tarafından yeni bir oda
kurularak sergilendi ve okul
müzesi haline getirilmesi
sağlandı. 

Bu yolla mevcut eşyaların korunaklı bir
şekilde himayesi sağlanarak gelecek
kuşaklara aktarımı sağlanmış oldu.
Müzemizde, okulumuzda bulunan eski
eşyaların sergilenmesinin yanı sıra
1943-44 mezunumuz ve büyük
bağışçımız Akgün Temizer’e
ayrılmış bir de köşe bulunuyor.

Müzemiz Açıldı

Müzemizden bir bölüm



Vakfımız, okulumuzla yaptığı işbirliği ve
uyumlu çalışmalar neticesinde öğrencilerimize
“Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır.”
sözünü gerçekten hissettiriyor. 

Okulumuz ve öğrencilerimiz, neredeyse özel
bir okul gibi ama bir devlet lisesi olarak
yoluna başarılarla devam ediyor. 

30. yılını idrak eden vakfımız, kurulduğu ilk
günden bugüne okulunu, öğrencilerini,
ihtiyaç duydukları hiçbir alanda yalnız
bırakmıyor.

Spor, Müzik, Satranç, Edebiyat, MUN Kulübü
vb. çalışmalarla okulumuzu yurt içi ve yurt
dışında temsil eden öğrencilerimize, maddi
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Öğrencilerimiz İngiltere’de
Yıllardır yaptığımız ve tecrübe kazandığımız konulardan biri de
öğrencilerimizi İngiltere’de 3 haftalık dil okuluna gönderiyor olmamız…



manevi desteğini vermeye her zaman devam
ediyor. İşte çalışmaların en büyük
göstergelerinden biri olan yabancı dil
kurslarımız…

Vakfımız, geçen senelerde olduğu gibi bu yıl
da lisemizi en yüksek puanla, ilk sırada tercih
eden 10 öğrencimizi ve lisemiz hazırlık
sınıflarında başarılı olan öğrencilerimizi, yurt
dışında yabancı dil kursuna gönderiyor. 

Veli ve öğrencilerimizin oldukça dikkatini

çeken bu uygulamada öğrencilerimiz üç (3)
haftalığına İngiltere’de yabancı dil kursu
görme imkânı buluyor. 2015-2016 öğretim
yılında vakfımızın imkanı ve kendi
imkanlarıyla gidenlerle birlikte toplamda
65 öğrencimiz, dil kursu görecek.

Kurslar öğrencilerimize, İngilizcelerini
geliştirmenin yanı sıra kendine güven
duygusu, sosyalleşme, kişilik özelliklerini
geliştirme ve dünya insanı olma vb. konularda
olumlu katkılar sağlıyor.
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İngiltere’ye giden öğrencilerimiz, Vakıf Başkanımız Erol Üçer, okul idarecileri ve öğretmenleri ile
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18-20 Aralık 2015 tarihleri
arasında Yeditepe Üniversitesi’nde
düzenlen ve 650 civarında delege
öğrencinin katıldığı MUN
Konferansında, öğrencilerimizden
Senanur Karaca mansiyon,

Umut Cihan ise Outstanding (2. lik) ödülünü
aldı. Okulumuzun katıldığı bu konferans,
Türkiye’nin en büyük 3. konferansı idi. Bu
konferans katılımcılarının çoğunluğunu
üniversite öğrencileri oluşturuyordu.

30. yılını idrak eden vakfımız
kurulduğu ilk günden bugüne okulunu,
öğrencilerini ihtiyaç duydukları hiçbir
alanda yalnız bırakmıyor.

Okulumuzu, yurt içi ve yurt dışında başarı ile
temsil eden öğrencilerimize, maddi manevi
desteğini vermeye her zaman devam ediyor. Son
dönemde vakfımızın maddi ve manevi
destekleriyle yoluna tüm hızıyla devam eden

Mun Kulübü, başarılarına başarı katıyor ve
yoluna emin adımlarla devam ediyor.

2013 Aralık ayında çalışmalarına başlayan
Atatürk Lisesi Mun Kulübümüz,
(Model United Nations = Model Birleşmiş
Milletler) gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
pek çok konferansa katıldı ve birçok derece
kazanarak ödüllerle döndü; ülkemizi ve
okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etti. İşte bu
başarılardan birkaçı.

Okulumuz MUN Kulübü 
Başarı Üstüne Başarı Kazanıyor

Yeditepe MUN

Soldan Sağa: Sena Nur Karaca (10-B), Umut Cihan (11-C),
Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Zehra Bedia Ardıç (10-F),
Bilgehan Demir (10-F), Ayşe Aysu Sarı (10-D)

30 EYLÜL 2015
Model Birleşmiş Milletler 

Bir gün ben ve arkadaşlarımın ilgisi aynı noktada toplandı. Bizim kendi araştırmalarımız ve çevremizde
planlamakta olduğumuz işi yapan insanların tavsiyeleri ile bu yola baş koyduk. Bu, bizim için okulumuzda bir
Model Birleşmiş Milletler Kulübü kurmak demekti. 2013-2014 eğitim öğretim yılının 2. dönemi ilk katılımımız
olan ve Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen MUNESCO adlı konferansta aktif olarak amacımızı

gerçekleştirmiştik. MUNESCO konferansının ardından katıldığımız KALMUN (Kadıköy Anadolu Lisesi), NAMUN
(Nesibe Aydın Koleji), Euro-Asia MUN (Hacettepe Üniversitesi) ve ardından vakfımızın desteğiyle gittiğimiz, Çek Cumhuriyeti’nde
gerçekleştirilen PORGMUN konferansı, sonrasında Fransa’da gerçekleştirilen MUNICE konferansının her birinden aldığım
mansiyon veya yazılı belge formatında ( Best delege, Outstanding delege) aldığım ödüller ve arkadaşlarımın da kazandığı
ödüller ile okulumuzun ve ülkemizin adını ve bayrağını temsil ederek bize sağlanan imkânlara layık olmaya çalıştık. Bunun yanı
sıra Kadıköy Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler konferansında Malezya’yı temsil ederek aldığım en iyi
delege ödülü üzerine Malezya Baş Konsolosu’nun büyükelçilikte taktim etmiş olduğu nişan ve üstün temsil başarısı ödülü ile
okulumuzun adına layık olmaya çalıştım. Ardından Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde gerçekleştirilen PORGMUN
konferansında Güney Kore’yi temsil ederek aldığım en iyi delege ödülü dolayısıyla Güney Kore elçisi Cho Dong-Woo ve Güney
Kore Kültür Merkezince tarafıma verilen taktir ve teşekkür belgesi ve ardından teşekkür yemeği ile hem kendimi ve okulumuzu
tanıtma imkanı bulmuş hem de Güney Kore ile Türkiye politikalarını, kendileri ile istişare etme fırsatı elde etmiş oldum. 

Yukarıda yer vermiş olduğum etkinlikler ve başarılar çok severek yaptığım, çok keyif aldığım çalışmalardı. Yalnız bu etkinlikler,
maddi açıdan ciddi meblağlar gerektiren organizasyonlardı. Şunu açıkça söylemek gerekir ki, eğer biz, bugün ülkemizi ve
okulumuzu başarılı bir şekilde temsil edebilmişsek; bunu sağlayan başta Erol ÜÇER Beyefendi, vakfımız ve çok değerli Gönül
Hocamdır. Bizim hayallerimizin gerçekleşmesini sağlayan ve bizden desteğini en zor zamanlarda bile hiç esirgememiş olan
vakfımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.

Ankara Atatürk Lisesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü Başkan Yardımcısı
BERKAY ASLANDOĞAN 12 G
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21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında ODTÜ’de
düzenlenen, aralarında Ankara Hukuk, ODTÜ
Uluslararası İlişkiler’den üniversiteli öğrencilerin
de yer aldığı ve 200 kişinin katıldığı EUROSIMA
MUN Konferansı’nda, okulumuzdan Mun EC’de
(Ekonomi Komitesi) Bulgaristan’ı temsil eden
Aytöre Arıkan mansiyon, UEFA Komitesi’nde

İnci ÇETİN mansiyon, Bilge Gürsoy
outstanding (2.lik), Foreign Affairs Council’de
(Dış İşleri Komitesi) Hırvatistan’ı temsil eden
Ceren Çetin ve Tarihi Güvenlik Konseyi’nde
Arjantin’i temsil eden Serhan Dalarslan da
mansiyon aldı.

Bu başarılarından dolayı Tarih dersi
öğretmenimiz Aysu Atay’ı ve öğrencilerimizi
kutluyoruz.

Konferanstan bir görünüm

EUROSIMA MUN

YC MUN

16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Yüce
Koleji’nde düzenlenen İkinci Dünya
Savaşı temalı Mun Konferansı’nda MUN
Kulübü’müz ilk defa Umut Cihan ile
chair (Oturum Başkanı) düzeyinde
katılım sağladı. 

Konferansta, Güvenlik Konseyi’nde
Brezilya’yı temsil eden  Serhan
Dalarslan Best Delege (En iyi delege),
İnsan Hakları Komitesi’nde Polonya’yı
temsil eden Nazlıcan Kılıç ile Cem
Sultan Olayı ve Divan-ı Hümayun
temalı komitede Kubbealtı Veziri’ni

temsil eden Zehra Bedia Ardıç
outstanding (İkincilik) ödülünü aldı.
Ayrıca öğrencilerimizden Nato
Komitesi’nde ABD’yi temsil eden
Güzide Saygılı, Bulgaristan’ı temsil
eden Ekin Gedik ve Potsdam
Konferansı simülasyonunda İngiltere’yi
temsil eden Bilge Gürsoy mansiyon
ödülü aldı.

Öğrencilerimizi ve Tarih dersi
öğretmenimiz Aysu Atay’ı başarılarından
dolayı kutluyoruz.

Best Delege olan
öğrencimiz
Serhan Dalarslan
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12-15 Şubat 2016 tarihleri arasında Bilkent Lisesi’nde
düzenlenen Munesco Konferansı’na tek devlet okulu
olarak beş öğrenci ile üç komitede katıldık. 

Saint Joseph, Ted, Koç, Tevfik Fikret gibi okulların yer
aldığı, toplamda 19 okul ve bireysel başvurular da dâhil
430 öğrencinin bulunduğu konferansta tarihi 1. Haçlı
Seferleri tekrar canlandırıldı. Haçlı Komitesi’nde Serhan
Dalarslan, Best Delege (En iyi delege) ödülünü alırken
Hollanda’yı Eğitim Komitesi’nde temsil eden Aytöre
Arıkan, mansiyon aldı. Böylece katılım yaptığımız üç
komiteden ikisinde ödül kazandık. 

Konferansta başarı kazanmamızda, vakfımızın desteği ile
çalışan sözleşmeli öğretmenimiz Colin Sutcliffe’in katkısı
büyük olmuştur. Öğrencilerimizi ve tarih öğretmenimiz
Aysu Atay’ı bu sistemli, kaliteli çalışmaları ile
yakaladıkları başarı grafikleri için kutluyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.

MUN Kulübümüz Farkını Yine Ortaya Koydu

ANKARAMUN (ANMUN)

Soldan Sağa: Ayşe Aysu Sarı (10- D), Sümeyye KANDUR
(10- D), Serhan Dalarslan (9 -A), Aytöre ARIKAN (9-E), İdil
SİVASLI (9-G), Aysu Atay (Tarih öğrt./MUN Kulübü sorumlu
öğrt.)

Okulumuz MUN Kulübü 10-13 Eylül
tarihlerinde İpek Üniversitesi’nde bağımsız
öğrenci topluluğu Sütun Akademi
tarafından düzenlenen Ankara Mun
Konferansı’na 6 delege ile katıldı.

Öğrencilerimizden Elif Doğanay Bellatrix’i,
İlayda Gümüş Güney Kore’yi, Alp Toksöz
Elsalvador’u, Nazlıcan Kılıç Japonya’yı,
Umut Cihan Çin’i temsil etti.

Konferans sonrasında Elif Doğanay, İlayda
Gümüş, Umut Cihan Outstanding (2.lik),
Nazlıcan Kılıç ise mansiyon ödülü aldı. Soldan sağa: Nazlıcan Kılıç (11-E), Umut Cihan (11-K), İlayda

Gümüş (11-B)

2 EKİM 2015

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na,

Adım Emre Karyağdı, 12 G sınıfı öğrencisiyim. Okulumuzda yaklaşık iki sene önce kurulan Model United Nations
(MUN) kulübünün beş kurucu üyesinden biriyim. Vakfımızın destekleri sayesinde önceleri Ankara’da, sonra
İstanbul’da ve en son da yurt dışındaki konferanslara katılıp başarılar elde etme şansını yakaladık. Kulübümüzün

kurulmasında ve özellikle Prag’daki ve Nice’deki konferanslarda çok büyük katkısı olan vakfımız Başkanı Sayın Erol
Üçer’e, Yönetim Kurulu’na ve Sayın Gönül Ertuna’ya çok teşekkür ederim.

Ayrıca bu seneki dergimizde kulübümüzün başarıları için geniş yer ayıran ve birden fazla gazetede boy göstermemizi sağlayan
başta Sayın Vakıf Başkanı Erol Üçer olmak üzere emeği geçen herkese şahsım adına çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla.

EMRE KARYAĞDI , 12 G
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MUN Kulübümüzün diğer bir
başarısı da 22-29 Mart 2016
tarihleri arasında
Romanya’nın Başkenti
Bükreş’te, Parlamento
Binasında yapılan, tamamı
İngilizce gerçekleşen Model
Birleşmiş Milletler
Konferansı’dır. (BİSMUN)

Bu konferansta ağırlıklı olarak
çok ciddi bir sorun haline
gelen terörizm sorunu
üzerinde durulmuştur.
Genelde üniversite
öğrencilerinden oluşan 280
delegenin katıldığı
konferansta okulumuz İlayda
Gümüş, Nazlıcan Kılıç,
Umut Cihan, Alp Tolga
Toksöz ile temsil edildi.
Öğrencilerimiz BM’in
doğrudan desteklediği,
BİSMUN Konferansı’nda,
ülkemizi ve okulumuzu çok
başarılı bir şekilde temsil
etmiştir.

Öğrencilerimizden Umut
Cihan, BEST DELEGE (En
İyi Delege), Nazlıcan Kılıç
ise Mansiyon ödülü almıştır. 

Bu başarılarından dolayı
öğretmen ve öğrencilerimizi
kutluyoruz.

MUN Kulübümüz Romanya’da Ülkemizi
ve Okulumuzu Başarı ile Temsil Etti

Soldan sağa: Alp Tolga Toksöz (11- K), Nazlıcan Kılıç (11- E), Umut Cihan
(11- K), İlayda Gümüş (11- B)



Okulumuzda ilk defa gerçekleştirilen Ulusal
Ajans / Erasmus+ K2; Okul Eğitimi Stratejik
Ortaklıklar Programı’ndaki proje ortaklığımız bu
sene tamamlanıyor. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni bir
projede yer alabilmek için gerekli hazırlıklar ve
çalışmalar yapılmıştır. Ankara Atatürk Lisesi,
“Energy for Europe” isimli yeni proje
ortaklığının ön hazırlık çalışmaları için İspanya /
Barcelona’da yapılan toplantıya katıldı.

“Energy for Europe” (Avrupa İçin Enerji) isimli
projenin ön hazırlık çalışmaları, 30 Ocak 2016 -
04 Şubat 2016 tarihleri arasında
İspanya/Barcelona’da bulunan Escola Garbi
Koleji’nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya,

projenin koordinatörü Matematik dersi
öğretmeni Gülay Ayyıldız ile birlikte İngilizce
dersi öğretmeni Özgür Bozdoğan ve Fizik dersi
öğretmeni Şükrü Akpınar katılmışlardır.
Öğretmenlerimiz, projede yer alan İngiltere,
Almanya, İtalya, Litvanya, Macaristan ve
İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğretmenler
ile ön hazırlık çalışmalarını başarıyla
tamamlamışlar ve yakın arkadaşlıklar kurarak
çok güzel anılarla geri dönmüşlerdir. 

Ankara Atatürk Lisesi, Erasmus+ projelerinde yer
almaya ve uluslararası çalışmalar yapmaya
devam edecektir. 

Gülay Ayyıldız 
Ankara Atatürk Lisesi Matematik Öğretmeni
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Ankara Atatürk Lisesi, “Energy for Europe”
İsimli Proje Toplantısı İçin İspanya’da

Ankara Atatürk Lisesi ERASMUS+ E (Math-
Science) İsimli Proje Toplantısı için İtalya’da

Avrupa Birliği Komisyonu
tarafından sağlanan hibe
desteği ile okulumuzda ilk
defa gerçekleştirilen
Erasmus+ K2 Okul Eğitimi
Stratejik Ortaklıklar
Programı; Letonya, İtalya,
Hırvatistan, Romanya ve
Türkiye olmak üzere 5 ülke
okullarının katılımıyla
gerçekleştirilmektedir.  

E (maths+science) isimli projenin
dördüncü toplantısı, 29 Şubat 2016 -
05 Mart 2016 tarihlerinde
İtalya/Bergamo’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, projenin koordinatörü
Matematik dersi öğretmeni Gülay
Ayyıldız ile birlikte İngilizce dersi
öğretmeni Özgür Bozdoğan, Fizik dersi
öğretmeni Şükrü Akpınar ve 4 öğrencimiz
katılmışlardır. 

Ankara Atatürk Lisesi, Erasmus+
projelerinde yer almaya ve uluslararası
çalışmalar yapmaya devam edecektir. 



39ALEV 2016 / 34

Öğretmen ve öğrencilerimiz Bükreş’te

Soldan Sağa: Yarengül Çiçek, Birnur Gürses (İngilizce Öğrt.), Umut Cihan,
Gülay Ayyıldız (Matematik Öğrt.), Ceren Çetin, Atalay Kutlay, Şükrü Akpınar
(Fizik Öğrt.)

Toplantıya, Erasmus+e (math-science) isimli proje koordinatörü
Matematik dersi öğretmeni Gülay Ayyıldız ile Fizik dersi öğretmeni
Şükrü Akpınar, İngilizce dersi öğretmeni Birnur Gürses ve
öğrencilerimiz Ceren Çetin, Umut Cihan, Yarengül Çiçek, Atalay
Kutlay katılmışlardır.

04-10 Ekim 2015 tarihlerinde Romanya’nın Bals şehrinde projenin
üçüncü toplantısı gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimiz, Erasmus+e kapsamında derslere girmiş, Bals’taki
ortak okulda sunumlar yapmış, Bükreş’te gezilere katılmış,
müzeleri gezmiş, okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil
ederek güzel anılar ve başarılı çalışmalarla geri dönmüşlerdir.
Kendilerini tebrik ederiz.

Ankara Atatürk Lisesi,
ERASMUS+ E (Math Science) İsimli Proje
Ortaklığımızın Toplantısı için Romanya’ya gitti

Okulumuz, Avrupa
Birliği Komisyonu
tarafından sağlanan
hibe desteği ile
gerçekleştirilen
Erasmus+ K2 Okul
Eğitimi alanında
stratejik ortaklıklar
programında yer
almaktadır. 2014
yılında Ulusal Ajans
tarafından onaylanan
ve 2 yıl sürecek
Erasmus+e (math-
science) isimli proje
ortaklığımız; Letonya,
İtalya, Hırvatistan,
Romanya ve Türkiye
olmak üzere, 5 farklı
ülke okullarıyla
yürütülmektedir.

Bals Belediye Başkanı, projeye katılan tüm misafirlere belediye binasında hoş
geldin konuşmasını yaparken



Bugünün global dünyasında,
teknolojinin kullanımıyla
dünyamızın küçük bir kasaba
halini aldığı günümüzde
teknolojinin, ticaretin,
eğitimin ve tabii ki dil
bilmenin gücü, kendisini
oldukça güçlü bir şekilde
hissettiriyor. 

Bu manada artık rahat bir
iletişim kurabilmek, kendimizi
anlatabilmek ve bu devasa çark
içerisinde artık ben de varım
diyebilmek için dil öğrenmek,
bir ayrıcalıktan çok mecburiyet
haline gelmiştir. 

Dil öğrenmenin yolu, çoğu
zaman iyi bir eğitimden
geçmektedir. İşte bu sorunun
çözümünün bir parçası olmayı

başaran Ankara Atatürk Lisesi
ve Eğitim Vakfı (ALEV) birçok
alanda olduğu gibi dil
konusunda da öğrencilerini
ayrıcalıklı hissettirmeye devam
ediyor.

Bunun için öğrencilerine, tüm
maddi imkânlarını sunarak
öğrenim görmekte oldukları
dilleri, o dili konuşan
öğretmenlerce, kendi okulunda
öğrenme imkânı sunuyor.

Bununla beraber
öğrencilerimiz, hazırlık
sınıflarında 20 saat ağırlıklı
İngilizce yanında ikinci
yabancı dil olarak Fransızca,
İspanyolca, Rusça, Çince,
Almanca görüyor. 

Bu çalışmalara destek olmak
amacıyla her eğitim öğretim
yılında yine vakfımızca
üniversitelerle yapılan
anlaşmalar sonucunda yıl sonu
pratik konuşma kursu veriliyor.
Bununla da yetinmeyen
vakfımız, tüm masraflarını
karşılayarak başarılı
öğrencilerimizi 3 haftalığına
İngiltere’de yabancı dil
kursuna gönderiyor. 

Vakfımız, bu çalışmaları;
geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın kendilerini
daha iyi yetiştirebilmeleri ve
çağın koşullarına ayak
uydurabilmeleri için yani
gençlerimiz için, geleceğimiz
için yapıyor.
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Yıl Sonu Yabancı Dil Kurslarımız
Devam Ediyor
Eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde çağı yakalamayı 
prensip edinmiş olan Ankara Atatürk Lisesi,
bu prensipleri korumaya ve sürdürmeye devam ediyor. 



İşte bu çalışmalardan olan yıl
sonu yabancı dil kurslarımız
2015 -2016 eğitim öğretim yılı
sonunda 20 Haziran -
1 Temmuz 2016 tarihleri
arasında, lisemiz hazırlık sınıfı
öğrencilerine tüm masrafları

vakfımızca karşılanmak üzere
Atılım Üniversitesi’nden 7,
okulumuzdan 1 öğretmen
olmak üzere 8 öğretmen ve
toplamda 400 kadar
öğrencimizle yapıldı. 

Bu yıl 9. su düzenlenen

kurslardan amaç,
öğrencilerimizin yıl içerisinde
edindikleri bilgileri
pekiştirmelerini ve bilgilerini
beceriye dönüştürerek yabancı
dil seviyelerini yükseltmelerini
sağlamaktır.
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Yabancı dil kursuna katılan öğretmen ve öğrencilerimiz toplu halde.

Yabancı dil kursu öğretmenlerimiz, okul müdürümüz ve vakıf koordinatörümüz ile.
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1 TEMMUZ 2015

Okulumuz vakfının sağladığı
yabancı dil kursunda hazırlık
sınıfının ardından konuşma
alıştırması yapma fırsatı buldum.
Öğretmenlerin yabancı olması

bana birçok şey kattı.
Yabancıların nasıl konuştuğu, aksanları
vesaire hakkında pratiğim oldu. Yararı
dokunan bir etkinlik olduğu görüşündeyim.
Bu yüzden okulumuz yöneticileri ve ALEV’e
teşekkür ediyorum.

ZEYNEP DOĞAN 
Hz A 

5 TEMMUZ 2015

Yaptığınız hazırlık İngilizce
kursu için çok teşekkürler.
Gerçekten eğlenceli, eğitici ve
güzel bir kurstu. İyi ki
varsınız.

ZEYNEP GÜLSOY 
Hz C

2 TEMMUZ 2015

Bize sağladığınız tüm
imkânlar ve verdiğiniz tüm
destekler için teşekkür ederim.
AAL’li olmak bir ayrıcalıktır.

Saygılarımla.

BEYZANUR AYDINYER 
Hz E

29 HAZİRAN 2015

Yaz kursu bence çok eğlenceliydi. Yeni
arkadaşlar yeni öğretmenler :) Dersler
sıkılmadan, eğlenceli geçti. İki hafta nasıl
geçti anlayamadım. Su gibi aktı. Bu iki
hafta içinde konuşma alıştırmalarının

faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrenme
işi eğlenerek yapıldığında harika oluyor. Son gün
Liliana’yı tanıdığım için o kadar mutlu olduğumu ve
onu çok özleyeceğimi fark ettim. Hayatta bir hafta
tanıdığımız bir kişiyi pek özlemeyiz ama ben bunu
düşünüp üzüldüm, tam çıkarken ona sevgiyle sarıldım.
İyi ki onları tanıdım, iyi ki bu kursa geldim. Kurs için,
bize bu fırsatı veren ALEV’e çok teşekkür ederim, bu
deneyimi bana yaşattığı için.

FATMA ÖZLEM AKALIN 
Hz F

25 HAZİRAN 2015

Katılmış olduğumuz dil kursu
sayesinde yepyeni arkadaşlar
edinmiş olduk. Hocalarımızla çok

keyifli zamanlar geçirdik. Dönem içinde kimi
zaman konuşmaya cesaret edemezken bu dil
kursunda cesaretimizi topladık, istersek
yapabileceğimizi fark ettik. Hem çok zevkli hem
çok öğretici, dopdolu 10 gün geçirdik. Bize bu
imkânı sağlayan ALEV’e sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

BAŞAK DAYI 
Hz E 

2 TEMMUZ 2015

Yıl sonu dil kursu, benim için hem
eğlenceli hem de eğitici bir süreçti.
Yabancı öğretmenlerin olması daha
ayrıcalıklı ve aksan konusunda faydalı

oldu. Emeği geçen öğretmenlerime ve
bizlere bu imkânı sağlayan okul yönetimine ve ALEV’e
çok teşekkür ederim.

EGENUR AKÇAKAVAK
Hz B 

1 TEMMUZ 2015

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na,

Bir öğretim yılı boyunca
öğrendiğim İngilizcemi, kurslarda
kullanma ve geliştirme şansı
buldum. Bu kursları, yabancı dili

tam anlamıyla öğrenmek için önemli ve
gerekli buluyorum. Memnuniyetimi iletmek
isterim.

MELİKE TOSUN 
Hz B 
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2014-2015 eğitim öğretim yılı sonunda
vakfımızın desteği ve kendi imkânlarıyla
kafileye katılanlarla birlikte toplamda 65
öğrencimizi İngiltere’ye üç haftalık dil kursuna
göndermiştik. 

İngiltere’ye giden öğrencilerimiz eğitimlerini
başarı ile tamamlayarak yurda döndüler.

İngiltere’de Dil Kurslarına Giden
Öğrencilerimiz Yurda Döndüler

Bournemouth

Chelmsford

Bristol

Bournemouth

Chelmsford
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Bir gün birisi size gelip, ‘’İngiltere sizde ne çağrıştırıyor?’’
diye sorarsa, ben bunun cevabını artık verebiliyorum.
2014 ve 2015 yıllarını çok verimli geçirdim, Yurt içi ve yurt
dışında MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferansına
katıldım ve katıldığım konferansları birer ödülle
noktalandırdım. Böylelikle okulum ANKARA ATATÜRK

LİSESİ’nin adını yurt içi ve yurt dışında, aziz milletimi ise yurt dışında
temsil ve ifade ederek geçirdiğim bir dönem oldu. Bu başarılarımın bir
nişanı olarak sevgili Gönül Hocamın ve vakfımızın bana İngiltere’de kalma
ve dil eğitimi alma imkânı sundukları için kendilerine sonsuz şükranlarımı
sunuyorum.

Güneş batmaz büyük Britanya, medeniyetin, emperyalizmin simgesi…
Aslında herkes farklı bir kelime ile tanımlayabilir bu toprakları. Asıl olan bir
tanım getirebilmek. Ben bu seyahatimi yalnız gerçekleştirmek istedim ve tek
başıma İngiltere’nin Bournemouth kasabasına gittim. Orada 3 hafta
boyunca İngiliz bir aile yanında kaldım. Evet, çok güzel bir dil eğitimi aldım,
pratik yapma imkânı ve İngiliz aksanını öğrenme şansını elde ettim. İngiliz
kültürünü ve yaşam biçimini, yerinde yaşayarak öğrendim. Her şeyden öte
ben 3 hafta boyunca tek başıma hayatta kalmayı, kendi ayaklarımın
üzerine basabilmeyi ve kendine sahip çıkabilmenin önemini ve gereklerini
öğrendim. Bütün güney Britanya’yı gezdim. Bir hafta sonu Londra’ya
gittim. Oradaki lüksü ve fakirliği, kültürü, insanları gördüm. Bir metro
istasyonu önünde birkaç saat içerisinde 50 farklı ulustan insanı
sayabileceğiniz bir metropoldeki yaşamı gördüm. Öteki hafta sonu gezimde
Amsterdam’ı, Belçika’nın Brugge şehrini ve Kuzey Fransa’yı gezip görme
fırsatı elde ettim. Gezdiğim, gördüğüm her yerde kendime bir şey kattım ve
öğrendim ki bu hayatta tek mesele test çözmek değil. Asıl mesele hayatı
dimdik karşılayıp zorluklara karşı sağlam karakterli bir birey olabilmek.

Bu imkânıyla öğrencilerini sadece üniversiteye değil aynı zamanda da
hayata hazırlayan okulumuza ve yatırımlarını eğitime, insana yapan
vakfımız ve Erol ÜÇER Bey’e teşekkürü borç bilirim. İnanın, bir insan ile
ülkelerin değil dünyanın kaderi değişir. 

BERKAY ASLANDOĞAN 
12 G 

28 EYLÜL 2015

Merhaba,

Nereden
başlayacağımı

bilmiyorum. O
kadar çok şey yaşadım ki
benim için her birinin
unutulmaz olmasına ben de
şaşırıyorum.

Başından beri okulumu
istememin sebebi gerçek
bilgiye ulaşmak için dünyanın
her tarafına ulaşan yolları
olmasıydı. Asıl farkındalık
buydu.

Öğrendiğiniz şeyleri
yaşıyorsunuz, yaşarken onu
savunuyorsunuz ve bu sizde
Atatürk Lisesi farkındalığını ve
özgüvenini getiriyor.
Ve ben öğrendiğim dilin
insanıyla tanıştım, o kültürde
yaşadım. Benim gibi Çin’den,
İspanya’dan, İtalya’dan,
Yunanistan’dan gelen
arkadaşlarım oldu.

Bu yaz dünya benim oldu ve
ben bunun için ALEV’e,
özellikle Gönül Hocam’a,
öğretmenlerime ve okuluma
çok teşekkür ederim.

AYTÖRE ARIKAN 
Hz E 

9 EYLÜL 2015

2015 yılında yurt dışında yabancı dil eğitiminden burslu olarak faydalanan öğrencilerden
biriyim. Orada yaşadığım tüm güzel deneyimleri ve bu eğitim şansını ALEV’e borçluyum.

Bu eğitim, yabancı dilimin gelişmesini sağlamakla birlikte beni öz güveni daha yüksek ve
müthiş deneyimler elde etmiş bir birey haline getirdi. Eskiden olsa sadece gerçekleşmesi

neredeyse imkansız bir hayal diye nitelendireceğim birçok olay, bu yurt dışı eğitimi sayesinde
gerçekleşti. Birçok ilklerimi orada yaşadım.

Konaklama olsun, yemek ihtiyacı olsun, yolculuk yapmak olsun hepsi itinayla karşılanmıştı. Bir
bireyin yaşayabileceği en güzel deneyimlerden birisiydi bence. Ben de bu müthiş deneyimi ALEV
sayesinde yaşayabilen bireylerden birisiyim. Bu yüzden ALEV’e minnettarım.

NESLİHAN TEK 
Hz F 

3 AĞUSTOS 2015
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02 ŞUBAT 2015

Umutlar kaybolur ya, insan düşer bir
kuyuya ve “Asla çıkamayacağım” der,
işte öyle bir zamandı benim ellerimden
tuttunuz da, gözlerim yaş, kalbim sevinç

doldu… 

Bu tecrübe sizler için hazırlayacağım o güzel
geleceğin ilk adımıydı. İngiltere, benim için rüya
denilebilecek kadar güzel bir anıydı. Orada yepyeni
tarzlar, düşünceler, hayatlar ve kalpler tanıdım. Çok
sevdiğim Fransızcayı, İngilizce ile beraber geliştirme
fırsatı buldum. Hatta orada müziğe olan
düşkünlüğümle,3 kez sahneye çıktım. Ve okulun “En
iyi sesi “ belgesini almaya hak kazandım. Üç hafta
içinde, hayatımda unutamamacığım kadar güzel
arkadaşlarım oldu. Başımızda duran herkes bir
elinden sevgiyi, diğerinden de mutluluğu esirgemedi.

Sevgili ve çok değerli ALEV yöneticileri, bu yegane
yurdumuz uğruna, adım adım çıkacağımız o
merdiveni, oluşabilmemiz için bize sevgiyle yoğrulan
malzemeleri armağan ettiniz. Bizler de elimizdekileri
en güzel şekilde kullanıp yeni neslin de elinden
tutarak o merdiveni inşa edeceğiz.

İyi ki varsınız meleklerimiz… İyi ki varsınız…

BUSE ÇOLAKOĞLU 
10 F

12 AĞUSTOS 2015

Ben Zehra Altekin, İngiltere’ye gitmemi sağlayan
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na minnettarım. Bir
kez daha ‘’İyi ki Atatürk Lisesi’ni tercih etmişim.’’
diye düşünüyorum. Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı

sayesinde İngiltere-Chelmsford’da bulunduğum 3
haftalık süreç içinde çok güzel zaman geçirdim ve orada
bulunduğum her anı, en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Farklı
uluslardan insanlarla arkadaş oldum ve bu sayede olaylara bakış
açım genişledi. İngiltere’de bulunduğum süre içerisinde pratik
yapma şansım çok fazlaydı ve ben de bu şansı en iyi şekilde
değerlendirdim. Pratik yaptıkça akıcı bir şekilde İngilizce
konuşmaya başladığımı düşünüyorum. Ayrıca İngiliz kültürünü de
yakından tanıma fırsatı buldum. İtalyanlar, Fransızlar ve
Kazaklarla kültür alışverişi yaptık. Kendi kültürümüzü de en iyi
şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Londra’ya gitmek, benim
için bir hayaldi ve bu hayalim gerçekleştiği için de çok mutluyum.

Böyle bir deneyim yaşamamızda emeği geçen Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı Başkanı Erol Üçer’e saygılar sunarım ve bana her konuda
yardımcı olan Gönül Hocama teşekkür ederim.

ZEHRA ALTEKİN 
Hz E 

11 KASIM 2015

Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı’na!

İngiltere’de dil
eğitimi ve İngiliz

bir ailenin yanında kalma
fırsatı, hayatım boyunca
unutamayacağım bir
deneyimdi. Yabancı bir ülkeye
gitme hayalimin lise yıllarında
gerçekleşeceğini düşünmezdim.
Çünkü hazırlık sınıfındayken bu
fırsatı kaçırmıştım. Fakat
11.sınıfta Alev’in sağladığı
imkânlarla 3 haftalık dil
kursuna katılabildim.

