


“Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç 

kimseyi aldatmayacaksın; memleket için hakiki mefküre 

ne ise onu görecek, hedefe yürüyeceksin. Herkes senin 

aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye 

çalışacaktır fakat sen buna mütehammil olacaksın; önüne 

nihayetsiz manialar yıkacaklardır. Kendini büyük değil; 

küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım 

gelmeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın. Bundan 

sonra da sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere 

güleceksin.” (1929)
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Sevgili Atatürk Liseliler, 

Değerli Dostlarımız!

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı kurucularından, 32 
sene vakfımızın başkanlığını yapmış, eğitim gönül-
lüsü, kıymetli babam Erol ÜÇER’i kaybetmiş olma-
nın üzüntüsü içindeyken, Vakfımızın başkanlığına 
seçilmek ve O’nun açtığı bu yolda yürümek, benim 
için bir teselli olduğu kadar eşsiz bir onur oldu.

Bu köklü eğitim yuvasına ve sınırsız başarılara 
imza atmış çocuklarımıza katkıda bulunmak ama-
cıyla kurulmuş olan Vakfımızda, bana da hizmet 
olanağı sağlamak için duyduğunuz güven ve verdi-
ğiniz desteğe teşekkür ederim.

Bu görevin getirdiği büyük sorumluluğun bilin-
cindeyim. Sizlerle beraber, babam Erol ÜÇER’in 
eğitime verdiği değerleri ölümsüzleştirerek ondan 
devraldığımız bu meşaleyi en iyi şekilde taşımaya 
devam edeceğiz. Ve yeni nesillere onun temel ilkele-
ri olan “sabır, gayret ve disiplin”i aktaracağız.

Atatürk Lisesi mezunu olma onuruna erişeme-
sem de her geçen gün kendimi bu sıcak eğitim ve 
öğretim yuvasının bir üyesi, bu güzel ailenin bir 
ferdi gibi hissediyorum. Sizlerle aynı ideallerin pe-
şinden gitmek, öğrencilerimizin başarılarına şahit 
olmak, beni çok gururlandırıyor.

Kurulduğu günden beri ALEV, en büyük yatırı-
mını “insana”, dolayısı ile “eğitime” yapmaktadır. 
Okulumuzun ve öğrencilerimizin her yönden geliş-
mesi, ilerlemesi ve yaşamları boyunca başarılı olma-
ları için her türlü çabayı gösterip yılmadan çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimizin lisedeki 
başarılarını üst öğrenim kurumlarında da devam 
ettirmelerini sağlamak ve ülkemize faydalı insanlar 
yetiştirmek için gayret edeceğiz. Toplumun geliş-
mişlik düzeyinin eğitim ile doğru orantılı olduğunu 
biliyor, özellikle kız çocuklarının eğitim almasının 
daha da önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sevgili Gençler!

Sizler, Atatürk Liseli olmanın ayrıcalığını ve 
gururunu taşıyan, en iyi dereceler ile mezun olup 
en iyi üniversiteleri hedefl eyen gençlersiniz. Aile-
leriniz ve öğretmenleriniz size çok güçlü bir temel 
kazandırdı. Öğrenme isteğinizi ve heyecanınızı asla 
kaybetmeyin. Sizler Atatürk Cumhuriyeti’nin genç-
lerisiniz. Biliyoruz ki en iyi üniversiteleri kazanacak, 

başarılarla mezun olacak, ülkeniz ve insanlık için 
çalışacak, en yüksek kademelerde yer alacaksınız. 
Sizler, bizim gelecek için en büyük umudumuz, gü-
vencemizsiniz. Sizleri yürekten destekliyorum.

Değerli mezunlarımız ve dostlarımız!

Her biri geleceğimizi aydınlatacak birer ışık olan 
gençlerimize vereceğimiz her destek, onlara yapa-
cağımız her yatırım, ülkemizi daha güzel yarınlara 
taşıyacaktır. Sizlerin sağladığı burslar ile öğrenci-
lerimize destek olmaktayız. Eğitime gönül vermiş 
dostlarımızın maddi katkıları, okulumuzdaki çeşitli 
faaliyetleri gerçekleştirebilmemize büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur. Vakfımız sizlerin destekleri ile 
büyüyecek, daha çok öğrenciye ulaşacaktır. Bu ne-
denle desteklerin ve katkıların daha çok artacağı 
inancı ile sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın daha da büyüye-
rek çocuklarımızı ve ülkemizi aydınlatmaya devam 
edeceğine inanıyor, bu konuda emeği gecen herkese 
bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Canan Üçer Çamlıbel

Başyazı
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Vakfımızın 32. genel kurul toplantısı 29 Mart 
2018 Çarşamba günü okulumuz toplantı salonunda 
yapıldı. Genel kurul, rahmetli olan Vakıf  Başkanı-
mız Sayın Erol Üçer, Başkan Yardımcımız Sayın 
Yahya Zabunoğlu ile ebediyete göçmüş tüm Vakıf  
kurucularımız ve üyelerimiz için saygı duruşu ile 
başladı. 

2017 yılı bilanço, gelir tablosu, kesin bütçe ve 
tahmini bütçenin okunması ve yönetim kurulu ka-
rarlarının genel kurulca onaylanmasından sonra ya-
pılan seçimlerde, yönetim kurulu ve denetim kurulu 
belirlendi.

ALEV 2018 | 36

Vakfımız, Olağan Genel Kurul 
Toplantısını Yaptı

2018 YILI YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Canan ÜÇER ÇAMLIBEL  Başkan   Emre DİKER  Başkan Yardımcısı

Fethi GENÇ  Başkan Yardımcısı   Ümit ÖNEL  Genel Sekreter

Ergun BAL  Sayman     Abdurrahman KESKİNKILIÇ  Üye

Cemal TALUĞ  Üye      Ömer Işık DEMİRAY  Üye

Fazlı CAN  Üye      Metin ÖZDEMİR  Denetim Kurulu                  

Şahin GÜRÜN  Denetim Kurulu            Ergün AKTAY  Denetim Kurulu          

Gönül ERTUNA  Koordinatör     Eren DEMİR  Vakıf Müdürü

Özgür SEYHAN  Memur
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Her yıl sunduğumuz faaliyet raporlarımızda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı özetlerken 
Vakfımızın amaçları doğrultusunda eğitime ve okulumuza yararlı hizmetler verdiğimizi be-
lirtmekten mutluluk duyuyoruz. 

Faaliyet raporumuza ekli olarak 2017 yılı bilançomuz, gelir ve gider hesaplarıyla kesin büt-
çemiz, 2018 yılı tahmini bütçemiz, incelemelerinize sunulmaktadır. 2017 yılında; 

 472.853,28.-TL bağış geliri, 

 430.064,00.-TL kira geliri, 

 78.400,00.-TL temettü geliri,

 51.402,77.-TL menkul kıymet satışı ve diğer gelirler, 

Toplam 1.032.720,05.-TL gelir elde edilmiştir. 

Buna mukabil 702.101,75.-TL harcanmıştır. Harcama kalemlerimize kısaca temas edersek

 226.031,74.-TL İhtiyaçlı öğrencilere ait giderler
  (burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.) 

 1.592,84.-TL okul bakım onarım giderleri, 

 192.465,36.-TL personel giderleri, 

 24.128,40.-TL basım yayın giderleri, 

 194.709,23.-TL eğitim-öğretim ve İngiltere’ye dil okuluna giden öğrencilere
  harcanan giderler, 

 22.901,30.-TL sportif ve sanatsal giderler, 

 3.901,33.-TL okul temizlik giderleri, 

 3.653,11.-TL diğer çeşitli giderler,

 2.716,50.-TL ulaşım giderleri ,

 8.188,02.-TL kur farkı giderleri ,

 21.813,92.-TL yönetim ve idame giderleri, 
  (mali müşavirlik, emlak vergileri ve diğer çeşitli giderler) 

Eylül 2017 - Eylül 2018 arasında verdiğimiz karşılıksız burs miktarı lise öğrencilerine aylık 
120,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 200,00 TL olarak belirlenmiştir. 2018-2019 öğretim 
yılında da burs ve öğle yemeği talepleri artarak devam etmektedir. Bu nedenle sizlerin ve 
hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz.