Bu fırsat bana başka
dünyaların kapılarını araladı.
Dünyanın farklı yerlerinden
birçok insanla tanıştım. Dostlar
edindim. İngiliz kültürünü ve
daha birçok kültürü tanıdım.
Kendi kültürümüz hakkında
bilgiler verip Türkiye ve diğer
ülkeler arasındaki dostluk
bağlarını yakından
gözlemledim. İngilizce
konuşma konusundaki
kaygılarımı yendim, çünkü
Atatürk Lisesi’nde aldığımız dil
eğitiminin bize çok büyük
avantaj sağladığını bir kez
daha anladım. Atatürk Lisesi ve
ALEV, sadece dil eğitiminde
değil üniversiteye hazırlık
sürecinde de her zaman
yanımızda oldu. Bu zorlu süreci
takım olarak atlatmaya
çalıştığımızı hissettik.

Atatürk Lisesi’ni tercih ederken
beklentilerim yüksekti fakat
hayallerimin gerçek olacağını
tahmin edemezdim. Bana bu
imkânları sağlayan Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı ve bizim her
zaman yanımızda olan Gönül
Ertuna’ya çok teşekkür ederim.

Saygılarımla.

KÜBRA KANTARCI 
11 C 
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1 EKİN AYKUT ODTÜ / Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce)
2 ENES MUVAHHİD ŞAHİN ODTÜ / Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce)
3 İHSAN ATAKAN ADALI ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce)
4 ERAY KARABULUT ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
5 ONUR ARI ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
6 İBRAHİM MEHMET AKÇAL ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)  
7 SELCAN YÜKSEL ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)  
8 MELİHA SENA GÜLENER ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce)  
9 EGE TALU ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  

10 GİRAY ÖNÜR ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
11 HÜSEYİN ONUR YILDIRIM ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
12 İLKE ÇAKIR ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
13 SATUK BUĞRAHAN SARİ ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
14 SERİM DOĞAÇ SAYAR ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
15 AHMET ERDOĞAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
16 BEYZA CEREN ÖZAYDIN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
17 BEYZA SAYAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
18 CEREN KOCAMAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
19 KERİM KAAN AÇAR ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
20 NUR DİNÇ ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
21 ATAKAN AYGÜN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)  
22 BERKALP AVCI ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)  
23 BURAK ANIL ERDOĞAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)  
24 SİNAN SAVAŞKAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)  
25 BARTU ÜSTÜN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Müh. (İngilizce)  
26 EMRE DENİZCAN GÖKKAYA ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Müh. (İngilizce)  
27 MUSTAFA DOĞUHAN OĞUZ ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Müh. (İngilizce)  
28 YAŞAR YAĞCI ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Müh. (İngilizce)  
29 GÜNALP ASLAN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Müh. (İngilizce)  
30 VURAL EGEMEN KURU ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Petrol ve Doğalgaz Müh. (İngilizce)  
31 BERKAN ÇETİN ODTÜ /Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)  
32 MEHMET BATUHAN ERBAY ODTÜ /Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)  
33 SEREN GÖKÇEAĞAÇLI ODTÜ /Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)  

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE

ADI SOYADI PUAN TÜRÜ BAŞARI SIRASI

HAVVA KIRMIZIGÜL TM 3 46

MEHMET TUNAHAN CERAN TM 3 390

TURGUTALP GÜNAL TM 3 861

ENES MUVAHHİD ŞAHİN MF 4 659

İHSAN ATAKAN ADALI MF 4 889

2015 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR LİSTESİ

2015 Yılı

Üniversite 

Sınavında 

ilk 1000’e Giren

Öğrencilerimiz

Gurur Tablomuz
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34 SİNAY COŞKUN ODTÜ /Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)  
35 ÖYKÜ VURAL ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (İngilizce)  
36 VEYSEL KUMAŞ ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik (İngilizce)  
37 KADİR PEKDAŞ ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)  
38 HAZAL AYDIN ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)  
39 MUHAMMET ŞAKİR ER ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (İngilizce)  
40 BATUHAN AKÇABOZAN ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biy. ve Genetik (İngilizce)  
41 ESRA BAŞARAN ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biy. ve Genetik (İngilizce)  
42 DİLAN YILDIRIM ODTÜ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce)  
43 IŞIL SERVETOĞLU ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)  
44 ÖMER TAHA GÜLBERK ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)  
45 SEVGİ DEMİRAL ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)  
46 GÜLŞEN ELİF AKIN ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)  
47 HAZAL GÖÇMEN ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilim. Fak./Siyaset Bil. ve Kamu Y. (İngilizce)  
48 SEDA TARİ ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İliş.(İngilizce)  
49 TUANA FULYA ÖZMEN ODTÜ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İliş. (İngilizce)  
50 BÜLENT ÖZEN ODTÜ /Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)  
51 DENİZ BERK NAKIŞ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) /Tıp Fakültesi  
52 BATUHAN FURKAN BERK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) /Tıp Fakültesi  
53 EGE DEMİR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) /Tıp Fakültesi  
54 GİRAY ŞAHİN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYON) /Tıp Fakültesi  
55 ARDA TONGAL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) /Tıp Fakültesi  
56 ALPEREN KARADAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
57 ELİF NAZ TAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
58 EMRE ERDEM ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
59 GİZEM NUR ÖZTÜRK ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
60 İREM ALEYNA ÜVEDİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
61 AHMET BOZKURT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Tıp Fakültesi (İngilizce)  
62 ALMİNA ARSLAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (%50 Burslu)  
63 SENEM YÜKSEL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (%50 Burslu)  
64 MEHMET EMİN ARIK BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)/Tıp Fakültesi  
65 HALE ÖZER CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Tıp Fakültesi  
66 BERKE GÜNER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Tıp Fakültesi 
67 AYDAN KILIÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
68 CAN ULAŞ GÜLTEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
69 MERVE İREM GÜR GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
70 OĞUZ HAN ASİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
71 HACER DEMET ÖZCAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (İngilizce)  
72 OĞUZHAN ALTAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (İngilizce)  
73 AYŞE NUR KOCA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) /Tıp Fakültesi  
74 KUTAY GÜVEN GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ /Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) 
75 MAHMUT DEMİRTÜRK GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ /Askeri Tıp Fakültesi (Erkek)  
76 CEMİL CAN KUMRU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Kastamonu Tıp Fakültesi  
77 FATMA İREM ÖZTÜRK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Kastamonu Tıp Fakültesi  
78 FURKAN ÖZDEM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Kastamonu Tıp Fakültesi  
79 SERMİN DALARSLAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Kastamonu Tıp Fakültesi  
80 NİHAL YILMAZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) /Tıp Fakültesi (İngilizce)  
81 BARAN ERDOĞAN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İST) /Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)  
82 SELİM SÜRER MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İST) /Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)  

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE
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83 ALİ BEKTAŞ ŞAHİN MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) /Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak  
84 ALİ ENES ALDUR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) /Meram Tıp Fak  
85 PELİN AKKUŞ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ /Tıp (%50 Burslu)  
86 BATUHAN RAHMAN YILMAZ UFUK ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (Ücretli)  
87 MEHMET ÖZER ŞAHİN UFUK ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (Ücretli)  
88 YAREN SARI UFUK ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (Ücretli)  
89 DİLARA TUZCU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Tıp Fakültesi  
90 ABDULLAH ÇAYIRLI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
91 AYŞEGÜL KARAAHMETOĞLU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi  
92 GÖKÇE AKAY YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (İngilizce)  
93 ORÇUN ÖZDEMİR YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (İngilizce)  
94 FURKAN GÖKTUĞ KÜÇÜK YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 
95 NUR CEREN ALTINTAŞ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ /Tıp Fakültesi (%75 Burslu)  
96 ALAZ OYA ERENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
97 ELİF DİDEM ÖZER ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
98 GAMZE EBRAR UZUNPINAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
99 SENEM DOĞRUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  

100 EREN KOLUAÇIK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) /Diş Hekimliği Fakültesi  
101 MELİS AYÇİÇEK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONG) /Diş Hekimliği Fakültesi 
102 KADRİYE YAMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
103 TUĞÇE AKÇORA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fak (İngilizce)  
104 GİZEM ŞANLI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
105 İREM TÜLÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ /Diş Hekimliği Fakültesi  
106 MACİDE EKİZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) /Diş Hekimliği Fakültesi  
107 DİLEM BAYLAM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) /Eczacılık Fakültesi  
108 RUMEYSA ERTEKİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Eczacılık Fakültesi  
109 AHMET EMRE KÜÇÜK ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
110 ARDA CAN YILMAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
111 BİLAL GÜMÜŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
112 CEREN FIRATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
113 DİLAN YILDIRIM ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
114 GÜLSEVİN SÖNMEZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
115 MEHMET TUNAHAN CERAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
116 MUSA SAFA SARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
117 OZAN ABANOZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
118 YASEMİN BABADAĞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
119 SEZEN ÖZBAŞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)  
120 HAVVA KIRMIZIGÜL BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  /Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)  
121 İLKE BAŞARA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  /Hukuk Fakültesi (Ücretli)  
122 MUHAMMET BURAK ÖZÇELİK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  /Hukuk Fakültesi (Ücretli)  
123 İREM KURNAZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)  
124 BİLAL ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
125 ELİF İDİL ERTOP GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
126 ESRA KÜLAHCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
127 İREMNAZ DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
128 KORAY KARATAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
129 MELİH SAĞLAM GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
130 MUSTAFA KULALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
131 DENİZ ÇALIŞKAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
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132 EKİN DENİZ ALTAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
133 İLKE EVRİM GÖRGÜLÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi  
134 MUHAMMET FATİH ASLAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi (İÖ)  
135 CAFER ÖZÇELİKCİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTES İ/Hukuk Fakültesi  
136 KARDELEN ŞEVVAL ÖKSÜZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ /Hukuk Fakültesi (İÖ)  
137 OĞUZHAN USLU MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) /Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)  
138 BURAK KARAGÖZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) /Hukuk Fakültesi  
139 OSMAN GÜNDOĞAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) /Hukuk Fakültesi  
140 SÜMEYYE UYAR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
141 MUSTAFA NAMIDURU ANKARA ÜNİVERSİTESİ /Fen Fakültesi/Matematik  
142 FATMA KÜBRA ŞAHİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ /İletişim Fakültesi/Gazetecilik  
143 SÜMEYYE SAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ /MühF/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)  
144 BERTİ ULUTAŞ ATILIM ÜNİVERSİTESİ /Enerji Sistemleri Müh (İngilizce) (%75 Burslu)  
145 NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli)  
146 MUSTAFA OĞUZ YAZICI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Müh F/Makine Mühendisliği (%50 Burslu)  
147 EKİN GÖRGÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ /Müh F/Makine Mühendisliği (Tam Burslu)  
148 ECENUR SUBAŞI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  /İşletme Fakültesi/İşletme (İng) (Tam Burs)  
149 HASİBE KURNAZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)  
150 AHMET YİĞİT BACANLI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /İşletme Fakültesi/İşletme (İng) (%50 Burs)  
151 CEREN UYSAL BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)  
152 YİĞİT YİĞİTDİNÇ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)  
153 EVREN BAYRAM BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Elektrik-Elektronik Müh (İngilizce) (%50 B) 
154 CANER TÜRKSEVEN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burs)  
155 ÖMER DOĞAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burs)  
156 ÖZGE ÖZKUL BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burs)  
157 ELİF ÖCBE BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)  
158 ELİF İPEK ÇAKAR BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)  
159 BURAK AKBOĞA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)  
160 AHMET TALHA ŞEN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)  
161 FATMA ZEHRA YORULMAZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Moleküler Biyoloji ve Gen (İng) (Tam Burslu)  
162 ORKUN OK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Moleküler Biyoloji ve Gen (İng) (Tam Burslu)  
163 İREM ÖZTÜRK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)  
164 AYŞE GÜLŞAH SARIKULAK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)  
165 EMİNE SİNEM YALÇIN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Siyaset Bil ve Kamu Yön (İng) (Tam Burs)  
166 HİKMET CAN ÇAKAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Siyaset Bil ve Kamu Yön (İng) (Tam Burs)  
167 NUR BANU TEMİZKAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)  
168 PINAR ARABACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)  
169 BİHTER ZEHRA GÜLSOY BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)  
170 HİLAL SERT BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)  
171 ŞİMAL ÇINAR BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)  
172 ALP EGE BAŞTÜRK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ /Bilgisayar Müh (İngilizce) (%50 Burslu)  
173 TURGUTALP GÜNAL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İST)/İk ve İdari Bil Fakültesi/İşletme (İng)  
174 OZAN GÖKDEMİR BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İST)/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. (İng)  
175 YUNUS EMRE KORTULU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İST)/Uluslararası Ticaret (İngilizce)  
176 DENİZ METİN CANAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Endüstri Mühendisliği  
177 BERKE EFE GÜRÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Makine Mühendisliği (İngilizce)  
178 EMEL IŞIK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
179 ASLI ELASLAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fizyoterapi ve Rehabilitas.  
180 BERKE TANRISEVEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İnşaat Mühendisliği  
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181 ASENA İRİDAĞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme  
182 EKİN İPEK TUĞRUL GAZİ ÜNİVERSİTESİ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İng)  
183 SENA VURAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ /İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yön.  
184 AYTAÇ AYKAÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Müh(İngilizce)  
185 BUSE TÜFEKÇİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği  
186 MERVE ŞAHAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği  
187 UĞUR CAN ÇAKMAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Edebiyat Fakültesi/Tarih  
188 ANIL HELVACI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh Fak/Bilgisayar Müh (İngilizce)  
189 CİHAT DUMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh Fak/Bilgisayar Müh (İngilizce)  
190 EREN YONCACI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh Fak/Bilgisayar Müh (İngilizce)  
191 TARIK AYBERK YILIKOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh Fak/Bilgisayar Müh (İngilizce)  
192 BUKET ÜNAL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh Fak/Otomotiv Müh (İngilizce)  
193 DUYGU İREM DEMİRYÜREK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh/Elektrik-Elektronik Müh(İngilizce)  
194 SEDANUR DEMİR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ /Müh/Elektrik-Elektronik Müh(İngilizce)  
195 BEDİRHAN KEMAL ÇOLAK İPEK ÜNİVERSİTESİ /İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)  
196 CANSU HÜRSES İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /İşletme Mühendisliği  
197 MERT KADEROĞLU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Makine Mühendisliği (İng)  
198 ELİF ÖZTÜRK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İST) /Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)  
199 METEHAN YAŞAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
200 ALPER KEMAL GÜRBÜZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
201 ÖZGÜN DOĞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik  
202 ŞEVKİ FURKAN KÜÇÜKAYAR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Müh  
203 SALİH ÇOLAK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) /Uçak Mühendisliği  
204 ÇAĞHAN KÖKSAL SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İST)/Müh. ve Doğa Bilimleri(İng) (%50 Burs)  
205 ULÇA SADE DEMİRBÜKEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
206 UMUT ÖZÜNLÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Veteriner Fakültesi  
207 İSMAİL FULSER TED ÜNİVERSİTESİ /Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İng) (%50 Burslu)  
208 MELİKE KARABULUT TED ÜNİVERSİTESİ /İktisadi ve İdari Bilimler Prog (İng) (Tam Burslu)  
209 FURKAN KÜÇÜK TED ÜNİVERSİTESİ /Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 Burslu)  
210 SERAY YAĞMUR TED ÜNİVERSİTESİ /Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu)  
211 BUMİN KAĞAN YILDIRIM TED ÜNİ. /Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu) 
212 SENA BETÜL ERDEM TED ÜNİVERSİTESİ /Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu)  
213 ÇINAR ÇELİK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV /Endüstri Ürünleri Tas (Tam Burs)  
214 BÜŞRA YILMAZ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV /Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)  
215 CEMAL KILIÇ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. /Bilgisayar Müh (Tam Burs)  
216 SARP ARDA ARIBAŞ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Elektrik-Elektronik Müh(%50)  
217 UĞUR ATAMAN SARAL TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Endüstri Mühendisliği (%50)  
218 GİZEM TEKİNDUR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Endüstri Mühendisliği (%50)  
219 İREM BOYACI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Endüstri Mühendisliği (%75 )  
220 ELİF SU TÜZÜN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Endüstri Mühendisliği (Üc)  
221 MERT DİNLER TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV./Makine Mühendisliği (%50)  
222 BÜŞRA TAMAY ONUR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV/Endüstri Müh (%50 Burslu)  
223 HAZAN ÖZMEN TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV/Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu)  
224 EMİNE NUR ULUÇAY TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ /İktisat (%75 Burslu)  
225 DENİZ YASATEKİN TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. /Uzay Mühendisliği (İng) (Tam Burs)  
226 EMRE ÖZDEN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İST) /Gemi Makineleri İşletme Müh.
227 EKİNSU SILA YAVAŞGÖRÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İST) /Şehir ve Bölge Planlama 
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Tören, üniversite sınavında
Türkiye 46.sı olan Havva
Kırmızıgül ile en yüksek
puanla okulumuz hazırlık
sınıfına kayıt yaptıran Şeyma
Çakmak’ın ve yüzmede
ülkemizi-okulumuzu çok
başarılı bir şekilde temsil
eden, mezun öğrencimiz Nida
Eliz Üstündağ’ın öğrenci
arkadaşlarına hitaben
konuşma yapması ile devam
etti.

Tören, üniversite sınavında
ilk 1000’e giren, okulumuzu
1., 2. ve 3. olarak bitiren
öğrencilerimizin, Vakfımız ve
Okul Aile Birliğimiz
tarafından çeşitli hediyeler
verilerek ödüllendirilmesinin
ardından sona erdi.

Üniversite sınavında ve
lisemizde dereceye giren
öğrencilerimizi kutluyor,
başarılarının devamını
diliyoruz. 

Yeni eğitim ve öğretim
yılının, tüm öğretmen ve
öğrencilerimize başarı ve
mutluluk getirmesini
temenni ediyoruz.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılı, 28 Eylül 2015
Pazartesi günü okulumuz bahçesinde
düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan tören,
Okul Müdürü Bayram Akyüz ve İngilizce dersi
öğretmenimiz Meltem Dilek’in açış
konuşmasıyla devam etti. 

22001155--22001166  EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimm YYııllıı
TTöörreennllee  AAççııllddıı

Soldan Sağa: İhsan Atakan Adalı (Türkiye 889.su), Enes Muvahhid Şahin (Türkiye
659.su), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Mehmet Tunahan Ceran (Türkiye 390.sı),
Havva Kırmızıgül (Türkiye 46.sı)

22001155--22001166  EEğğiittiimm  ÖÖğğrreettiimm YYııllıı
TTöörreennllee  AAççııllddıı
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Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı’nın Değerli Temsilcileri,

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,
Kıymetli Misafirler ve Öğrenciler!

2015-2016 eğitim öğretim yılı açılış törenimize hoş
geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2015 üniversite yerleştirme sınavlarıyla
okulumuzdan üniversitelere yolcu ettiğimiz
öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, bundan
sonraki yaşamlarında da başarılar temenni
ediyorum.

Zorlu üniversite sınavında derece elde etmeyi
başarmış öğrencilerimi ayrıca tebrik ediyorum.
Mezun öğrencilerimize ailemizin bir parçası olarak
kalacaklarını, bir kez daha vurgulayarak ifade
ediyorum.

2015 yılı itibariyle Ulu Çınar’ın gölgesinde yer
almayı hak etmiş hazırlık sınıflarımızın yeni
müdavimlerine de hoş geldiniz diyorum.
Mensubiyeti çok kıymetli Atatürk Lisesi ailesinin
bir üyesi olma bahtiyarlığına eriştikleri için
kendilerini ayrıca kutluyorum. Atatürk Lisesi
aidiyeti çok kıymetlidir. Bunu zaman içinde idrak
edeceksiniz. Ama bugün şunu küçücük ifade
edebilirim ki Türk sanat, bilim ve fikir hayatına çok
şeyler katmış önemli insanların gelip geçtiği bir
ailedir bu. Misalen Türk Edebiyatı’na Huzur gibi bir
romanı kazandırmış, “Bursa’da Zaman” şiiriyle

Su sesi ve kanat şakırtısından
Billur bir avize Bursa’da zaman

ölümsüz mısralarını kazandırmış Ahmet Hamdi
Tanpınar’la aynı mekânın havasını teneffüs etme
bahtiyarlığını, büyüsünü yaşayacağınızı şimdiden
müjdeleyebilirim.

Atatürk Lisemiz dün olduğu gibi bugün de Türk
sanat, bilim ve fikir hayatına yön verme idealini
sürdürecektir. Şüphesiz yarının edebiyatçıları, bilim
ve fikir insanları, bugün bu çatının altında
toplanmışlardır. Yarının fikir insanlarını yetiştirme
gayemiz daima payidardır. Atatürk Lisesi’nde hem
sanat ve spor hem de bilim ve fikir eğitimi yan
yana ve kol kola ilerlemeyi sürdürecektir. Yarının
müreffeh Türkiye’sinin ihtiyaç duyduğu genç
nesillerin yetiştirilmesi misyonunu devam
ettireceğiz. Atatürk Lisesi’nde eğitim ve öğretim
faaliyetleri sürdürülürken ana düsturlarımız şunlar
olacaktır:

* Atatürk Lisesi’nde her şeyden evvel “İnsan Olma”
erdem ve fazileti gözetilir. Her kademedeki
paydaşımızın önce insan oldukları ve sadece bu

payeleri ile saygıyı hak ettikleri asla göz ardı
edilmez. Öğrencilerimizin insani erdemlerle
donatılması bizim için birincil gayedir.

* Atatürk Lisesi’nde eğitim ortamlarında daima
disiplin önemsenir. Disiplinden kasıt, katı ve
anlamsız kurallar hiyerarşisi değildir. Tarih
boyunca eğitim ve disiplin, daima iç içe var
olmuşlardır. Herkesin ne yapması gerektiğinin
önceden belirlendiği, istisnasız bütün paydaşların
vazifesini, hakkını vererek yerine getirdiği,
başıboşluğun ve lakaytlığın kendisine yer
bulamadığı okul ikliminin adıdır disiplin.

* Okul ikliminin sağlıklı yaşatılması için bütün
paydaşlar belirlenen kurallara bilaistisna uyarlar.

* Eğitim ve öğretim işinin ana üreticisinin
öğretmen olduğu gerçeği daima göz önünde
tutulur. Öğretmen, Atatürk Lisesi’nde bütün
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güç aldığı
merkezdir. Atatürk Lisesi’nde mutlak surette
öğretmen saygınlığı esastır. Bunu suiistimal
edecek hiçbir davranışa fırsat verilmez.

* Milletimizin yarınlarının bizim elimizde olduğu
gerçeğiyle başka hiçbir kurumla kıyaslama
yapılmadan öğrencilerin bütün enerjilerini daha
iyi yetişmelerine vesile olacak şekilde
harcamalarının yol ve imkânları oluşturulur.
Okula geç gelme, devamsızlık yapma, derse
hazırlıksız ve araç gereçsiz gelme vb. istenmeyen
davranışlara müsaade edilmez. Buna engel olmak
için idarece her türlü tedbir alınır.

* Atatürk Lisesi’nde öğrenci velisi daima eğitim
öğretim faaliyetlerinin bir parçasıdır. Eskimiş “Eti
senin kemiği benim” felsefesine Atatürk
Lisesi’nde yer yoktur. Öğrencilerin eğitilmesinde
veli de üstüne düşen görevleri yerine getirir.
Öğrencisinin her haliyle daima ilgilidir. Eğitimin
her aşamasından veli, haberdar edilir. Bunu
temin edecek birimler oluşturulur, bu birimler
sağlıklı şekilde idame ettirilir.

* Atatürk Lisesi’nde paydaşlar arasında bilgi
alışverişini sağlayacak iletişim imkânları daima
geliştirilir. “Sürekli iletişim” temel felsefedir. Bilgi
akışını sağlayacak her türlü teknolojik imkân
kullanılır. Paydaşların bu teknolojik imkânları
kullanmaları teşvik edilir.

Bir hayali kovalıyoruz. Ki bana göre bir hayal
değildir. Ülkemizin en iyi lisesi olmak,
ortaokullardan en yüksek puanla öğrenci almak,
yani en çok tercih edilen lise olmak, mezunlarını
üniversiteye en fazla yerleştirme başarısı göstermek,
bunlardan daha önemlisi, bütün paydaşlarının

Okul Müdürü 
Bayram Akyüz’ün Konuşması
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yaptıkları işten mutlu olarak yaşamlarından lezzet
alacakları bir okul iklimi oluşturmak. Bu
idealimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz.
Yorulmayacağız, ama ve lakinlere sığınmayacağız.
Bu gaye-i hayale ulaşmak için alın terimizi son
damlasına kadar akıtacağız. Asla mazeretlerin
gölgesine sığınmadan bu hedefe adım adım
ilerleyeceğiz. İsmimizin hakkını vereceğiz. Zira
okulumuza bu ismi Gazi, kendisi bizzat vermiştir.
Bu isme layık olma gayretimizi hep sürdüreceğiz.

Değerli Öğrencilerim,

Sizlerden beklentim şudur ki, bizim öğrencimiz
davranışıyla, giyinişiyle her yönüyle tekâmül etmiş
olmalıdır. Önce insan olmaya öykünmelisiniz.
Milletimizin binlerce yıldır damıtarak bize taşıdığı
Türk dili ve kültürünü önemsemeli, değerlerimizle
kıvanç duymalı ve bu değerleri hayatınızın bir

parçası yapmalısınız. Tek işiniz olan öğrenciliğin
hakkını vermelisiniz. Hayatın başka hiçbir
meşgalesini bu vazifenizin önüne koymamalısınız.
Şimdiden peşinen biliniz ki bizim her türlü gayret,
çaba, kararlarımız ve uygulamalarımızın ardında
sadece ve daima bu yüce gaye gözetilecektir.

Madem söze Ahmet Hamdi Tanpınar’la başladık,
son sözü de yine onun dilinden hitama erdirelim.
24 Ocak 1962 günü vefat etmeden birkaç gün önce
öğrencisi Süheyl Ünver’e “İstanbul sana emanet”
demişti. Vefatından hemen önce kayda giren son
hatırası da bu oldu. Okulumuzun bir parçası
ailemizin bir üyesi olan Tanpınar’ın diliyle

“Milletimizin yarınları sizlere emanet”

BAYRAM AKYÜZ
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

Sayın Okul Müdürüm, Değerli
Meslektaşlarım, Saygıdeğer

Velilerimiz ve
Vazgeçilmezlerimiz, Canlarımız, Öğrencilerimiz!

İyi ki varsınız, iyi ki adını Atatürk’ten alan bu
okuldasınız, iyi ki bizimlesiniz. Upuzun bir tatilden
sonra, evde geçireceğinizden daha çok zaman
geçireceğiniz ikinci yuvanıza tekrar hoş geldiniz.

Okul anıları arkadaş sohbetlerinin baş tacıdır. Hele
sayısız heyecanın yaşandığı beş gençlik yılında
neler neler yaşanmaz ki. Okuldayken muhtemelen
fark etmeyeceğiniz, mezun olduktan sonra bir
araya geldiğinizde saatler boyu bahsedebileceğiniz
güzel anılarınızın olmasını diliyoruz.

İşte bu yüzden biliyoruz ki okul sadece bir eğitim
yeri değildir. Zamanınızın kıymetini bilin. Bu
gençlik bir daha ele geçmez. Tabii ki ders çalışın,
başarı sizin için kaçınılmaz olsun. Bizler de
okulumuzu ve ülkemizi temsil eden
öğrencilerimizle gurur duyalım. “Başarısızlık,
yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından
başka birşey değildir.” demiş Henry Ford. Yılmayın;
her bir engel, yolunuza döşenmiş molalar, yeni
seçenekler olsun.

Bizler, öğretmenleriniz olarak inanıyoruz ki sizler,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder

Atatürk’ün vatanı emanet ettiği gençler olarak
gözümüzü arkada bıraktırmayacaksınız. Bizler de
geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi
üreten, paylaşan, doğru bilgilerle beslenen, hür bir
şekilde düşünen, fikirlerini hoşgörü ortamında
tartışan bireyler olarak yetiştireceğiz. Yaşam
kalitenizi yükseltmek için başta bilim ve bilimsel
düşünce olmak üzere insanlığın temel değerlerini
öğrenmenizi ve içselleştirmenizi; bir şiir, bir resim
veya bir teoremden zevk alabilecek inceliğe
ulaşmanızı sağlamaya çalışacağız.

Sevgili öğrenciler; karşınıza çıkması muhtemel
engelleri aşacağınıza, çok çalışarak hedeflerinize
ulaşacağınıza ve kendiniz aydınlanırken etrafınızı
da aydınlatacağınıza dair inancımız tam. Milletimiz
sizlerden çok şeyler beklemektedir. Ülkemizin
geleceğini, tarihini sizler yazacaksınız.

İyi bir başlangıç başarının yarısıdır. Öyleyse bu sene
de güzel bir başlangıç yapalım ve başarılarımız
sürüp gitsin. Sizlere yol göstermeye, ışık tutmaya
çalışacağız ama yolda ilerleyecek olan sizlersiniz.
Rüyalarınızı cesaretle gerçekleştireceğinize eminiz.
Yolunuz açık olsun...

MELTEM DİLEK
Ankara Atatürk Lisesi İngilizce Öğretmeni

İngilizce Öğretmenimiz
Meltem Dilek’in konuşması



54 ALEV 2016 / 34

Değerli Müdürüm, Saygıdeğer
Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlarım ve
Kıymetli Velilerimiz!

Bugün 2015- 2016 eğitim - öğretim yılının
ilk günü ve ben böyle özel bir okula birinci olarak girmenin
vermiş olduğu heyecanı, sevinci ve tatlı telaşımı sizlerle
paylaşmak istiyorum. Şu anda hem çok mutlu hem de fazlasıyla
gururluyum. Eminim değerli arkadaşlarım da benimle aynı
duygulara sahiplerdir.

Türkiye’nin sayılı okullarından biri olan Ankara Atatürk Lisesi’nin
bir öğrencisi olmaktan son derece gurur duymaktayım. Güzel ve
köklü bu geçmişe sahip olan bu okulun, bana büyük katkılar
sağlayacağından emin olarak kendimi çok şanslı hissediyorum.
Ankara Atatürk Lisesi birinci yabancı dil olan İngilizce seviyemizi
geliştirmemizin yanı sıra, ikinci yabancı dilde de iyi bir şekilde
kendimizi geliştirmemize olanak sağlayan bir okul olmasıyla da
ayrıcalıklı bir okuldur. Okulumuzun bizlere yurt dışında farklı

kültürleri tanımamıza fırsat vereceği için de sevinçliyim. Ayrıca
sosyal faaliyetler bakımından bizleri geliştiren bir okul olması da
Ankara Atatürk Lisesi’nin ayrıcalıklarından biridir.

Dün hedefimiz olan bu güzel lisenin bugün birer öğrencisiyiz
artık. Hedefimize çok çalışarak ve azmederek ulaştık. Bu güzel
sevinci yaşamamızda etkisi çok büyük olan öğretmenlerimize ve
velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimize
ulaşmak için de çok çalışacağız.

Değerli Müdürüm, Saygıdeğer Öğretmenlerim, Sevgili
Arkadaşlarım ve Kıymetli Velilerimiz! Sizlere söz veriyoruz. Ankara
Atatürk Liseli olmanın ayrıcalığını devralıp bizden sonraki
kardeşlerimize de örnek olacağız.

Konuşmamı burada noktalarken, tüm arkadaşlarıma 2015-2016
eğitim-öğretim yılında sonsuz başarılar diliyorum.

ŞEYMA ÇAKMAK 
Hz- H Sınıfı Öğrencisi

Hazırlık sınıfını en yüksek puanla kazanan 
Şeyma Çakmak’ın konuşması

Sayın Okul Müdürüm, Değerli
Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar!

Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Beş
yıl önce hedeflerime ulaşabileceğimi düşündüğüm için Ankara
Atatürk Lisesi’ni tercih ettim ve bunun çok isabetli bir karar
olduğunu şimdi daha iyi görüyorum. Burada çok güzel bir beş
sene geçirdim, değerli öğretmenlerimle tanıştım, güzel
arkadaşlıklar kurdum; en önemlisi de hedeflerimi nasıl gerçekleş-
tirebileceğimi burada öğrendim.

Eğitim sistemi üzerinde çok oynanması, öğrencileri 11. ve 12.
sınıflarda üniversite sınavında başarılı olmak için farklı arayışlara
yönlendiriyor. Ben de 11 ve 12. sınıfta açık liseye geçme
konusunda tereddüt yaşamıştım. Okuluma devam etmekle ne
kadar isabetli bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Hiçbir
temel lisede veya dershanede, okuldaki sınıf seviyesini
bulamayacağımı, okula devam etmeden günlük çalışma
disiplininin ve zindeliğin sağlanamayacağını fark ettim. Okuldaki
arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Birbirimizi rakip olarak görmek
yerine birlikte başarmayı tercih ettik. Eksik olduğumuz konularda

birbirimize yardım ettik, hep birlikte hedeflerimize odaklandık ve
birlikte başardık. O yüzden bu sene temel liseye geçmeyip
okulumuza devam eden arkadaşlarımın ne kadar doğru bir karar
verdiğini belirtmek isterim.

Başarılı olmak ve hedefimize ulaşmak için hedefe odaklanmak,
kararlı olmak, düzenli ve nitelikli çalışmak gerekir. Son sene
çalışırım diyerek ara sınıflarda dersleri boşlamamak lazım. İşi
baştan sıkı tutmalısınız ve son seneye belli bir alt yapıyla
başlamalısınız. Çünkü tek bir yılda dört yılın konularını öğrenmek
ve başarılı olmak mümkün değildir. Bu nedenle “Hiçbir mazeret
başarının yerini tutamaz.” prensibini benimsemeliyiz.

Çok önemli devlet ve bilim adamları yetiştiren, basın ve sanat
camiasına önemli şahsiyetler kazandıran, çok köklü ve güçlü bir
camiası olan Atatürk Lisesi’nde okuduğumuz için çok şanslı
olduğumuza inanıyorum. Atatürk Liseli olmak ayrıcalıktır.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim yılı dilerim.

HAVVA KIRMIZIGÜL
Okulumuz 2014-2015 Mezunu

Türkiye 46.sı olan 
Havva Kırmızıgül’ün konuşması

Sayın Okul Müdürüm, Değerli
Öğretmenlerim ve Sevgili Arkadaşlar!

Öncelikle 2015-2016 eğitim öğretim
yılının Atatürk Lisesi ailesine hayırlı ve

uğurlu olmasını dilerim. Bugün burada lise
hayatının ilk gününe Taş Mektepli olarak başlayan arkadaşlarımıza
da aramıza hoş geldiniz demek istiyorum.

Atatürk Liseli olmak ayrıcalıktır. Evet, sizler bu cümleyi defalarca
duymuş olabilirsiniz. Ancak hatırlatmak isterim ki bir asrı geçkin
süredir nice sanatçılar, siyaset adamları, profesörler yetiştirmiş;
İstiklal Savaşı’na tanıklık etmiş, vatan uğruna şehitler vermiş bir
okulda eğitim almak ve bir Taş Mektepli olarak mezun olmak,
onur verici olduğu kadar omuzlarımıza sorumluluklar da
yüklemektedir.

Aldığımız eğitim sayesinde, nefes aldığımız sürece ülkemizi
yüceltmek, Atatürk İlkeleri’ne sahip çıkmak ve öncekilerden

aldığımız bayrağı daha yukarı çıkarmak için içimizde hep bir ateş
taşıyacağız.

Okul, sadece derslerden ve sınavlardan ibaret değildir. Gerçek
başarının sırrı, eğitimi sosyal faaliyetlerle götürebilmektedir.
Okulumuzun ve en çok da vakfımızın desteğiyle bunun iyi
örneklerinden biri olduğumu düşünüyorum. Okulumuzun ve
vakfımızın bu tür sosyal faaliyetleri desteklediği ortadadır.
Huzurunuzda Atatürk Lisesi yönetim kadrosuna ve Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı’na teşekkürü bir borç bilirim.

Sonuç olarak hedefleriniz büyük olsun, okulumuz ve vakfımız her
zaman destekçiniz olacaktır. Yeter ki siz, hedeflerinize ulaşma
yolundaki iradeli duruşunuzu gösterebilin.

Teşekkürler...

NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ
Ankara Atatürk Lisesi 2014-2015 Mezunu

Nida Eliz Üstündağ’ın konuşması
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Her yıl olduğu gibi bu yıl
da okulumuz öğrencileri,
Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Servisi’nin
koordinatörlüğünde,
öğrencilerimizin oyları ile
yeni dönem okul
başkanını seçti. 

Seçim çalışmaları oldukça renkli
anların yaşanmasına neden oldu.
Öğrencilerimiz, propaganda
döneminde, öğrenci
arkadaşlarının taleplerini dinledi;
kendi plan ve projeleri hakkında
bilgiler verdi ve seçim
konuşmaları yaptı. Okul
bünyesinde yapılan bu
çalışmalarda öğrencilerimiz,
kendilerine yakın buldukları ve
fikirlerini temsil eden adaylar
için sandık başına gitti. 

Propaganda aşamasının sonunda
öğrencilerimiz, 26 Ekim 2015
tarihinde okul başkanlarını
seçmek için sandık başına
giderek oylarını kullandı. Tüm
öğrencilerin katıldığı seçim, gizli
oy, açık tasnif sistemiyle yapıldı.

Oylama işlemi ve sayım aşaması
sonucunda 11- F sınıfından
Sinan Berdan Akbaba Okul
Öğrenci Başkanlığı’na seçildi. 

Öğrencimizi kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Başkan

Başkan adayları soldan sağa: Mustafa Tarık Yağmur (11- TMA), Yağmur

Türkyılmaz (10- D), Sinan Berdan Akbaba (11- F) 

Başkan ve başkan adayları, rehber öğretmenleri ve sandık kurulunda yer

alan arkadaşları ile

Seçim aşamasından görüntüler 

Okul başkanlık seçimi oy pusulası



05 Mayıs 2015 tarihinde
Okulumuz Çevreyi
Koruma ve Doğa Sporları
Kulübü aktiviteleri
çerçevesinde kulüp
rehber öğretmeni
Asuman Erçin
önderliğinde 18
öğrencimizle birlikte
Kızılcahamam/Eğrekkaya
Barajı’nda bir doğa
yürüyüşü düzenlendi. 

Yoğun ders temposundan
yorulan öğrencilerimiz için bir
terapi niteliği taşıyan bu gezide
öğrencilerimiz, tabiatla iç içe
olmanın mutluluğunu

yaşadılar. Doğal yaşamın ne
kadar önemli olduğunu
anladılar ve yürüyüşle ilgili
teknik detayları (gereken
malzemenin önemi, yön
bulma, mağara yapısı, endemik
bitkilerin tanıtımı... vb.)
öğrendiler. Öğrencilerimiz için

unutulmaz anlara sahne olan
ve çok faydalı olduğuna
inandığımız bu gezi için
Asuman Erçin öğretmenimize
ve kulüp öğrencilerimize
teşekkür ediyor, sağlık ve
başarılar diliyoruz.

30 Eylül - 23 Ekim 2015 tarihleri
arasında Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile
Alman Kültür Merkezi’nin
ortaklaşa yürüttüğü çalışma
doğrultusunda, okulumuzda
Almanya’nın Jena şehrinden
Friedrich-Schiller Üniversitesi
Almanca Bölümü’nden
“Auslandsgermanistik” yüksek
lisans yapan Alman öğrenciler
Sophie ZÄPER ve Lisa
JUNGNİCKEL, okulumuzda
Almanca dersinde stajlarını başarı
ile tamamladı.

Okulumuzda ikinci yabancı dilleri
Almanca olan öğrencilerimizin
derslerine giren konuklarımız,
hem stajlarını tamamladılar hem
de öğrencilerimizin Almanca
pratik yapmalarına olanak
sağladılar. Her iki ülke için de
faydaları çok olan bu projenin
devamını diliyoruz.

Öğrencilerimiz 
Doğa ile Başbaşa

Alman Stajyerler Okulumuzdaydı

Soldan Sağa: Meliha BULUT (Almanca öğrt.), Lisa JUNGNİCKEL (Alman
öğrenci), Bayram AKYÜZ (Okul Müdürü), Sophie ZÄPER (Alman öğrenci),
Neriman DİKMEN (Almanca öğrt.)

Alman stajyer, sınıfta Okul Müdürümüz Bayram Akyüz ve Almanca
öğretmenimiz Meliha Bulut ile
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Öğrencilerimiz 
Doğa ile Başbaşa



Cumhuriyet, Türk Milleti’ne
bırakılmış en büyük miras ve
vazgeçilmez bir değerdir.
Cumhuriyet’te, egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir. Türk
toplumu Cumhuriyet’le
birlikte ulusal bir devletin,
özgürce düşünebilen, onurlu
ve eşit haklara sahip yurttaşları
haline gelmiş, devletin tek ve
gerçek sahibi olmuştur. Onun
için günümüzde Cumhuriyet
vazgeçilmez bir öneme
sahiptir. 

Eşitlikler, kişisel haklar,
özgürlükler, gücünü ve
kontrolünü ancak bu yönetim
biçiminden, dolayısıyla
gücünü cumhur olan halktan
alarak, ayakta kalabilmekte ve
varlığını sürdürebilmektedir. 

Cumhuriyet bir ağaç gibi tek
ve hür ama aynı zamanda bir

orman gibi kardeşçesine
yaşama imkânını sağlayan,
muntazam bir sistemdir. 

Bu fikri canlı tutmak ve genç
nesillere bilgi ve kültürel değer
aktarımı yapabilmek için her
yıl Ekimin 29’unda kutlamalar
yapılmaktadır. Bu doğrultuda
her yıl olduğu gibi tüm yurtta
ve okulumuzda da Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları
yapılmıştır. 

29 Ekim 2015 tarihinde
okulumuz konferans
salonunda yapılan Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları, Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve
tüm silah arkadaşları, aziz
şehitlerimiz, gazilerimiz adına
saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’mızın
okunmasıyla başladı. Törenin
devamında Okul Müdürü

Bayram Akyüz ve tarih
öğretmenimiz Aysu Atay,
günün anlam ve önemini
belirten birer konuşma yaptı.
9-K sınıfı öğrencileri Türk Dili
ve Edebiyatı öğretmenleri
Fatma Sinan Aslan ve Ahmet
Kahraman’ın rehberliğinde
hazırladıkları programda şiirler
okudu, Cumhuriyet Şarkıları
söyledi, tören 9-K sınıfı
öğrencilerinin hazırladığı
oratoryo gösterisinin.
sunumuyla sona erdi.

Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 92. yılında
başta Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve tüm silah
arkadaşlarını, aziz
şehitlerimizi, gazilerimizi
rahmet, minnet ve şükranla
anıyor; Cumhuriyet
Bayramı’mızı en içten
dileklerimizle kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun
92. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

“Türk Milleti’nin karakterine ve âdetlerine en uygun idare biçimi cumhuriyet
idaresidir.” diyen Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi
başlatmış ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’i ilan etmiştir. 

“Ey Yükselen Yeni Nesil
İstikbal Sizindir, Cumhuriyeti
Biz Kurduk Onu Devam
Ettirecek Sizlersiniz.”

M.Kemal ATATÜRK
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Güzel Yurdumuzun Müstesna
Okulunun Kıymetli Velileri,

Öğretmenleri, Öğrencileri!

Kuruluşun, kurtuluşun, dirilişin, ayağa kalkışın,
şahlanışın mekânı Ankara’nın değerli insanları;
yarınımız, umudumuz, muradımız, gül benizli,
reyhan soluklu, aydan arı, sudan duru sevgili
öğrenciler; bugün burada bu kutlu günde, koca
tarihin ve şu gök kubbenin şahitliğinde, birçok
dirilişe şahit olmuş Ankara’nın şahitliğinde,
tarihe mal olmuş milletimiz uğruna can vermiş
kahramanların şahitliğinde, yastığı mezar taşı,
yorganı kar olanların şahitliğinde, cedlerimizin
başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere son
devletimizi kuranların manevi huzurunda,
devletimizin en büyük gününü kutlamak için
toplandık. Cumhuriyet’imizi kuranlara
şükranlarımızı ifade etmek için toplandık.
Cumhuriyet’imizin 92. yıl dönümü kutlu olsun.

Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli
öğrenciler!

Bugün tarihin acı dolu günlerinin ardından,
yokluk ve imkânsızlık yangının içerisinde
kurmayı başardığımız Cumhuriyet’imizin
kuruluşunun 92. yıl dönümünü kıvançla
kutluyoruz. Tarih sahnesinde pek çok önemli
işleri yapmayı başarmış ve dünyaya örnek bir
medeniyet kurmuş aziz milletimizin, dünyanın
geri kalanına karşı verdiği varlık mücadelesini
kazandığı, vatanını düşman çizmeleri altında
çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiği,
özgürlük ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda
hiçbir güce boyun eğmeyeceğini ispatladığı bir
günü idrak ediyoruz. 

Tarihte binlerce kez ispatlandığı şekliyle Türk
milleti, zümrüdüanka kuşu gibi küllerinden
doğmayı daima başarmış, imkânsızı mümkün
kılmıştır.

Zor günlerdi. Yokluk, dayanılmaz mertebelere
ulaşmıştı. Ordumuz savaşlardan bitap haldeydi.
Böylesi zor şartlar altında bile devlet mekanizması
işletilerek yeni bir devletin kuruluşu
gerçekleştirildi. Varlığı ve bedeniyle o günün zor
şartlarında milletimize hizmet eden bütün
kahramanlarımıza canı gönülden şükranlarımı
sunarım. Onlar çok kutsi bir uğurda en değerli
varlıkları olan canlarını feda ettiler. Yaptıkları
fedakârlığın büyüklüğü anlatılamaz. Ruhları şad
olsun.

Türk Milletine en uygun yönetim cumhuriyettir.
Özgürlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üstünde

tutan bir millet için bir zümrenin boyunduruğu
altında yaşama fikri kabul edilemez bir durumdur.

Cumhuriyet, halkın vekilleri aracılığıyla kendi
geleceğini kendisinin belirlemesidir. Ülke
yönetiminin bir avuç azınlığın eline bırakılmadığı
bir yönetim felsefesidir. Millet geleceğinin sadece
TBMM’de belirlendiği bir yönetim anlayışıdır.
Kurtuluş mücadelesinin en çetin zamanlarında
bile bu durum böyle olmuştur. Şüphesiz
cumhuriyet, halkın iradesinin şartsız şeksiz ve
kesin olduğu, asla sorgulanmadığı bir yönetim
anlayışıdır.

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılına 8 yıl
kaldı. Vakit, bütün dünyaya yepyeni bir müjdeyi
haykırma vaktidir. Vakit, fevkalade güzelliklerin
kozasının örülme vaktidir. Vakit, yepyeni ufuklara
doğru atların eyerlenme vaktidir. Vakit, akıl ile
adap ile ahlak ile adalet ve aşkla muasır
medeniyet sürecini aşma vaktidir. Şüphesiz
Cumhuriyet’i sevmek onu yaşatmak demektir.
Onun uğrunda alın teri, göz nuru dökmek
demektir. Atamızın bize emaneti Cumhuriyet’i
ilelebet yaşatmak için çalışmak demektir.

Bayramımızı bu duygularla tebrik eder, dünya
durdukça kara toprak delinmeden gök kubbe
üstümüze çökmeden Cumhuriyet’in
yıkılmayacağını beyan ederim.

Bayram AKYÜZ
Ankara Atatürk Lisesi Okul Müdürü

Okul Müdürü
Bayram Akyüz’ün Konuşması
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Sayın Müdürüm, Değerli
Öğretmen Arkadaşlarım,

Sevgili Öğrenciler!

Bugün “Biz büyük bir inkılâp yaptık,
memleketi bir çağdan alıp yeniçağa götürdük.”
sözünün ifade ettiği Cumhuriyet’imizin
kuruluşunun 92. yıl dönümü. Hiç şüphesiz bu
inkılâp kolay gerçekleşmedi, inkılâp sürecini
anlamak için, sizlerle tarihte yolculuk yapalım.

1914’te başlayan ve Osmanlı Devleti için, 30
Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile sona
eren I. Dünya Savaşı, Anadolu’ya, Türk Yurduna
kara bulutlar getirmişti. Memleket İtilaf
kuvvetlerince paylaşılıyor, geride yanmış yıkılmış
köyler, şehirler, isyan bayrağı çeken azınlıklar,
yoksul ve umutsuz, ama asla esareti kabul
etmeyen bir Türk halkı bırakıyordu.

Mustafa Kemal, ülkenin düştüğü bu vahim
durumu “Ortada bir tek, Türk’ün barındığı ata
yurdu kalmıştı. Bu durumda sağlıklı ve gerçek
karar ne olabilirdi? Baylar, tek bir karar vardır:
Milli egemenliğe dayanan, koşulsuz bağımsız
yeni bir Türk devleti kurmak.” şeklinde
anlatmıştı.

Bağımsız bir Türk devletini gerçekleştirmek için
en uygun adımın Anadolu’da atılacağına karar
veren Ulu Önder, 1919’da Samsun’a vardığında
parola belliydi: “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM”

Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi ile
başlayan yeni süreç, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin

açılışı ile yeni Türk Devleti’nin kurulacağının ilk
işaretleriyle devam etti. Talihsiz bir şekilde ortaya
konan Sevr Antlaşması, Türk yurdunda vatan
savunmasının aktif dönemine geçilmesi, yani
cephe savaşlarının başlaması demek oldu. Doğu
cephesi, güney cephesi derken batı cephesinde
ardı ardına alınan büyük zaferler, vatanın
kurtuluşunun güçlü ışıklarıydı. Başkomutanlık
Meydan Muharebesi, bu döneme son noktayı
koyan Türklerin asla vatanından atılamayacağını,
bağımsızlığını her şeyden üstün tuttuğunu
gösteren son savaş oldu.

Cephede kazanılan zaferler, Lozan Antlaşması ile
taçlandı. Sırada artık “Türk milletinin iman ve
kesin bir milli azim” ile kurtardığı ülkesinde
“Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Milli
Egemenlik” ruhuna dayanan Cumhuriyet’in
ilanı vardı.

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

İşte bugün bu büyük günün yıldönümü. Ulu
Önder der ki: “Cumhuriyeti kuranlar onu
korumaya da muktedir olmalıdır”. Dolayısıyla
bugün Cumhuriyet’i tanımak, bilmek kadar
Cumhuriyet’imizin devamını sağlama günüdür.
Ne güzel ifade etmiş Atatürk’ümüz “Ey Türk
Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk
Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa
etmektir.” Tüm dünyaya sesimizi duyurmanın,
devletimizi yükseltmenin en temel şartı olan
“Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla
yorulmazlar.”sözünün de ifade ettiği gibi daima
çok çalışmamız gerektiğini unutmayalım. 

Hepimizin bayramı kutlu olsun. NE MUTLU
TÜRKÜM DİYENE !

Aysu Atay 
Ankara Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni

Tarih Öğretmeni
Aysu Atay’ın Konuşması

Öğrencilerimiz müzik dinletisi yaparken
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Atamız, aramızdan ayrılışının 77. yıl
dönümünde, tüm yurtta olduğu gibi
lisemizde de okulumuz bahçesi ve
konferans salonunda yapılan törenle
anıldı. Türk Dili ve Edebiyatı dersi
öğretmenimiz Zeynep Gül ve Müzik dersi
öğretmenimiz Nezih Başbuğ önderliğinde
ve okulumuz Atatürkçü Düşünce Kulübü
üyelerinin büyük emekleriyle yapılan
törende, yine hasret ve hüzün, Atatürk’e
duyulan inanç, onun emanetlerine sahip
çıkarak geleceğe koşan gençliğin azmi
vardı.

Okulumuz bahçesinde yapılan ilk tören, saat 9’u
5 geçe Okul Müdürü Bayram Akyüz’ün Atatürk
büstüne çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başladı. Tören, daha
sonra Beden Eğitimi dersi öğretmenimiz Hakan
Nayır’ın, öğrencilerimizin günün anlam ve
önemine ilişkin olarak hazırladıkları, şiir ve
yazıları okumasının ardından sona erdi. 

Konferans salonunda yapılan anma töreni ise
oldukça kalabalık bir izleyici topluluğuna sahne

oldu. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan
tören, Okul Müdürü Bayram Akyüz ve Türk
Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenimiz Zeynep
Gül’ün konuşmaları ile devam etti.
Öğrencilerimizin tören için hazırladıkları
şiirlerin okunması, video ve drama gösterilerinin
sunulması, oratoryo seslendirilmesi, Atatürk’ün
sevdiği şarkıların söylenmesi ve zeybek
oyunları eşliğinde sundukları
gösteriler; izleyenlerce heyecanlı,
duygulu anların yaşanmasına
neden oldu. 

Tören çıkışında konuklarımız,
10-D sınıfı öğrencisi Yağmur
Türkyılmaz’ın kişisel ”Atatürk
Porteleri” isimli karakalem
sergisini beğenerek gezdi.

Yine Aylardan Kasım...
Yine Hep Aklımdasın...
Yine Aylardan Kasım...
Yine Hep Aklımdasın...

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü
görmek demek değildir. Benim fikirlerimi,
benim duygularımı anlıyorsanız ve
hissediyorsanız, bu kafidir.”

K.Atatürk 

Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenimiz Zeynep Gül
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Tören sonrasında görevli öğretmen ve öğrencilerimiz 

10-D sınıfı öğrencisi Yağmur Türkyılmaz’ın
“Atatürk Porteleri” isimli Kişisel Karakalem Sergisi

Yağmur Türkyılmaz, Resim öğretmenimiz Hülya Sakaoğlu ile birlikte



9 Kasım 2015 tarihinde, ülkemizde
tanınmış eğitim uzmanı “Bonus Hoca”
lakaplı Süleyman Beledioğlu, okulumuz
konferans salonunda öğrencilerimize
yine bir seminer verdi. Rehberlik ve
psikolojik danışma servisinin
katkılarıyla düzenlenen seminerin
konusu bu kez “YGS ve LYS Çalışma
Yöntemleri” oldu.

Beledioğlu, seminerde öğrencilerimize,
üniversiteye giriş sistemi ve çalışma yöntemi,
hedef oluşturma, öğrenmenin kalıcı olması,
unutmaya karşı alınabilecek önlemler, pratik
öğrenme, planlı çalışma, yüksek performans
konularında yararlı bilgiler verdi. Öğrencilerimiz

için çok faydalı olan seminer sonunda,
Beledioğlu öğrencilerimizden gelen soruları
cevapladı. Öğrencilerimize girecekleri bu
önemli ve zorlu sınavda başarılar diliyoruz.

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu 
Okulumuzdaydı

Teknoloji Doğayı Taklit Ediyor (Biyomimetik)

Biyomimetik, doğadaki
modelleri inceleyen, sonra da
bu tasarımları taklit ederek
veya bunlardan ilham alarak
insanların problemlerine
çözüm getirmeyi amaçlayan
yeni bilim dalıdır. Doğadaki
tasarımlar örnek alınarak
yapılan aletlerin, özellikle robot
teknolojisi, tıbbi endüstri ve

askeri donanım gibi alanlarda
kullanımına için gerek
duyulmaktadır.

Konuğumuz, konferansta
teknolojinin kısa tarihçesine yer
vererek bugünkü teknolojinin
gelişiminde, doğada bulunan
canlıların ve sistemlerin, bilim
adamları için büyük bir ilham

kaynağı oluşturduğuna değindi.
Birçok örnek vererek doğadaki
mekanizmaların bilimsel olarak
taklidi hakkında bilgilendirme
yaptı. Öğrencilerimizin oldukça
ilgisini çeken konferansta Eti,
tüm bu sistemlerin ve
mekanizmaların, doğada zaten
binlerce hatta milyonlarca
yıldır işlediğini, ancak bunun
insanoğlu tarafından yeni yeni
öğrenilerek, taklit edilerek
uygulanmaya başlandığını
söyledi. 

Konuğumuz, artık günlük
hayatta işimize yarayacak her
türlü teknolojinin, tasarımın
bu yolla elde edilebildiğini ve
bu nedenle Biyomimetik
Bilimi’nin giderek öneminin
arttığına dikkat çekerek
konuşmasını bitirdi.

Öğrencilerimizin çok ilgisini çeken ve yoğun talep göstermeleri
üzerine okulumuza 12 Kasım 2015 tarihinde tekrar davet edilen
Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, okulumuz
konferans salonunda öğrencilerimize Doğayı Taklit Etme Bilimi yani
Biyomimetik hakkında ikinci konferansını verdi. 

Altuğ Revnak Eti konferans sonrası öğretmen ve öğrencilerimizle

Süleyman Beledioğlu konferans sonrası rehber
öğretmenimiz Gülten Yatan ve öğrencilerimizle
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14 Ocak 2015 tarihinde Lefke Avrupa
Üniversitesi Ankara bölge temsilcisi
Kadri Dallı, okulumuz konferans
salonunda 11. sınıf öğrencilerimize,
eğitim ve çalışma hayatında başarının
vazgeçilmez unsurlarından biri olan
zaman yönetimi üzerine seminer
verdi. 

Konuğumuz, öğrencilerimize, zamanın nasıl bir
kavram olduğunu, nasıl kullanılması
gerektiğini, başarı ve doğru zaman yönetimi
arasındaki doğrusal orantıyı anlatarak zaman
kullanımında mutlaka doğru planlama
yapmaları gerektiği üzerinde durdu. 

Öğrencilerimiz
için yeni ufuklar açtığına ve düzeyli bir
bilinçlendirme yaptığına inandığımız bu
seminer için konuğumuza ve emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.

“Zaman Yönetimi” 
Semineri

Sergiyi gezen
öğrencilerimiz,
İsmet
İnönü’nün
kullandığı
eşyaları, orijinal
tablo, resim ve
belgeleri, incelediler.
Gezide İsmet İnönü’nün
kızı Özden Toker ile de keyifli bir sohbet yapma
şansı bulan öğrencilerimiz, İsmet İnönü ve
Atatürk ile ilgili anılarını bire bir dinleme
şansını yakaladılar. Öğrencilerimiz, yaptıkları bu
ziyaretle tarih bilinci oluşturma yolunda önemli
bir adım daha attılar.

Ankara Atatürk Lisesi ailesi olarak Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve ikinci
cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’yü saygıyla
anıyoruz.

Pembe Köşk Ziyareti
11 Kasım 2015
tarihinde Ankara ve
Tarih Kulübü
öğrencileri, danışman
öğretmenleri Sami
Tüysüz eşliğinde İsmet
İnönü Evi’ni (Pembe
Köşk) ve burada
düzenlenmiş bulunan
“İkinci Dünya
Savaşı’nın 70. Yılı”
konulu sergiyi
gezdiler.
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18 Kasım-17 Aralık 2015 tarihleri
arasında Pakistan Ankara
Büyükelçiliği tarafından İl Milli
Eğitim Müdürlüklerinin
çalışmalarıyla lise öğrencilerine
yönelik “Cinnah Genç Yazarlar
Ödülü” başlıklı, “Tarihi
Perspektiften Pakistan-Türkiye
İlişkileri” konulu kompozisyon
yarışması düzenlendi. 

Amacı, iki ülke arasındaki ilişkileri
geliştirmek ve gençlerimizi bilgilendirmek
olan yarışmaya, okulumuzdan Türk Dili ve
Edebiyatı dersi öğretmenimiz Selmani
Karadoğan rehberliğinde 12-B sınıfından
Mehmet Furkan Onay katıldı. 

Öğrencimiz, yarışma sonucunda Ankara
Birincisi oldu ve yarışmanın Türkiye
finaline katılarak Türkiye 2.liğini kazandı.
Öğrencimiz ödülünü Milli Eğitim
Bakanı’mız Sayın Nabi Avcı’nın elinden
aldı. Bu başarısından dolayı vakfımız,
öğrencimizi bir yıllık Başarı Teşvik Bursu ile
ödüllendirdi.

Başarılarından dolayı öğrencimiz Mehmet
Furkan Onay’ı ve Edebiyat dersi
öğretmenimiz Selmani Karadoğan’ı
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Soldan sağa: Mehmet Furkan Onay (12- B) ,Selmani
Karadoğan (Edebiyat dersi öğretmeni)

Milli Eğitim Bakanı’mız Sayın Nabi Avcı dereceye giren öğrencilerle
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20-23 Kasım 2015 tarihinde vakfımızın
maddi ve manevi destekleriyle
öğrencilerimiz, Kayseri TED Koleji’nin ev
sahipliğini yaptığı EYP (European Youth
Parlıament) yani Avrupa Gençlik
Parlamentosu Ulusal Seçim Konferansı’na
rehber öğretmenleri Bahanur Yüksel
Akpınar ve Aysu Atay önderliğinde,
öğrencilerimizden Nazlıcan Kılıç, Bilge
Gürsoy ve Ali Taha Akpınar ile katıldı.

EYP, lise çağındaki gençlerin dünya
problemlerinin ekonomik, kültürel, çevresel
yönden incelediği, 39 Avrupa ülkesinde
gerçekleşen Avrupa’nın en büyük platformudur.
18.si düzenlenen konferansa Türkiye’nin çeşitli
illerinden 23 okul ile 200 kadar öğrenci katıldı. 

İngilizce olarak gerçekleşen konferansın konusu
“Avrupa’daki dengeyi yeniden tanımlamak,
harekete geçmek ve istikrar sağlamak”tı. 

Okulumuz öğrencileri Galatasaray Lisesi, TED
Koleji, Koç Koleji… vb. gibi kaliteli ve prestijli
liselerin katıldığı bir ortamda ön elemeyi geçerek
büyük bir başarı kazandı. 

Ankara’dan ilk defa bir devlet okulu olarak
sadece bizim okulumuz, konferansta yer aldı
ve Avrupa Gençlik Parlamentosu seçimlerinde
lisemizi başarı ile temsil etti.

18. Avrupa Gençlik Parlamentosu’na Katıldık

Soldan sağa: Bahanur Yüksel Akpınar (Rehber öğrt.), Ali
Taha Akpınar (10- A), Nazlıcan Kılıç (11- E), Bilge Gürsoy

(10- C)

Çağımız dünyasında çok ama çok önemli olduğuna
inandığımız Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri,
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve
Önleme Faaliyetleri Bürosu’nun çalışmaları
kapsamında, 12 Ocak 2016 tarihinde okulumuz
konferans salonunda yapıldı. 

Amacı, yasa dışı oluşum
faaliyetleri konusunda, eğitim
gören gençlerimizi
bilinçlendirmek ve terör
örgütlerinin propagandalarını
etkisiz kılmak, hazırlanan
tuzaklara düşmelerini önlemek,
gerçek yüzlerini deşifre etmek
olan seminerde öğrencilerimiz,

eğitim müfredatları da göz
önüne alınarak bilinçlendirildi.

Öğrencilerimize verdikleri
değerli bilgiler için İl Emniyet
Müdürlüğü Bilgilendirme ve
Önleme Faaliyeti Bürosu
çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimize 
“Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi”
Semineri Verildi

Seminerden bir görüntü
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Öğrenmek, hayatın sonsuz akışı içersinde
her an karşımıza çıkan bir olgudur.
Öğrenmek, hayat serüveninde doğumla
başlar ve yaşam boyunca devam eder.
Öğrenme güdüsü, merak ve ihtiyaçlar,
öğreten ve öğrenen serüveninin
başlamasına neden olur. Bu yolla
öğreticinin ve öğrenicinin varlığı açığa
çıkmış olur. 

Bu sonsuz devridaim çarkı içersinde yer alan, bu
öğretimi sistematik kurallar içinde yapan ve
öğreten kişiye öğretici ya da öğretmen denir.
Öğretmen ve öğrenci, biri diğerine şekil veren
ayrılmaz bir unsurdur.

İşte bunun için öğretmenin toplumdaki yeri,
bireyleri şekillendirmesi dolayısıyla daha bir
başkadır. Bu nedenle de öğretmen saygıdeğerdir,
özeldir. Bu özel saygı nedeniyle de dünyada pek
çok ülkede, kendi kültürel ve tarihi özelliklerine
göre ulusal öğretmenler günleri belirlenmiş ve
bu günler de kutlamalar
yapılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde bu tarih 24 Kasım’dır. Bu anlam
çerçevesinde ülkemizde kutlamalara sahne olan
Öğretmenler Günü, okulumuzda da 24 Kasım
2015 tarihinde, öğretmenler odasında
düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalara
Okul İdaresi, Okul Aile Birliği, Vakfımız
yöneticileri ve öğretmelerimiz katıldı. 

Her Öğretmenler Günü’nde olduğu gibi eski
mezunlarımız, öğretmenlerini ziyaret ederek
anılarını tazelediler ve duygulu anların
yaşanmasına vesile oldular. Heyecanlı,
hoşsohbet ve neşeli anlar içerisinde geçen
kutlamalar, vakfımızın tüm öğretmenlerimize bir
anı olarak kalması amacıyla aldığı hediyelerin
dağıtılması, öğretmenlerimiz için hazırlanan
ikramların sunulması ve toplu fotoğraf
çekiminin ardından sona erdi.

Tüm öğretmenlerimizin bu müstesna gününü
kutluyoruz, iyi ki varsınız diyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz toplu halde 

24 Kasım 
öğretmenler günü 

nedeniyle düzenlenen satranç 
turnuvasında dereceye giren öğretmenlerimiz 

vakfımızca ödüllendirildi
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Program, okul idaresi ve İspanyolca
öğretmenimiz Hatice Merve Yavuz ile
İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği
koordinasyonunca organize edildi. Etkinlikte,
İspanya ve İspanyolca konuşan ülkelerin
bayrakları ve afişleri okulumuz koridorlarını
süsledi.

İspanyolca öğretmenimiz Merve Yavuz
sunumunda yapılan programda, okul
müdürümüz Bayram Akyüz ve İspanya Kültür
Ataşesi Jose Maria Davo, günün anlamına ilişkin

birer konuşma yaptı.
Programda,

İspanya Büyükelçiliği’nin davetlisi olarak
ülkemize gelen İspanyol sanatçılar, okulumuz
konferans salonunda öğrencilerimize gitar ve
keman eşliğinde yaptıkları müziklerle 17. yüzyıl
Don Kişot müziklerini ve Endülüs zamanlarının
Flâmenko danslarını tanıttı. Ayrıca Kültür
Ataşesi Jose Maria Davo’nun İspanyol dansçıya
eşlik etmesi güzel anların yaşanmasına vesile
oldu.

İspanyol Haftası
Etkinliği
1-4 Aralık 2015 tarihleri arasında ikinci yabancı
dilleri İspanyolca olan öğrencilerimizin hem bu
kültürü daha yakından tanımaları, hem de eğitim
gördükleri dilde daha fazla pratik kazanmalarını
sağlamak amacıyla “İspanyol Haftası” etkinliği
düzenlendi. 

Kültür Ataşesi Jose
Maria Davo İspanyol
danscıya eşlik
ederken

Etkinlik sonrası konuklarımız, okul müdürümüz, öğretmenimiz ve öğrencilerimizle birlikte.

İspanyol
danscı
Laura
Hermo
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Ata’mızın Ankara’yı Ziyaretinin 

96. Yıl Dönümü Okulumuzda Yapılan

Törenle Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk;
27 Aralık 1919’da
Ankara’ya gelmiş ve
milletimiz için hayati
önem taşıyan kararları
Ankara’da almış; Ankara,
Kurtuluş Savaşı’mızın
karargâhı haline gelmiştir.

Törende yer alan öğretmen ve öğrencilerimiz, okul idarecilerimizle birlikte.

Gösteriden bir bölüm
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Anadolu’nun ortasında adeta
unutulmuş bir şehir olan
Ankara, emir komuta merkezi
olduktan sonra mücadeleye
atılacak ruhu layıkıyla temsil
etmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
ilk kez geldiği 1919 yılından
itibaren Ankara’da adeta bir
tarih yazmış; dünyayı saran
büyük savaşın arkasından yine
bu merkezden alınan kararlarla
cumhuriyeti inşa etmiştir.

İşte milletimiz, milli
mücadelemizde çok önemli bir
yere sahip olan Ankara’ya,
Ata’mızın geliş tarihi olan
27 Aralık tarihini bir dönüm
noktası olarak kabul etmiş ve
her yıl dönümünde kutlama
törenleriyle bu önemli günü
anmaya başlamıştır. Ülkemizin
her yerinde olduğu gibi
27 Aralık tarihi, okulumuzda
da yapılan kutlama törenlerine
sahne oldu.

Kutlamalar Tarih dersi
öğretmenimiz Ayşe Etlik
ve Edebiyat dersi
öğretmenimiz Nurşen
Zeybek’in
gözetiminde, 11-L
sınıfının katkılarıyla
okulumuz konferans
salonunda,
öğretmenlerimizin
ve öğrencilerimizin
katılımıyla yapıldı.
Tören, büyük önder
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları
için yapılan saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’mızın
okunmasıyla başladı. 

Tarih öğretmenimiz Ayşe
Etlik’in günün anlam ve
önemine ilişkin konuşma
yapması ve 11- L sınıfı
öğrencilerinin hazırlamış
olduğu “Biz Atatürk
Gençleriyiz” isimli marşı
söylemesi, şiirlerin okunması
ve Berk Yıldız isimli
öğrencimizin “Ölürüm

Türkiye’m” adlı eseri
seslendirmesinin ardından
tören, öğrencilerimizin
hazırladıkları seymen
gösterileri ve Ata’nın Ankara’ya
gelişi ile ilgili video gösterimi
ve toplu fotoğraf çekimi ile
sona erdi. 

Hiç şüphe etmemelidir ki, Anadolu ortasında
hızla oluşturulacak yeni ve bayındır bir Ankara,
yüzyıllarca ihmal edilen Türk vatanı için başlı
başına bir uygarlık merkezi, Türk Devleti için pek
önemli bir dayanak olacaktır. Atatürk 1924

Ankara, hükümet merkezidir ve sonsuza dek
hükümet merkezi kalacaktır. Atatürk 1925 

Ankara’ya geldiğimden sonraki mücadele
yaşamımızda, özgürlük ve bağımsızlık âşığı
kahraman Ankaralıların gösterdikleri sevgi
bağlılığını ve yardımları, her zaman gönül
borcuyla anarım. Atatürk 1932 

Berk Yıldız (10 K)
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Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve
Sevgili Öğrenciler!

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 96. yıldönümünü
kutlamak için toplanmış bulunmaktayız.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile başlayan işgal
hareketleri, Türk insanını kendi haklarını korumaya ve
Türk vatanını kurtarmaya sevk etmiş,1918 yılı
sonlarından itibaren bu amaca yönelik milli cemiyetlerin
kurulmasına sebep olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde
Anadolu’ya geçişi ile başlayan direniş hareketi, ilk ciddi
adımını 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi ile
atmıştır. Genelgede ulusal bağımsızlığın tehlikede
olduğu tespit edilmiş, bağımsızlığın ancak ulusun azim
ve kararı ile kurtarılabileceği öngörülmüştür.