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu’nun 2017 Yılı Faaliyet Raporu
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2017 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi 34 başarılı hazırlık sınıfı öğrencisi 3 hafta müddetle 
İngiltere’ye yabancı dil eğitimi için gönderilmiştir. Bu öğrencilerin 25’i Vakfın desteğiyle, 9’u 
kendi imkânlarıyla organizasyonumuza katılarak İngiltere’ye gitmişlerdir. Ayrıca, hazırlık sını-
fında yoğun bir İngilizce eğitimi alan öğrencilerimizin, yabancı dil pratiklerini artırabilmeleri 
için masrafl arı Vakfımız tarafından karşılanarak her yaz tatilinde olduğu gibi yabancı uyruklu 
öğretmenler eşliğinde İngilizce konuşma kursları düzenlenmiştir. 

2013 yılı Aralık  ayında  kurulan MUN (Model United Nations - Model Birleşmiş Milletler) 
Kulübümüz, Vakfımızın desteği ile 2014 yılında resmi  olarak Mun Konferanslarına katılmaya 
başlamış ve katıldığı her konferanstan ödülle dönmüştür. Tamamı İngilizce gerçekleşen ve 
hem genel kültür hem tarih bilgisi gerektiren bu konferanslarda delege olarak görev alan 
öğrencilerimiz, okulumuzu ve ülkemizi başarı ile temsil etmişler; temsil etmeye devam et-
mektedirler. 

Okulumuzun spor takımları, katıldıkları sportif faaliyetlerde dikkat çekici başarılar elde et-
mektedirler. Öğrencilerimiz, Vakfımızın sağladığı antrenör desteği ile değişik sportif yarışma-
larda yüksek dereceler almaktadır.

Okulumuzda yıllar içerisinde yıpranan, eskiyen, yenilenmesi gereken tüm alanlar, Vakfımızın 
katkılarıyla onarılmış, yenilenmiştir. Öğrencilerimize sadece burs vermekle yetinmeyip onla-
rın sosyal yönlerini de desteklemekteyiz. Sanat, spor, kültürel etkinlikler, satranç, yurt dışında 
dil eğitimi konularında da öğrencilerimize her türlü maddi manevi desteği sağlıyoruz. 

Güveniniz, desteğiniz, ilginizle hayırsever kişi ve kuruluşların desteğiyle daha da büyük işler 
başaracağımız inancındayız.

Saygılarımızla … 

Erol ÜÇER Yahya ZABUNOĞLU  Emre DİKER
BAŞKAN BAŞKAN YARD. BAŞKAN YRD. 

Fethi GENÇ  Cemal TALUĞ Ömer Işık DEMİRAY 
G. SEKRETER  ÜYE ÜYE

Ergun BAL Abdurrahman KESKİNKILIÇ Fazlı CAN
ÜYE ÜYE ÜYE
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Erol ÜÇER 100 Üniversite
Canan ÜÇER ÇAMLIBEL 40 Lise
Aydın DEMiRAY 15 Lise+15 Ünv.
Ömer Işık DEMİRAY 15 Lise+15 Ünv.
Mehmet Nazif GÜNAL 20 Lise
Emre DİKER 10 Lise
Turgay AĞRALI 10 Lise
Özden TUNÇATA 5 Lise
Arzu TUNÇATA TARIMCILAR 5 Lise
Yıldıray PAKÖZ 5 Lise
Erol ÖZMAN 4 Lise
İdil CONNELL 4 Lise
Fazlı CAN 4 Lise
Nigar SÖZENER 2 Üniversite
Rafet-Yurdagül ÖZBAYRAM 3 Lise
Ercüment TÜRKTAN 3 Lise
Halil Ayhan SERİM 3 Lise
Bülent / Fügen/ Can BiNGÖL 2 Lise
Yüksel ÖZKAYNAK 2 Lise
Fethi GENÇ 2 Lise
Erguvan ENER 2 Lise 
Fatma TUNÇER 2 Lise
Şahin GÜRÜN 1 Lise
Nazlı ÇAMLIBEL 1 Lise
Ufuk-Yılmaz SARAÇOĞLU 1 Lise
Nazire PEKER 1 Lise
Çağan ALPAS 1 Lise
Yalçın- Türkan GÖĞÜŞ 1 Lise
Erdal-Aysel ÜLKER 1 Lise
Ergun BAL  1 Lise
Semra SÖZENER 1 Lise
Özlem - Engin ERTUNA 1 Lise
Hilal YİĞİTBAŞI  1 Lise
İsa URAN 1 Lise
Özlem - Aslı YİĞİT 1 Lise
Ayşe KOÇAK 1 Lise
Fatma SİNAN ASLAN 1 Lise
Süleyman-Kerem ACARBAŞ 1 Lise
Cankut ERKAYA 1 Lise
Banu ERDEM 1 Lise
Rukiye DÖĞER 1 Lise
Burçin KAYA 1 Lise
Süleyman ALTINBAŞ 1 Lise
Erman AKKAYA 1 Lise
Ayhan Sefa YILDIZ 1 Lise

Erol ÜÇER

Mine ÜÇER

Zerrin ÜÇER

Ergün AKTAY

Ahmet GÜRSOY

GAMA HOLDİNG

Nevzat GÖZAYDIN

Tuncay BİRSÖZ

Hikmet BİLGE

Erkan ÖZDEMİR

Ali Erşah ERTÜRK
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ALEV Vakfına Nakti Bağışlar

Vakfımıza Bağışta Bulunanlar

BURS KULUBÜ

 Vak fı mız bün ye sin de ku rul muş olan Burs Ku lü-
bü’ne, ge rek me zun la rı mı zın ge rek se ha yır se ver 
dost la rı mı zın yap tık la rı kat kı lar sa ye sin de li se ve 
üni ver si te öğ ren ci le ri ne ver di ği miz burs sa yı sı, sü-
rek li ar tış gös ter mek te dir.

 burs verilmektedir.
Burs Kulübü üyelerimizin sayısı arttıkça eğitime katkı 
imkânımız da o nispette artacaktır. Burs Kulübü üyele-
rimize katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Üye 
olmak isteyen değerli dostlarımızı aramızda görmekten 
kıvanç duyarız.
Banka Hesap No: 
Garanti Bankası Necatibey Şb. 130-6298287
IBAN: TR32 0006 2000 1300 0006 2982 87

Lise Öğrencilerine

150.00 TL
Üniversite Öğrencilerine

250.00 TL

2018-2019 Eğitim Yılında  

 Ayrıntılı bilgi için: Eren DEMİR / Tel: 0312 248 42 84  
e-mail: alev1886@gmail.com
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VAKFIMIZIN KURUCUSU VE DEĞERLİ BAŞKANIMIZ, 
EĞİTİM SEVDALISI 

EROL ÜÇER BEYEFENDİ’Yİ 
1 MART 2018 GÜNÜ SONSUZLUĞA UĞURLAMANIN 

DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ. 
BAŞTA KIYMETLİ AİLESİ OLMAK ÜZERE 

ÜLKEMİZE, DEĞERLİ VAKIF ÜYELERİMİZE, 
GAMA HOLDİNG VE İŞ DÜNYASINA, 

EĞİTİME GÖNÜL VEREN DOSTLARIMIZA, 
TÜM SEVENLERİNE, SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ. 

ACIMIZ BÜYÜKTÜR.
SİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ.

RUHUNUZ ŞAD OLSUN…

ACI KAYBIMIZ

ALEV 2018 | 36
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Kıymetli büyüğümüz, Vakıf  Başkanımız Erol Üçer 
Beyefendi 4 Mart 2018 tarihinde çok sevdiği okulun-
dan, ailesi ve okul idaresi, öğretmenlerimiz, Okul Aile 
Birliği temsilcileri, Vakıf  Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm sevenlerinin ka-
tıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Okulumuzda yapılan cenaze töreninde Başkanı-
mız Erol Üçer’in naaşı, konferans salonunda son kez 
sevenlerini bir araya topladı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Fatma Sinan 
Aslan ve Tarih dersi öğretmenimiz Aysu Atay önder-
liğinde gerçekleştirilen tören, başkanımızın aziz hatı-
rası önünde saygı duruşunda bulunulması ile başladı. 
Ardından merhum başkanımız Erol Üçer’in hayatını, 
gönül verdiği, sevdalısı olduğu okulunu, Vakıf  ve öğ-
rencilerle ilgili anılarını içeren slâyt gösterimi ile de-
vam etti. Tören; Okul Müdürümüz Bayram Akyüz, 
Vakıf  Yönetim Kurulu Üyemiz Cemal Taluğ ve 11 E 
sınıfı öğrencimiz Aytöre Arıkan‘ın duygulu veda ko-
nuşmaları ile son buldu. Konuşmaların ardından naaş, 
sahneden karanfi ller altında sevenlerinin omuzlarında 

taşınarak cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki 
camiine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Namazın ar-
dından Sayın Erol Üçer’in naaşı Cebeci Asri Mezarlı-
ğında aile kabristanında defnedildi.