Anadolu hareketinin diğer dönüm noktalarını oluşturan
gelişmeler ise Erzurum ve Sivas Kongreleri’dir. Bu
kongreler Milli Mücadele’nin hedef ve prensiplerini
tespit etmeleri bakımından önemlidir. Sivas
Kongresi’nde alınan kararların halk üzerinde olumlu
etkileri olmuştur. Halk, artık memleketin emin ellerde
olduğuna inanmaya başlamıştır. Bu güven, Mustafa
Kemal Paşa liderliğindeki kurtuluş hareketinin başarıyla
tatbikinde önemli rol oynamıştır. İstanbul hükümeti ile
yapılan Amasya Görüşmesi sonucunda Mebusan
Meclisi’nin toplanması kararı alınmıştır.

Temsilciler Kurulu hem Mebusan Meclisi’nin
çalışmalarını takip etmek ve temasta bulunmak hem de
Temsil Heyeti’nin isteklerini İstanbul’a iletebilmek için
Ankara’ya geldi.

Milli Mücadele’nin başladığı günlerde Ankara,
Anadolu’nun ortasında çorak, bakımsız, kerpiç evli, dar
sokaklı ve küçük bir şehir görünümündedir. Mustafa
Kemal Paşa’nın Ankara’yı merkez seçmesinin nedenleri,
şehrin jeopolitik durumu ve stratejik konumudur.
Ankara’nın merkezi konumu, stratejik yollar üzerinde
bulunması, işgal altında bulunan yerlere olan mesafesi,
Karadeniz’de İnebolu, Akdeniz’de Antalya limanları ile
irtibat imkânı, demiryolu ve telgraf şebekesinden
yararlanma kolaylığı da Ankara’nın diğer artılarıdır.
Ankara’nın kontrolünün Mustafa Kemal’in yakın
arkadaşlarından Ali Fuat Paşa’da olması ve
Anakaralıların Milli Mücadele’ye olumlu bakmaları da
Ankara’nın merkez seçilmesinin nedenlerindendir.

Görüldüğü gibi Mustafa Kemal daha Ankara’ya
gelmeden Ankara’yı, Ankara ise Mustafa Kemal Paşa’yı
benimsemiştir. Ankara halkının Mustafa Kemal Paşa’yı
lider olarak kabul etmesi ve onunla bütünleşmesi
karşılama sırasında bariz bir şekilde görülmektedir. 

Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye ile 18.12.1919 günü
Sivas’tan yola çıktı. 27 Aralık Cumartesi öğleden sonra
Ankara Dikmen sırtlarına geldi. Ankara halkı Mustafa
Kemal’i davul ve zurnalarla Çankaya ve Dikmen
tepelerinde karşıladı. ‘Yaşa’ sesleri, alkışlar arasında
ilerlerken zeybek kıyafetinde ellerinde palalarla dizilmiş
gençleri gören Mustafa Kemal Paşa “Arkadaşlar, buraya
niçin geldiniz?” der. Gençler de “Seni görmeye geldik,
uğrunda ölmeye geldik. And olsun.” diyen gençlere
Mustafa Kemal “Var olunuz.“ der.

Sonuç olarak Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi
seçilmesi tesadüf değildir. 27 Aralık 1919’dan sonra
meydana gelen gelişmeler Ankara’nın Milli
Mücadele’nin merkezi seçilmesindeki isabeti ortaya
koymuştur. Artık Ankara Atatürk’ün sine-i millete dönüş
düşüncesinin gerçekleştiği ve doruğa ulaştığı mekândır.
Dolayısıyla Ankara, bir harekâtın bedeni ve büyük bir
fikrin sembolüdür.

Kıymetli Arkadaşlar ve Kıymetli Öğrencilerim!

Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya gelişinden üç gün sonra
30 Aralık 1919’da okulumuzu ziyaret etmiştir.
Okulumuz, Türkçe eğitim yapmak üzere kurulan ilk
liselerden biridir. Okulumuzun ilk binası bugünkü
Yüksek İhtisas Hastanesi’nin bulunduğu saha üzerinde
kurulmuş olup Ankara halkı tarafından “Taş Mektep”
ismiyle tanınmıştır.

1886 yılında beş yıllık idadi olarak eğitime
başlamış,1908 yılında sultani haline gelmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nda okulumuzun öğretmen ve birçok
öğrencisi savaşlara katılıp yaşamını yitirmiş, şehit
olmuştur. Cephelerde üstün başarılar göstermiştir. Bu
sebeple okulumuza savaş sonrasında bizzat Atatürk
tarafından sancak verilmiştir, söz konusu sancak
okulumuzun bahçesinde bulunan 75. Yıl Eğitim
Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Atatürk, okula bir
izci oymağı kurulmasını istemiş ve bu izci oymağına
“Gazi Oymağı” adını vermiştir. Oymağın flaması da
yine 75. Yıl Eğitim Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.

1938 yılında orta öğretim genel müdürü ve Ankara
eğitim müdürünün teklifi üzerine Atatürk’ün izni alınmış
ve Atatürk tarafından okulumuzun ismi Ankara Atatürk
Lisesi olmuştur. Atatürk ismini alan Türkiye’deki ilk lise
olma özelliği ile de ayrı bir gurur vesilesidir.

Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin ve okulumuzu ziyaret
edişinin yıldönümü kutlu olsun. Saygılarımı sunarım.

Ayşe Etlik
Ankara Atatürk Lisesi Tarih dersi öğretmeni

Tarih Öğretmeni
Ayşe Etlik’in konuşması

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi
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İşitme engeliler, görülebilir
kusurları olmadığından en az
dikkat çeken engel grubudur.
Fakat eğitim ve bilinç
gelişimi açısından en sorunlu
grup olduğu bir gerçektir.
Sadece işitme engellilerin
oluşturduğu bir ortamda
kendilerini rahatça ifade
edebilirler. Ancak toplum
geneliyle ilişki kurmada
çekingen ve isteksizdirler.
Toplumun geneli, aileleri bile
onların iletişim kurma tarzını
onaylamadığı ve saygı
göstermediğinden kendilerini
ifade etmekte
zorlanmaktadırlar. 

Günlük hayatımızdaki pek
çok gelişmeden
habersizdirler. Sosyal ve
kültürel olarak toplumun
geneliyle aynı paydada
olsalar bile detaylarda pek
çok eksikleri vardır. Bu
bağlamda da üniversite,
yükseköğretim programları, iş
bulma olanakları konusunda
umutsuzdurlar. İşaret dili,

işitme engellilerin iletişim
aracıdır, anadilidir. Ankara
Atatürk Lisesi ailesi olarak
misyonumuz, Atatürk İlke ve
İnkılâpları’na sahip çıkan,
insan haklarına saygılı,
hukukun üstünlüğüne
inanan, demokratik, laik ve
sosyal değerleri özümseyen;
tarihine sahip çıkan, kaliteli
bir yaşamı ilke edinen,
çağdaş dünyanın mimarları
arasında yer alabileceğine
inanan, bilim, sanat ve
sporda yeteneklerini ortaya
koyabilen, en az iki yabancı
dil bilen paylaşımcı bireyler
yetiştirmektir.

Bu misyondan yola çıkarak
toplumumuzda var olan
işitme engelli bireylerin işaret
dilini üçüncü bir dil olarak
öğrenmeyi amaçladık. Türk
İşaret Dili’ni kullanarak
çeşitli sosyal ve kültürel
etkinlikler hazırlayarak hem
işitme engelli öğrenciler ile
bir arada olmayı hem de
toplumun dikkatini çekmeyi

amaçladık. İşitme engelli
öğrencilerin de engelli
olmayan akran gruplarıyla
birlikte vakit geçirmelerinin
ruhsal gelişimlerinin sağlıklı
kılmaya katkı sağlayacağını
düşündük. 

Bu düşüncelerden yola
çıkarak 15.12.2015 ve
12.01.2016 tarihleri arasında
Kalkınma Ajansı’nın
katkılarıyla Sorumlu Rehber
Öğretmen Bahanur
Akpınar‘ın gözetiminde
Penpe Özkan Yıldırım’ın
eğitmenliğini yaptığı 72
öğrencimizin katılımıyla
“Aramızdaki Engel, Ses” adlı
proje çalışması yapılmıştır.
Normalde 30 öğrencinin
katılması hedeflenmişken
140 öğrenci bu çalışmaya
katılmış ve öğrencilerin aşırı
ısrarlarıyla 72 de kalmıştır.
Öğrencilerimizin aşırı istekli
olduğu da gözlenmiştir.

Bahanur AKPINAR 
Psikolojik Danışman

Aramızdaki 
Engel

Okul idarecilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz işaret dili öğrenirken

SES
Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
3 milyona yakın işitme engelli vardır. 
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İşte yine böyle bir günde Okul İdarecileri,
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı temsilcileri, Okul
Aile Birliği, Atatürk Liseliler Derneği ve
okulumuz öğrencileri, 30 Aralık 2015
tarihinde bir vefa borcu olarak Anıtkabir’deki
törende hazır bulundu.

Törende okul müdürümüz Bayram Akyüz

mozoleye çelenk koyarak duygularını;
Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı. Daha sonra
öğrencilerimiz, Anıtkabir’i gezerek Ata’mızın
huzurundan minnet ve şükran duyguları
içinde ayrıldı. 

EBEDİYYEN RAHAT UYU, SEVGİLİ ATAM!

Ata’mızı Ziyaret
Ata’mızın Lisemizi 30 Aralık 1919 tarihinde ziyaret edişinden bu güne 
tam 96. yıl geçti, ama anılar hâlâ taze, duygular hâlâ heyecan dolu, özlem dolu. 
Atatürk Lisesi öğrencileri, ismini taşımaktan gurur duyduğu bu büyük devlet
adamı, büyük komutan, başöğretmen, eşine az rastlanır liderine vefa göstergesi
olarak ziyaretinin yıl dönümünde el ele, gönül gönüle, tek yürek Ata’sını ziyarete
gidiyor; hasret ve şükranlarını sunuyor.

Ziyaret sonrası okul idarecilerimiz, vakıf, dernek ve okul
aile birliği yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz bir arada.
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Bundan tam 101. yıl önce Enver Paşa
komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914-15 Ocak
1915 tarihleri arasında Sarıkamış’taki
Allahuekber Dağları’nda Rus kuvvetlerini
püskürtmek; vatanı, düşmandan kurtarmak
isterken ağır kış koşulları nedeniyle
Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre 60 bin
asker, resmi olmayan kayıtlara göre 90 bin asker,
şiddetli soğuk ve yetersiz kıyafetlere yenilerek
şehit düştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyoruz.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Milletimizin kalbinde derin yaralar açmış bu
acıklı yiğitlik destanı, her yıl dönümünde
yurdun her yerinde anılmaktadır. Okulumuzda

da harekâtın 101.yıl dönümü ve şehitlerimiz,
13 Ocak 2016 tarihinde konferans salonunda
yapılan bir törenle anıldı.

Tören, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Tarih dersi
öğretmenimiz Sami Tüysüz’ün yaptığı açış
konuşmasının ardından, slaytlar eşliğinde
Sarıkamış Harekatı ile ilgili sunumlar yapıldı. 

10. sınıf öğrencilerimizin çabalarıyla hazırlanan
törende Sarıkamış’a ait türküler okundu;
oratoryo gösterisi sergilendi ve tören, toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sarıkamış Harekâtı sırasında şehit düşen
kahramanlarımıza ve onlarla birlikte tüm
şehitlerimize, sonsuz şükran ve minnetlerimizi
sunuyor, her birini rahmetle anıyoruz.

Beyaz Hüzün

…..
Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
…..

Mehmet Akif Ersoy

Sarıkamış Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz
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Sayın Okul Müdürüm, Değerli
Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili

Öğrencilerim!

İçinde bulunduğumuz şu günlerde, ordumuzun Birinci
Dünya Savaşı’na girdikten sonra Kafkasya Cephesi’nde
Rus kuvvetlerine karşı başlattığı Sarıkamış Harekâtı’nın
101. yıl dönümünü yaşıyoruz. Aradan 101 yıl geçmiş
olmasına rağmen bu harekât sırasında soğuk, açlık ve
salgın hastalıklar nedeniyle savaşmaya bile fırsat
bulamadan şehit düşen on binlerce askerimizin hatırası,
milletimizin belleğinde canlılığını korumaktadır. 

Türk milleti her geçen yıl daha da artan bir duyarlılıkla
Sarıkamış şehitlerini anmakta, Kafkasya Cephesi’nde
yaşanan acıları unutmadığını göstermektedir. Bu amaçla
81 ilimizde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşleri”
düzenlenmektedir. Özellikle gençlerimiz, vatan
savunması uğruna çekilen sıkıntıları anlamak ve
hatırlamak amacıyla her yıl bu tarihlerde kafileler
halinde Sarıkamış’a koşmaktadır. “Vefakâr Türk gençliği
fedakâr ecdadını unutmayacak.” sloganıyla yola çıkan
bu gençler, eksi 30’ları bulan soğuk havada, karlı
zeminde ve kar yağışı altında, yıllar önce dedelerinin
bıraktıkları izlere basarak Sarıkamış ruhunu yüreklerinde
hissetmektedirler.

Şimdi kısaca 1914 yılının sonlarına doğru Kafkasya
Cephesi’nde neler olup bittiğine bakalım. 

Osmanlı Devleti için Birinci Dünya Savaşı’nda yeni
cepheler açmak hiç kolay değildi. Her şey eksikti.
Ordumuz, çetin arazi ve şiddetli kış şartlarının yanı sıra,
teçhizat eksikliği ve ikmal yetersizliğiyle de
boğuşuyordu.

Sarıkamış Harekâtı’nın yaşandığı Kafkasya Cephesi’nde
düşman, Rus ordularıydı. Zorlu iklim ve arazi
koşullarının düşmandan daha fazla zayiata neden
olduğu bu amansız mücadelede Mehmetçik -hiçbir
mazeretin ardına sığınmadan- vatanına ve istiklaline
kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş, büyük
kayıplar verse de vatan uğruna çıktığı bu yoldan asla
geri dönmemiştir.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa; Erzurum’a gelerek
Sarıkamış Kuşatma Harekâtı’nın ana hatlarını bizzat
kendisi belirlemişti. Verilen karara göre 3. Ordu,
Sarıkamış’a taarruz edecekti. Her birliğin hedefi tek tek
tespit edilmişti. Fakat hesaba katılmayan bir konu vardı.
Bu, eksi 35 dereceye, hatta daha da eksilere düşen
dondurucu soğuklardı. Üstelik İstanbul’dan kışlık elbise,
erzak ve askeri malzeme getiren Bezm-i Alem, Bahr-i
Ahmer ve Mithat Paşa gemileri, Karadeniz’de Rus
donanması tarafından batırılmıştı. Buna karşılık Rus
ordusu kış şartlarına tamamen hazır ve çağın en
gelişmiş silahlarına sahip hâlde bekliyordu.

120 bin kişilik Türk Ordusu, 94 Piyade Taburu, 20
Süvari Bölüğü ve 228 topuyla “Sarıkamış Kuşatması”

adıyla tarihe geçen bu harekâta, soğuk bir aralık sabahı
başladı. 3. Ordu’nun askerleri, dondurucu soğukta, karlı
dağlarda ayakkabısız ve paltosuz hâlde hayatta kalma
mücadelesi veriyorlardı. İmkânsızlıklar içinde yürüyüşe
geçen Türk askeri, Rus askerleriyle çarpışarak ilerlemeye
çalışsa da aslında acımasız doğaya karşı savaşıyordu. 

Dondurucu soğukta fırtına ve tipinin içine kahramanca
atılan Mehmetçiklerden çok azı Allahuekber Dağları’nı
aşabildi. 

Sonuçta 3. Ordu mevcudunun yüzde 90’ı, donarak
şehit oldu. Buna rağmen dağılmış ve donanımsız kalmış
birlikler son bir umutla Sarıkamış’a taarruz ettiler. Ancak
akıbet belliydi. Zor koşullarda dağları aşmayı
başarabilmiş olan bu bir avuç kahraman Mehmetçik de
Ruslara esir düşmekten kurtulamadı.

Sayın dinleyiciler!

Tarihimizde zaferler kadar yenilgiler ve hüzünlü
hikâyeler de vardır. Ancak bunlardan hiçbiri Sarıkamış
kadar acı ve hüzün verici değildir.

Sarıkamış Harekâtı’nda Mehmetçik her zamanki cesaret
ve kararlılığıyla üzerine düşen görevi yerine getirmiş,
aldığı emirle yola koyulmuştur. Bu nedenle Sarıkamış,
Mehmetçiğin irade, cesaret ve disiplinden oluşan
karakterini, en zor şartlarda bile nasıl koruduğunun
tarihe altın harflerle yazıldığı bir semboldür. Sarıkamış,
inancın, var olma azminin, mücadelenin, fedakârlığın
ve her şeyden önemlisi, Türk Milleti’nin vatanı için
neleri göze alabileceğinin abideleşmiş halidir. Askerimiz
burada ağır şartlar karşısında gösterdiği üstün cesareti,
sabrı ve maneviyatı ile savaştığı düşmanın bile saygısını
kazanmış ve dünya harp tarihinde eşine az rastlanır bir
mücadele örneği sergilemiştir.

Tarihe “Beyaz Hüzün” adıyla geçen Sarıkamış Harekâtı,
milletimizin kalbinde derin yaralar açmış acıklı bir
yiğitlik destanıdır. Milletimiz aradan yüz yıl değil, bin yıl
da geçse bu destanı unutmayacaktır. Sarıkamış’ta
Konyalı ile Erzurumlu, Diyarbakırlı ile Trabzonlu
birbirlerine sarılarak donmuşlardır. Soğuk ve tipi altında
şehit olurken bile kol kola giren Mehmetçiğin bu
hüzünlü destanı, bir fedakârlık ve kahramanlık örneği
olduğu kadar aynı zamanda birlik ve kardeşlik dersidir. 

Mehmetçik, şanlı tarihinden aldığı güçle dün
Çanakkale’de, Sakarya, Dumlupınar ve Sarıkamış’ta
olduğu gibi bugün de vatan ve millet uğrunda, büyük
Türk Milleti’nin namus ve şerefini koruma görevini
başarıyla yerine getirmektedir. Bu duygu ve
düşüncelerle sözlerime son verirken Sarıkamış Harekâtı
sırasında şehit düşen kahramanlarımıza ve onlarla
birlikte tüm şehitlerimize sonsuz şükranlarımı ve
minnetlerimi sunuyor, her birini rahmetle anıyorum. 

Sami Tüysüz 
Ankara Atatürk Lisesi Tarih Dersi Öğretmeni

Tarih öğretmenimiz
Sami Tüysüz’ün Konuşması
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Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş
Milletler tarafından tanımlanmış
uluslararası bir gündür ve her yıl mart
ayının 8’inde kutlanır. Bu gün
içersinde yapılan programlarda, temel
insan haklarına, kadınların siyasi ve
sosyal bilincinin geliştirilmesine,
ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının kutlanmasına yer
verilir. 

Tüm dünyada kutlama törenlerine sahne olan
bu gün nedeniyle lisemizde de Coğrafya dersi
öğretmenimiz Nesrin Arslan ve 9 A, E, 10 E, F,
G, H, K ve 11 A sınıfının katkılarıyla “Dünya
Kadınlar Günü” kutlama programı hazırlandı.
Programda, kadının hayatımızdaki yeri ile ilgili
olarak kadın nedir, kimdir, kimliği nedir gibi
soruların cevapları üzerinde duruldu. Konuyla
ilgili kısa bir tiyatro oyunu sergilendi, modern
dans gösterileri ve müzik, şiir dinletisi yapıldı.

Tören, okul müdürümüz Bayram Akyüz’ün ve
Coğrafya dersi öğretmenimiz Nesrin Arslan’ın
yaptığı günün anlamına ilişkin konuşmaların
ardından kutlamada görev alan öğretmen ve
öğrencilerimizin toplu fotoğraf çekimi ile son
buldu.

Biz de yaşamımızın her alanında varlıklarını
hissettiğimiz, her ihtiyacımız olduğunda
desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten,
yetiştiren, bizi biz yapma yolunda
yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız
veren fedakâr kadınlarımızın Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyoruz ve

“ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE VE KADINA
ŞİDDETE HAYIR” diyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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12 ülkenin ortak katılımıyla
gerçekleşen projenin temel
amacı, katılımcı ülkelerde
araştırma-sorgulama temelli
fen eğitiminin geliştirilmesi.
Proje kapsamında öğrenciler,
sınıf içi öğrenmeye odaklı
araştırma-sorgulama yapma,
eleştirel düşünme, mantıksal
akıl yürütme ve bilimsel
problem çözme fırsatına sahip
oluyor.

Uluslararası bilim festivalinde
öğrencilerin ürünlerinin ve
projelerinin sunumu için fırsat
veriliyor. Böylece öğrenciler,
bilimsel kavramların yanı sıra,
bilimsel süreçler ve bilimsel
gelişme hakkında da fikir
ediniyor. 

Dünya çapında çok önemli bir
yere sahip olan bu festivale,
okulumuz öğrencileri,
danışman biyoloji dersi
öğretmeni Hülya Berat
Atalay’ın öncülüğünde
“Topraksız tarım” projesiyle
katıldı. Öğrencilerimiz, çok ilgi
uyandıran ve beğenilen bu
proje ile rakiplerini geride
bırakarak 1. oldu. Bu
başarıyla öğretmen ve
öğrencilerimiz 9-12 Mayıs
tarihleri arasında
Bulgaristan’da yapılan
Uluslararası Bilim Festivali’ne
katıldılar, proje sunumu
yaptılar ve büyük ilgi gördüler.
Öğrencilerimizi ve
öğretmenimizi böyle bir
projeyle Atatürk Lisesi’ni
uluslararası alanda temsil
ettikleri için kutluyoruz.

Soldan sağa: Zeynep Öztekin (9-A), Nur Ceren Aydınoğlu (9-A), Kübra Çolak

(9-A), Hülya Berat Atalay (Biyoloji öğrt.), Beyza Nur Üstün (9-A), Esen Ünal (9-A)

Öğrencilerimiz Uluslararası festivalde

proje sunumlarını yaparken

Bilim Festivalinde
Topraksız Tarım

Projesiyle Birincilik

3. Zincir Reaksiyon Bilim Festivali
12 Mart 2016 tarihinde TED
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 400’ü
aşkın ziyaretçinin katılımıyla
gerçekleşti. 2013 Haziran ayında
başlayan ve 3 yıl süren Chain Reaction
(Zincir Reaksiyon) Projesi, Avrupa
Birliği Komisyonu’nca destekleniyor.

Bilim Festivalinde
Topraksız Tarım

Projesiyle Birincilik
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Okulumuzda da İstiklal Marşı’mızın kabulünün
95. yıl dönümü ve Mehmet Akif’i Anma Töreni,
konferans salonunda 12 Mart 2016 tarihinde, İl
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erol Bozkurt’un
ve çok sayıda bakanlık bürokratı, okulumuz
idareci, öğretmen, öğrencileri ile vakfımız
yöneticileri ve velilerimizin katılımıyla
gerçekleşti. Törene mazeretleri sebebiyle
katılamayan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi
Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Sayın Orhan Erdem, Ankara Valisi Sayın
Mehmet Kılıçlar birer kutlama mesajı göndererek
duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenimiz
Hayri Akın’ın sunumunda gerçekleşen program,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile
başladı; ardından Okul Müdürü Bayram Akyüz
ve İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt,

misafirlerimize günün anlam ve önemini
belirten birer konuşma yaptı. 

Milli Eğitim Müdürü Sayın Erol Bozkurt,
konuşmasında büyük mütefekkir Mehmet
Akif’in İstiklâl Marşı’yla milletin hürriyet

İstiklâl Marşı’mızın Kabulünün 
Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

İstiklal Marşı’mız okunurken

95.

İstiklal Marşı’mız ülkemizin değişmez

bir unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti

Devleti’nin Milli Marşı’dır. Mehmet

Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu

marş, tarihi mücadelemizin en güzel

ifadesidir. Milli Mücadele döneminde

halkın umutsuzluğuna çare olmak

maksadıyla düzenlenen yarışma

sonucunda Milli Marş olarak İstiklal

Marşı’mız seçilmiştir. (12 MART 1921)

İstiklal Marşı’mızın yüreğimizdeki yeri

çok ama çok özeldir ve bu özelliğini

her zaman koruyacaktır. Bu özel

değerin kabul edildiği tarih olan

12 Mart, her yıl dönümünde yurdun

tümünde coşkulu törenlerle kutlanıyor.
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mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü
destanlaştırdığını, bütün bir milletin hislerine
tercüman olduğunu ifade ederek “Ne mutlu
bizlere ki Mehmet Akif gibi pak bir ruhu, temiz
bir vicdanı yâd etmek, onun davasını,
ideallerini, vatan aşkını, heyecanını paylaşmak
için bugün buradayız. Merhum Mehmet Akif’i
hakkıyla anmak ve ona layık olmak, Akif’i
düşünceleriyle, dünya görüşüyle zorluklar
karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir.”
dedi.

Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı’yla, bu millet
ayağa kalktı, destanını yazdı.

Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı’nı Safahat’a
almayıp kahraman ordumuza ve onun şahsında
milletimize ithaf eden bir vatansever;
gençlerdeki cevherin farkında olan bir
münevver, ayrıca kalemiyle yazmaktan ziyade
gönlüyle, kalbiyle yazan bir şair olduğuna vurgu
yapan Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt:
“Mehmet Akif’in tüm şiirleri ve fikirleri bizi biz
yapan, bize ışık tutan, bizim yolumuzu
aydınlatan birer meşaledir.” dedi.

İstiklâl Marşı’mız, kahraman ordumuza ve
aziz milletimize umut aşılamış, milli
mücadele ruhunun canlanmasına vesile
olmuştur.

Sayın Bozkurt konuşmalarında: “Milletimizin
yaşadığı en buhranlı dönemde İstiklâl Marşı’mız,
kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut
aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasına
vesile olmuştur. Milli değerlerimizin, bağımsızlık
ideallerimizin ve milli şuurumuzun veciz bir
şekilde ifade edildiği Marş’ımız bu
niteliklerinden dolayı milli mücadelenin en
çetin dönemlerinde ‘Korkma’ ifadesiyle
başlayarak halkımıza büyük bir cesaret vermiş ve
moral aşılamıştır.” dedi.

Tören, 11-G sınıfı öğrencileri tarafından
hazırlanan “Hür Vicdanın Sesi” adlı sunum ve

ünlü şair, yazar ve aynı zamanda Mehmet Akif
Ersoy’un çağdaşı Mithat Cemal Kuntay’ın
Anıları’ndan “Bir Dava Adamı Mehmet Akif
Ersoy” isimli mini tiyatro gösterisi ile devam
etti. Daha sonra, öğrencilerimizin hazırladıkları
“Köse İmam” adlı tiyatro oyunu sergilendi,
“Çanakkale Şehitlerine” şiiri okundu, Ankara
Atatürk Lisesi Müzik Grubu’ndan şarkılar
sunuldu. İstiklal Marşı’mızı ezbere okuma

Sayın Erol Bozkurt ve Vakıf Başkanımız Sayın Erol Üçer
Alya Nur Işık ile

Hayri Akın programı
sunarken

Birincilik kazanan Alya Nur Işık
Milli Marşı’mızı okurken

Okul Müdürümüz Bayram
Akyüz konuşmasını yaparken

İl Milli Eğitim Müdürümüz Erol
Bozkurt konuşmasını yaparken
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yarışmasında birincilik kazanan Mamak
Manolya Anaokulu Öğrencisi Alya Nur Işık’ın
İstiklal Marşı’mızı ezbere okuması, tüm
misafirlere duygulu ve coşkulu anlar yaşattı. 

Tören sonunda “Bir Dava Adamı Mehmet
Akif” konulu resim ve kompozisyon
yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İl Milli
Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, MEB 1.Hukuk
Müşaviri Hayati Cankaloğlu ve Vakıf Başkanımız
Erol Üçer’in elinden ödüllerini aldılar. Ödül
töreninin ardından program, toplu fotoğraf
çekimi ve “İstiklâl Marşımız ve Mehmet Akif”
konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Bu çok önemli günde törenin düzenlenmesinde
yoğun emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı dersi
öğretmenlerimiz Fatma Sinan Aslan’a, Perran
Çıtak’a, vakfımızın desteğiyle öğretmen ve

öğrencilerimize sahne ve teknik destek veren
H. Behçet Kargalık’a, öğrencilerimizin sahne
makyajını yapan resim öğretmenimiz Hülya
Sakaoğlu’na ve emeği geçen tüm öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz.

Törende gösterdikleri başarılı performans
nedeniyle tüm masrafları İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce karşılanmak üzere toplamda 47
öğrencimiz, bir idareci ve 2 öğretmenimiz, 18
Nisan 2016 tarihinde 2 günlüğüne Çanakkale
gezisine gönderildi.

İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren
öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt ve Vakıf
Başkanımız Erol Üçer’den ödüllerini alırken 

Öğrencilerimiz müzik eseri seslendirirken

Mehmet Akif Ersoy’un”Köse İmam” adlı eserinden bir kesit

Okul Müdürü’müz Bayram Akyüz’ün günün manası ve önemine yönelik yazısından bir bölüm

NEDEN İSTİKLAL MARŞI?

İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. yılı ülkemizde çeşitli etkinliklerle anıldı. Üzerine pek çok düşündüğümüz ama hâlâ
birçok yönüyle üzerine düşünülecek bir mefhumdur milli marş. Her şeyden önce toprak parçasının vatan, insan
topluluklarının millet olabilmesinin en önemli harcı, bağımsızlığın sembolü bir marşın özgürce söylenebilmesidir.
Eğer İstiklal Marşı’mızla gök kubbemizi avazımızın çıktığı kadar doldurabiliyorsak, özgür bir milletiz demektir. İstiklal
Marşı’nı her hafta başında ve sonunda, törenlerde, okullarda okunan bir şiir olarak görürsek, en başından
bağımsızlığımızı esaretin pençesine sunmuş oluruz. Gençlerimize her şeyden evvel bir milli marşa sahip olmanın
ehemmiyetini kavratmalıyız. Her Türk evladı bilmelidir ki biz İstiklal Marşı okuyalım diye bazıları fidan çağlarında
hayatlarını feda ediyor, biricik evlatlarını yetim bırakıyor, soğuk sıcak demeden düşmanla cansiperane mücadele
ediyor. Bir milli marş her şeyden evvel şehitlerin kanlarıyla yazılır. Onların feda ettikleri canlarıyla anlam kazanır.
Millet, ancak onunla ete kemiğe bürünür; somutlaşır, tek vücut haline gelir.

Bayram AKYÜZ
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Dünyanın en büyük
yaratıcılık, takım
çalışması ve çözüm
geliştirme organizasyonu
olan Destination
Imagination, ABD’nin
50 eyaletinde ve 40 farklı
ülkede uygulanmaktadır.
Destination Imagination
takımları, yaratıcı çözüm
geliştirme sürecini ve
kullanacakları araçları
öğrenir, seçtikleri takım
yarışması dalında
çözümlerini geliştirir ve
doğaçlama becerilerini
geliştirmek amacıyla
anlık projeler üzerinde
çalışırlar. 

Destination Imagination genel
olarak öğrencilere takım
çalışması, problem çözme,
işbirliği, zamanı iyi kullanma
ve iletişim becerileri

kazandırmayı hedefler. Bu
hedefler doğrultusunda
takımlar 1 yıl boyunca anlık
takım görevlerine hazırlanır ve
yerel olarak düzenlenen
turnuvalarda okullarını temsil
eder. Yerel turnuvalarda
birincilik alan takımlar
ABD’nin Knoxville, Tennesse
Eyaleti’nde her yıl düzenlenen
Global Finals yarışmalarına
katılmaya hak kazanırlar. 

Kulüp, bu senenin başında
yine vakfımızın maddi-manevi
destekleriyle okulumuzdan bir
grup öğrenci, rehber
öğretmenleri, Tarih dersi
öğretmeni Aysu Atay
önderliğinde kuruldu. Böylece
Ankara’da bir devlet okulunda
ilki gerçekleştirilen Destination
Imagination kulubü faaliyete
başladı. 

Destination Imagination
kulubünün amacı,
gençlerimizin gerçek yaşamda
karşılaşacakları problemleri
çözmelerini sağlayacak ve
hayatları boyunca

kullanabilecekleri becerileri
geliştirmek ve aynı amacı
güden uluslararası
organizasyonlarda başarı elde
etmektir. 

Ankara Atatürk Lisesi, 12-13
Mart 2016 tarihinde İzmir
Kuşadası’nda düzenlenen
Destination İmagination adlı
yarışmaya, bu sene 12 ilden
2216 öğrenci ve 272 takım
arasında, TEK DEVLET
OKULU olarak 3 öğrenci ile
katıldı.

Türkçe- İngilizce gerçekleşen
yarışmada İLK DEFA
katılmamıza rağmen, 300
üzerinden 248,76 puan gibi
çok yüksek bir puan alınarak
okulumuz başarıyla temsil
edildi.

Öğrencilerimiz, Robert Koleji,
ODTÜ Koleji, Marmara Gelişim
Koleji, Nesibe Aydın Koleji gibi
özel okullar içinde bir devlet
okulu olarak sahip oldukları
üst düzey İngilizceleriyle ve
okul ruhunu ekip ruhuna
dönüştürmeleri ile dikkat çekti.

Destination İmagination (Yaratıcılık Kulübü, Amaç Hayal Kurmak) Nedir?

Çalışmalarına Başladı
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Öğrencimiz Ercan Emre Çelik,
gençleri uyuşturucuya iten
nedenler, çevresel etkiler,
uyuşturucu madde kullanımını
önleme çalışmaları gibi konular
üzerinde durdu. Bu konuda
devletin, sosyal çevrenin,
okulun ve bireylerin üzerlerine
düşen görev ve sorumluluklar
hakkındaki analizlerini, çözüm
önerilerini komisyona sundu.

Öğrencimiz geçen sene de iki
ülke Dışişleri kanalıyla bu
konferansa davet edilmişti. 

Davet sonunda öğrencimize
katılım belgesi verildi ve BM
Viyana nezdinde T.C daimi
temsilciliği adına Büyükelçi
tarafından düzenlenen
resepsiyona davet edildi. 

Ercan Emre Çelik’i
uluslararası alanda bizi
temsil ettiği için kutluyor ve
başarılarının devamını
diliyoruz.

Öğrencimiz Ercan Emre Çelik 
Birleşmiş Milletler Davetlisi Olarak Viyana’da Düzenlenen 
“Uyuşturucu ve Gençlik” Forumuna Katıldı

Öğrencimiz Ercan Emre Çelik Viyana Birleşmiş Milletler Genel Merkezi
Önünde

14-15 Mart 2016 tarihleri
arasında BM Dışişleri
kanalıyla 12-B Sınıfı
öğrencimiz Ercan Emre
Çelik, Viyana’da BM
Uyuşturucu Ofisince
düzenlenen, 30’a yakın
ülkeden birçok gencin
katıldığı ve 5 farklı çalışma
grubuna ayrıldığı “UNODC
YOUTH FORUM” (United
Nations Office on Drugs and
Crime: Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi)
adlı örgütün yıllık olağan
komisyonunun gençlik
aşamasına katıldı. 
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Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu: bir Avrupalı”
Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer
Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
Osrtralya’yla beraber bakıyorsun; Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk.
Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
..................

Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela...
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer
..................

Mehmet Akif Ersoy
(Çanakkale Şehitlerine şiirinden)

18 Mart Çanakkale Zaferi ve
Şehitlerini Anma Programı



Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni Haydar Demirel’in
rehberliğinde 11-A ve 11- B sınıfı
öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma etkinliği
düzenlediler. 

Okulumuzun konferans salonunda düzenlenen
etkinlikte okul müdürü Bayram Akyüz, günün
anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Programda Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında
TEVDAK okullarının düzenlediği kompozisyon
yarışmasında “Yüzüncü Yılda Yüzümüz Yok” adlı
denemesiyle birinci olan 11-G sınıfı öğrencisi
Sinem Dikmen, denemesini okudu.

Çanakkale Oratoryosu içinde Mehmet Akif
Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiiri Yiğit Alkaç,
Beyza Arığtekin tarafından seslendirildi. Ayrıca
müzik ve türküleriyle Türk Dili ve Edebiyatı dersi
öğretmeni Haydar Demirel, 11. sınıf
öğrencilerinden Dilek Topdemir ve Haydar Berk
Yıldız programa katkıda bulundular.
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Çanakkale Savaşlarının 101.yılı
etkinlikleri çerçevesinde Türkiye geneli resmi
/özel tüm lise ve dengi okullar arasında
düzenlenen “Çanakkale Savaşları” konulu
Şiir ve Öykü yarışmasına edebiyat
öğretmenimiz Filiz Usgurlu rehberliğinde
hazırlanan Hz-B sınıfı öğrencimiz Aleyna
Nurpınar Sarıkaya mansiyon ödülü aldı. Bu
başarısından dolayı öğretmen ve öğrencimizi
kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Şiir ve Öykü Yarışmasında 
Mansiyon Ödülü Aldık

Soldan sağa: Filiz Usgurlu (Edb.Öğrt.), Aleyna Nurpınar
Sarıkaya (Hz-B), Bayram Akyüz (Okul Müdürü)

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “2015-
2016 Ankara Şiir Şöleni”ne 11-G sınıfı öğrencimiz Hatice
Büşra Öztürk katıldı. Öğrencimiz yarışmada Sezai
Karakoç’un “Lili Yar” şiirini okudu ve değerlendirmeler
sonunda şiir okuma dalında büyük başarı kazanarak
ilçe 2.si oldu. 

Öğrencimizin yarışmaya hazırlanmasına Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmenimiz Ayşe Soylu, Fatma Sinan Aslan rehberlik etti.
Öğrencimizin sahne makyajını resim öğretmenimiz Hülya
Sakaoğlu yaptı.

Öğrencimiz ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.Akif
Ersoy’u Anma günü nedeniyle yapılan resim yarışmasında İl
Mansiyon Ödülü kazandı. Bu başarılarından dolayı da öğrencimizi
ve Resim öğretmenimiz Hülya Sakaoğlu’nu tebrik ediyoruz.

Öğrencimiz Hatice Büşra Öztürk, resim öğretmenimiz Hülya Sakaoğlu ve Mansiyon ödülü aldığı resim ile 

Şiir Dalında Çankaya İlçe İkinciliği,
Resim Yarışmasında Mansiyon Ödülü
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İşte baharın gelmesiyle birlikte
doğanın uyanışının
müjdecisidir bu haller. Ve
baharın gelişi, çok eski
zamanlardan beri tüm Türk
dünyasında çeşitli adlar altında
kutlamalara, şenliklere sahne
olur. Bahar Bayramı/Nevruz
kutlamaları, her yıl olduğu gibi
bu yıl da okulumuzda
düzenlenen etkinliklere sahne
oldu. 

Nevruz
günü dolayısıyla Fransızca
dersi öğretmenimiz Elif Gonca
Piyade Arıkan ve İngilizce dersi
öğretmenimiz Emine Topalhan
rehberliğinde Hz-K sınıfı
öğrencilerinin çalışmalarıyla
okulumuz girişinde bir sergi
düzenlendi. 

Sergide, buğdayların yeşermesi
sonucu oluşan ve etrafına
kırmızı kurdele bağlanan,
toprağın yeşermesinin sembolü
olan semeniler ile Türk
kültürüne ait kıyafetler, bakır
kaplar, kilimler vb. ürünler
kullanıldı. 

Sergi, Türk Dünyası ve
Toplulukları bayrakları ile
donatıldı. 

Panolarda, Bağımsız Türk
Devletleri’ni tanıtıcı bilgiler yer
aldı. Öğretmen ve
öğrencilerimiz, merak ve
zevkle bu güzel sergiyi gezdiler
ve teşhir edilen ürünlerle ilgili
görevli öğrencilerimizden

bilgi aldılar.

HHooflfl  GGeellddiinn  NNeevvrruuzz  

HHooflfl  GGeellddiinn  BBaahhaarr

Bahar geldiğinde çiçekler açtığında, kırlar
yeşerdiğinde, kuşlar cıvıl cıvıl ötüşmeye

başladığında, insanın içi de kıpır kıpır olur,
sevinçle dolar; bir yaşama arzusu, bir yaşama
sevinci tüm vücudu sarar. Her yerde mutluluk
şarkıları, bir şenlik, bir heyecan, bir heves….
Artık kıştan çıkılmış doğa hareketlenmeye,

bereketlenmeye başlamıştır. Çiçek dalları bile
neşelerini ifade etmek için salınır sanki.



Tiyatro, güzel sanatların en ilgi çekici
kollarından biridir. Hayatın, bizi bizle
anlattığı canlı bir öyküdür. Tiyatro,
yaşamın tüm gerçekliğini alır, anlatır ve
yaşatır; çeşitli mesajlar verir, insanı
hayallere götürür. Bu yönüyle
eğlendirmenin, düşündürmenin yanı
sıra, eğitici bir rolü de vardır
tiyatronun. 

Yapılan araştırmalarda ilk tiyatro oyunlarının
nerede, nasıl başladığı kesinlikle bilinmiyor.
Tiyatro oyununun ilk çağlarda yazılı bir metni
yoktu, yeteneklerine güvenen oyuncular ortaya
çıkıp doğaçlama oyunlar sergilerlerdi. O günden
bugüne sürekli gelişen ve yenilenen tiyatro,
bugünkü modern ve sistemli şeklini aldı.

1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro
Enstitüsü, 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart
gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul
etti. 

Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroyu halka
sevdirmek, tanıtmak amacıyla tiyatro
toplulukları ücretsiz gösteriler düzenliyor.

Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan
Dünya Tiyatrolar Günü, okulumuz konferans
salonunda da 30 Mart 2016 tarihinde Edebiyat
öğretmenimiz Duygu Yıldız´ın rehberliğinde,
9-E sınıfının hazırladığı etkinliklerle kutlandı. 

Öğrenciler, tiyatronun tarihi gelişimi ile ilgili
bilgiler verdi. Hazırladıkları oratoryo ve ünlü
tiyatro oyuncularının tiratlarıyla tiyatronun
önemine dikkat çektiler. Öğretmen ve
öğrencilerimizin keyifli anlar yaşamasını
sağladılar. 

Çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

DDüünnyyaa  TTiiyyaattrroollaarr GGüünnüü

Depremler, ülkemiz coğrafyasında maalesef
zaman zaman karşılaştığımız, birçok insanımızı
kaybettiğimiz doğal afetlerdir. Birçok fay hattının
bulunduğu ülkemizde, büyük doğal felaketler
yaşanmış, binlerce insan yaşamını yitirmiştir. 

Depreme karşı daha bilinçli olmak adına, felaket
öncesinde, esnasında ve sonrasında kayıpları en
aza indirmek, bilinçli hareketler ile felaketlere
karşı daha kontrollü, bilgili olmak için Deprem
Haftası, her okulda çeşitli faaliyetler ile icra
edilmektedir. 

Ülkemizde 1 Mart ile 7 Mart arasında
gerçekleştirilen Deprem Haftası’nda, çeşitli
bilgilendirici, eğitici faaliyetler ile deprem kuşağı
üzerinde yer alan ülkemizde, toplum olarak
depreme karşı nasıl daha bilinçli olunabilir, bu
faaliyetleri her alanda nasıl yaygınlaştırabiliriz

sorularına yanıt aranmakta ve çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda da Deprem Haftası nedeniyle
gerçekleştirilen tatbikatta 1 dakika 12 saniyelik
kısa bir sürede binanın tamamı boşaltıldı.
Tatbikatta istenilen sonuçlara başarı ile ulaşıldı. 

Savunma ve Deprem Haftası
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“Çizgilerle Merhamet” konulu yarışmada,
öğrencilerin gündemine özellikle sevgi ve
merhametin getirilmesi amaçlanıyor. 

Aile bireylerini sevdirmek, başkalarını
düşünmek, diğer canlıları sevmek, korumak;
çocuklarda ve gençlerde “merhamet”
kavramını yerleştirmek, gençlerin çevrelerine
karşı duyarlı olmalarını sağlamak, bireyselleşen
dünyada toplumsal duyarlılığı, farkındalığı
artırmak, içinde
bulunduğu topluma karşı
aidiyet duygusunu
geliştirmek, şehrine,
mahallesine, sokağına
sahip çıkma bilincini
geliştirmek
hedeflenmiştir.

Bu hedeflere yönelik
olarak çalışmak, hem
ülkemizde hem dünyada
etkinlikler düzenlemek,
merhamet duygusunun
ve yardımlaşma
bilincinin gelişmesine
katkı sağlayacaktır.

Vakfımız birinci olan
öğrencimizi bir yıllık
başarı teşvik bursuyla
ödüllendirmiştir.
Öğrencimizi ve rehberlik
eden resim öğretmenimiz
A.Nurcihan Kırılmaz’ı
kutluyoruz.

Soldan sağa: Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Esra Süer,
Bayram Akyüz (Okul Müdürü), A. Nurcihan Kırılmaz (Resim Öğrt.)

Öğrencimiz Esra Süer’in Türkiye 1.liği aldığı eser

Esra Süer
Resim

Yarışmasında 
Türkiye 1.si

Malatya Belediyesi
tarafından “Çizgilerle
Merhamet” sloganlı 2.Ulusal
Resim Yarışması 8 Mart-15
Mayıs 2016 tarihleri
arasında yapıldı. Yurt
genelinden yüzlerce öğrenci
ve eserin katıldığı yarışmada
10-G sınıfı 
öğrencimiz Esra Süer,
Türkiye 1.si oldu. 
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Yarışmaya katılan çalışmalar,
ulusal jüri tarafından
derecelendirildi. Okulumuz
Ankara Atatürk Lisesi sadece
video dalında yarışmaya
katıldı. 

Koordinatör öğretmenimiz
Gülay AYYILDIZ ve
öğrencilerimiz Begümhan
Nur Ateş, Muratcan Bilgiç,
Melda Canbeyli ve İdil
Sivaslı, hazırladıkları

“Global Warning” isimli
video ile Türkiye 2’ncisi
oldular. Bu başarılı
çalışmalarından dolayı
öğretmenimizi ve
öğrencilerimizi kutluyoruz. 

2015-2016 eğitim ve

öğretim yılında,

TÜRÇEV (Türkiye

Çevre Eğitim Vakfı),

ülkemizdeki okullar

arasında Young

Reporters /Çevrenin

Genç Sözcüleri

Programı kapsamında

makale, video ve

fotoğraf yarışması

düzenledi. 

Video Dalında Türkiye 2.liği

Soldan sağa: İdil Sivaslı 9-G, Begümhan Nur Ateş 10- B, Gülay Ayyıldız
(Matematik Öğrt.), Melda Canbeyli 9-G, Muratcan Bilgiç 9-G

Akıl Oyunları Yarışması’nda
2’ncilik Ödülünü Aldık

10 Haziran 2016 tarihinde
Ankara Leyla Turgut Anadolu
Lisesi’nde düzenlenen, çok
sayıda okul ve öğrencinin
katıldığı 6. Akıl Oyunları
Yarışması’nda  okulumuzu temsil
eden öğrencilerimiz, grup olarak
2.lik ödülü aldı. Öğrencilerimizi
ve danışman öğretmenlerimiz H.
Güliz Yayla’yı ve Hülya Koşar’ı
kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.

Akıl Oyunları Takımımız soldan sağa: Güliz Yayla, Giray Yayla, Bayram
Akyüz (Okul Müdürü), Ahmet Yasin Kırmızıgül, Hülya Koşar (Matematik
Öğretmeni), Can Kara (fotoğrafta yok)
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Yarışmacılar; grup uyumu,
eserin zorluk derecesi, özgün
yorum, çalma ve söyleme
tekniği, düzenleme, sahne
performansı, sahne şovu,
centilmenlik ve seyirci
desteği gibi ana başlıklarda
değerlendirildi. 

Okulumuz, yarışmada
“Unravel the Stars” adlı
grubumuz ile finale kalarak
ilk başarısını kazandı. 1
Haziran 2016 tarihindeki
finalde, sahne
performansları, grup
uyumları ile büyük takdir
topladı. 

Grubumuz üyelerinden
Hasan Selim Yurtseven ve
Buğrahan Kutlu,
yarışmanın finalinde
sergiledikleri performansla
en iyi gitaristler ödülünü
alarak Ankara Atatürk

Lisesi’nin adını bir kez daha
duyurarak haklı bir gurur
yaşattılar. 

Öğrencilerimizi bu
başarılarından dolayı
kutluyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Ö¤rencilerimiz Rock’n Eagle 2016 Liseler Aras› 
Müzik Yar›flmas› Finalinde
1- 30 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı resmi ve özel tüm orta öğretim öğrencilerinin oluşturdukları müzik
gruplarının katıldığı Rock’n Eagle Müzik Yarışması’nın (Rock’un Kartalları)
bu yıl ikincisi Ankara Sınav Koleji kampüsünde yapıldı.

Soldan sağa: Hasan Selim Yurtseven (Ritm Gitar) 11-B, Buğrahan Kutlu (Solo
Gitar) 11-B, Miralp Tiryaki (Vokal) 11-B, Kaan Uzunpınar (Bas Gitar) 11-K,
Ali Güney Ağaççıoğlu (Davul) 11-B
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Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri çerçevesinde
18.04.2016 tarihinde
okulumuzda da bir
program düzenlendi.
Okulumuzun ev
sahipliğinde Çankaya
Müftülüğü’nün
hazırladığı, okulumuz
öğrencilerinin de 40 Hadis
oratoryosuyla katkıda bulunduğu
program, “Gelin Birlik Olalım” temalı
sinevizyon gösterisi ile başladı. 

Kuran-ı Kerim okunmasından sonra Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Seyfettin Bulut açılış
konuşması yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan
Daire Başkanı Mahmut Gök “Hz. Muhammed,
Tevhit ve Vahdet” konulu bir konuşma yaptı.
“Bütün evrenin yaratıcısı olan ve bir olan Allah,

tarih boyunca
peygamberleriyle ve son

olarak Hz. Muhammed
ile bizi bir ve beraber
olmaya; dağılmaya,
kavgaya, boğuşmaya

değil, hakikat üzerine
birleşmeye, tevhit ve

vahdete davet ediyor.” dedi. 

Programın devamında 10-G ve 10-H
sınıfı öğrencilerinden bir grup, Kırk Hadis
oratoryosunu sergilediler. Çankaya Tasavvuf
Musikisi Topluluğu’nun birbiriden güzel
eserleriyle devam eden program, Türk-İslam
edebiyatında Hz. Muhammed’i sembolize eden
“Kırmızı Gül”dağıtılmasıyla son buldu.

Hayri Akın
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Kutlu Doğum Haftası

Program sonunda okul idaresi, görevli öğretmen ve öğrencilerimiz, konuklarımız ile

Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum 

gününün kutlandığı haftaya “Kutlu Doğum
Haftası” denir. Ülkemizde, 14-20 Nisan

tarihleri arasında “Kutlu Doğum Haftası”
kutlanıyor. Hafta nedeniyle ülkenin 
her yerinde bu önemli hafta, çeşitli

etkinliklere sahne oluyor.
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23 Nisan 1920, Türk Milleti’nin
iradesini temsil eden Birinci
Büyük Millet Meclisi’nin
açıldığı ve Türk halkının
egemenliğini ilân ettiği
tarihtir. Bu nedenle milletimiz
için değeri çok büyüktür.
Atatürk bu mutlu günü, aynı
zamanda geleceğimizin
teminatı ve mirasçısı olan
çocuklarımıza hediye etmiştir
ki, ulusal egemenlik ülküsü
her an taze kalsın ve
yeşermeye devam etsin.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu
bayramı, bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke
Türkiye’dir.

96. yıl dönümünde bu özel gün nedeniyle, okulumuz
konferans salonunda bir kutlama töreni yapıldı. Tören,
Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Türk
Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Yadikar Salihoğlu’nun
günün anlamına yönelik konuşması ile devam eden tören,
öğrencilerimizin şiirler okuması, 10-K sınıfı öğrencilerimizin
oratoryo gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi. 

Milletimizin geleceği olan ve Türk Devleti’nin devamını
emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu
olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı
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Okulumuz 11-B sınıfı öğrencilerinden İlayda Gümüş,
Eurodesk’in düzenlediği Uluslararası “Meeting My Neighbours”
isimli video yarışmasında Türkiye 1’incisi olmuştur.

Ayrıca öğrencimiz Birleşmiş Milletler’in düzenlediği Uluslararası
Plural+ video yarışmasında “Humanity Without Borders”
ödülünü kazandı. Malta’da Ekim 2016’da yapılacak etkinliğe
davet edilen İlayda Gümüş, Newyork’a da davet edildi. Bu
başarılı çalışmasından dolayı öğrencimizi kutluyoruz. 

EURODESK/Uluslararası
Video Yarışmasında
Birincilik

2015/16 eğitim öğretim
yılında TÜRÇEV (Türkiye
Çevre Eğitim Vakfı),
Çevrenin Genç Sözcüleri
Programı kapsamında Deniz
Işığı Otelcilik Turizm ve Tic.
Ltd. Şti. desteği ile “Temiz ve
Kirli Kareler” isimli fotoğraf
yarışması düzenlemiştir.

Uzun süredir Çevrenin Genç
Sözcüleri Programı okul
koordinatörü olan
Matematik öğretmeni Gülay
AYYILDIZ’ın rehberliğinde
yarışmaya katılan öğrencimiz
Hz-E sınıfından Fatma Doğa
Kıhtır, fotoğrafları ile Türkiye
2’ncisi olmuştur.

Öğrencimiz, derece yaptığı
bu çalışmasından dolayı
ailesi ile birlikte Kuşadası’nda
tatil ödülünü kazanmıştır.

Bu başarılı çalışmadan dolayı
öğretmenimizi ve
öğrencimizi kutluyoruz. 

Fatma Doğa Kıhtır 
Fotoğraf Yarışmasında
Türkiye 2’ncisi Oldu

Öğrencimiz Fatma Doğa Kıhtır,
Matematik öğretmeni Gülay
Ayyıldız ile 

Öğrencimizin ödül alan fotoğrafı

Öğrencimiz 
İlayda Gümüş (11-B)
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Sergi, okul müdürümüz
Bayram Akyüz’ün açış ve tebrik
konuşmasının ardından okul
idarecilerimiz, mezunlar
derneği başkanımız ve vakıf
temsilcilerimiz eşliğinde açıldı.
Sergiyi gezen konuklarımız,
öğretmen ve öğrencilerimizden
eserler hakkında bilgiler aldı.

Konuklarımız, serginin
gezilmesinin ardından müzik
öğretmenimiz Nezih Başbuğ
rehberliğinde okulumuz
Müzik, Halk Oyunları ve Dans
Kulübü öğrencilerinin
hazırladıkları konferans
salonundaki müzik dinletisine
katıldı. Okul müdürümüz
Bayram Akyüz’ün
konuklarımıza kısa bir
konuşma yapmasının ardından

başlayan programda,
konuklarımız ilk olarak; 10-K
sınıfı öğrencisi Atalay Kutlay’ın
piyano dinletisini,11-H
sınıfından Ülkenur Çalışkan’ın
keman dinletisini ve hazırlık
sınıflarından oluşan “Bizim
Grup”un şarkılarını dinlediler. 

Programın devamında 9-M
sınıfı öğrencimiz Oğuzhan
Boyraz, Selin Yıldız 9-K,11-L
sınıfından Hamza Berkyıldız ve
Oğuzhan Boyraz’ın birlikte
seslendirdikleri eserler
davetlilerimize çok güzel anlar
yaşattı. 

Hazırlanan bu programla,
yoğun ders ortamından sıkılan
öğrencilerimiz, resim sergisi ve
müzik dinletisiyle bir an olsun
bu yoğun tempodan
uzaklaştılar. 

Gerek düzenlenen resim
sergisi, gerekse müzik
dinletinde yoğun emeği
bulunan Resim dersi
öğretmenlerimiz A. Nurcihan
Kırılmaz’a ve Hülya
Sakaoğlu’na Müzik dersi
öğretmenimiz Nezih Başbuğ’a
ve öğrencilerimize teşekkür
ediyor ve kutluyoruz.

Okulumuz Resim dersi öğretmenleri Hülya Sakaoğlu ve A. Nurcihan Kırılmaz,
yıl içinde öğrencilerimizle yaptıkları karakalem, yağlı boya, guaj çalışmalarını
26.04.2016 tarihinde okulumuz koridorlarında beğeniye sundu. 
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Müzik öğretmenimiz Nezih Başbuğ ve okul müdürümüz Bayram Akyüz, programda görev alan öğlencilerimiz ile 

MMüüzziikk  DDiinnlleettiissiinnddeenn  GGöörrüünnttüülleerr



28.04.2016 tarihinde İngilizce öğretmenimiz
Sultan Erel rehberliğinde Hz, 9, 10 ve 11. sınıf
öğrencilerinin katkılarıyla okulumuz
konferans salonunda “İngilizce Günü”
etkinliği düzenledi. Etkinlikte, İngilizce
öğrenmenin yararları anlatıldı; tiyatro
gösterileri, müzik ve şiir dinletisi yapıldı. 

Öğrencilerimizin, hoşça vakit geçirdiği ve
İngilizce pratiklerini artırdığı bu etkinlik için
emeği geçen herkesi kutluyoruz.

İngilizce Kulübü Etkinliği

29.04.2016 tarihinde Felsefe dersi
öğretmenimiz Nermin Atagün ve
Felsefe Kulübü öğrencilerinin
hazırladıkları “Sokates’in
Savunması” adlı tiyatro oyunu,
öğrencilerimiz tarafından sahneye
kondu. 

Okulumuz konferans salonunda yapılan
çalışmada öğrencilerimiz, şimdiye kadar
sadece kitaptan okudukları ünlü
düşünürü, o yıllara giderek daha kalıcı ve
etkileyici bir biçimde öğrenme imkânı
buldular. 

Bu başarılı çalışmaları için öğretmenimizi,
öğrencilerimizi kutluyor, makyaj ve
kostüm tasarımlarının hazırlanmasındaki
yardımları için resim öğretmenimiz Hülya
Sakaoğlu’na teşekkür ediyoruz. 

Felsefe Kulübü Çalışması 

“Sokrates’in Savunması”
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11-E sınıfı öğrencimiz Döndü Yalçın, resim
öğretmeni A. Nurcihan Kırılmaz rehberliğinde
yaptığı çalışmalarla başarılar kazanmaya devam
ediyor. Öğrencimiz 2015-2016 yılında okulumuz
koridorlarında 3 kez kişisel resim sergisi açtı. 

Öğrencimiz, ayrıca 9 Mayıs 2016 tarihinde
Aydın’da yapılan Türkiye Geneli Resim
Yarışması’nda mansiyon, yine 10-16 Mayıs 2016
tarihleri arasında Engelliler Haftası nedeniyle
Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi
tarafından, Ankara il genelinde yapılan resim
yarışmasında ise 3. oldu. 

Öğrencimizi kutluyor ve bu başarılarında
kendisine rehberlik eden resim öğretmenimiz
A. Nurcihan Kırılmaz´ı tebrik ediyoruz.

Resim Yarışmasında Başarı

Öğrencimiz Döndü Yalçın ve Resim öğretmenimiz
A. Nurcihan Kırılmaz ve Okul Müdürümüz birlikte

Öğrencimiz Döndü Yalçın’ın kişisel resim sergisinden görüntüler

Öğrencimizin mansiyon aldığı resim  Öğrencimizin il 3.lüğü aldığı resim 
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Bu geziye Hacettepe
Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yusuf Durmuş da
katıldı. Amaç,
öğrencilerimize doğa
sevgisini aşılamak,
derslerde anlatılan teorik
bilgilerin pratik alanda
uygulamasını sağlamak ve
Güdül Sorgun Yaylası
göletindeki biyolojik
çeşitliliği tanıtmaktı.
Gezi sonunda
öğrencilerimizden
aldığımız izlenim,
arzulanan hedeflere
ulaşıldığını
göstermektedir.

Yüksel Nikbay
Ankara Atatürk Lisesi 
Biyoloji öğretmeni

Ekolojik Gezilerimiz Devam Ediyor

13.05.2016 tarihinde Ankara Atatürk Lisesi Biyoloji dersi
öğretmenleri ve okulumuzdan 90 öğrenci Güdül Sorgun
Yaylası göletine “Ekolojik Temelli Doğa Gezisi” düzenledi. 

Öğrencilerimiz 2016 Beijing
Uluslararası Öğrenci Yaz Kampına Katılıyor
İkinci yabancı dilleri
Çince olan Hazırlık, 9 ve
10. sınıflarımızdan 20
öğrencimiz, okul
müdürümüz Bayram
Akyüz önderliğinde,
İngilizce öğretmenimiz
Nazan Yılmaz
rehberliğinde bu yıl 6.sı
yapılacak olan
Uluslararası Beijing
Eğitim Kampı’na davetli
olarak Çin’e gidiyor.

13-23 Temmuz 2016 tarihleri
arasında gidilecek olan Eğitim
Kampı’na yaklaşık 30 ülkeden
1000 dolayında öğrenci
katılıyor. 

Bu program Beijing yerel
yönetiminin katkısıyla
dünyanın farklı ülkelerinden

15-19 yaş arası gençlerin bir
araya geldiği bir değişim
programı. 

Burada her ülke, kendi
kültürünü kendi okulunu ve

ülkesini tanıtan programlar
yapıyor. Ayrıca Çin kültürünün
tanıtılması amacıyla da
önceden belirlenmiş dersler
yapılıyor.

Çin’e giden öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz, öğretmen ve Vakıf Başkanımız
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Vakfımızın kurucularından
olan aynı zamanda
Derman Eczanesi’nin
sahibi Eczacı Niyaz
Dermancı’nın 90.yaşını
Vakıf Yönetim Kurulu
üyelerimiz ve sevenleri,
Ankara Samanpazarı’ndaki
yerinde 03.05.2016
tarihinde kutladı.
Kendisine sağlıklı, mutlu
nice yıllar diliyoruz.

Eski Mezunumuz ve Vakfımızın Kurucu Üyesi

Niyaz Dermancı’nın 90. Doğum Günündeydik

12 Mayıs 2016 tarihinde
okulumuz konferans salonunda
Bilim Şenliği etkinlikleri
kapsamasında davetli olarak
gelen konuğumuz Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu idi. 

Müftüoğlu “Yaşam
Döngüsünde Hücre Ölüm
Çeşitliliği” adlı bir konferans
verdi. Konferansta konu olarak;
hücre ölümü, hücre araştırma
yöntemleri, hücre ölümü
çeşitleri… vb. gibi konular
hakkında öğrencilerimize
bilgiler verdi.

Konferans sonunda Sayın
Müftüoğlu öğrencilerimizin
sorularını yanıtladı.

Biyoloji Konferansı

Konferans sonrası konuğumuz Prof. Dr. Sevda Müftüoğlu öğretmen, idareci ve
öğrencilerimizle birlikte



Etkinlik kapsamında
okulumuzda konferans vermek
üzere bilim adamları davet
edildi. Şenlik, okul
müdürümüz Bayram Akyüz ve
okul idarecilerimizin, vakıf
temsilcilerimizin katılımıyla
açıldı. 

Okul müdürümüzün kısa bir
konuşma yapmasının ardından
sergilenen projeler, zümre
öğretmenlerimiz, kalabalık bir
öğrenci grubu ve şenliğe gelen
misafirlerimizin katılımıyla
gerçekleşti ve projeler
hakkında bilgiler verildi.

Bilim Şenliği faaliyetleri,
öğrencilerimizi, düşünen ve
sorgulayan, bilimi ve
teknolojiyi seven ve kullanan
bireyler olarak yetiştirmek
maksadıyla yapılıyor. Bu
çalışmalarla öğrencilerimiz,
bilimsel yöntemlerle tanışıyor,
bilgiyi arama, araştırma,

toplama ve değerlendirme ve
bir sonuca varma yöntemlerini
öğrenmiş oluyorlar.

Bu başarılı organizasyondan
dolayı başta zümre
öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimiz olmak üzere
emeği geçen herkesi
kutluyoruz.
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11 Mayıs 2016 tarihinde Bilim Şenliği faaliyetleri kapsamında biyoloji, matematik,
fizik, kimya, tarih dersi öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde, öğrencilerimizin
hazırladıkları projeler okulumuz koridorlarında sergilenerek öğrenci, veli ve
misafirlerimizin beğenisine sunuldu.
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Şenlikten görüntülerŞenlikten görüntüler
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“Renklerin Dansı” adını verdiği konferansta
öğrencilerimize dünyada renkler ne zaman
ortaya çıktı? Niye çıktı? Kimin için çıktı? Kimler
kullandı? Sorularıyla (öğrencilerin) izleyenlerin
dikkatini çeken Demirsoy, konferansında
renklerin ve desenlerin doğadaki yerini,
örneklerle somutlaştırmaya çalıştı. Demirsoy,
doğada ilk ortaya çıkan rengin yeşil olduğunu
belirtti. 200 milyon yıl önce başlayan bitkilerle
böcekler arasındaki ayrışmanın renklerin dansını
da başlattığını ifade etti, farklı renklerin
böceklere sinyal vermek ve onları kendilerine
çekmek için oluştuğunu vurguladı.

Demirsoy, “Her bir çiçek kendi böceğine hitap
eder. Böcekler ultraviyole polorize ışınları
gördüğü için bizim gördüğümüz renklerden daha
fazla renk görür. Bize sarı ve beyaz çiçekler
varmış gibi gelir. Ama birçok çiçeğin beyaz arka

zemini morötesi ışınları yansıtan bir
ayna gibidir.” dedi.

Araştırmaları sırasında çektiği
fotoğrafları örnek olarak gösteren
Demirsoy, Afrika’daki kabileler başta
olmak üzere dünya kültürlerinin de
çiçek ve böceklerdeki bu renk
ahenginden etkilendiğini ve bunları
taklit ettiklerini belirtti. 

Dünyadaki 6 milyar insanın
hiçbirinin diğerine benzemediği gibi
çiçeklerin de birbirlerinden farklı
olduğunu kaydeden Demirsoy,
“Araştırmalarım dolayısıyla

dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde
bulunmuş bir kişi olarak bu kadar renkli bir
dünyanın ve güzelliklerin korunması için çaba
gerektiğini anladım.” diye konuştu. 

Doğadaki hiçbir canlı tek başına yaşayamaz.
Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel ve kimyasal
koşullar ile diğer canlılar, o canlının çevresini
oluşturur. 

Ali Demirsoy, İnsan ve Çevre’nin birbirinden
ayrılmaz bir bütün olduğunu, birbirini
tamamladığını ve doğayı korumamız gerektiğini
vurguladı.

Konferans sonunda öğretmen ve öğrencilerimiz
Sayın Demirsoy’la fotoğraf çekildi.
Öğrencilerimiz tarafından kendilerine çiçek
takdim edildi.

Konferans sonrası öğretmen ve öğrencilerimiz,
konuğumuz ile birlikteKonuğumuz konferans verirken 

“Renklerin Dansı” Konferansı
06.05.2016 tarihinde okulumuz
konferans salonunda Bilim
Şenliği faaliyetleri kapsamında,
Biyoloji zümresinin davetlisi
olarak gelen konuğumuz,
Prof.Dr. Ali İsmet Demirsoy’du.
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Okul Müdürü Bayram
Akyüz’ün açış konuşmasıyla
başlayan programda
öğrencilerimiz, izleyenlere
müzik ve dans gösterileri
yaptılar; bahçede açtıkları
stantlarda, eğitimini gördükleri
ülkelere ait kültürel özelliklerin
ve damak tatlarının bazılarını
öğretmenlerimizin,
öğrencilerimizin ve
velilerimizin beğenisine
sundular. 

Bu etkinliklerle öğrencilerimiz,
hem öğrendikleri dilde pratik

yapma fırsatı buldu, hem de o
ülkelere ait kültürel özellikleri
daha yakından tanıma ve
tanıtma fırsatı buldu. 

Programla izleyicilerimiz,
öğrencilerimizle Rus, Fransız,
Alman, Çin, İspanyol kültür
esintisi yaşadılar. 

Böyle bir çalışmaya öncülük
eden ve emeği geçen tüm
öğretmen ve öğrencilerimizi
kutluyoruz.

Ankara Atatürk Lisesi 
Uluslararası Kültür Günü

16 Mayıs 2016 tarihinde
okulumuzda ikinci
yabancı dilleri
İspanyolca, Rusça,
Almanca, Fransızca,
Çince olan
öğrencilerimiz,
öğretmenleri
rehberliğinde okul
bahçesinde ve
konferans salonunda
gösteriler hazırladılar. 



Amacı iki ülke
dostluk
ilişkilerinin
güçlenmesi ve
öğrencilerimizin
motivasyonunun artması olan
ziyarette misafirlerimiz;
öğrencilerimizin hazırladıkları
Türk Halk Oyunları ve Alman
Volkstanz’ları (Alman Halk
Dansı) eşliğinde gösterilerle
karşılandı. 

Gösterilerin ardından okul
müdürümüz Bayram Akyüz,
misafirlerimizi makamında
kabul etti. Misafirlerimize
okulumuzun, tarihi, sosyo-
kültürel faaliyetleri ve başarıları
hakkında bilgiler verildi;
karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu. 
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Alman Büyükelçiliğinden Konuklarımız
Okulumuzdaydı

Soldan sağa: Charlotte Reinl (Kültür Dairesi Bşk.Yrd.),Gönül Ertuna (Vakıf
Koordinatörü), Neriman Dikmen (Almanca Öğrt.), Marion Erdmann (Alman
Büyük Elçinin Eşi), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Meliha Bulut (Almanca
Öğrt. ), Güzide Gören (Tercüman)

17 Mayıs 2016 tarihinde
okulumuz Almanca zümresi
tarafından davet edilen
Alman Büyükelçisi Martin
Erdmann’ın eşi Marion
Erdmann,
okulumuzu
ziyaret etti. 

Konuklarımız, okul müdürümüz, vakıf koordinatörümüz 

ve öğretmenlerimiz ile



18 Mayıs 2016 tarihinde
okulumuz konferans
salonunda Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenimiz
Zeynep Gül öncülüğünde
Türk Günü Etkinliği
yapıldı. 