Sizden madden ayrıldığımız için tarifsiz 
derecede üzgünüz; ancak gösterdiğiniz er-
demli yolda sizden aldığımız heyecan, azim 
ve kararlılık ile bize bıraktığınız manevi mi-
rasınız olan Vakfımızı sönmeyen bir meşale 
olarak devam ettirmeye maneviyatınız önün-
de söz veriyoruz.

Başta kıymetli ailesi olmak üzere ülkemize, değerli 
Vakıf  üyelerimize, iş dünyasına, tüm sevenlerine sabır 
ve başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.

Sizi asla unutmayacağız.

Ruhunuz şad olsun…

Değerli Büyüğümüz, Vakıf Başkanımız, 
Eğitim Sevdalısı

Merhum EROL ÜÇER için
Okulumuzda Tören Düzenlendi

Vakfımızın Kurucusu Değerli Başkanımız, Sayın Erol Üçer Beyefendi’yi 
1 Mart 2018 günü sonsuzluğa uğurladık. Üzüntümüz tarifsiz… 
Değerli bir şahsiyet, bir vatansever, başarılı bir iş adamı ve bir eğitim sevdalısı, 
ülkemizin yetiştirdiği müstesna kişilik… Tanıyanlar için hiç bitmeyen heyecan, 
enerji ve azim kaynağı…Vefatı herkes için büyük bir kayıp…
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Sayın Başkanım, bu satırları yazmak benim için ina-
nılmaz zor. Sesiniz hâlâ kulağımdayken şimdi bu sa-

tırları yazıyorum. Hâlâ aldığımız güzel haberleri 
size aktarma heyecanı içersindeyim. Ve sizin 

okul haberlerini aldığınızda defalarca yaşadı-
ğınız neşeyi ve mutluluğu anımsıyorum. Ke-
limeler boğazıma düğümleniyor. Sizinle ge-
çen 30 yılımın her anı, sayısız başarılarla ve 
anılarla dolu. Ne kadar anlatmaya çalışsam 
da kelimeler yetersiz kalıyor. 

Vakfımızın kurulduğu ilk günden beri bit-
meyen heyecan, azim ve kararlılığınızı bizlere 

de aşıladınız. Bunun için birlikte çok güzel işler 
başardık. Benim de naçizane bu çalışmalarda kat-

kılarım olduğu için çok mutluyum. Sizin her zaman 
dediğiniz gibi “Herkes tarlaya, toprağa yatırım yaparken 

biz insana yatırım yaptık.” Bu sayede ülkemizin geleceği ve 
teminatı olan gençlerimize, vatanını milletini seven, başarma, 
çalışkan olma ülküsünü aşılayarak onlara iyi bir gelecek ha-
zırlama konusunda zemin hazırladınız. Bu anlamda ülkemiz 
ve okulumuz için yaptıklarınız, vicdanlı yüreklerde her zaman 
hayırla yâd edilecektir. 

Sizinle çalışmak, benim için bir onurdu; bana ve aileme 
kattıklarınız için size her zaman minnettarım. 

Eğitime adanmış bir ömürle Atatürk Lisesi Eğitim Vak-
fı’nda çalışma hayatımın 31 yılını beraber geçirdiğim Sayın 
Başkanım Dr. Erol Üçer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ülkemize ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Sizi çok özleyeceğim…

Mekanınız cennet olsun… 

 Gönül Ertuna
 ALEV Koordinatörü
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Öyle inanıyorum ki hepimiz, hayatımız boyun-
ca birçok insanla tanışıyoruz ve bunlardan bazıları 
dikkatimizi çekiyor ama bazıları gönlümüzde derin 
izler bırakıyor; onları unutamıyoruz. Erol Üçer Bey, 
böylesine unutulmayacak insanlardan birisidir.

Çalışma hayatımın son otuz yılı içinde değişik 
konumlarda kendisiyle birlikte sorumluluklar pay-
laştım. Bu birlikteliğimizde onu yakından tanıma 
şansım oldu ve diğer birçok arkadaşım gibi ben de 
ona “Erol Ağabey” diye hitap ederdim. Bu çalışma 
hayatımız, işimizle ilgili olarak ofi simizde, sosyal 
alanda değişik toplantılarda, yurt dışı seyahatler ile 
bazen de onun evinde birlikte olduğumuz zamanla-
rı kapsıyordu. İnsanlık için çok önemli olan terbiye, 
nezaket, görgü, bilgi ve deneyim gibi üstün nitelikle-
ri kişiliğinde toplayabilmiş bir insandı. 

Bir iş adamı olarak ülkenin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasına çok önem verir, bu konulardaki geliş-
meleri ve olayları yakından izler, ayrıca okumayı da 
çok sever ve okurdu. Okuduğu kitaplardan beğen-
diklerini çok sayıda satın alır ve biz mesai arkadaş-
larına dağıtırdı.

Ülke kalkınmasından söz edildiğinde bunun eği-
timle mümkün olacağını, büyük bir inanç ve ısrarla 
bulunduğu her ortamda dile getirirdi. Sadece dile 
getirmekle kalmamış; o konuda ne gerekiyorsa yap-
mak için çalışmaktan, o konuya zaman ayırmaktan, 
ömrünün son günlerine kadar geri durmamıştı.

Eğitime verdiği önemi, mezun olduğu Ankara 
Atatürk Lisesi’ne gösterdiği ilgi ile çok somut bir 
şekilde kanıtlamıştır. Bu konuda yapılanlara bakıl-
dığında Türkiye Eğitim Tarihi’nde çok büyük bir 
başarı öyküsünün gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Otuz yıl kadar önce onun önderliğinde aynı liseden 
mezun arkadaşlarıyla bir vakıf, “Ankara Atatürk Li-
sesi Eğitim Vakfı”, kısa adıyla ALEV kuruluyor. Bir 
vakfı kurmak kolay diye düşünülebilir, önemli olan 
onu kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde geliştire-
rek yaşatmaktır. İşte ALEV, böyle bir vakıf  olmuş, 
otuz iki yıl boyunca yaşatılmış, halen de sahip ol-
duğu sağlam öz kaynakları ile başarılı çalışmalarına 
devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce lise ve üni-
versite öğrencisine burslar verilmiş, lisedeki eğitimin 
kalitesi, çeşitli laboratuarlar, spor tesisleri, yabancı 
dil öğrenme ortamı, değişik ülkeleri kapsayacak şe-
kilde yurt dışı eğitim ve staj imkânları, diğer sosyal 

faaliyetler ile arttırılmış; lise binasının fi ziki koşulla-
rında çok önemli bakım ve yenilenmeler gerçekleş-
tirilmiştir. Otuz iki yıl boyunca bütün bu çalışmaları 
Erol Bey yakından izlemiş, aksaklıklar olmasın diye 
çok uğraşmış, zaman zaman üzülse bile asla hede-
fi nden vazgeçmemiştir. Ayrıca Vakıf, ALEV ismiyle 
bir dergiyi başarılı olarak yayınlamayı sürdürmüş, 
onun yanında lise ve mezunlarını tanıtıcı kitaplar 
da bastırmıştır. Yapılanları ve elde edilen başarıları 
saymak, bu yazının kapsamına sığmayacaktır. Özet-
le belirtmek gerekirse Türkiye’de orta öğretim ala-
nında, okuluna ve öğrencisine bu derecede destek 
sağlamış, katkı yapmış bir vakıf  çalışması, gerçek bir 
başarı örneği olarak anılmayı hak etmiş; bu önemli 
olay Erol Üçer Bey’in önderliğinde, onun sabırlı ve 
ısrarlı çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Birlikte olduğumuz günlerde ders konularında, 
sportif  faaliyetlerde, uluslararası öğrenci münazara-
larında ve diğer yarışmalarda, Atatürk Lisesi öğren-
cilerinin elde ettikleri başarıları öğrendiğinde büyük 
mutluluk duyardı ve bana “Bak görüyor musun bi-
zim çocuklar neler başarmışlar, ben bunlara destek 
olmaktan büyük haz alıyorum.” diye sevinç duygu-
larını dile getirirdi.