Okulumuzun davetlisi olarak
gelen konuklarımız, Türk
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Orhan
Kavuncu ve Dünya Uygur
Kongresi Genel Sekreteri Doç.
Dr. Erkin Emet idi. 

Konuklarımızın kısa özgeçmişi
ve takdimleriyle başlayan
program, Türk halk
oyunlarından örneklemeler
eşliğinde devam etti.

Ardından Türk Dünyası
Büyükleri ve söylemleri
öğrencilerimiz tarafından
canlandırıldı. 

Bu kısa gösterilerin ardından
konuklarımız, Türk Dünyası,
sorunları, çözüm yolları
hakkında öğrencilerimize
sunum yaptı. 
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Türk Günü 
Etkinliği

Zeynep Gül
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

Öğrencilerimizin sergilediği oyunlardan örneklemeler



Bu yıl 97. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları, okulumuzda da Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenimiz Zeynep Gül ve Beden
Eğitimi öğretmenimiz Hakan Nayır’ın
önderliğinde öğretmen, öğrenci ve velilerimizin
katılımıyla okulumuz bahçesinde yapılan törenle
kutlandı. 

Okul müdürümüz Bayram Akyüz´ün Atatürk
büstüne çelenk koyması, Atatürk ve aziz
şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’mızın okunmasıyla başlayan tören,
müdürümüz Bayram Akyüz ve Beden Eğitimi
öğretmenimiz Hakan Nayır’ın günün anlam ve
önemine ilişkin konuşma yapması ile devam
etti. 

Program, öğrencilerimizin hazırladıkları şiir ve
yazıların okunması, halk oyunlarının
oynanması, öğrencilerimizden oluşan müzik
gurubunun çeşitli eserler seslendirmesiyle
devam etti. Coşku içerisinde geçen törene okul
bahçesinde kurulmuş olan, tırmanma duvarı,
mini futbol arenası da ayrı bir renk kattı. 
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19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı
Kutlamaları

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal
Atatürk’ün Samsun’a geldiği ve
Kurtuluş Savaşı’mızı başlattığı gündür.
Bu önemli gün, her yıl mayısın 19’unda
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı olarak yurdun her köşesinde,
spor gösterileri ve törenlerle resmi
bayram olarak kutlanır.
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Kıymetli Misafirlerimiz, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz
ve Sevgili Öğrenciler!

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizi parçalamak
muradında olan emperyalist güçlere karşı kurtuluş
meşalesini yaktığı günden beri 97 yıl geçti. Türk
milletinin var olma mücadelesinde gösterdiği büyük
azim bakımından bir milat olan 19 Mayıs 1919
gününe ithaf edilen bu kutlu gün, Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı, kutlu olsun.

Hiçbir zaman millet hafızamızdan çıkarmamamız
gereken günlerdi. Düşman güçlü ve acımasızdı.
Ordumuz yorgundu ve teçhizatı zayıflamıştı. Şartlar
her bakımdan namüsait tezahür ediyordu. En
önemlisi de umut tükeniyordu. Üst üste
mağlubiyetler halkı zihnen tüketmişti. İşte böylesi
puslu bir havada, bulutların ülkenin her sathına
matem taşıdığı bir iklimde, Mustafa Kemal’in 19
Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı mücadele her
yönüyle bir milattır. Karanlığın aydınlığa, bezginliğin
umuda dönüştüğü bir başlangıçtır. En zor ve umudun
en az olduğu demde yakılan bu meşale, bütün millet
evlatlarının dirilişine ön ayak olmuştur.

Gençlik bir milletin yarınlarıdır. Umududur. Bütün
hayaller gençler ve gençlik üzerine kurulur. İnsanın
yaşamının da merkezinde gençlik vardır. Bütün
hülyalar gençlik çağlarıyla süslüdür. Değeri hiç

bitmeyecek bir hazinedir. Yarınlarının emin olmasını
arzu eden bir millet, gençlerini çağın gerektirdiği
donanımla mücehhez kılmaya çareler aramalıdır.
Gençlerin bilgiyi kullanabilen, dürüst, kendi
değerlerine sahip ve onları yaşatma gayesiyle
dopdolu, üretme yetisine sahip olarak yetiştirilmesi,
bir toplumun biricik hedefi olmak zorundadır. 

Sevgili gençler, genç kelimesinin anlamı dahi
hazinedir. Bu hazinenin kıymetini bilebilmek, onu
yüce değerler için, kendini bulmuş bir insan olmak
yolunda değerlendirebilmek gayeniz olmalıdır. Bu en
güzel çağlar berhava harcanmamalı, rüzgârın önünde
savrulan bir yaprak misali, bir gayesi olmadan
tüketilmemelidir. Bu gaye bellidir. Tüm insanlık tarihi
boyunca da bu gaye hep aynı olmuştur. Gençliğin
güzel günleri ancak “insan olma” erdemleri yolunda
tüketilirse anlam kazanacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk, siz gençlere hep çok
güvendi. Onun hayal dünyasında da hep sizlere dair
tasavvurları vardı. Türk gençliğinin fırsat ve imkânlar
oluşturulduğunda yer küreyi yerinden oynatacak
kabiliyette olduğunu hep vurguladı. Bu sebepledir ki
milletimiz için bütün millet tarihimizde önemli bir
dönüm noktasını sizlere emanet etti. Milletimizin
düşman zincirlerinden kurtuluş mücadelesinin
başlangıcının 97. yılı, tüm gençlerimizin bayramı
kutlu olsun.

Bayram AKYÜZ
Ankara Atatürk Lisesi
Okul Müdürü

Okul Müdürü 
Bayram Akyüz’ün Konuşması



Ayrıca Matematik, Zekâ
Oyunları ve Astronomi
Kulübümüz, Nasa ile ortaklaşa
bir projede yer alarak kasım
ayında Dünya yörüngesindeki
uydudan, yeryüzü çekimleri
için uygulama yapma olanağı
bulmuş; kulüp öğrencilerinin
merakını uyandıran yerlerin,

direktifler doğrultusunda
çekimleri yapılmış; çekilen
114 fotoğraftan en uygun
olarak seçilen 30 fotoğraf sergi
açılarak beğeniye sunulmuştur.

Okulumuz, proje ismi olarak
“ankaraa” olarak
görülmektedir. Kuzey yarım

kürede kış mevsiminde çekim
yapıldığı için bazı fotoğraflar
havanın bulutlu olması
nedeniyle puslu çıkmıştır.

Bu önemli çalışmalar ve
kazanılan başarılar için, kulüp
öğretmenimiz H.Güliz Yayla’yı
ve öğrencilerimizi kutluyoruz.
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Akıl Oyunları Yarışması’nda başarı

Soldan sağa: H.Güliz Yayla (Matematik öğrt.), Ahmet Yasin Kırmızıgül 10-K, Fikret
Giray Yayla 11-D, Can Kara 11-H

Özel Sınav Koleji’nin
düzenlediği Ankara
Liseler Arası 8. Akıl
Oyunları Yarışması,
24 Mayıs 2015
tarihinde
gerçekleştirildi.
Okulumuz, Matematik,
Zekâ Oyunları ve
Astronomi Kulübü’nün
üyelerinden 3 kişilik
bir takım olarak
katıldığı yarışmada
finale kalan 5 okul
içinde 4. oldu ve tek
devlet okulu olarak
yarışmayı başarıyla
tamamladı.

Projeye Katılan öğrenciler

Çağrı Ayhan 12-F, F.Giray Yayla 11-
D, Deniz Uzun 11-D, Can Berkay
Akkaya 11-G,Can Kara 11- H ,
Gülay Duman 10-D, Erva Acar 10-E,
Gülay ve Güler Aybala Güllü 10-G,
Elif Alkanat 10-G, Şevval Esentürk
10-G, Sueda Aktepe 10-G, Ahmet
Yasin Kırmızıgül 10-K, Serhan
Dalarslan 9-A, Esra Genç 9-A, Efsa
Yağmur Karasu 9-D, Kübranur
Özaydın 9-E, Başak Su Karaca 9-H,
Feyza Tan 9-H, Elif Alkanat  10- G
(Fotoğrafları düzenleyen)
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Bir Şiir Akşamı
30 Mayıs 2016 tarihinde
okulumuz konferans
salonunda, Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenimiz
Fatma Sinan Aslan,
okulumuz Şiir Kulübü
öğrencileri ile bir şiir
dinletisi gerçekleştirdi. 

Türk edebiyatının değerli
şairlerinden şiirlerin
dinleyicilerle buluşturulduğu ve
türkülerimizin de yer aldığı
programa, okulumuzun
öğretmenleri de okudukları şiir
ve şarkılarla renk kattılar. 

Beden Eğitimi öğretmenimiz
Nurcan Aytan’ın rehberliğinde
hazırlanan AALKIŞ Dans
Topluluğu da yaptığı gösterilerle
büyük beğeni topladı. 

Veli, öğretmen, öğrenci ve
mezunlarımızı bir araya getiren
programda, kimi şiir ve şarkılar,
işaret diliyle izleyicilere aktarıldı.
Okulumuz konferans salonunda
yapılan program, şehit ve
gazilerimize ithaf edildi.

Konuklar tarafından büyük
beğeni toplayan bu başarılı ve
anlamlı etkinlik için tüm
öğrencilerimizi ve edebiyat
öğretmenimiz Fatma Sinan
Aslan’ı kutluyoruz.

Etkinlikten görüntüler.



Böyle bir uğraşı insana; hayatı,
tabiatı, insanları daha çok
sevdirir; hayatın, tabiatın
güzelliklerini, insanların
derin, yüce düşüncelerini

daha iyi anlamalarını sağlar.
Bu anlayış genişliğine, seziş,
duyuş derinliğine ulaşmış bir
kimse de hayatta kendini daha
mutlu hisseder. 

Bu bakımdan bireyin
kişiliğinin temelinin atıldığı
çocukluk ve ergenlik
döneminde; gençlerimize bu
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Sanat, en genel anlamıyla insanın içindeki yaratıcılık duygularının ve hayal
dünyasının dışa vurumu olarak anlaşılır. Psiko-sosyal bir varlık olan insan;
duygularını, düşüncelerini, eleştirilerini, beklentilerini, hayallerini; beğenme,
beğenilme, takdir görme, haz alma duygularını önce kendi içinde yaşar. Bu
duygulanışın, hissedişin başkalarıyla paylaşılması ve onlarda da aynı etkiyi
uyandırması için çeşitli biçimlerde, ifade şekli aranır, aktarımı sağlanır. 
İşte tüm bu çabaların ve uğraşıların belli bir sistematiğe bağlanarak çeşitli yollarla
aktarımının sağlanması çabasına sanat adı verilir.

12. Sanat Gecesi’nden görüntüler



sevginin, ilginin
kazandırılması gerekmektedir.
Bunun en yaygın yolu ise
çocuklarımızı sanatla
buluşturmak, onları sanat
yapmaya özendirmek ve
sanatı sevdirmektir. Bu yolla
daha sonraları kendini ifade
eden sanat dalına kendisi
yönelecek, ilgi duyacak ve
takibini yapacaktır. 

Okulumuzda da bu amaçla
düzenlenen ve çok gayretli
çalışmaların bir sonucu olan
kültür ve sanat çalışmaları,
öğretmenlerimiz
rehberliğinde,
öğrencilerimizin katılımıyla
çok büyük emekler verilerek
yapılmakta ve izleyenlerin
beğenisine sunulmaktadır.
Bunlardan birisi de artık
geleneksel hale gelmiş olan
Sanat Gecesi programlarıdır.

5 Haziran 2015 tarihinde
12.’si gerçekleşen Geleneksel
Sanat Gecesi'nde, Türk Dili ve
Edebiyatı öğretmenimiz
Zeynep Gül önderliğinde
Sanat Gecesi Öğrenci
Topluluğu’nun gayretli
çalışmalarıyla okulumuzun
adına yakışır bir şekilde
düzenlenen gösteriler,
velilerimizin beğenisine
sunuldu. Gecede
öğrencilerimizin yoğun emek
ve çabalarının ürünü olarak

hazırladıkları tiyatro, müzik,
şiir, halk dansları ve eşli
danslar, misafirlerimizin hoşça
vakit geçirmelerini sağladı.

10 Haziran 2016 tarihinde
13.’sü gerçekleşen
Geleneksel Sanat Gecesi,
saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’mızın okunmasının
ardından, okul müdürümüz
Bayram Akyüz ve edebiyat
öğretmenimiz Zeynep Gül’ün
açış konuşmasıyla başladı. 
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Konuşmaların ardından Çevre Eğitim
Vakfı (TÜRÇEV) ve UNESCO Ulusal
Koordinatörü Prof. Dr. Çelik Tarımcı, proje
sorumlusu matematik öğretmeni Gülay
Ayyıldız'a Türkiye 2'nciliği sertifikasını
takdim etti.

Gece, Zeynep Gül önderliğindeki öğrenci
topluluğunun salsa gösterisiyle başladı;
halk müziği dinletisi, zeybek ve Artvin
atabarı gösterisi yapıldı. "Türkçe ses
bayrağımızdır" ilkesi ile hazırlanan skeçler,
piyesler, şiirler sunuldu. Misafirlerimiz
hoşça vakit geçirdi. Gece, okul
müdürümüz Bayram Akyüz’ün
öğretmenimiz Zeynep Gül'e taş basma
Atatürk resmi hediye etmesi ve toplu
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Çok
yoğun bir emek ve gayretin ürünü olan bu
gece için başta edebiyat öğretmenimiz
Zeynep Gül olmak üzere emeği bulunan
tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
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13. Sanat Gecesi’nden görüntüler



Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın maddi manevi
katkıları ve okul müdürlüğümüzün işbirliği
neticesinde okul bünyesinde hazırlanan kurs
programı ve okul öğretmenlerinin gayretleri, bu
başarılarda önemli bir paya sahip oldu. 

Bu kurslarla, hem diğer okullarda görülen
öğrenci kaybının önüne geçilmiş, hem de
dershaneleri öğrencimizin ayağına getirerek
okul-dershane cenderesinden öğrencilerimizi
kurtarmış olduk. Bu yolla öğrencilerimizin direkt
olarak sınava yoğunlaşmaları ve hazırlanmaları
sağlandı ve zaman kaybının önüne geçilmiş
oldu. 

Okulumuz her zamanki gibi yaptığı bu
çalışmayla yine bir ilki başararak birçok eğitim
öğretim kurumuna öncü oldu. 

Yapılan bu başarılı kurs programıyla YGS’de ilk
1000’de 6 öğrencimiz, LYS’de ilk 1000’de 26
öğrencimiz yerini aldı. 

Bu sınav başarısı da gösteriyor ki okulumuzun,
Vakfımızın destekleriyle, başlattığı üniversiteye
hazırlık kursu amacına ulaşmış ve öğrencilerimiz
için yeterli eğitimi verme konusunda verimli
olmuştur.

Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz
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2016 YGS ve LYS’de Dereceye Giren Öğrencilerimiz

FIRAT ŞİRVAN
YGS Türkiye 8.si, 
LYS Türkiye 6.sı

MEHMET FURKAN ONAY
YGS Türkiye 280.si, 

LYS TS 2 Türkiye 38.si

MUSTAFA UĞUR
YGS Türkiye 122.si, 

LYS Dil 3 Türkiye 19.su

ALPEREN ASLAN
YGS Türkiye 750.si, 

LYS Dil 3 Türkiye 509.su

A.AYBÜKE AKSOY
YGS Türkiye 995.si, 

ALPER DURUKAN
YGS Türkiye 979.su, 

LYS TS 2 Türkiye 200.sü

130 yıllık köklü tarihi büyük 
başarılarla dolu Ankara Atatürk 

Lisesi 2016 YGS’de Türkiye 8.si, LYS’de ise Türkiye 6.sı 
çıkararak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son sınıf öğrencisi ve okul birincisi 

Fırat Şirvan, 2016 yılında girdiği üniversite sınavlarında başarısını katlayarak 
2 milyonun üzerinde adayın girdiği sınavda 

Türkiye’nin en iyi 6. öğrencisi olmayı başardı
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1 FIRAT ŞİRVAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)

2 ESEF TOLGA EKER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp (İngilizce)

3 ALPEREN ASLAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

4 HANDE NUR GÜNGÖR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

5 SEZGİ NUR DOĞAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

6 GAMZE ÇAKIR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

7 ÇAĞRI AYHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

8 SELMİN ÇALIŞKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce)

9 ÖZCAN ÖNCEL YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce)

10 AYBERK KARAÇELİK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce)

11 DOĞUHAN ERGAZİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

12 MÜCAHİT ABDULLAH ŞİMŞEK HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tıp Fakültesi

13 SİNAN ERDEM ERDİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tıp Fakültesi

14 NESLİHAN ARAS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi

15 MERVE DEMİR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Meram Tıp Fakültesi

16 BÜŞRA SUDE ÇALIŞKAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tıp Fakültesi

17 YAREN GÜMÜŞ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

18 AYSU GÜLCAN BAYAK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

19 NAHİDE NUR AYBALA GÜNGÖR KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi

20 BURAK VEYSEL OKAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tıp Fakültesi

21 ŞİMAL ÇEKCEOĞLU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tıp Fakültesi

22 ÖMER BATUHAN ÖZTÜRK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tıp Fakültesi

23 ASLIHAN AYDOĞAN YAKIN DOĞU ÜNİV. (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)

24 AMİNE AYBÜKE AKSOY HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

25 NİLSU YERLİKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

26 DENİZ KAHRAMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

27 SEMİH AKDOĞAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

28 BEYZA YANIKBAYIR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

29 KÜBRA KANTARCI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

30 İREM YEDEKÇİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

31 HANDE SENA DİŞÇİOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Diş Hekimliği Fakültesi

32 BİLGE ÇOKOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)

33 ERDEM TORAMAN ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

34 AYŞE BEYHAN TÜRKYILMAZ ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

35 MUSTAFA UĞUR ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

36 FAZLI OĞULCAN BAYTİMUR ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

37 MURATCAN AYYILDIZ ODTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce)

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE

2016 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR LİSTESİ

Gurur Tablomuz
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38 BİLAL YAĞIZ GÜNDEĞER ODTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce)

39 BARIŞ KERA ODTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce)

40 FURKAN BAHÇELİ ODTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce)

41 ERK BACAK ODTÜ Makine Mühendisliği (İngilizce)

42 GÖKALP ÖZKAN ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

43 TALHA ŞAMİL HARPUTLUGİL ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

44 FATMA ZÜLAL KUMSER ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

45 BERKEHAN SERİN ODTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

46 BÜŞRA LEMAN KARACA ODTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

47 AYŞE ASENA SARIÇİÇEK ODTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

48 BATUHAN ŞEKERCİ ODTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

49 GÖZDE ÖZTÜRK ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

50 OĞUZHAN SARIOĞLU ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

51 GÖZDE YILMAZ ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

52 TİLBE BETİN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

53 AYŞE NURCAN ÖZŞAHİN ODTÜ Kimya Mühendisliği (İngilizce)

54 KORAY SERİN ODTÜ Kimya Mühendisliği (İngilizce)

55 GÖZDE KORKMAZ ODTÜ Gıda Mühendisliği (İngilizce)

56 PELİN TEK ODTÜ Gıda Mühendisliği (İngilizce)

57 BURAK KAYA ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)

58 SELİN YILMAZ ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)

59 EREN DENİZ AYDIN ODTÜ Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

60 ZEYNEP ÜNLÜ ODTÜ Mimarlık (İngilizce)

61 LEMAN NAZ ARAÇ ODTÜ Mimarlık (İngilizce)

62 MUSTAFA FURKAN DURGUTLU ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

63 DERYA DELİCE ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

64 NUH METE YILDIZ ODTÜ Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

65 UMUT GÜLCAN ODTÜ Psikoloji (İngilizce)

66 İPEK TOKER ODTÜ İktisat (İngilizce)

67 AYLİN ARISOY ODTÜ İstatistik (İngilizce)

68 TUĞÇE NUR ERDOĞDU ODTÜ İstatistik (İngilizce)

69 SALİH İHSAN GÜRSOY ODTÜ Matematik (İngilizce)

70 BENGİSU ÖZDEN ODTÜ Matematik Öğretmenliği (İngilizce)

71 ALPEREN DOĞAN ODTÜ Matematik (İngilizce)

72 NİHAN SILA EKMEN ODTÜ Fizik (İngilizce)

73 BATUHAN ARIK ODTÜ Fizik (İngilizce)

74 ONAT ARZOĞLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce)

75 DİCLE KAYA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

76 ALPER DURUKAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  Tarih (İngilizce)

77 ELİF DOĞANAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

78 BERK ŞİMŞEKER BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Endüstri Müh. (İngilizce) (Tam Burslu)

79 YUSUF BERK AKSOY BİLKENT ÜNİV. Bilgisayar Tek. ve Bilişim Sist. (İngilizce) (Tam Burslu)

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE
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80 EZGİ DENİZ ERGİN İBİLKENT ÜNİV. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)

81 ENES MERDANE BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

82 EMRE CAN DURMUŞ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

83 BERKAY ASLANDOĞAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)

84 KUTSAL BEKÇİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

85 ÖMER FARUK BABADEMEZ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

86 ENGİN AKKENT BİLKENT ÜNİV. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

87 BÜŞRA NUR BORA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)

88 ALPARSLAN BURAK BAŞARAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  İktisat (İngilizce) (Tam Burslu)

89 MUSTAFA UTKU POLAT BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  İktisat (İngilizce) (%50 Burslu)

90 ERCAN EMRE ÇELİK BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)

91 ILGIN AYGÜN KOÇ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)

92 MEHMET FURKAN ONAY İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

93 AHMET EREN KOÇ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

94 BERAT ORHAN HARPUT ÇANKAYA ÜNİV. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

95 BURCU KÜNDÜM ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)

96 GÖZDE SOYER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

97 BEDİRHAN IŞIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

98 EDANUR ÖZTÜRK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

99 MUSTAFA SAFA AKBULUT ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

100 ZELİHA ELİF ÇOLAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

101 ÖMER FARUK ÇAMAŞIRCI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

102 DOĞA CAN ALTINÖZLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

103 ÖZSU ÖZLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

104 SAFA AKTAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

105 MUHAMMET FATİH ÖZTÜRK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

106 HELİN ÇİÇEK YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi

107 İLKE SIVACI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ)

108 FATMA ÇİMEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ)

109 HATİCE BİLGE DEMİR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (İÖ)

110 BEYZA ŞAHİN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fakültesi (Ücretli)

111 SUZAN ALFAZYA HEDAYATIAN BİLKENT ÜNİVERSİTESİ  Hukuk Fakültesi (Ücretli)

112 MELTEM KARA ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

113 MUHAMMED GÖKTUĞ HANCI ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)

114 ELİF NİRAN ALPAY ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)

115 BEGÜM ÖRNEK KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Ücretli)

116 METEHAN ECİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

117 SAMET ŞİMŞEK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

118 ALİ ŞEVKİ ŞAVK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

119 ALİ BARAN TAŞDEMİR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

120 AHMET ARİF ACIDUMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

121 SÜHEYLA TOPALOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE
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122 GİZEM MUT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

123 SEMİHA TOMİRİS ERZİNCANLI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

124 GAMZENUR TAŞKIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

125 HİLAL MURATOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Ergoterapi

126 ALPEREN TURHAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)

127 AYŞE BENGİSU ÖZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği (İngilizce)

128 BEYZA YAĞCI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce)

129 ELİF YILDIZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisat

130 ÖZGE DEVRİM MORKOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği

131 SEDA ÇAKMAK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Almanca Öğretmenliği (Almanca)

132 TOLGA YAKAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

133 MELİNNUR KILIÇARSLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği

134 MELİSA AYTUNA GAZİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği

135 NUR SEDA İLHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği

136 EMRE KARYAĞDI GAZİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği

137 RUMEYSA TOPAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

138 EMRE SAYAK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Makine Müh. (Tam Burslu)

139 GÖRKEM CAN ATEŞ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Makine Müh. (%75 Burslu)

140 PELİN SEYREK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Makine Müh. (%50 Burslu)

141 ENES ÇAKIR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Bilgisayar Müh. (%50 Burslu)

142 MEHMET AYBARS ÖZEL TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)

143 HAYAT GÜNCE GEMALMAZ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. Endüstri Müh. (%50 Burslu)

144 İREM GÜNGÖR TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. İç Mimar. ve Çevre Tas. (%75 Burslu)

145 ÖMERCAN ÇETİNKAYA TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)

146 BİRCEM ATASELİM TED ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu)

147 ÇAĞLA DENİZ KILIÇOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

148 FAİK GÖRKEM ATABAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

149 SEVDE RÜMEYSA ELBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye

150 FATMANUR YILMAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler

151 FERHAT TAŞKIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi

152 KÜBRA SİYASAL YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)

153 İKLİMA BURÇİN KÜREKÇİ BAŞKENT ÜNİV. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. (İngilizce) (Tam Burslu)

154 CERENAY SARIER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

155 DİLARA HASİPEK BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

156 PELİN ANTEP TED ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)

157 HAKKI ÇAĞRI TANIŞ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine Mühendisliği

158 NURSU ÇELİKSU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık

159 UMUT CULFA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği

160 ALİ BERK AYANTAŞ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (%50 Burslu)

161 MİRAÇ NUR ARSLANTAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği 

ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE
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Şu an aslında bir
bakınca ne kadar da
şanslı bir insan

olduğumu düşünüyorum. Çünkü
tam şu anda, okulunda sadece bir sınıf
kalmış ve öğretmen kadrosu normal
düzeyde olan bir okula da gidiyor
olabilirdim. Belki de 12’nci sınıfta maddi
açıdan ailemi de maalesef zor bir yola
sokabilirdim. Ama o kadar mutluyum ki
Ankara Atatürk Lisesi’ndeyim. Hatta bizi
hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve
çözüm üreten, yardım eden, bizi aynı
çocuğunu koruyan bir aile gibi kollayan ve
geleceğimizin temellerini atan “ALEV”in
olduğu bir okuldayım. 

Bu lisede insan kendini yalnız hissetmiyor
ve umutsuzluğa kapılmıyor. Atatürk Lisesi
müdürlüğü ile üniversiteye hazırlık kursu
için maddi ve manevi desteğini
esirgemeyen başta Erol Üçer olmak üzere
bu kursun düzenlenmesinde büyük emeği
geçen okul müdürümüz Bayram Akyüz’e
ve değerli vakıf üyelerine Gönül Hocama
buradan teşekkürlerimi ve sonsuz saygımı
iletmek isterim. İyi ki varsınız.

FURKAN BAHÇELİ 12 E

6 EKİM 2015

Dördüncü senesini bitirip beşinci senesine başladığım anlara, Atatürk Lisesi Vakfı, Atatürk Lisesi’nde
geçirdiğim neredeyse her anı anlamlı kılmama yardımcı oldu. Ancak sanırım hayatım boyunca
unutamayacağım iyiliklerinden biri, okulumuz bünyesinde eşi benzeri zor görülebilecek bir
kadroyla oluşturulan kurs sisteminin açılmasıydı.

Okulumuzun puan olarak üstünde yer alan Ankara’nın önemli liseleri hızla itibar ve öğrenci kaybederken;
Atatürk Lisesi, kurduğu sistem ve köklü geçmişiyle dört sene önce verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu bir kez
daha anlamamı sağladı.
İçinde bulunduğumuz süreç zaten yeterince zorken, dershanelerin kapatılmasıyla tabir-i caizse sudan çıkmış balığa
döndük. Başka liselerdeki arkadaşlarım temel liselere bel bağlamışken idaremiz ve eğitim vakfımız tarafından böyle
bir opsiyon sunulması çok büyük bir “mükafat”oldu.
Elbette bazı soru işaretleri vardı kafamda. Çünkü bu sistem, ilk defa bizimle başlayacaktı. Ve burada kelimenin tam
anlamıyla karşılıklı güvenin ne demek olduğunu öğrendim. Okul idaresinden yahut eğitim vakfından kiminle
görüştüysem bana karşı duyulan güveni fark ettim. Belki de benim kendime güvendiğimden daha fazla
güveniyorlardı bana. Bunun karşılığında ise benden sadece çalışmamı istiyorlardı. Verilecek olan eğitimin dershaneler
ya da yeni adıyla temel liselerdeki gibi ticaret odaklı olmayacağını anladığımda, yani asıl olanın para değil, öğrenci
başarısı olduğunu anladığımda bütün tedirginliklerimin yersiz olduğunun farkına vardım.
Umarım bu sistem, sonraki nesillerin de geleceğini aydınlatır; tıpkı bizimkini aydınlattığı gibi. Okul müdürlüğüne ve
Alev’e çok çok teşekkürler.

Saygılarımla

SAFA AKBULUT 12 B

30 EYLÜL 2015

Sayın ALEV Yöneticilerine!

Ben Ankara Atatürk Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Alperen Aslan’ın
babasıyım.
Geçtiğimiz yıl dershane ve özel okul karmaşası içinde, çocuklarımızın
güvenli bir gelecek kurma hayali ve gayreti büyük yaralar aldı. Özellikle
okul dışı zamanda öğrencilerin yönlendirilmesi ve üniversite başta olmak
üzere hayata hazırlanması konusunda biz veliler, tarif edilemez sıkıntılar
içine girdik. Maddi olumsuzluklar da dikkate alındığında, mevcut eğitim
sisteminin tıkanıklıklarını bariz bir şekilde hissetmeye başladık. Özellikle
devlet okulları ile özel okulların sunmakta olduğu olanaklar arasındaki
derin uçurumlar beni umutsuzluğa sevk etmişti.
Ancak Ankara Atatürk Lisesi’nde, siz değerli vakıf üyeleriyle
çalışanlarının, okul idarecileri ile yakın iş birliği içinde yapmış olduğunuz
üstün hizmet ve sunduğunuz değerli katkılar, biz velileri inanılmaz
ölçüde rahatlattı. Sosyal aktiviteler, burs olanakları ve kişisel gelişim
faaliyetlerine verdiğiniz destek yanında, okul bünyesinde organize
ettiğiniz ve maddi destek sağladığınız yetiştirme kursları, öğrencilerin
Ankara Atatürk Liseli olma imtiyazını açıktan hissetmelerine neden oldu.
İnanıyorum ki halen sizin olanaklarınızdan faydalanan Ankara Atatürk
Lisesi öğrencileri, önümüzdeki yıllarda Ankara Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı’nın da değerli birer üyesi olacak ve sonraki nesillere daha da iyi
imkânlar sunacaktır. Ben, bir veli olarak vakfınızın varlığından gurur
duydum, desteğine minnet hissettim.
ALEV üyelerine ve çalışanlarına, okul idaresine ve öğretmenlerine, idari
personeline ve okul dışından öğrencilerimize her konuda yardımcı olan
veli, öğretmen dahil tüm ilgililere şükranlarımı sunarım.
Teşekkürler…

MURAT ASLAN 
(12’nci sınıf öğrencisi 
Alperen Aslan’ın velisi)
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AAL’ye sağlamış olduğunuz YGS ve LYS’ye yönelik kurs destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. 

Dershanelerin kapatılacağı haberi, beni ve birçok arkadaşımı tedirgin etmişti. Geleceğimiz
hakkında büyük endişelere kapılmıştık. Bununla birlikte temel liseye dönüşen kurumların
durmadan, bizim ve velilerimizin kafasını aslı astarı olmayan bilgilerle doldurup bizi erken kayda
zorlaması, bu endişeleri daha da arttırıyordu. Bazı arkadaşlarım, bu doldurmaların da etkisiyle

okulumuzdan kaydını aldırmaya başladı. 

Okulumu çok seviyordum ve 4 yıl okuyup son yıl bu okuldan mezun olamama düşüncesi bile beni üzüyordu. Öte
yandan son yıl, dershane vb. bir kurum olmadan, tek başıma çalışarak sınavda yeterli performans
sergileyemeyeceğimi biliyordum. Bu da beni ve benim gibi düşünen arkadaşlarımı büyük bir ikilemde bırakıyordu. 

Kafamızdaki soru işaretlerini gidermek adına, okul yönetimi, çeşitli konferanslar düzenledi ve bizden yalnızca sabırlı
olup beklememizi, acele karar vermememizi istedi. Okulumuzun bizi yüz üstü bırakmayacağına olan inancımız
tamdı ve biz de ortalık sakinleşene kadar bekledik. ‘’İyi ki beklemişiz’’ diyebilirim. Kurs, beklediğimizden çok daha iyi.
Çok güçlü bir eğitmen kadrosu var. Bazı küçük aksaklıklar yaşanabiliyor gerek deneme sınavları olsun, gerek kaynak
olsun. Sadece etüt sisteminin henüz olmaması bizlerin kafasında soru işaretleri bırakıyor. Öğretmenlerimiz ellerinden
geldiğince sorularımızı yanıtlamaya çalışıyor ancak 150 öğrenciyi baz alacak olursak, onları da fazla yormuş
oluyoruz. Umuyorum iyi bir etüt sistemi bir an önce rayına oturur, sizden şimdilik tek isteğim bu. 

Teşekkürler ALEV 

AYSU GÜLCAN BAYAK 12 G

12 EKİM 2015

Herkesin hayatının bir dönüm
noktası vardır. Benimki Ankara
Atatürk Lisesi’nin bir öğrencisi

olmamdı. Beni ilk görüşte büyüleyen bu
okulda hiçbir anını hiçbir şeye değişmeyeceğim
bir 4 yıl geçirdim. Bu sene canım okulumdan
mezun olacak olmanın getirdiği heyecan ve
üzüntüyü bir arada yaşıyorum.

Canım okulumda geçirdiğim bu 4 yıl boyunca
ALEV, benim ve diğer okul arkadaşlarımın hep
yanında oldu. Gerek bu sene son sınıf
öğrencilerine sağladığı YGS-LYS hazırlık kursu
olsun gerek İngiltere’deki dil okulu olsun... Ve
daha sayamadığım birçok şey...

Bu yaz ALEV’in bana verdiği burs ile İngiltere’de 3
hafta geçirdim. Hayatımın en güzel günleriydi
diyebilirim. Bu 3 hafta boyunca muhteşem
dostluklar kurma, dünyanın en büyük
medeniyetlerinden biri olan İngiltere’yi gezme, bu
kültürü tanıma ve İngilizcemi geliştirme fırsatım
oldu. Bana bu fırsatı tanıdığı için başta Sayın Erol
Üçer Bey, Sevgili Gönül Hocam ve Özgür Abim
olmak üzere ALEV’e teşekkür eder, sevgi ve
saygılarımı iletirim.

İyi ki bir ATATÜRK LİSELİ’yim.

GAMZE ÇAKIR 12-H

14.10.2015

Dershanelerin kapatılması süreci
içerisinde birçok arkadaşım gibi
ben de kaygılanmaya ve ne tarz

çözümler bulabileceğimi düşünmeye
başlamıştım. Bu süre zarfında devlet okullarına
alternatif olarak birçok dershane, temel liselere
dönme kararı aldı. Fakat bu temel liseler, hem
eğitim branşı açısından Anadolu liselerinden daha
alt düzeyde kabul ediliyordu hem de ücret olarak
çok yüksek rakamlarla.öğrenci kabul ediyordu.
Bu karmaşık ve belirsiz düzende Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı’nın ve okul idaresinin ortak yürüttüğü,
bu sene ilk defa uygulanmaya geçen kurs sayesinde
bütün kaygılarım sona erdi, çünkü yukarda
bahsettiğim temel liselerdeki dershane tarzı sınava
yönelik eğitimle yarışabilecek düzeyde eğitim veren
ve de uygun ücretle iç rahatlatan bir alternatife
kavuşmuştuk.
Bize bu bulanık dönemlerde desteğini hiç
esirgemeyen başta Sayın Erol Üçer olmak üzere
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın bütün üyelerine ve
Gönül Ertuna’ya, ayrıca okul müdürümüz Bayram
Akyüz ve okul idaresine sonsuz teşekkürlerimi
sunarım.