Evet, Türkiye’de bir iş adamı düşünün, hem çok 
zorluklarla dolu olan kendi işini yapacak hem de za-
man ve kaynak ayırarak mezun olduğu liseye, onun 
öğrencilerine destek sağlayacak! Böyle bir örneği 
bulmak kolay değildir. Bu ender örneği, bir mede-
ni insan olarak Erol Üçer Bey, Türkiye toplumuna 
sunarak yaşamış; Ankara Atatürk Lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerinin gönüllerinde derin izler bırakarak 
aramızdan ayrılmıştır.

Onu tanımış, onunla birlikte çalışmış olmaktan 
gurur duyuyorum.

Nur içinde yatsın.

26/06/2018

Bir Medeni İnsan Örneği:
Erol ÜÇER

Süreyya Yücel Özden
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Evrenin en değerli varlığı insandır. Bütün âle-
min üzerine inşa edildiği cevher insanda saklıdır. 

Şeyh Galip bu hakikati:

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen
Merdum-i dide-i ekvan olan âdemsin sen

beytiyle ölümsüzleştirmiştir.

 Bir milletin gözbebeği gençliğidir. Erol Üçer 
Bey, bu hakikati daha hayatının ilk evrelerinde 
idrak etmiş  ve bütün kâinatın özü olan insana ve 
onun en değerli çağı olan gençliğe faydalı olmayı 
gaye edinmiş, bunu en iyi şekilde yerine getirmiş 
bir kahramandır.

Kahramanımızdır çünkü içinde doğup büyü-
düğü milletine en üst seviyede faydalı olmuş, bü-
tün gayret ve çabasını  Atatürk Lisesi gençliğinin 
daha iyi şartlarda eğitim almalarına fırsat verme-
ye, bunun için hâl ve çareler aramaya yönelmiş 
kahramanımızdır.

Erol Üçer Bey, mütevazı  mizacıyla her insana 
örnek olacak bir kıymettir. Okulumuzu ziyaretle-
rinde, öğrencilerimizle sohbet etmekten sonsuz 
keyif  alır, gençlerin içinde bulunmaktan büyük 
haz duyar, âdeta hayatını adadığı öğrencilerimiz 
içerisinde bütün benliğini eritirdi. O, milletimizin 
evlatlarına misal olacak yüksek karakterli, çalış-
kan kimliğiyle Atatürk Lisesi’nin unutulmaz kah-
ramanıdır

Milletlerin kaderine tesir eden ve tarihlerin-
de önemli ivmelere müsebbip olan kimseler var-
dır.  Tuttukları köşe başları ve varlıkları ile millet-
lerin tarihinin seyrini değiştirirler. Erol Üçer Bey 
de ülkemizin yüreği Atatürk Lisesi’nde yürüttüğü 
hasbi çalışmalarıyla, dokunduğu binlerce çalışkan 
başarılı öğrenciyle, imkânlardan yoksun öğrenci-
lerin yitip gitmelerine mani olacak gayretleriyle 
bu kıymette bir değerimizdir. Atatürk Lisesi gül 

bahçemizin en müstesna gülü, güliranasıdır. Tüm 
insanların örnek alması icap eden düşünceleriyle 
Taş Mektep’in sinesinde ölümsüz bir yer edinmiş-
tir. Gelen her nesil onu hayırla yad edecek, hatı-
ratını yüreğinde yaşatacaktır.

 Her yeni eskidi. Zaman da bir mahlûktu o 
da eskidi. Bir hakikat, bugün yüreğimize yumruk 
gibi oturmuştur. Varlığıyla güç bulduğumuz, ken-
disinin yapıp ettiğimiz tüm faaliyetlerde desteğini 
duyduğumuz Erol Üçer Bey’e bugün öğrencisi ve 
hamisi olduğu bu güzel mekânda veda ediyoruz.

 Ölürse ten ölür canlar ölesi değil.

Biz onun bütün hatıratını yaşatacak, ideal 
edindiği yoldaki azimli yolculuğumuzu sürdüre-
ceğiz. Çok çalışmamızı, milletimize faydalı olacak 
işler yapmamızı salık verirdi, isterdi. Bunun için 
tüm gayretimizi ortaya koyacağız.  Dalgalandır-
dığı Atatürk Lisesi Eğitim Sancağı’nı en üst mer-
tebelere taşıyacağız.

Atatürk Lisesi ailesi olarak biz kendisine müte-
şekkiriz, fedakârlıklarının bilincindeyiz.

Ruhu şad olsun.

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün 
Vakıf  Başkanımız Sayın Erol Üçer Beyefendi için 
cenaze töreninde yaptığı veda konuşması

Bayram Akyüz
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Onunla ilk kez karşılaştığımda henüz 
dokuzuncu sınıf  öğrencisiydim. Be-
nim gibi birçok öğrencinin, ALEV 
tarafından verilen bursla İngiltere’ye 
gitmesini sağlayan ve bizlere yepye-
ni bir ufuk sunan en önemli şahsiyet 
karşımda duruyordu. Değiştirdiği 
dünyamı ve kazandığım bütün güzel 
deneyimleri bir anda anlatmak istedi-
ğimi ama heyecandan kelimeleri seçeme-
diğimi ve hâlâ sesimin titrediğini unutamam. 
Karşımda, gözleri gülerek beni dinledi. Omzuma 
dokundu “Aferin sana.” dedi. Kim bilir benden 
önce kaç öğrenci bu anı yaşadı. 

 ALEV’in akademik, kültürel, sosyal ve spor-
tif  alanlarda başarı gösteren öğrencilere verdiği 
yemekte, onunla bir kez daha bir arada bulunma 
onurunu yaşadım. Hastaydı. Çok yorgun görünü-
yordu ama yine de bizim için oradaydı. Şans o 
ki masada tam karşısında oturuyordum. İlk ko-
nuşmayı o yaptı ve “Bizim başlattığımız gelenek 
ileride sizlere emanet. Daha da iyisini yapacağı-
nıza inanıyorum.” dedi. Evet o, ülkemizde çok az 
okula nasip olan köklü bir okul kültürü değerini 
biz genç Atatürk Liselilere emanet ediyordu.Bu 
okulda onun gibi birçok değer, çok iyi işler yaptı. 
Onların ayak sesleri de bu koridorlarda duyuldu, 
sınıfl arda sesleri yankılandı, belki bu kürsüde on-
lar da konuşma yaptı. Belki bu binanın bir kö-
şesinde aynı umutları paylaştık veya aynı hayal 
kırıklıklarını yaşadık. Ona o gün lisedeyken nasıl 
bir öğrenci olduğunu sormuştum. Çok çalıştığını 
ve yüksek notlar aldığını söylemişti. Bize “Yapa-
mayacağım demek yok. Her zaman yapacağım 
diye bir işe başlayın.” dedi. Bu okulun duvarları 
arasında birçok ayak sesi duyuldu fakat iz bıra-
kanlar işte onun gibi hayatta hiçbir zaman pes 
etmeyenler oldu. 

Yetişkinler, biz gençlere her zaman ça-
lışmamızı öğütler. Fakat onun çalışmak-
tan kastı sadece teorik, sınavlar için 
gerekli saf  bilgiye sahip olmak değil-
di. Akademik başarımızı sosyal akti-
vite ile desteklememize ve her ikisini 
de dengede tutmamıza çok önem ve-

rirdi. Gözlerinin içi gülerek bizimle ko-
nuşurdu ve bize çok güvendiğini ve çok 

çalışmamız gerektiğini söylerdi. Kızların 
eğitimi ve hayatta öne çıkması üzerinde özellikle 
durur, onları her yönden desteklerdi. Bizler için 
Erol Üçer büyük bir hayırsever, aydın ve vizyo-
ner bir iş adamı, okulumuza her zaman güç veren 
ve destekleyen bir liderdi. Ama daha da önemlisi 
herkes tarafından çok sevilen, bir o kadar da say-
gı duyulan; kalbi, vicdanı büyük, alçakgönüllü bir 
insandı. 

Benim yaşımdayken bir kız çocuğunun, ar-
kasından bunları söyleyeceğini hayal etmiş miy-
di veya büyük insan olmak için hayal etmek mi 
gerekir bilmiyorum. O, eğitim dünyamızın yıldız 
şahsiyeti, hep buralardaydı ve arkasında derin bir 
iz; kendisine minnettar, onu örnek alan gençler 
bıraktı. Hayatı “mücadeleler manzumesi” olarak 
tanımlayan Erol Üçer Başkanımıza, başlattığı yo-
lun devamını getireceğimize, ülkemizi daha güzel 
yarınlara taşımak için her türlü mücadeleyi gös-
tereceğimize şahsım ve arkadaşlarım adına söz 
veriyorum. 

Sevgili Başkanım, siz her zaman bize güvendi-
niz. Biz de Atatürk Liseli gençler olarak güveni-
nize layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. 
Müsterih olunuz. Huzur ve nur içinde yatınız. 

Aytöre Arıkan 
11 E

Merhum Vakıf  Başkanımız Erol Üçer’in okulumuzda 
yapılan cenaze töreninde duygularını ifade eden 11 E Sınıfı 
öğrencimiz Aytöre Arıkan’ın tören konuşması
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Vakfımızın Başkanı, değerli büyüğümüz 
Erol Üçer’i 

1 Mart 2018 tarihinde kaybettik.
Acımız büyük…

2018 tarihli dergimizi kederler içinde çıkarıyoruz.
Yola devam etmemizi istediğini biliyoruz ve devam edeceğiz.

2011 yılında 29. sayımızda 
kendisiyle yaptığımız bir sohbeti yayımlamıştık.

Bu sohbette söylediklerini bir kere daha yayımlayarak 
Vakıf, okul ve öğrencilerle ilgili anı ve düşüncelerini 

tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Metin Özdemir
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Taş Mektep, Cumhuriyet Ankara’sında 
Eğitimde Çağdaşlaşmanın Öncüsüdür

Metin ÖZDEMİR: Bildiğiniz gibi okulu-
muz, adı o zamanlar halk arasında Taş Mek-
tep olan Ankara İdadisi 1886’da kurulmuş ve 
çeşitli aşamalardan geçerek günümüze An-
kara Atatürk Lisesi olarak gelmiştir. Okulu-
muzu nasıl anlıyor ve yorumluyorsunuz? Bu 
safahatı ağzınızdan dinlemek ilginç olacak.

Erol ÜÇER: Tabiî efendim bu bahsettiğiniz ta-
rih birtakım ayrıntılarla beraber gidiyor. Benim bu 
ayrıntıları hafızamda tutmam mümkün değil.

Başlangıçta Osmanlı döneminde, (eğitimin eksik 
tarafl arını görerek) o zamanki padişah, vezirler, sad-
razamlar, kısaca devrin yetkilileri, Osmanlı toprak-
ları içerisinde, Batılıların yapmakta olduğu birtakım 
kolejlere, okullara mümasil Batı standartlarında, Batı 
usullerinde eğitim yapan devlet okulları yapılmasına 
karar vermişler. Ne kadar iyi olmuş bu icraat.

O zaman Ankara’da Taş Mektep olarak isim-
lendirilen okulumuz, bugünlere kadar gelmiş. Baş-
langıçtan itibaren en akılcı şekilde yönetilmiş; önce 
idadi olmuş, sonra sultani olmuş, ondan sonra da 
cumhuriyetle beraber Ankara Erkek Lisesi olmuş 
ve nihayet bugünkü yeni binasında Ankara Atatürk 
Lisesi olarak 1940’tan beri Atatürk’ün de adını ala-
rak başarıyla devam etmektedir. 125 yıl dile kolay; 
iki, belki üç insan ömrünün sığdığı bir dönem. Bu 
bir eğitim meselesi. Ülkemizde bir imalat işi olabilir, 
bir ziraat faaliyeti olabilir, bir kültür hareketi ola-
bilir. Bunların hepsi takdir edilecek faaliyetler ama 
eğitim, bunların hepsinin başında gelir. Güzel bir 
olay. Bunlar, insanı geliştiren medeniyete yaklaştıran 
hareketler dizisi. 25 yıl önce kurduğumuz Vakfın, 
gayretle ve heyecanla içinde olmakla sevinci ve keyfi  
tattık. Keyif  diyorum ama içerisinde çok uğraşı var... 
Meyvelerini aldığımız, güzel neticelere ulaştığımız 
zaman çok mutlu oluyoruz. 

Bugünkü okul binamız 1940’ta açıldığına göre 
1930’lu yılların sonuna doğru değerli Alman mimar 
Bruno Taut (Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesini de 
yapan mimar) ve birlikte çalıştığı Türk Mimar Asım 
Kömürcüoğlu ile birlikte okulun projelerini yapmış-
lar. Güzel bir iş yapmışlar, modern bir okul. Bugün 
de okula gittiğinizde, eskiliğine rağmen çok sağlam 
ve çok güzel olduğunu görebilirsiniz. Bruno Taut, 
Ankara’da Cebeci Ortaokulu, Ticaret Lisesi ve 
Trabzon’da Lise binasının da projelerini yapmıştır.

M. ÖZDEMİR: Güzel bir giriş yaptınız, 
Okulumuzun başlangıcından bugünlere uza-
nan tarihi hakkında bir izlenim verdiniz. Bu 
okulun Türkiye’ye ne gibi yarar ve katkıları 
olmuştur? Bu konudaki yorumlarınızı al-
mak isteriz.

E. ÜÇER: Efendim, güzel olaylar dizisi var. 
Mustafa Kemal 1919’da Anadolu’ya geçtiği zaman, 
biliyorsunuz 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmış ve daha 
sonra Amasya, Erzurum, Sivas Kongrelerini yap-
mış. Aynı yılın 27 Aralık’ında Ankara’ya geliyor, 
belli ki Ankara’yı başkent yapmayı da planlamış, 
buraya yerleşmeye karar veriyor. Geldikten üç gün 
sonra 30 Aralık 1919’da Taş Mektep’in öğretmen ve 
öğrencilerini ziyaret ediyor. Bu ziyaret, Atatürk’ün 
kafasındaki muazzam fi kirlerden bir tanesi. Verdiği 
öneme dikkatinizi çekmek isterim, orada öğretmen 
ve öğrencilere yapacağı işleri anlatıyor. Tabiatiyle 
o günkü düşünceler içerisinde, büyük bir yokluk ve 
sıkıntı ortamında, Osmanlının o günkü hâlini anlat-
ması, fi kir vermesi, muazzam bir heyecan, gayret 
ve ümitler aşılaması çok önemlidir. Öğrenciler ve 
öğretmenlerle sohbet ettikten sonra söylediklerinin 
sonunu şöyle bağlıyor.

“Milli sınırlarımız içinde tam bağımsız olarak yaşaya-
cağız. Buna emin olarak içiniz rahat çalışınız. Vatan sizden 
görev beklediği zaman, koşarak geleceğinize eminim.”

Atatürk’ün büyüklüğünü, heyecanını, gayretle-
rini gösteren hareketler... Bildiğiniz gibi daha sonra 
zafere giden bir dizi olay yaşanıyor.

Sıra başkenti teçhiz etmeye geliyor. Ankara bir 
vilayet ama bir kasaba görünümünde. Eğitim çok 
az, kültür faaliyetleri çok sınırlı. Ama Atatürk, İstan-
bul’a gitmeyi düşünmediği için Ankara’yı payitaht, 
bir başkent yapmak için bazı uygulamaları başlat-
mak gerekiyor. Bunlar için de eğitim başta geliyor. 
Eğitimi geliştirmek için okulumuzu teçhiz etmek 
üzere talimatlar veriyor. Bakanlık bu okulu en iyi öğ-
retmenlerle, en iyi şartlarla donatmak için kararlar 
alıyor. Bu kararlar neticesinde, zamanla okulumuz 
çok önde bir yere geliyor. Şu anda isimlerini hatır-
layamadığım birçok yönetici, öğretmen ve bilinen 
isimlerle, okulumuz en parlak dönemini yaşamaya 
başlıyor. Böylece Atatürk Lisesi fevkalade başarılı 
ve değerli bir lise olarak öğrencilerine çok imkân-
lar sağlıyor. O tarihlerden itibaren Lisemizden tüm 
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Türkiye’nin tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, poli-
tikacılar, iş ve idare adamları yetişiyor.