ALPER DURUKAN 12 B



Tören, 130. yıl okul birincisi
Fırat Şirvan’ın (12-K), okul
ikincisi Çağrı Ayhan’ın (12-F)
ve okul üçüncüsü Esef Tolga
Eker’in (12-K) konuşma
yapmasının ardından Fırat
Şirvan’ın Okul Yaş Kütüğü’ne
isim çakması ile devam etti.
Programda 11. ve 12. sınıf okul
birincileri arasında bayrak
teslim töreni yapıldı ve
dereceye giren öğrencilerimize
başarı belgeleri ve ödülleri,
Okul İdaresi, Okul Aile Birliği

ve Vakıf Başkanımız Sayın Erol
Üçer tarafından verildi.
Vakfımız, başarılı
öğrencilerimizi üniversitede 1
yıllık başarı teşvik bursu ile
Okul Aile Birliği ise hediye çeki
ile ödüllendirdi.

Törende AALKIŞ Dans
Topluluğu’nun konuklarımıza
sunduğu halk oyunları
gösterisi oldukça beğeni
kazandı. Bu çalışmadaki
katkıları için Beden Eğitimi

öğretmenimiz Nurcan Aytan’a
teşekkür ediyoruz.

Tören, bütün sınıfların
sahnede sınıf
öğretmenlerinden başarı
belgeleri almaları, kep atma
töreninin yapılması ve
bahçede toplu anı fotoğrafları
çektirmeleri ile sona erdi. 

Mezun olan öğrencilerimizi
kutluyor, girecekleri
sınavlarda ve hayatları
boyunca başarılar diliyoruz.
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2015-2016 öğretim yılı sonunda, lisemiz 130. yıl
mezunlarını verdi. 4 Haziran 2016 tarihinde
okulumuz konferans salonunda düzenlenen
mezuniyet töreninde 192 öğrencimiz, aileleri,
öğretmenleri ve arkadaşları ile mezuniyet
coşkusunu yaşadı. Okulumuz konferans salonunda
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla
başlayan törende, okul müdürümüz Bayram Akyüz,
12. sınıflar müdür yardımcısı Hasan Sonat ve
öğrencilerimizin rehber öğretmeni Sevgi Orhan ile
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol Üçer, tüm
katılımcılara birer konuşma yaptı.
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Saygıdeğer Veliler,

Kıymetli Misafirler, Sayın Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı Başkanı, Saygıdeğer Mezunlarımız!

Ulu çınar bir kez daha mezun veriyor. Acı tatlı hatıralarla yüklü bir durağın
sonuna geldik. Hayat gemisinin önemli limanlarından birinden ayrılma
vakti geldi.

Atatürk Lisesi büyük ve güçlü bir ailedir. Bu ailenin bir mensubu olarak
daima gönlümüzde yeriniz olacaktır.

Kıymetli gençler, unutmayın ki eğitim maceranız Atatürk Lisesi’nden
mezun olmanızla bitmiyor. Tam aksine bundan sonra başarı adına
aşacağınız nice yollar sizleri bekliyor.

Siz milletimizin yarınlarısınız, umudusunuz. Buradan aldığınız terbiye ile
yarınların büyük işlerini başaracağınıza olan inancım tamdır.

Öğrencilerimizin okula girişinden mezuniyetine kadar tüm süreçlerinde
emeklerini esirgemeyen bütün paydaşlarımıza öğretmenlerimize,
kurumumuz adına teşekkürü bir borç bilirim.

5 yıl öncesinde bir sonbahar sabahında kapısından ürkek adımlarla
girdiğiniz Atatürk Lisesi’nden, bir yaz gününde gururlu adımlarla
ayrılıyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, yaşamınızın bundan
sonrasında muvaffakiyetler diliyorum.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

Okul Müdürü
Bayram Akyüz’ün Konuşması

12. sınıflar Müdür Yardımcısı Hasan Sonat (solda) ile 12.sınıflar rehber öğretmeni Sevgi Orhan (ortada) ve 130. yıl
okul birincisi Fırat Şirvan (sağda) konuşmalarını yaparken.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol Üçer konuşmasını yaparken
Fırat Şirvan Okul Yaş Kütüğü’ne
isminin yazılı olduğu plaketi çakarken



Sayın müdürüm, değerli
öğretmenlerim,

okulumuzun cefakâr çalışanları,
anneler, babalar, bugünlere gelmemizde emeğini
esirgememiş büyüklerim ve elbette ki yol arkadaşlarım
12. sınıflar! Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İnsan sizler gibi seçkin bir grup önünde böylesi anları
yaşama şansını sıklıkla yakalayamıyor. O yüzden de
neler söylemek gerektiğini belirlemek gerçekten zor.
Ama hissettiklerimi içimden geldiğince ancak sizlerle
paylaşabileceğimin de farkındayım.

Henüz küçük bir çocukken hayallerimi süsleyen bir
meslek vardı: Kasaplık! Ete olan sevgim pirzolayı ilk
tattığımda, mesleğe tutkum ise kıyma makinesiyle
tanıştığımda başlamıştı. İlk görüşte aşktı benim için
parça etin, tokmağın da yardımıyla makineye
gönderilişi ve bir başka yerden kıyılmış etin
görünmesi. Kasaba gitmeye bayılırdım. Annemlerin
şaşkınlıkları ve itirazları arasında kıyma aldırmaya
çalışırdım her seferinde. Anlayamaz, akıl
erdiremezlerdi bu işe. 

Neyse çok beklemem gerekmeden meslek edinmek
için gerekli süreci başlattı büyüklerim ve kasap olma
yolunda ilk adımı atarak ilkokula başladım. 

Malumunuz, 1. sınıf, dersler yoğun. Ciddi işler
yapıyor, yakında işe başlayacağım için ağır abi
takılıyordum. Ama okula biraz daha devam edince bir
şeylerin düşündüğüm gibi olmadığını sezmeye
başladım. Bırakın bir dükkânda işe başlamayı, kasaba
gidiş gelişlerim bile azaldı. 

Ve 7 yaşımda hayata ilk restimi çektim. Artık okumak
istemediğimi uygun bir dille çevremdekilerle
paylaştım.

Zaten okuyamıyordum da. Bütün yaptığım çizgi
çekmekten ibaretti. Bıkkınlık gelmişti artık. Bir insan
aynı lanet eğik çizgiyi kaç sayfa çekebilirdi ki Allah
aşkına? 

Ben de direndim. Başta çizgilerin arasında büyük
boşluklar bıraktım. Ama öğretmenim kül yutmuyor,
boşlukları doldurmamı istiyordu. Bu mücadelem
matematiğin büyüsünü keşfedinceye kadar sürdü. O
zaman fark etmiştim ki iki basamaklı sayıları
toplayabiliyorsan, eğik çizgilerle ilgilenen kalmıyordu.
Fırtınalı gecelerde sığındığım bir liman olmuştu
matematik. Toplama çıkarma yapıyordum bol bol.
Sayıların harflerden sıcak geldiği dönemlerdi.

Tabi, ne kadar direnirse dirensin, bir yerden bitmenin
fazla yaptırım gücü olmuyor pek çok konuda.
Evdekilerin yoğun “ricaları” üzerine söktüm okumayı.
Ama bu sefer de “Oku bakıyım”lar başladı. Şu

tabelada ne yazıyor, gazetede ne yazıyor, dükkânın
camında ne yazıyor? Sanırsınız ben okumayı sökene
kadar bütün büyükler okumayı unutmuşlar.

Sınıf içinde, arkadaş çevremde az buçuk çalışkan biri
olarak görülürdüm. Yerimi sağlama almayı da
başarmıştım. Böylelikle yıllar; değişimi, hele de
gelişimi tamamen ıskalamış bir monotonlukta birbirini
kovalamaya başladı.

Nihayetinde 2012’de Atatürk Lisesi’ne başladım. Belki
çabuk büyüyebileceğim, belki bir yıl daha
giyebileceğim düşünülerek alınmış, üzerimde sanki
bana çok büyükmüş gibi hissettiğim ceketim,
kafamda bin bir soru işareti ve yüzümde şaşkın bir
ifadeyle şuralara bir yere oturmuştum ilk gün. Tabi bu
koltuklar yoktu o zaman.

Belli öğretmenlerin derslerinde ceketimi giymem
gerektiğini öğrenmiştim ikinci gün. Üçüncü gün ise
yemek yiyebilmek için öğle zilini duyar duymaz
yemekhaneye koşmaya başlamıştım, gene üzerimdeki
o bol ceketle.

Zamanla okula alıştım, dostlar edindim. İşlerine olan
aşklarıyla başlı başına birer hazine olan muhteşem
öğretmenlerle ve öğrencilerine bir anne, bir baba
kadar yakın idarecilerle tanıştım. Atatürk Lisesi
ailesinin bir parçası oldum, OLDUK.

5 uzun yıl geçirdik birlikte, bir aradaydık, bir
bütündük hep. Nice sınav haftası atlattık, ödevler
yetiştirdik, sayıyla hizaya geldik zaman zaman, okulu
yeni baştan fethettik. Şimdiyse bayrağı teslim etme
zamanının geldiği bugün mezun oluyoruz. 300 kişi
başladığımız serüveni maalesef 192 kişi tamamlıyoruz.

Şu an ne hissediyorum, ne hissediyoruz? Sevinç,
mutluluk, hüzün, huzur, birazcık kalp sancısı, biraz
gurur, belki biraz endişe…

Bizleri nelerin beklediğini bilmiyorum. Ama sizden
ricam, tek tek dostunuz olduğum için gurur
duyduğum, benimle paylaştığınızda çoğaldığına
inandığım ve sizi hedeflerinize taşıyacağına inancımın
tam olduğu ideallerinizden ödün vermeyin. Bu
uğurda çalışacak enerjinizi lütfen diri tutun.
Tekdüzelikten kaçının. İçinizdeki çocuğu, o çocuğun
masumiyetini, merakını asla kaybetmeyin.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizi
susturmak isteyenlere, karşı çıkın dostlarım. Fikirleriniz
ışık tutsun, yanlışların üstüne giderken. Birlik olun,
bütün olun. Çok güçlü olduğunuzu bilin, her şeyi
değiştirebilirsiniz. Unutmayın, siz bundan sadece bir
asır kadar önce Kurtuluş Savaşı’nda tarihi yeniden
yazmış bir ulusun çocuklarısınız. Bunu aklınızdan sakın
çıkarmayın.
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Okul Birincisi ve 2016 LYS Türkiye 6.sı
Fırat Şirvan’ın Konuşması



Tabii ki kolay bir şey olduğunu söylemiyorum. Zaman
zaman, doğrularımız başkalarınınkiyle çatışacak.
İnsanların bizi yarı yolda bıraktıklarını görerek
üzülecek, yalnızlaştığımızı hissedeceğiz. İçimizdeki
çocuğu yok etmeye, bizi hayallerimizden
uzaklaştırmaya, yolumuzdan saptırmaya çalışacaklar
çıkacak.

Unutmamalıyız ki insanlar çoğu kez
anlayamadıklarında direnç gösterir ve bilinmezle
mücadeledir insanı en çok yoran. İşte bize düşen,
sabırla yanıtlamaktır soruları ve doğruları göstermektir
onlara.

Tüm çabalarınıza karşın zaman zaman istemediğiniz
sistemlerin parçası olmak zorunda kalabilirsiniz.
Kurallarını koyamadığınız, adalet ve eşitlikten uzak bir
oyunun parçası olmaya zorlanabilirsiniz.

Size çıkar yol bırakmadıklarında, söz sahibi olmanın,
oyunun kurallarını ve hatta oyunu değiştirecek
noktaya gelmenin yegane yolunun, oyun kurucuyu
kendi oyununda yenmek olduğunu aklınızdan
çıkarmayın.

Arkadaşlar, yerküre üzerinde yaşayanların %1’inin,
kalan %99’undan çok daha zengin olduğu bir çağda
yaşıyoruz. Dünyada milyarlarca insan açlık sınırının
altında yaşam mücadelesi veriyor. 1 TL’nin altında
olan bir günlük gıda masrafı karşılanamadığı için
dakikada 11 çocuğun öldüğü bir dünyada, sadece
cep telefonu ile yaptığı görüşmelere yılda 5,5 milyar
TL harcayan bir ülkede yaşıyoruz. 

Ama siz bu kötü tabloya bakarak asla karamsar
olmayın dostlarım. Umudunuzu hiçbir zaman
yitirmeyin, çünkü şu dünya bir şekilde dönmeye
devam ediyorsa; sizin gibi doğru insanların, hayalleri
olan, güzel insanların sayesindedir.

“Dünyayı güzellik kurtaracak.” diyor Gorki ve “Bir
insanı sevmekle başlayacak her şey.” diye tamamlıyor
Sait Faik.

Önce kendimizi sonra da çevremizdekileri yenilemeli
ve değiştirmeliyiz, bir kişiyi bile değiştirmenin bütün
insanlığı değiştirmek demek olduğunu unutmadan.

Bütün kahramanlar pelerin takmaz dostlarım ve emin
olun “Kansere çözüm bulmak kadar değerlidir,
kansere çözüm bulacak insanlar yetiştirmek!”

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken
birkaç teşekkürümü dile getirmek istiyorum.

Aileme, özellikle de beni 19 yıl beslemiş, büyütmüş,
hem biyolojik hem de fikirsel anlamda çok şey borçlu
olduğum, beni ben yapan, başarılarımın en büyük

mimarları, şu hayatta ufacık bir başarı elde
edebildiysem en büyük sağlayıcıları canım annem ve
babama,

Her daim yanımızda olan, destekçilerimiz, öğrencileri
tarafından rahatsız edilmekten büyük keyif alan, sık
sık akıl danıştığımız insanlar, her biri birer hazine
öğretmenlerimize,

Özellikle üniversite hazırlık sürecinde desteklerini hiç
eksik etmeyen, bu zorlu senemizin güzel ve doğru
geçmesinde büyük emekleri olan okul müdürümüz
Bayram Akyüz ve biricik müdür yardımcımız Hasan
Sonat’a,

Atatürk Lisesi’nin maddi ve manevi destekçisi, Erol
Üçer başkanlığındaki ALEV’e ve vakfın bize bakan
yüzü, sevgili Gönül Ertuna ve Özgür Seyhan’a,

Bu devasa geminin okyanusta sorunsuz yol almasını
sağlayan, okulumuzun çok değerli personeline,
özellikle son senemizde biz üniversite sınavı
mağdurlarına gösterdikleri olağanüstü hassasiyet için
gizli kahramanlar Erdal Baştuğ abime ve Ahmet Ergül
abime,

5 yıldır müdavimi olduğum okulumuz
yemekhanesinin güzel çalışanlarına ve başta C
Blok’taki olmak üzere okulumuz kantinlerine, 

Okuldaki bütün erkek tuvaletlerine, Tavaf’taki
ağaçların her birine, öğle araları var güçleriyle
yemekhaneye koşturan hazırlıklara, gene aynı öğle
araları okul bahçesini dolduran voleybol toplarına,

Bu okulun taşına toprağına, uçan kuşuna, önünden
geçen yayasına, karşısındaki Çağdaş’ına -bizim için
orası hâlâ Çağdaş- yan kapısına, beş bacasına,
çatısındaki kiremitlerin her birine, altındaki morga ve
üstündeki gökyüzüne,

Ve Barış Kera’ya,

Ve elbette belki de her şeyin ötesinde bana böyle
unutulmaz bir 5 yıl yaşatan siz güzel insanlara, sevgili
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Bir masaldı geldi ve geçti. Bir büyünün etkisinde 5 yıl.
Umarım bir ömür hatırlanır.

Rüzgâr hep arkanızdan essin efendim, esenlikle kalın.

Teşekkür ederim.

FIRAT ŞİRVAN
Ankara Atatürk Lisesi 
2015-2016 Okul Birincisi
LYS Türkiye 6.’sı
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11.ve 12. sınıf okul birincileri arasında yapılan bayrak devir teslim töreni

Ödül töreninden toplu bir fotoğraf

Halk oyunları gösterisi

Mezunlarımız belgelerini alırken
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AALKIŞ Dans Topluluğu

Mezun öğrencilerimizden bir grup Vakıf Başkanımız 

ve Yönetim Kurulu üyeleriyle

Lisemizi 1., 2. ve 3. olarak bitiren öğrencilerimiz, Vakfımız tarafından üniversite eğitimlerinde
bir yıllık başarı teşvik bursu ile ödüllendirildi.

Ayrıca ilk üç derece ile mezun olan öğrencilerimiz, Okul Aile Birliği’miz tarafından hediye çeki
verilerek ödüllendirildi.

Öğrencilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Gurur Kaynağı Öğrencilerimiz

Fırat Şirvan (12 K)
Okul Birincisi

Esef Tolga Eker (12 K)
Okul Üçüncüsü

Çağrı Ayhan (12 F)
Okul İkincisi
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14 Haziran 2016 tarihinde İngilizce
zümresi, okulumuzda görülen İngilizce
derslerinde öğrencilerimizin daha
başarılı olmaları ve öğrendikleri bilgileri
pekiştirmeleri, eğlenerek öğrenmenin
örneklerini vermeleri amacıyla, hazırlık
sınıfı öğrencileriyle bir etkinlik çalışması
yaptı.

İngilizce olarak gerçekleştirilen bu
çalışmalarda öğrencilerimiz; çeşitli tiyatro,
dans, müzik, şiir vb. gibi gösteriler sundu. Bu
etkinlikle öğrencilerimiz, hem öğrendikleri
bilgileri uygulama fırsatı buldu hem de
izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Emeği geçen
zümre öğretmenlerimize ve öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz.

Hazırlık Sınıfları Yıl Sonu Gösterisi

Gösteride yer alan öğrenci ve öğretmenlerimiz toplu halde
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Eskrimde Büyük Başarı
Dünya İkinciliği

Öğrencimiz Beden Eğitimi öğretmeni Hakan Nayır ve diğer yarışmacılar ile

Öğrencimiz, bu başarısıyla 11-18
Temmuz 2016 tarihleri arasında
Trabzon’da yapılan ve 10 branşta
40 Ülkeden 2500 sporcunun
katıldığı 16. Dünya Okul Sporları
Olimpiyatları’na (17. ISF
GYMNASIADE) katılarak DÜNYA
İKİNCİSİ OLDU.

Öğrencimiz, bu başarısından dolayı
vakfımızca başarı teşvik bursu ile
ödüllendirildi. Öğrencimizi ve
kendisine rehberlik eden Beden
Eğitimi öğretmenimiz Hakan
Nayır´ı tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz. 

Türkiye Eskrim Federasyonu Aralık Ayı Faaliyet Programı’nda yer alan Yıldızlar-Gençler
Flöre/Kılıç Açık Turnuva’sı, Gençler müsabakalarının ardından sona erdi. 9-B sınıfı öğrencimiz
İbrahim Ahmed Acar, 23 Mart 2016 tarihinde Mersin’de Servet Tazegül Spor Tesisleri’nde
yapılan Türkiye Okullar Arası Kılıç Eskrim Genç Erkek Müsabakaları’nda 42 rakibini geride
bırakarak Türkiye Birincisi oldu.
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7-11 Aralık 2015 tarihleri
arasında Mamak Spor
Salonu’nda düzenlenen

Ankara Liseler Arası Masa
Tenisi Genç Erkekler
Şampiyonası’na beden
eğitimi öğretmenimiz

Muharrem Aydın
rehberliğinde hazırlanan

okulumuz masa tenisi
takımı, 42 takım arasından
sıyrılarak 4. oldu. Bu yolla
Masa Tenisi Takımımız
Ankara´yı gruplarda temsil
edecek 5 takım arasında

yer almayı başardı. Başarılarından
dolayı Beden Eğitimi öğretmenimiz
Muharrem Aydın’ı ve
öğrencilerimizi kutluyoruz. 

11 Nisan-19 Mayıs 2016 tarihlerinde
öğrencilerimiz arasında okulumuzda
ferdi masa tenisi turnuvası yapıldı.
Beden Eğitimi öğretmenimiz Muharrem
Aydın önderliğinde yapılan turnuvalarda
10’u kız olmak üzere toplamda 83
öğrencimiz yarışmacı olarak yer aldı.
Yarışma sonunda birinci olan
öğrencilerimize madalyaları, yapılan bir
törenle verildi. Öğrencilerimizi
başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. 

Yarışma sonunda sıralama şu biçimde
olmuştur.

Erkekler Kategorisinde

1- Berat Ölekli 11- K
2- Oğuzhan Buda HZ- N
3- Görkem Çolak 11- K

Kızlar Kategorisinde

1- Şahide Atasoy 10-H
2- İpek Serin 9-M
3- Zeynep Kemiksizoğlu 10-C

Öğrenciler Arası
Masa Tenisi
Turnuvası

Masa Tenisi Şampiyonası’nda 4.lük

Soldan Sağa: Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Ahmet Yasin Kırmızıgül (10-
K),Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Ömer Çetinkaya (10-F), Muharrem Aydın
(Beden Eğit. Öğrt.), Harun Özlü (10-A), Musa Mutlu Sayar (10-G)

Okulumuzda her yıl sınıflar arası spor turnuvaları yapılıyor;
bu turnuvalar, öğrencilerimizin hem ruhsal hem de bedensel
olarak daha zinde kalmalarını sağlıyor. Ders dışı aktivite
olarak kolektif bilinci geliştiren ve takım olarak davranma
ruhunu aşılayan bu çalışmalar, ayrıca öğrencilerimizin
eğlenceli vakit geçirmelerine de olanak sağlıyor. 

2016 yılı Nisan ve Mayıs aylarında okulumuzda yapılan
sınıflar arası basketbol, voleybol karşılaşmalarında Hz - M
sınıfı 1.oldu. Bu başarılarından dolayı Hz-M sınıfı
öğrencilerini ve sınıfımıza rehberlik eden Beden Eğitimi
öğretmenimiz Nurcan Aytan’ı kutluyoruz.

Sınıflar Arası Basketbol-
Voleybol Turnuvalarında
Hz-M  birinci oldu



24-26 Şubat 2016 tarihleri arasında
düzenlenen Liseler Arası Satranç
Yarışması, 19 Mayıs Spor Kompleksi’nde
yapıldı.

Yarışmada okulumuz, satranç antrenörü
Hüseyin Yayla rehberliğinde, Hande Zengin
(9- D), Can Kara (11-H), Çağrı Dikmen (9-F),
Ekin Taş (Hz-B), Hasan Yurtseven’(11-B) den
oluşan satranç takımı ile temsil edildi.

Turnuvalara Ankara genelinde birçok
okuldan ferdi branşta toplamda 120 öğrenci
(63 Erkek-57 Kız) katıldı. Çekişmeli geçen
mücadeleler sonucunda, 9-D sınıfı
öğrencimiz Hande Zengin, rakiplerini geride
bırakarak kızlarda Ankara Birincisi oldu.
Öğrencilerimizden Can Kara yedinci,
Mustafa Çağrı Dikmen de on birinci sırada
yer alarak Hande Zengin’le birlikte 1-3
Nisan 2016 tarihinde Sinop’ta yapılan
Okullar Arası Satranç Yarışması Türkiye Yarı
Finalleri’ne katıldı. Burada başarısını devam
ettiren öğrencimiz Hande Zengin,
rahiplerini geride bırakarak 3.oldu, diğer
öğrencilerimiz Can Kara ile birlikte
Çorum’da yapılacak olan Türkiye finallerine
katılma hakkı kazandı. 
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Satrançta Kızlar
Kategorisinde 
Ankara Birincisi
Olduk

Soldan sağa: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü),
Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), Hande Zengin
(9- D), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Can Kara
(11- H) Arka sıra: Ahmet Kırmızıgül (10-K), Hasan
Yurtseven (11- B)

Bilek Güreşinde Kızlarda 
Ankara Birinciliği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı nedeniyle, 16-17 Mayıs 2016 tarihleri
arasında Okulumuz Spor Salonu’nda Çankaya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
tarafından Ankara İl Geneli 1. Geleneksel Bilek
Güreşi Turnuvası düzenlendi. 

14-18 yaş aralığında gençlerin
katıldığı turnuvaya, il
genelinden toplamda 100 kadar
öğrenci katılırken okulumuz,
5 öğrenci ile katıldı. 

Turnuva, tüm şehit ve
gazilerimiz için saygı duruşu
yapılması, İstiklal Marşı’mızın
okunması ile başladı. Çankaya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürü Emin Kırbayır’ın açış
konuşması yapmasının ardından tüm
sporcular, birbirleriyle zorlu ve
kıyasıya mücadeleler yaptılar. 

Yarışma sonucunda kızlarda okulumuzu temsil eden
10-H sınıfından Şahide Atasoy, 70 kiloda, sol kolda
Ankara Şampiyonu, 10-A sınıfı öğrencimiz Miray
Beyza Aydoğan ise 60 kilo sağ kolda
Ankara 4. sü oldu. 

Dereceye giren
öğrencilere 1 aylık
yüzme kursu, satranç
takımı ve madalya
verildi. Vakfımız
dereceye giren
öğrencimizi 1 yıllık
Başarı Teşvik Bursu’yla
ödüllendirdi.
Öğrencilerimizi
kutluyor ve
başarılarının devamını
diliyoruz.

Şahide Atasoy   10-H 
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Turnuvaya katılan 30
öğretmenimiz arasında,
çekişmeli geçen
mücadeleler sonrasında,
turnuvada sıralama şöyle
oldu:

1-HAYDAR BAYRAK

2-MUSTAFA ÜNLÜ

3-MEHMET YILMAZ

4-HAYDAR DEMİREL

Vakfımız, birinci olan
öğretmenimizi altınla
ödüllendirmiştir.
Öğretmenlerimizi kutluyor,
başarılarının devamını
diliyoruz.

Öğretmenler Arası 
Ödüllü Satranç Turnuvası’nın 7.si yapıldı

Turnuvaya katılan öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve vakıf başkanımız ile birlikte

24 Kasım 2015 tarihinde Öğretmenler Günü nedeniyle vakfımızın katkılarıyla her yıl
yapılan ve geleneksel hale gelen Öğretmenler Arası Ödüllü Satranç Turnuvası’nın 7.si,
okulumuz toplantı salonunda yapıldı. Beş gün süren turnuvalar boyunca
öğretmenlerimiz heyecanlı, çekişmeli ve neşeli anlar yaşadı. 



1. BAYRAM AKYÜZ

2. HASAN SONAT

3. ŞAKİR ARSLAN

4. MEHMET BİLİCİ

5. HAYDAR DEMİREL

6. HAYDAR BAYRAK

7. ALİ İHSAN ÇELİK

8. HÜLYA SAKAOĞLU

9. HÜLYA KILIÇ

10. BERNA BÜYÜKYILDIRIM

11. A.NURCİHAN KIRILMAZ

12. MEHMET ULUÇAY

13. HAKAN NAYIR

14. MUHARREM AYDIN

15. SAMİ TÜYSÜZ

16. İBRAHİM ETEM YILMAZ

17. KAZIM YARDIMCI

18. HÜLYA KOŞAR

19. MUSTAFA ÜNLÜ

20. YÜKSEL NİKBAY

21. MEHMET YILMAZ

22. ALİ KOÇ

23. HÜLYA CAN

24. ÇETİN GÖZTEPE

25. BİRNUR GÜRSES

26. SÜLEYMAN AYGÜN

27. MURAT GÖÇMEN

28. ASU AKTAN

29. HÜSEYİN ÇERİ

30. KASIM DEMİRCİ
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Vakıf Başkanımız Erol Üçer ve Okul Müdürümüz Bayram Akyüz, turnuva açılışını yaparken

TURNUVAYA KATILAN ÖĞRETMENLERİMİZ



Öğrencilerimiz arasında yoğun ilgi gören ve
çok çekişmeli, heyecanlı anlara sahne olan
turnuvaya, bu yıl çeşitli şubelerden 70 kadar
öğrencimiz katıldı. Dereceye giren sınıf
takımlarına Vakıf koordinatörümüz
ve müdür muavinlerimizce
madalyaları verildi. 

Öğrencilerimizin pratik zekâ, teknik,
taktik, zaman kullanma becerilerinin
en üst seviyede kullanıldığı ve
katılımların her geçen gün daha da
artığı bu yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Yarışmada sırlama şu şekilde olmuştur.

1) 11-H  SINIFI

2) 9-F  SINIFI

3) 9-D  SINIFI

Vakfımızın destekleriyle 25-29
Nisan 2016 tarihleri arasında
okulumuz satranç odasında
antrenörümüz Hüseyin Yayla
rehberliğinde, sınıflar arası
satranç müsabakasının bu yıl
üçüncüsü düzenlendi. 
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7-21 Aralık 2015 tarihleri
arasında okulumuz
öğrencileri arasında
vakfımızın desteklediği
ödüllü satranç turnuvası
düzenlendi. Okulumuz
satranç salonunda
yapılan turnuvaya, 40
öğrencimiz katıldı. 

Çekişmeli geçen mücadeleler
sonunda 11-H sınıfından Can
Kara birinci, 9-D sınıfından
Hande Zengin ikinci ve 11-H
sınıfından Tolga Ayan
üçüncülük elde etti. 

Dereceye giren öğrencilerimiz
vakfımızca çeşitli hediyeler
verilerek ödüllendirildi.

Öğrencilerimizi kutluyor,
başarılarının devamını
diliyoruz.

Dereceye giren öğrencilerimiz öğretmenleri ve Vakıf temsilcisi ile

Sınıflar Arası Satranç Turnuvası’nın 
3.sünü Düzenledik

Öğrenciler Arası Ödüllü Satranç Turnuvası
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2016 Nisan-Mayıs aylarında
okulumuzda, öğretmenler
arası ödüllü ferdi masa
tenisi turnuvası yapıldı.
Beden Eğitimi öğretmenimiz
Muharrem Aydın
önderliğinde yapılan
turnuvaya 12 erkek 13
bayan olmak üzere
toplamda 25 öğretmenimiz
yarışmacı olarak katıldı. 

Oldukça eğlenceli ve çekişmeli
geçen yarışma sonunda birinci
olan öğretmenlerimize
madalyaları, okul
müdürümüzce verildi ve ayrıca
başarılı öğretmenlerimiz
vakfımızca ödüllendirildi.
Öğretmenlerimizi kazandıkları
başarılardan dolayı tebrik
ediyoruz. 

Yarışma sonunda sıralama şu
biçimde olmuştur.

Erkekler Kategorisinde
1- Hasan Sonat
2- Yadikar Salihoğlu
3- Mustafa Kanaç

Kadınlar Kategorisinde
1- Melike İltan
2- Neriman Dikmen
3- Gülser Özcan Eroğlu

Öğretmenler Arası Masa Tenisi
Turnuvasında Heyecan Vardı

Turnuvaya katılan öğretmenlerimiz

Ödül alan öğretmenlerimiz
Soldan sağa: Hasan Sonat, Muharrem Aydın, Yadikar Salihoğlu, Melike İltan,

Neriman Dikmen, Gülser Özcan Eroğlu



134 ALEV 2016 / 34

Soldan Sağa: Alper Kemal Gürbüz (Yardımcı Ant.), Ahmet Sadri Güler (Hz-M), Onur Berk Bilgiç
(Hz-G), Gökberk Arabalı (Hz-K), Emre Eler (Antrenör), Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Okan
Ersin Bilici (Hz-F), Emircan Öztürk (Hz-H), Eren Tuncer (Hz- E)

Orta sıra: Atakan Hoşafçı (Hz-E), Levent Temizkan (9- D), Toğanşah Toğan (9-D), Ahmet Gül
(10- K), Semih Can Kılıç (10- F), Tamer Hoşafçı ( 9- D), Okan Olgun (Hz- F)

Oturanlar: Bora Çabuk (Hz- E), Emin Kömekçi (Hz- K)

Soldan sağa: Mert Gezen
(Antrenör), Murat Şaylan (10-
K), Berk Yıldız (10-K), Görkem
Çolak (11 -K), Can Akgül (11-
L), Osman Buğra Aydın (11-
H), Yiğit Kağan Altaç (11-A),
Nurcan Aytan (Beden Eğt.
Öğrt.)

Altsıra: Ali Katar (10-D), Ali
Doruk Öztürk (9-A), Kutay
Özbay (9-H), Batuhan Gül
(11-H), Bora Karakaplan (9-
A), Eren Kumru (11-H 

Hentbol Erkek Takımımız

Basketbol Erkek Takımımız
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Hentbol kız takımımız yeni eğitim öğretim
döneminde de beden eğitimi öğretmenimiz Hakan
Nayır rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor.
2015-2016 sezonunda kız hentbol takımımız
Ankara’da yapılan Liseler Arası Turnuva’da
Ankara 4.sü oldu. Takımımızı ve öğretmenimiz
Hakan Nayır´ı tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Soldan sağa: Elif Nur Köklü (10-C), Büşra
Çulha (10- C), Simay Köse (9-D), Ece Seber
(10-F), Ceren Atalay  (10- E), Sude Pamuk (10-
K), Hakan Nayır (Beden Eğt.Öğrt.) 

Alt sıra: Verda Çınık ( 9-C), Hande Özer (9- C),
Nisa Gerdelioğlu (HZ-C), Şevval Çalışkan (Hz-
K), Yağmur Nur Üzüm (Hz-B), Ayşe Tekin (Hz-L) 

Oturanlar: Yelda Yüregir (10-C), Aleyna
Akdemir (Hz-K)

Soldan Sağa: Ahmet Yasin Kırmızıgül (10-K),
Musa Mutlu Sayar (10-G), Muharrem Aydın
(Beden Eğit. Öğrt.), Harun Özlü (10-A), Ömer
Çetinkaya (10-F).

Hentbol Kız Takımımız

Masa Tenisi Takımımız

Soldan sağa: Ekin Taş (Hz-B), Can Kara (11-
H), Hasan Yurtseven (11- B), Mustafa Çağrı
Dikmen (9-F), Hande Zengin (9- D).

Satranç Takımımız



Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından düzenlenen
12-18 Yaş Aile-Ev-Ergen Seminerleri 07.04.2016
tarihinde başladı. 

14 hafta sürecek olan bu seminerde; ergeni tanımak,
iletişim kurmak, olumlu davranış kazandırmak,
uzlaşabilmek, risk yönetmek, geleceği planlamak, birlikte
büyümek, aile tutumları, ayrıca engelli bireylere duyarlılık
geliştirme gibi konular işleniyor. Ergenlerin sahip
oldukları kapasiteyi en üst düzeye çıkarmayı planlayan
seminer sonunda velilerimize katılım belgeleri veriliyor. 
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Rehberlik Servisimiz Tarafından Düzenlenen
Aile Eğitimi Seminerlerimiz Devam Ediyor

Emekli Olan Öğretmenlerimiz

Cemile Nursel Yılmaz 
Tarih

Öğretmenlerimize bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor,
bundan sonraki yaşantılarında mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. 