Benim şahsen yaşadığım 1940’lı yıllardır. Atatürk 
1933’te okulu ziyaret ediyor, imtihanlara giriyor, öğ-
rencilere notlar veriyor. Bunların belgeleri de var. 

1940 yılında yeni binasının açıldığı sene, ortao-
kul 1. sınıftan itibaren başladım. Pırıl pırıl bir okul, 
bir hafta, on gün kadar da geç açıldı. Okulun bi-
raz eksikleri varmış, tamamlandı ve eğitim başladı. 
Türkiye’nin o günkü imkânlarına göre en güzel oku-
lu. Hocalarımız çok iyi, sınıfl ar güzel, arkadaşlıklar 
güzel. Konferans salonu, laboratuvarlar, her taraf  
mükemmel. 1946 yılında da mezun olduk. Anılarla 
dolu hafızamız hâlâ canlılığını muhafaza ediyor.

M. ÖZDEMİR: Başarılarla dolu bu okul-
dan çok insan yetişmiş. Bugün de okulumuz 
başarılarını sürdürüyor. Üniversiteye giriş 
imtihanlarında da görüyoruz ki kazanma 
oranı çok yüksek.

Bu okuldan mezun olduktan sonra hepi-
miz farklı yüksek okullarda okuduk. Ama 
bu okula aidiyetimiz önde geliyor. Pek çok 
arkadaşımda da bu bağlılığı görüyorum. Siz 
bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

E. ÜÇER: Tabiî bunun tek cevabı olduğunu 
zannetmiyorum. Yani, çeşitli düşünce ve etkinlikler 
bir araya gelmiştir. Hepimiz böyle bir heyecanı geliş-
tirdik. Önce okuduğumuz dönemlerin heyecanı, ar-
kadaşlığı, Ankara’nın bizlere ve ailelerimize verdiği 
sevgi, saygı, vatan sevgisi, çok yoğun şekilde bizlere 
hissettiriyordu kendisini. Cumhuriyetin ve Türki-
ye’nin bir parçası olmak. Bu güzel duyguları özellik-
le ailelerimiz bizlere aşıladı. Öğretmenlerimizin ve 
okul yönetiminin çok büyük katkıları oldu. Her şey 
Türk olmakta odaklandı. Tabiî Atatürk ve arkadaş-
larının düşünce ve icraatları, üzerimizde yoğun bir 
şekilde etkili oldu. Bu asla zorlama bir şey değildi. Bu 
ülkeyi kurtarmanın, cumhuriyete kavuşturmanın, 
vatanı düşmanlardan kurtarmanın neticesi olarak 
müthiş güzel bir iklim, bir atmosfer oluştu. Bayram-
larda bando sesi duyduğumuz zaman hepimizin tüy-
leri diken diken olurdu, bando takımının peşinden 
koşardık. Büyük bir heyecan, büyü k bir duyguydu. 
Bizi cumhuriyete, ülkeye ve o arada okula bağladı. 
Dolayısıyla bu duygular içerisinde arkadaşlıklar da 
farklı oluyor. Ancak diğer taraftan bugünün imkân-
ları da yoktu, çok sade bir yaşam tarzı vardı; o gün-
lerin yaşamları, insanları birbirinden koparmıyordu. 
Kimse komşusuyla, akrabasıyla, arkadaşlarıyla ayrı 
düşmezdi; karşı görüş yoktu. Açıkçası bu güzel bir 
duyguydu. Türkiye’nin kurtuluşu, cumhuriyetin ku-

ruluşu, ülke için yapılan çabalar, sevgiyle, saygıyla 
karşılandı.

Bunun yarattığı bir iklim var. Biz yaratılan bu ik-
limi fark etmeden almışız. Sonraki yıllarda bu iklim, 
bu ruh, bizi tekrar bir araya getirdi. Eski arkadaşlar, 
çeşitli yerlerde ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde 
hatta Amerika’da çalışan arkadaşlarımızla zaman 
zaman bir araya gelerek yemek yer, sohbet eder, eski 
anıları tazelerdik. Kısacası güzel beraberliği devam 
ettirdik. Bu beraberlikler bizi, okulumuzu düşünme-
ye sevk ederdi ve okul için ne yapabiliriz diye düşün-
meye başladık. “Arkadaşlar, kardeşler okulumuz için 
bir şeyler yapsak.” demeye başladık.

Batı ülkelerinde ve bizim toplumumuzda vakıf  
kültürü var. Osmanlı ve Selçuk dönemlerinde de va-
kıfl ar var, güçlü vakıfl ar var. Ancak giderek devamlı-
lığını kaybetmiş.

Vakıf  kurma fi kri o gün için romantik gelse de 
kuvveden fi ile çıkarma zamanı gelmişti sanki ve 
Vakfımızı kurduk. O günkü arkadaşlarımız arasın-
da, rahmetli olan Rahmi’ciğimizin çok dahli vardır. 
Rahmi (Mağat) çok teşkilatçı, ülkesine bağlı, sevgi, 
saygı dolu bir arkadaşımızdı. Rahmi, hukukçu ol-
duğu için işlemleri biliyor ve Ankara’da oturuyordu. 
Sonunda bu iş oldu. Çekirdek kadromuza, bu fi k-
rimizi kabul eden diğer arkadaşlarımızı da kurucu 
üye olarak dahil ettik ve 92 üye ile formaliteleri ta-
mamladık. Şunu itiraf  edeyim, Vakfı kurana kadar 
okula hiç gitmemiştik, okulun hâlini görmemiştik. 
Görseydik belki bu cesareti bulamazdık! Ama iyi ki 
görmemişiz, iyi ki bu kararı vermişiz.

Artık geri dönüş yoktu, 92 arkadaş yola devam 
ettik. Hiç birbirimizden kopmadan. Ancak ve ma-
alesef  ölümler dolayısiyle bazı kopmalar yaşadık. 
Şunu ifade edeyim ki çok güzel şeyler yaptık. Tür-
kiye’de devlet liseleri arasında az da olsa bizim gibi 
vakıf  kuran ve devam ettiren liseler var, kendilerine 
göre faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bunların içeri-
sinde en iyilerden, en başarılılardan biri olduğumu-
za inanıyoruz.

Vakıf  kurulduğunda büyük bir kaynağı yoktu. 
Kurucu üyelerin yaptıkları bağışlar ve sağladıkla-
rı kaynaklarla oluştu. Genelde vakıfl ar bir büyük 
bağışla başlar ve gelişir. Bizim vakfımızın böyle bir 
imkânı olmadı. Sadece vakıf  kurucularının, bu işe 
gönül verenlerin duyduğu sevgi, saygı ve heyecanla 
gelişti.

M. ÖZDEMİR: Vakfın geleceğine dair ta-
sarılarınızı ve ümitlerinizi anlatır mısınız?

E. ÜÇER: Bu önemli bir soru, bu sorunun tam 
cevabını veremiyoruz. 25 yıl hayli uzun bir dönem. 
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Bu işe teşebbüs edenlerin o zamanki yaşları olgunluk 
yaşlarıydı. 40, 50, o civarlardaydı. 25 yıl sonra yaş-
lar epeyce ilerledi. Bu arada kayıplarımız çok oldu. 
Verimli, çok katkı yapan sevdiğimiz arkadaşlarımızı 
kaybettik. Ama şurası gerçek ki onların hatıraları, 
çabaları ve hedefi miz, bizi akılcı yollardan ilanihaye 
devam ettirmek mecburiyeti ile karşı karşıya bırakı-
yor. Biz “Eh artık ne yapalım, olduğu kadar.” demek 
durumunda değiliz. Biz bunu akılcı yollardan devam 
ettirmek mecburiyetindeyiz.

Bu sorumluluk, 25 sene önce verdiğimiz sözler, 
bizi devam etmeye mecbur ediyor. Nasıl yapacağız 
derseniz Vakfı kuranlar belli yaşlara geldikten sonra, 
devamında aktif  rol oynamaları pek kolay olmuyor. 
Ayrıca Vakfın dışında olan kimselerden de aynı fe-
dakârlığı ve heyecanı beklemek mümkün değil, olan 
olabilir ama çoğu zaman insanlar bir emeklilik çağı 
veya sağlık sorunu ya da başka nedenlerle kendi dün-
yalarında hayatlarını devam ettirmeye çalışabilirler. 
Bu doğaldır ve haklıdırlar. Bizim yegâne düşünce-
miz, yeni kuşakları bu işin içerisine çekebilmek. Ta-
biî bu kolay bir şey değil. Neden kolay değil, yeni 
kuşaklar hayat mücadelesine girmişler veya girmek 
üzereler. Şimdi, onların bu mücadelelerini belli ölçü-
de aşmaları lazım ki hem maddeten hem de hizmet 
olarak Vakfın yanında olsunlar.