Vefatlar
Vakfımızın Kurucu Üyelerinden 
Sayın Armağan Yaşar Ener

9 Mart 2016 tarihinde,
Sayın Engin Batur Yaşınkaya

21 Nisan 2016 tarihinde 
vefat etmiştirler. 

Kendilerine Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Armağan Yaşar 
Ener

Engin Batur
Yaşınkaya

Sevim Ünal
Matematik

Hülya Melikoğlu
İngilizce

Halime Öztürk
İngilizce

Nalan Bayram Gündüz
Türk Dili ve Edebiyatı

Latif Tiryaki
Matematik
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Bu sayfa ve satırları benden önce
dolduran çokça mezun, eminim ki Vakıf’la
ilgili yüzlerce güzel cümle sarf etmiş,
hissettiklerini yazıya dökmüştür. Ben bu
yazıyı bir bağ metaforuyla yazmak
istiyorum. Bu öyle bir bağ ki 9. sınıfın
ortasına kadar bir buçuk yıllık zamanda olmayan,
sonrasında da pek olacağına inanmadığım bir süreci
gerçekleştirdi. Öyle bir bağ ki ne lise hayatımda ne
de sonrasında doğrudan hiçbir maddi veya faydasal
katkı beklemeksizin beni Ankara’nın en güzel
okullarından birine bağladı. Yolumun düşmesini
beklemeden kasten yolumu oradan yürüttüğüm bir
ev oldu. Hani derler ya hep, her fırsatta giderim
diye, işte ben o fırsatları yaratırken buluyorum
kendimi. On dakikalık sohbet için eve geç gittiğim
günlerin sayısını bilmiyorum bile. Bu, ancak tek
şartla gerçekleşebilirdi, gerçek sevgi. Hem sizin
hissettiğiniz hem de size hissedildiğini hissettiğiniz
sevgi. 

Elbette biraz, öncesinden bahsetmekte fayda var.
Lisedeyken müzik grubumuz olmasaydı, belki hiç ait
olamayacaktım bu aileye. Behçet Hoca’yla
tanışmasaydık, belki hayata şu an baktığım
pencerelerden bakamayacaktım. Derslere girmiyoruz
diye azar işitmeseydik, nelerin doğru nelerin yanlış
olduğuna olan inancımız daha farklı olurdu belki.
Hayattaki doğrularımızı bulmamız daha uzun
sürerdi belki de. Her boş vaktimizde vakıf odasında
bitmeseydik, belki bu denli hatırlanacak güzel anı
biriktiremeyecektik. Ramada Otel, Alba Otel, Alanya
TED, Ankara TED konserlerimiz gerçekleşmeyecekti,
biz müzik yarışmasını kazanamayacaktık. 

Sadece 10.sınıfta gittiğimiz PASCH Kampı’nı
anlatmak istesem, üç dört sayfa yazı yazmak
zorundayım. Tabi ki çok fazla biriktirdiğimiz
olduğunu biliyordum ama bu yazıyı yazarken, yeni
bir satıra geçerken, yazacak şeylerin daha çok
aklıma geldiğini fark edip bu denli hayrete
düşüyorum ilk defa. Sosyal aktivitelerle lise
yıllarımızı geçirmişiz gerçekten. Yine 10.sınıfta masa
tenisi takımıyla Yunus (ALEV-Kırmızı pantolon veya
papyonlu bağlamacı diye de bilinir) ve ben
unutamayacağımız bir süreç yaşadık. Yeri geldi
sahnede spotların altındaydık, yeri geldi sahne
arkasında tiyatro gösterisine -Beş Kız Arkadaş’a-

eşya taşıdık, sahne kurduk. Gün oldu
Keçiören’de ilköğretim şenliğine dahi
gittik, insan hayret ediyor, ne alaka diye.
Hepsi ama hepsi bu ailenin sayesinde
oldu.

Eee mezun olduk, sonra noldu? İşte sonra en
anlamlı kısmı başladı aslında. Görünüşte değil ama
içimizde başladı. Çünkü artık okula bağlı değildik,
üniversiteye girmiş, kendini dünyanın en meşgul
insanı zanneden öğrencilerdik. Gerçek bağın bu
olduğunu, aranızda sevgiden başka bir şey olmadığı
zaman anlıyorsunuz. Gidip gelmelerimiz ‘her elli
dakikada bir’ den ayda bir sıklığına düştü maalesef
ama kalbimiz, aklımız her zaman Atatürk Lisesi’nde. 

Şu ana kadar yazdıklarımın hepsini nerede mi
bulabilirsiniz? Hemen anlatayım. Sezenler
Caddesi’ndeki en eski binaya gidin, güvenliğin
sürgülü kapısından geçin, okulun A blokundan içeri
girer girmez hemen sola dönüp camekânlı bölmeye
yönelin. Dümdüz yürümekten başka bir şey
yapmanıza gerek yok. Kapıdan içeri girdiğinizde ne
demek istediğimi anlayacaksınız. Orada bir ruh var,
bir emek var; anılarla, ödüllerle bezenmiş duvarlar
var; Özgür abi var... Ama hep bir bağdan bahsettim
ya, bu bağ ne bağı biliyor musunuz, ‘Gönül’ bağı.
Bizi okula, vakfa bağlayan, hayatlarımızı değiştiren,
hiçbir karşılık beklemeden sevdiğimiz ve bizi
karşılıksız seven ‘Gönül’ bağı. Hayatta hiç keşke
demediğim, hep ‘İyi ki’ diyerek hatırladığım dört
güzel senenin mimarı olan bağ. Kendisini ulu orta
övmemizden hiç hoşlanmadığını bildiğim için çok da
abartmadan kendimce bir kavramla açıklamak
istedim geçen yıllarımın güzelliğini ve bu güzellikleri
bize sağlayan asıl güzel insanı.

Biz mezun olduk, yeni arkadaşlarımız okuyor o
güzel okulda, gördüğüm kadarıyla da hepsi en az
bizim kadar okulun ve Vakf’ın imkânlarından
faydalanıyor. Her gün yeni etkinlikler, yeni ufuklar
kazanıyor. Bugüne kadar yapılmış ve hâlâ yapılan
her güzel kazanım için teşekkürler Erol Üçer,
teşekkürler ALEV!

Biz mi, biz zaten buralardayız, sizi de bekliyoruz!! 

Emre Sarıgedik 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

25/02/2016

Bağlandık bir kere

Bize gelen mektuplar...
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Ciddi anlamda üniversite sınavı
hazırlıklarına başladığımda 11. sınıftaydım.
Küçük bir planlama yapıp derslerimi
kolaylıkla rayına oturtmuştum, düzenli
çalışan biri olduğumdan neyi, nasıl
yapmam gerektiğinin de farkındaydım.
Ancak kafamda birtakım soru işaretleri
bulunmaktaydı. Bunların en büyüğü de o
sene dershanelerin kapatılıyor olmasıydı.
Neredeyse üniversite sınavıyla yaşıt olan
“dershanecilik” bitirilmek isteniyordu. Hatta bu
doğrultuda yasalar bile çıkarılmıştı. Kesin gibiydi, sınav
senemizde belki de “hayati” öneme sahip bir
destekten mahrum kalacaktık. Bize sunulan kabaca iki
seçenek vardı: Okulumuza devam etmek veya
kendimize dershaneden dönme ve muhtemelen
imkânsızlıklarla dolu bir “temel lise” bulmak. 

Ne yapmam gerektiğinden pek de emin değildim.
Herhangi bir destek olmadan bu işi kotarabilir miydim,
bilemiyordum. Okuldan ayrılmak, isteyebileceğim bir
şey kesinlikle değildi. Okulumu çok seviyordum ve dört
yılımı geçirdiğim, evim diyebileceğim ve seçkin eğitimci
kadrosuyla o güne kadarki başarılarımda büyük pay
sahibi bu bilim yuvasını terk etmek düşüncesi beni çok
üzüyordu. 

Ben de bekledim. Sokakta adım başı rastladığım temel
liselerden birine gidebilirdim ama bekledim. Atatürk
Liseli olmanın ayrıcalığına inanıyordum. Gerek
okulumuzun sahip olduğu güçlü kadro gerekse okulla
tanıştığım günden beri desteğini hissettiğim ALEV’in
varlığı umutlarımı yeşertiyordu. Atatürk Lisesi’nin,
öğrencisini yarı yolda bırakmayacağını biliyordum.
Nitekim ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ertesi yıla

dair bir “kurs” planlaması yapıldığı haberini
aldım. 12. sınıflara özgü bir “üniversiteye
hazırlık programı” tertip ediliyordu. Elbette
vakfımız ALEV’in de destekleriyle
gerçekleşecekti. İşin içinde ALEV’in
bulunması kursa dair ayrı bir güven
veriyordu tabi. O anda kafamdaki bütün
soru işaretlerinden kurtuldum, okulumda
kalmaktan asla pişman olmayacağımı
bilerek gönül rahatlığıyla derslerime

odaklandım.

Vakfı’mızın desteklediği kurs programına 2015
yazında başladık. Alanında uzman öğretmen
kadrosuyla bir yıl boyunca çalıştık. Takvimler 13 Mart
2016’yı gösterdiğinde artık çalışmalarımızın meyvesini
almanın zamanı gelmişti. Sınavdan alnımızın akıyla
çıktık. Sonuçların açıklanmasıyla yaşadığımız mutluluk
paha biçilemezdi. Pek çok liseyi, temel liseyi geride
bırakarak büyük bir başarıya imza attık. Dershane
olmadan, okulumuzun ve vakfımızın desteğiyle
hazırlanmış kurs programı doğrultusunda çalışarak
yaptık bunu. 

Ben Fırat Şirvan. 2016 YGS’de Türkiye 8.’si ve LYS’de
Türkiye 6.sı oldum. Bu gururu ve mutluluğu büyük
ölçüde okuluma ve her zaman maddi, manevi
destekçimiz olan ALEV’e borçluyum. Başta Atatürk
Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol Üçer olmak üzere
bütün vakıf çalışanlarına, destekçilerine, gönüllülerine
ve öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanlarıyla Ankara
Atatürk Lisesi ailesine teşekkür ederim.

Fırat Şirvan 
Ankara Atatürk Lisesi 12 K Sınıfı Öğrencisi

25.05.2016

Bize gelen mektuplar...

Sevgili Gönül Hanım!

Dün ALEV Dergisi’nin 33. sayısını aldım. Çok beğendim. Satır satır okumaya çalışıyorum,

elinize sağlık.

Dergi çıkarmanın kolay olmadığını bildiğimden 152 sayfalık dergi için sarf edilen emeğin,

zamanın hatta stresin büyüklüğünü tahmin edebiliyorum. Kapak sayfasından tutun da 152

sayfanın metinlerinin hazırlanması, resimlerin çekilmesi ve seçilmesi, mizanpajı, 1.sınıf kuşe

kağıda basılması hatta dağıtılması başlı başına bir iş.

Derginin maliyetini düşünürsek bu da Vakfın, dolayısıyla Sayın Erol Üçer ağabeyimizin büyük bir lütfu. Kendisine

minnet duygularımı iletmek istiyorum.

Diğer taraftan  harcadığınız emek, özverili çalışmalarınız ve kendinizi Atatürk Lisesi ‘ne adadığınızdan dolayı

başta siz Gönül ERTUNA olmak üzere Metin ÖZDEMİR’i, Eren DEMİR’i ve Özgür SEYHAN’ı candan kutluyor ve

teşekkürlerimi sunuyorum.
2917 GÜRŞEN SEVİNÇ 

14 TEMMUZ 2015
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İnsan emeği ve başarısı çok değerlidir. Bin
bir çaba ve uğraşılar sonucunda elde
edilmiştir ve o başarılar, kazanılma
sürecindeki bütün stresi ve zorlukları temsil
eder. Ama inanın, o en sondaki sevinç ve
gurur, bütün çabalarınıza değer. 

Bunun yanı sıra başarıyı elde etmek kadar
elde tutmak da bir o kadar önemlidir.
Toplumda bir başarı elde edildiği zaman
onu sahiplenmek isteyen çok olur. Öte yandan ufacık
bir hata veya bir başarısızlık meydana geldiğinde
çevrenizde kimseleri bulamazsınız. Benim ve
arkadaşlarımın elde ettiği başarıları kutlayan çok kişi
oldu ama bizim zor günümüzde yanımızda olan, taşın
altına elini koyan Gönül Hocamız ve vakfımız oldu.
Bizi her zaman maddi ve manevi açıdan destekleyerek
varlıkları ile bize gayret verdiler. Gönül Hocamın da
dediği gibi ‘’Söz uçar yazı kalır.’’ Evet bugün bir başarı
elde ediliyor fakat bunlar daha sonraki zamanlarda
hatırlanmıyor. İşte bu noktada vakfımızın destekleri ile
çıkardığımız dergimiz, elde etiğimiz başarıları en
detaylı ve uygun şekilde yayınlayarak herkese
ulaşmamızı sağlıyor; ALEV sayesinde başarılarımız
destekleniyor. Şöyle yeni yılın dergisini elinize aldığınız

zaman koltuklarınız kabarıyor, kendinizle
gurur duyuyorsunuz; belki de bunu okuyan
diğer öğrencilere ilham kaynağı
oluyorsunuz. Bir kopyasını alıp evinizde
saklıyorsunuz ve bunu diğer yakınlarınıza
gösterdiğinizde aile içerisindeki yeriniz
bambaşka oluyor. Bu yalnızca Model
Birleşmiş Milletler konferanslarında elde
edilen başarılarım için değil, aynı zamanda
okulumuzda gene vakfımızın desteği ile

düzenlenen Sanat Gecesi adlı organizasyonda sahne
alıp seslendirdiğim türküler ile bağlamamın teline
dokunup türkünün hikâyesine, acısına, kederine,
mutluluğuna ve insanına ortak olduğumdaki sevincin
de zamanında okulumuzdaki satranç, basketbol ve
hentbol takımlarımızda gösterdiğim performansın da
dergimizde yer aldığını görmek, mutluluğuma
mutluluk, gururuma gurur katmaktadır.

Bunun hepsinin gerçekleşmesini sağlayan ve bizden
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Erol Üçer
Beyefendiye, Gönül Hocama ve vakfımıza sonsuz
minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

BERKAY ASLANDOĞAN 12 G

02 EKİM 2015

Bize gelen mektuplar...

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanlığına!

Liseye başlarken utangaç, çekingen ve
özgüveni düşük bir kızdım. Geleceğe dair
küçük hedeflerim vardı. Ankara Atatürk
Lisesi’ne başladıktan sonra tüm hayatım,
hedeflerim, olaylara bakış açım değişti.
Yoğun sınav maratonundan çıkıp bir sene
hazırlık okumak beni hem rahatlattı hem
de bana çok iyi bir İngilizce eğitimi alma
fırsatı sundu. Hazırlık sınıfını başarılı bir şekilde
bitirdikten sonra Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı beni ve
benim gibi pek çok arkadaşımı(Ankara Atatürk
Lisesi’ni ilk tercih olarak yazan ve yerleştirme puanı en
yüksek ilk 10 kişi) İngiltere’ye 4 haftalık dil kursuna
gönderdi. Ancak gitmeden bir problem çıktı. Bana vize
çıkmamıştı. Bunu duyunca çok üzüldüm. Ama vakıf
başkanımız sayın Erol Üçer ve vakıf koordinatörümüz
Gönül Hanım sırf bana vize çıkması için çok çaba sarf
ettiler. Sayın Erol Üçer’in şahsi kefaleti ile iki gün sonra
İngiltere’ye gidebildim. 

15 yaşında yurt dışına çıkıp orda İngilizce eğitimi
almam hem benim kendime güvenimi artırdı, kendi
ayaklarımın üstünde durabileceğimi gösterdi hem de
İngilizcemi geliştirdi. İngiltere’de sadece dil eğitimi
almadım. Bizim gittiğimiz kursa dünyanın çeşitli
yerlerinden gelen bir sürü insan vardı. Onların
kültürlerini, hayata bakış açılarını öğrendik, onlarla
vakit geçirdik, eğlendik. Üstünden yıllar geçmesine

rağmen hâlâ orda tanıştığım İspanyol ve
Taylandlı arkadaşlarımla Facebook’tan
konuşuyorum. Bütün bunları göz önüne
aldığımda İngiltere’den döndükten sonra
bambaşka biri olduğumu rahatlıkla
söyleyebilirim. Öte yandan başarım sonucu
verilen bu burs, beni ders çalışmaya teşvik
etti. Başardıkça tüm kapıların bana teker
teker açıldığını gördüm. Ve hazırlıktan
sonraki 4 yıllık lise eğitimimi büyük bir şevkle

bitirdim. 

Bu sene yapılan lisans yerleştirme sınavında (LYS) TM
3 puan türünde Türkiye 46. sı oldum. Ve hayal ettiğim
üniversiteye girebildim. (Bilkent Üniversitesi Hukuk tam
burslu) Şöyle bir dönüp baktığımda arkama, bizim
okulumuz ve vakfımız bize hiçbir lisenin sunmadığı
imkânları sunmuş; bizi, verdiği burslarla, ödüllerle
çalışmaya ve başarmaya teşvik etmiş. Eskiden hayal
bile edemediğim şeyleri yapma imkânı sağlamış. Bu
sene de ilk yüze girdiğim için bana bir senelik başarı
bursu verecek. Bizim başarılarımızı ödüllendirdikçe
Atatürk Lisesi’nde öğrenci olmanın ne kadar ayrıcalıklı
olduğunu çok daha iyi anladım. Bu okulda okuduğum
için ve ALEV ile tanıştığım için çok şanslıyım. Bana
sunduğu imkânlardan dolayı Atatürk Lisesi Eğitim
Vakfı’na çok teşekkür ediyorum.

HAVVA KIRMIZIGÜL 
2014-2015 Atatürk Lisesi Mezunu

7 TEMMUZ 2015
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Merhaba!

Bu yazıyı sevgili Gönül Hocamın tavsiyesiyle

kendimi tanıtmak için yazıyorum.

Ben Atatürk Lisesi 2015 mezunu Alperen

Karadaş. Kendimi bildim bileli Ankara’nın

ücra köşelerinden bir yer olan

Hamamönü’nde yaşıyorum. Çocukluğum

çok güzel geçti, burada hep gece yarılarına

kadar dışarıda olurduk. Okula da evime yakın

bir yerde başladım.1.sınıftan itibaren öğretmenlerim

benim buradaki çocuklardan farklı olduğumu fark

etmişlerdi. O yüzden benimle biraz ayrı ilgilenip

diğerleri gibi 5. sınıfta sigara içen birine dönüşmemem

için uğraştılar ve öyle kişilerden uzak tutmaya

çalıştılar. Ortaokulda SBS faktörü girdi araya, ben

hiçbir bilincim olmadan sınavlara girip çıktım, fazla

uğraşmadım sınav için. Çünkü zaten hep 1.

oluyordum okulda. Sınavlarımın ortalaması geldiğinde

hangi okula gitsem diye okulları gezerken Atatürk

Lisesi’ne geldim ve büyülendim. İlk tercihime Atatürk

Lisesi’ni yazdım, bunun benim hayatımın en doğru

kararlarından biri olduğunun farkında bile değildim.

Liseye başladığımda ilk başta biraz bocaladım, çünkü

şu ana kadar hiçbir arkadaşımın ailesi doktorluk,

öğretmenlik, mühendislik gibi mesleklere sahip değildi.

Ama sonradan eskisi gibi sosyal ve başarılı birisi

olmaya başladım. Ama benim için zor bir süreçti, yeni

bir şeyler öğreniyordum.12. sınıfa kadar çok güzel

eğlendim ve kendimi her yönden geliştirdim. Atatürk

Lisesi’nde 12. sınıf çok farklı bir süreçti, sürekli

çalışmam gerekiyordu ama evimizin sobalı oluşu ve

kendime ait bir odamın olmayışı bunun önüne geçiyor

ve beni çok engelliyordu. Ailemin yeni bir

eve taşınacak maddi gücü yoktu. Ben de bir

karar alıp dershane çıkışlarında eve

gitmeyip kütüphanede ders çalışacaktım.

Doğru bir karardı benim için, ama bunun

da birçok zorluğu vardı. Ankara Üniversitesi

Cebeci Kampüsü’nün kütüphanesinde

çalışıyordum, vize haftaları oradan

çıkarıyorlardı. Sonra TED Üniversitesi

kütüphanesine gidiyordum. Bir şey oluyordu,

oradan da kovuyorlardı; ben de, başka bir yer

arıyordum. Başka bir kütüphane buluyordum. Sonra

eve dönüşüm sıkıntı oluyordu. Her gün, gece yarısı eve

dönerken korkarak şuradan tinerci çıkabilir, buradan

kokainci çıkabilir diye eve varana kadar korkudan

titriyordum resmen. Çünkü evimizin 200 m ilerisinde

esrar bile satılıyordu, her şeye hazırlıklı olmalıydım.

Böyle bir yıl geçti ve ben Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi’ni kazandım, doktor olmak benim en büyük

hayalimdi.

Yazımı bitirmeden şunu da söylemeliyim ki lise

hayatımın bu kadar güzel geçmesinde ALEV’in hem

maddi hem manevi desteği benim en büyük

yardımcımdı. Verdiği burs ve diğer yardımlar kendime

güvenimin gelmesinde ve kendimi geliştirmemde

yardımcı olurken, Gönül Hocayla gidip konuşmam,

arkamda hep birilerinin olduğu güvenini bana

veriyordu. Bu yüzden ALEV’de çalışan herkese ve

Gönül Hocama çok teşekkür ediyorum. Özellikle vakfı

kuran ve başkanı olan Erol Üçer’e de çok çok teşekkür

ediyorum.

ALPEREN KARADAŞ 
Ankara Atatürk Lisesi 2015 mezunu

A.Ü. Tıp fakültesi

12.08.2015

2010 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nde
göreve başladığım zaman köklü bir eğitim
kurumunda görev yapacağım için çok
mutluydum. Göreve başladıktan sonra
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nı, Gönül Hanım’ı
ve burada eğitim gören öğrencilere
sağladıkları desteği öğrendiğimde bu
okuldaki öğrencilerin ne kadar şanslı
olduğunu gördüm. Yıllar hızla ilerledi ve bir
gün, 2014 yılında oğlum da ilk tercihi
olarak yazdığımız okulumuza, başarılı olarak ( 485
puan ile ), beşinci sıradan yerleşen bir öğrenci olarak
geldi. Artık oğlum da bu köklü okuldaydı. Okulumuzun
vakfının, okulumuzu kazanan hem ilk tercihine bizim
okulumuzu yazan hem de okulumuzu ilk yirmi kişi
içinde kazanan öğrencilere sağladığı İngiltere’de dil
eğitimi bursu hakkından yararlanacaktık. Çok iyi bir
eğitimle bir yılı tamamladık. Sene sonunda vakfımızın
sağladığı imkanlarla ve iki hafta süren yabancı

öğretmenler gözetimindeki uygulamalı
İngilizce kursundan sonra İngiltere
hazırlıklarımız başladı. Sessiz sakin bir
tabiata sahip olan oğlumun, üç hafta
boyunca ne yapacağını bilmiyordum ve çok
heyecanlanıyordum. Ancak oğlum
İngiltere’ye gittikten sonra endişelerim
azaldı. Oğlum üç hafta boyunca hem çeşitli
milletlerden öğrencilerin yer aldığı, İngilizce
konuştukları hem İngiltere’yi gezdikleri hem

de Oxford gibi üniversiteleri ziyaret ettiği bu kurstan
müthiş bir deneyimle döndü. Bizlere bu bursu
sağlayan ve okurken de mezun olduktan sonra da her
türlü desteği veren vakfımıza teşekkür ederim.

AYSU ATAY
Ankara Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni

28 EYLÜL 2015
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Değerli Atatürk Liseliler!

Şahsım bu değerli yapının, okulumuzun
127,128,129.uncu kuruluş yıllarında
hedeflerine ulaşmak için emek sarfeden
başta kendi evladım olmak üzere tüm
Atatürk Liseli gençlere karşılıksız olarak
hizmet ederek desdek verenlerden
biriyim.

Bu değerli topluluğa 30 Aralık 1919’da
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Baş Öğretmen

M.Kemal ATATÜRK’ün okulu ziyareti sırasında yaptığı

konuşmada “Mektepli Efendiler vatan sizden vazife

beklediği zaman koşarak şitap edeceğinizden eminim.”

diyerek gençlere güveninin altını çizmiştir. Bu gençlik,

daha sonra Milli Mücadele yıllarında Sultâni olarak

işlevini sürdüren okulumuz öğrenci ve
öğretmenlerinden, bu kutsal savunmaya canlarını

vermek için katılımlarıyla şehitler vermiş, Ulu Önder

ATATÜRK’ün güvenini perçinlemişlerdir. Vatan

savunmasında gösterilen üstün gayret ve vatansever

çalışmaları sebebiyle okulumuza Milli Mücadele

sonunda bizzat M. Kemal ATATÜRK tarafından Ay

Yıldızlı Sancağımız hediye edilmiş, bugüne kadar da bu

kutsal emanet, okulumuz yerleşkesinde bulunan

müzede korunmuş ve saklanmıştır. Bizler 1920’li

yılların ruhunu taşıyan bu topluluğa bulunduğu yerde

kalitesini yükselterek sonsuza kadar var olma idealine

destek vermekten onur ve gurur duyduk. Bu

çabamız, şimdilerde geçlik yıllarını yaşayan

evlatlarımızın ana-baba olduklarında
çoçuklarına ATA’yı ve devrimlerini anlatarak

onun manevi huzurunda ANITKABİR’de
ziyaretlerini sağlamak içindir. Atatürk ilke ve

inkilaplarını benimseyen, uygulayan izinden

ayrılmayan değerler olan vatanına, milletine,

diline, dinine, ve bayrağına sahip olan her Türk

genci başarılı olacaktır .Ancak bu değerlere sahip

olunmakla  birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan

vatan hainlerinin yok olmaları sağlanabilir.

Ankara Atatürk Liseliler! Bugünlerde LYS’ye hazırlanan

12.nci sınıf öğrencilerimizin çok istedikleri okullara

yerleşmeleri için başarılar diliyor, bu gençlerimizi

hazırlayan Ankara Atatürk Lisesi Yönetimi ve

öğretmenlerine, maddi ve manevi desteğini veren ALEV

Yönetim Kuruluna, başkanlığını yaptığım yıllar

içerisinde Okul Aile Birliği yönetim ve denetim kurulu

üyelerine saygı ve sevgilerimle teşekkürlerimi sunuyor,

gençlerimize en büyük sevgiyi, katkıyı veren anne-

babalarını, büyüklerini kutluyor; hep birlikte sağlıklı

başarılı bir yaşam sürmelerini diliyorum. Sevgi ve

saygılarımla.

DOĞAN GÜNDEĞER
E.OAB.BŞK.

1.06.2016

Bugün çok daha iyi şekilde görüyorum ki
Ankara Atatürk Lisesi’nde okumam, bu
okulu tercih etmem, hayatım boyunca
aldığım en doğru kararlardan olmuştur. En
başta okulumuzun koridorlarında dolaşan
öyle bir ruh var ki bu ruh, insanın
yürüyüşüne kadar etki edebiliyor. 

Çeşitli etkinlikler için başka okullara
gittiğinizde bu ruhun sizde oluşturduğu
farkı belirgin bir şekilde hissediyorsunuz. Sizin
düşündükleriniz, hayal ettikleriniz, gelecek tasavvurlarınız
hatta ve hatta kullandığınız kavramlarla diğer okulların
öğrencilerinin dünyaya bakışları çok farklı oluyor. 

Bir TM öğrencisi olarak kendimden örnek verecek olursam
biz, arkadaşlarımızla tarihi, ekonomiyi, dış politikayı,
ekonomi-politiği, felsefeyi, edebiyatı konuşurken,
tartışırken ve bu konularda derinleşirken; bizimle yakın
başarı sıralarında yer alan okulların öğrencilerinin bu
konulara ne kadar uzak olduğunu görüyordum.

Herhangi bir arkadaşımla dünyaya bakışım tamamen
farklı olsa da onunla oturup saatlerce farklı
düşündüğümüz konuları konuşabilirdik ve ortak
paydalarımızdan oluşan bir sentez ortaya çıkarabilirdik. 

Yine bizimle yakın başarı sıralarında yer alan okul
öğrencileri, günlük gazete bile okumazken biz,
diplomasi gazetelerini takip eder; aynı zamanda –
hazırlık okumamızın getirdiği avantajla – dünya
basınını sıkı bir şekilde takip ederdik. Sadece
ülkesinin değil, gezegenin sorunlarıyla uğraşan bir
öğrenci grubundan bahsediyorum.

Bütün bunlar elbette tesadüfen ortaya çıkacak
şeyler değildir. Bize bu ortamı sağlayan ciddi bir

irade ve idare var. Bizi bunlara teşvik eden vakfımız
var.

Vakfımız, yeri geldi kültürel-sanatsal etkinlikler için bizi
destekledi. Yeri geldi dershanelerin kapatıldığı,
ailelerimizin ekonomik durumlarının üniversite sınavına
hazırlanmak için gideceğimiz hiçbir dershaneye/temel
liseye yetmediği bir ortamda birçok sorumluluk ve risk alıp
okulumuzda bir kurs açılmasını destekledi. 

Geleceğin Türkiye’sini ihya ve inşa edecek nesillere yol
açan okulumuza ve bilhassa vakfımıza teşekkürlerimi
sunuyorum. 

ÖMER FARUK ÇAMAŞIRCI

2015-2016 Mezunu
A.Ü Hukuk Fakültesi - YGS Türkiye 280.si

11.08.2016
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24.07.2016

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı'na,

Bu satırları yazarken takvim 24 Temmuz

2016'yı gösteriyor. Yani 15 Temmuz 2016

darbesinin üzerinden 10 gün kadar

geçmemişken... Bu satırları yazmadan önce

ben, ALEV'deydim. Yani, hemen konuyu

bağlayacağım; tıpkı Birinci İstiklal Harbi'nde

bir yanda muharebe devam ederken bir yanda eğitim

faaliyetinin sürdürülmesi gibi bugünlerde verilen İkinci

İstiklal Harbi'nde de bir yandan cephe olmuş

meydanlar doluyken bir yandan eğitim faaliyetleri

devam ediyor. Ve ALEV, gönüllü görevine hiç hız

kesmeden devam ediyor. Birkaç gün önce vakfa

uğradığımda vakfımızın bize bakan yüzü Gönül

Hanım'la buluştum. Bir yandan bana millet olma

yolunda bizlerden ümidini hiçbir zaman kesmediğini

anlatırken, bir yandan bu sözlerini somut hale

getirerek ÖSYM sınavlarında başarı elde etmemden

dolayı sözü hemen teşvik bursuna bağlıyor. Ben, daha

ALEV'in bu sıcak günlerde orada, yani gönüllü görevde

olmasına şaşırırken, ALEV beni biraz daha şaşırtarak

hemen somut koşullara müdahele ediyor ve somut

adımlar atıyor. Vakfımızın bu duruşunu öncelikle, o

gün, yani darbe günü kendisini tankların önüne atmış

bir milletin ferdi olarak, en genel manada, bir Türk

olarak tebrik ediyorum. Vakfımızın en büyük destekçisi

Erol Üçer'e, vakfımızın bize bakan yüzü Gönül

Hoca'ma, vakfımızın daim çalışanı Özgür Abi'me ve

özellikle biz son sınıfa geçtiğimizde dersanelerin

kapatılmasıyla ortalıkta oluşan telaş durumunu

vakfımızın desteğiyle kararlılığa dönüştüren okul

müdürümüz Bayram Hoca'ma ve sene boyu bizimle

beraber olan Hasan Hoca'ma teşekkür ediyorum. 

Evet, dersanelerin kapatılması sonucu oluşan telaşı en

başta Erol Üçer'in kesin desteğiyle, okul müdürümüzün

riske karşı gösterdiği cesaretle ve tüm okul çalışanının

yani okul müdüründen hizmet görevlisine, rehberlik

hocalarımızdan okul memurlarına kadar gösterilen

gayretle atlattık. O belirsizlik günlerinde

okulu bırakmamaya karar vermiştik. Şimdi

bütün sınavları bitirmiş ve Allah'ın izniyle

derece elde etmiş biri olarak söylüyorum ki;

bizim bu başarımızda kesinlikle burada

saydığım ve sayamadığım birçok insanın

emeği vardır. Özellikle okulumuzda açılan

kurslara bu yönden müteşekkiriz.

ALEV'in ve temsilcisi olduğu okulumuzun

değerini, Birinci İstiklal Harbi'nde okulumuzun

gönderdiği askerlere bakarak anlayabiliriz. Yine bu

konuya değinmek istiyorum. Evet, okulumuz, ALEV'in

verdiği desteklerle; Ömer Faruk Çamaşırcı'ları, Ahmet

Eren Koç'ları, Bedirhan Işık'ları, Ercan Emre Çelik'leri ve

Mehmet Furkan Onay'ları vatana ve millete birer nefer

olarak, hiçbir siyasi görüş farkı gözetmeden

yetiştirmiştir. Ve okulun yetiştirdiği bu neferler, tıpkı

Birinci İstiklal Harbi'nde cephelere gönüllü gittiği gibi

İkinci İstiklal Harbi olarak gördüğüm yaşadığımız

günlerde de birer cepheye dönüşmüş olan meydanlara

çıkmaya gönüllü olmayı gerektirecek şuura sahip

olduğunu göstermiştir.

Tekrar bize lise hayatımız boyunca, hiçbir siyasi görüş

farkı gözetmeden gerektiğinde vatan ve millet için

yapacağımız fedakarlıkları öğreten ve bu konuda

destekçimiz olan ALEV'e ve özellikle bize 'öğretmen'

olup 'bilgi' aktaranlar olmak yerine, 'muallim ve

muarrif' olarak bize 'ilim ve irfan' aktaran hocalarım;

Seyfettin Bulut'a, Selmani Karadoğan'a, Ali Koç'a,

Hayri Akın'a teşekkür ediyorum. Ve bir gün inşallah bu

memlekete hizmet için ulaştığımız yerlerde nereden

geldiğimizi unutmayacak, bizden sonra gelen nesillerin

vatan-millet yolunu takip etmesi için maddi manevi

çalışacağız.

Mehmet Furkan Onay

2015-2016 Mezunu

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LYS  Türkiye 38.si

24.07.2016

Değerli Alev üyeleri, 2015-2016 Eğitim ve öğretim
yılı süresince yapmış olduğunuz çalışmalara
teşekkür ederim. Üniversiteye girecek olan
öğrencilerinize yönelik yapmış olduğunuz
destekleme kursları o kadar verimliydi ki. Sonuçları
ortada.  Çocuklarımızın başarılarının arkasında
sizler ve çok değerli öğretmenleri var. Oğlum 12 A
öğrencisi Onat Arzoğlu'nun başarısı bunu kanıtlıyor.
TM 1, TM2, TM3 alanında  281. , 231. , 229.cu
Olup, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesine kayıt

yaptırarak hem bizi hem  sizleri  gururlandırdı.
Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Emeğinize, yüreğinize
sağlık. Başta Erol Üçer olmak üzere tüm kurul
üyelerine, her gün okulda olup yapılan tüm
çalışmaları takip eden çok değerli Gönül Hanıma
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

SERPİL ARZOĞLU

(12 A Sınıfı öğrencisi Onat Arzoğlu’nun velisi)

24.07.2016
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