Yaşadığımız olaylar bize gösteriyor ki bizim vakıf  
olarak desteklediğimiz özellikle burs verdiğimiz, kat-
kıda bulunduğumuz öğrencilerimizden geri dönüşler 
başlamıştır. Başka bir deyişle yaptığımız hizmetlerin 
meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Şu anda 
(on beş civarında) burs verdiğimiz öğrencimiz, gen-
cimiz, Vakfımıza burs vermeye başladılar. Küçük bir 
olay gibi görünse de bu, gelecek için bize ümit veri-
yor... Şimdi diyoruz ki bir taraftan yine imkân, arayış 
ve kaynaklarımızı devam ettirelim. Diğer taraftan da 
karşılıksız verdiğimiz burslar, gerek lisede gerek üni-
versitede, hatta bazı üniversite sonrasında verdikle-
rimiz, zaman içerisinde geri dönecektir muhakkak. 
Fireler olacak, ilgi göstermeyenler olacak, onları da 
sevgiyle, saygıyla karşılarız. Ama şimdi geri dönüşler 
başlamıştır. Bizim için ümit veren bir durum. Kaldı 
ki bu geri dönüşleri sadece kaynak olarak değil, yö-
netimi ileride teslim edebileceğimiz kimseler olarak 
da düşünüyoruz.

Bize ümit veren, gelecekte devam edeceğine 
inandığımız birtakım girişimlerdir. Biz Atatürk’ün 
yaptıklarının hiçbirini yapamayız. Ama Atatürk’ün 
yaptıklarına şöyle bir baktığımız zaman, onun döne-
mi bizden çok çok daha zor, sıkıntılı ve imkânsızlık-
larla dolu bir dönem. Biz öyle bir dönemde değiliz, 
dolayısıyla Vakıf  olarak biz üstesinden geliriz. Şu 

anda imkânlar eski günlerdeki kadar iyi görünmü-
yor ama kaynaklarımız var ve o kaynaklarımızı ge-
liştirebiliriz, ayrıca yeni katılanlar olabilir. Yani her 
türlü yolu deneyeceğiz. Şu anda 250 burslu öğren-
cimiz var, bu az bir sayı değil. Çok yüksek de bir 
rakam değil ama bir gencin gelişmesi, okuyabilmesi 
için ciddi bir kaynağa ihtiyaç oluyor. Çalışmalarımı-
zı aralıksız sürdüreceğiz, bu çocuklarımızdan ileride 
mutlaka geri dönüşler olacak ve Vakfımız büyüyerek 
devam edecektir.

Sohbetimizin bu bölümünde, sizin başlangıçtaki, 
Vakfımızın geleceği ile ilgili sorunuza tekrar dönmek 
istiyorum. Bu konuda bazı noktalara yukarıdaki söz-
lerimle değindim. Ancak bu konudaki duygularım, 
Vakfımızın geleceğiyle ilgili olarak beni, biraz daha 
uzun vadeye bakmaya zorluyor. Böyle düşündüğüm-
de şimdiki Vakıf  yöneticilerinin, halen yapmakta 
olduğu görev sürelerinin bitmesi halinde, “Yerlerini 
kimler alacak, Vakfımızı kimler yaşatacak ve daha 
sonraki kuşaklara kimler taşıyacak, ilave mali kay-
naklar nasıl sağlanacak?” şeklindeki sorulara cevap 
bulmamız gerektiğini görüyorum. Vakıfl arın, sahip 
oldukları fi nansal kaynakların ölçüsünde güçlü ola-
bildiklerini biliyoruz. Yapılacak faaliyetler ancak o 
kaynaklar ölçüsünde gerçekleştirilebilir. Okulumuz, 
verdiği eğitimle, yaşam mücadelesinde başarılı ola-
bilmemiz için bize çok katkı sağladı. Vakıf  olarak bu 
duygularla okulumuzun değerini bilmek, onu daha 
da geliştirmek, öğrencilerimize daha iyi koşullar sağ-
lamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bunun 
devam edebilmesi, günümüzün söylemiyle, sürdürü-
lebilir olması, Atatürk Liselilerin Vakıf  ile ilgilenme-
leri, burada bazı görevleri üstlenmeye başlamaları ve 
Vakfımıza güvenilir fi nans kaynakları bulmalarıyla 
mümkün olacaktır. Bununla şunu söylemek istiyo-
rum: Bundan böyle her Atatürk Liseli, Vakfımıza 
kendi imkânları ölçüsünde parasal destek yapmaya 
başlamalıdır. Bu önemli konulara çözüm bulunması 
gerekiyor. Artık bizler görevlerimizi yeni yöneticilere 
uygun bir yöntem ve zamanlama ile devretmeliyiz. 
Bu hususların Vakfımızın geleceği açısından büyük 
önem taşıdığını özellikle belirtmek, vurgulamak is-
tiyorum.

M. ÖZDEMİR: Sohbetin sonuna doğru ge-
lirken, sizde iz bırakan hocaları sormak is-
tiyorum. Okul; yapısı, öğrenci ve öğretmen-
leriyle bir bütündür biliyorsunuz. Bunlar 
birlikte okulun kişiliğini oluştururlar.

Öyle hocalarımız vardı ki söyledikleri 
hâlâ kulaklarımdadır ve onları saygıyla, sev-
giyle, rahmetle hatırlarım. Mesela Türkân 
Baştuğ hocamız, Türkiye’nin ilk kadın mil-
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letvekillerinden biriydi, sadece yurt bilgisi 
değil, dürüstlük, saygı, nezaket gibi terbi-
yevi dersler de aldığımızı hatırlarım. Sonra 
Hayrünnisa Köni hocamızın felsefe dersleri 
bizi büyütmüş, olgunlaştırmıştır. Kendi kul-
landığı bir otomobile sahip olmuştu...

E. ÜÇER: Evet, benim de hocam olmuştur.

M. ÖZDEMİR: Çok değerli edebiyat ho-
calarım oldu: Cahit Okurer, Hicran Aktürk, 
Enise Kantemir gibi. Edebiyat günleri, gece-
leri ve tiyatro yapardık.

E. ÜÇER: Fevziye Hanım da hocanız olmuştur 
herhalde.

M. ÖZDEMİR: Hayır, Fevziye Abdullah 
hiç hocam olmadı ama karşısında şiir oku-
muşumdur. Değerli bir hoca olduğunu bili-
yorum.

İnsan yetişirken muhakkak ki aileden çok 
şey öğrenir ama bizim entellektüel ailemiz 
okulumuzdu. Kişiliğimiz oluşurken okulun 
yarattığı etkiler, herhâlde okula olan bağlı-
lığımızı hazırlamıştır diye düşünüyorum. 
Bağlılığın temel taşları; yurda hizmet, in-
sana hizmet, iyi yurttaş olmak, dünyaya iyi 
insan olmak gibi değerlerdi. Bağlılığı bu or-
tak değerler yaratıyor. Arkadaşlıklar, hoş ve 
eğlenceli anıların da yeri var tabiî.

Türkiye’de bir tane değiliz muhakkak, 
bize benzer okullar vardır. Başta İstanbul ol-
mak üzere... Ama biz Anadolu’nun tam or-
tasında müstesna bir okuluz. Aklınıza gelen 
hoş anılarınızı da anlatır mısınız?

E. ÜÇER: Tabiî, hafızam o kadar kuvvetli değil 
ama aklımda kalanları anlatayım. 

Ortaokuldaydık galiba, çok sevdiğimiz bir biyo-
loji hocamız vardı. Bir Nisan’da, çocuklar çiçek ge-
tirmişler, hocamıza verdiler. İçine biber koymuşlar, 
tabiî, kötü bir şaka...

Hanım hocamız büyük bir keyifl e çiçeği aldı. 
Herhalde aklından, “Çocuklar bana ne güzel bir 
hediye veriyor.” diye düşündü. Bir kokladı, yüzünü 
buruşturdu. Muhakkak çok üzüldü. Biz de üzüldük. 
Muziplikti güya ama gereksizdi. Yine bir gün resim 
dersinde Eşref  Bey, meşhur ressam Eşref  Üren, re-
sim hocamızdı. O dönemde Fransa’dan gelmişti. 
Bize empresyonizm, realizm, sürrealizmi anlatıyor 
uzun uzun, biz de dinliyoruz. Çocuklardan biri de 
kaleme toplu iğne batırmış, sıranın kenarına vuru-
yor, su damlamasına benzer sesler çıkarıyor. Hoca 
güzel güzel anlatırken sesi duydu, üzüldü, sıkıldı... 

“Kim yapıyor bunu?” dedi. Kimseden ses çıkmıyor. 
Sonunda, “Açın avuçlarınızı!” dedi ve hepimiz avuç-
larımıza birer cetvel yedik.

Bir de müzik dersinde, bir hocamız vardı, her-
halde rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. 
Derste bize solfej yaptırıyor; işte do, re, mi, fa, sol... 
Birinci karne için bunları söyledik. Sonra ölçüler 
başladı. Ben beceremedim. Birinci karneye 10 ver-
mişti, ölçüleri falan beceremeyince bir tokat yedim 
hocadan, bir de 2 verdi. Müzikten önce 10, sonra 2, 
bir de tokat yedik. Ondan beri müziğin derinliğine 
pek giremedim.

M. ÖZDEMİR: İyi ki yakın durmadı-
nız(!), İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Mü-
zik İleri Araştırmalar Merkezi’nin kurulma-
sını sağladınız...

E. ÜÇER: Unutmadığım bir şey var; ben lise 
2’ye kadar matematik çalışırdım, sınıfı geçerdim 
ama derse sempatim yoktu. Daha ziyade tarih, fel-
sefe gibi derslere ilgim vardı. Aklımda da ileride Dı-
şişlerine girme düşüncesi vardı. Çünkü akrabaları-
mızdan biri, Dışişleri mensubuydu, durumu iyiydi. 
Benim babam askerdi, subaydı. Limitli bir hayatın 
içerisindeydik. Akrabamızın durumunu bildiğim 
için artık başka bir meslek düşünmüyordum ve he-
defi m Siyasal Bilgiler Fakültesi idi. Derken bize Nuri 
Kutulmuş isimli bir matematik hocası geldi.

Yumuşacık bir insan, korkutmuyor, belki lise 2 
matematiği de daha kolay anlaşılır bir dersti. Prob-
lemleri çözebiliyorsunuz, benim hoşuma gitmeye 
başladı, derken ben bu dersi yapmaya başladım. 
Başarınca da tabiî dersi sevdim. Nuri Kutulmuş Ho-
ca’nın İTÜ’de öğrencisi oldum, nurlar içinde yatsın. 
Son sınıfta edebiyat kolu yerine fen koluna girdim. 
Sonra da mühendis oldum. Bir öğretmen, insanın 
hayatını bazen değiştirebiliyor. Ben böyle edebiyat 
falan derken fen kolundan mezun olarak mühendis 
oldum.

Bir anım daha var, o da şöyle: Bizim zamanımız-
da olgunluk imtihanı vardı. Üniversiteye gidebilmek 
için önce olgunluk imtihanından geçmek gerekiyor-
du. Aksi takdirde üniversiteye gidemiyorsunuz, sa-
dece lise mezunu oluyorsunuz. Olgunluk imtihanla-
rı Türkiye çapında genel olarak yapılırdı. Dört, beş 
kadar dersten olgunluk imtihanı yapılırdı. Bu imti-
hanlardan biri, hem fen kolunda hem edebiyat ko-
lunda kompozisyondu. Ben fen kolundan olgunluk 
imtihanına girdim. Sorulan soru şu: “Hangi mesleği 
seçtiniz, niçin seçtiniz?” Benim de kompozisyonum 
zayıf, yani öyle uzun uzun yazamıyorum. Mühendis 
olmaya niyetlendik ama mühendisliğin de ne oldu-
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ğunu bilmiyorum. Sadece fen kolundan başarılı olan 
İTÜ’ye girer gibi bir düşünce var. Şimdi ne yaza-
yım ben oraya, bilemiyorum, çare olarak dedim ki 
doktor olacağım. Çünkü netice itibariyle doktorluğu 
biliyoruz. Küçük yaştan itibaren, ya doktora gittiniz 
ya doktor geldi... Yani doktorluk hakkında az da olsa 
bir fi krimiz var. Neticede doktorluk hakkında an-
cak sekiz satır yazabildim. 10 üzerinden 8 verdiler, 
onunla geçtim. 

Buna bir ilave yapayım. Anılarımın arasında bir 
de hocalardan Nurullah Ataç var. Edebiyat dersine 
gelirdi, müfredatla pek ilgisi yoktu, bize sürekli ede-
biyattan, Fransız edebiyatından bahsederdi. Divan 
edebiyatından şiirler okurdu. Biz onları dinlerdik, 
2. dönemde gelmişti galiba, dedi ki: “Şimdi idare 
benden soruyor, iftihar listesine kim girecek? Notla-
ra baktım, sınıfta öyle girecek kimse pek yok. Ge-
çen dönem kim girmişti?” diye sordu. “Ben girdim.” 
dedim. Baktı bana, “Seni pek tutmadım ama hadi 
kuralı bozmayım da seni önereyim.” dedi.

M. ÖZDEMİR: Siz biraz tevazu ile söylü-
yorsunuz ama bir vesileyle öğrendiğim not 
ortalamanızı ben söyleyim. Lise bitirmede 
13 dersinizin not ortalaması 9’du.

Sohbeti bitirirken izninizle ben de bir anı-
mı anlatmak istiyorum. Sohbet sırasında 
okula olan bağlılığımızdan söz ettik. Tabiî ki 
hocalarımızın rolü büyük. Türkân Baştürk 
hocama dair bir anı. Medeni, terbiyeli, na-
zik, görgülü bir insan. Yazılı sınavlarda so-
ruları sorar, sonra kürsüye geçerek oradan 
sınıfı gözlerdi. Kayıtsız gibi görünürdü. İyi 
talebesiydim, kopya çekmeyi fi lan düşün-
mezdim.

Fakat bazı arkadaşlarım, doğrusu kopya 
çekerdi, hatta bunu eğlence için yapanlar 
bile vardı. Neyse, yazılıya başladık, sağa 
sola baktım, kopya çekmeyenler de suratla-
rı mütebessim, sıraların gözünden kitapları 
çekerek kopyaya başladılar. Hadi ben de ya-
payım dedim...

Hoca bu gevşekliği fark edince eline bir 
cetvel aldı, hışımla yerinden kalktı: “Açın el-
lerinizi!” dedi ve baştaki sıralardan itibaren 
herkesin eline vurmaya başladı. Ben orta 
sıralardaydım, sıra bana gelince “Sen de 
mi Metin!” dedi. Pancar gibi oldum, sanki 
yerin dibine geçtim. Bir an durdu ve vurma-
dan geçti. Zaten kopya çekme âdetim yoktu, 

o olay son oldu. Hiçbir zaman, hiçbir derste 
kopya çekmedim. Sevgili hocam, hocalarım 
nur içinde yatın!

E. ÜÇER: Bizim sınıfta bir Alman öğrenci vardı, 
adı Firmin Rohde idi. Babası Dil ve Tarih-Coğraf-
ya Fakültesi’nde hocaydı. Latince hocası. Alpaslan 
adında bir arkadaşla beraber otururlardı. Alpaslan 
derste gizlice madeni parayı atıyor, tutuyor, tekrar 
atıyor, kendince oyun oynuyor. Derken Rohde de 
oyuna başlıyor. Fakat parayı yere düşürüyor. Tabiî 
hoca yakaladı, Rohde çok mahcup oldu..

Efendim, isterseniz sohbeti şöyle bağlayalım. Be-
nim Atatürk Liselilere ve diğerlerine mesajım şudur: 
Bildiğim kadarıyla Amerika’da vakıfl ar çok gelişmiş 
durumda. Üniversitelerin, çeşitli kurumların hep va-
kıfl arı var. Vakıfl ara, bazı büyük bağışların dışında, 
üniversiteleri bitirenler mezun olduktan sonra, 200 
- 300 dolar bağış yapıyorlar. Bu yaygın hareketin 
bizim ülkemizde de olmasında fayda var. İnsanların 
şöyle düşünmesi lazım: “Kendi işimi yapıyorum, iyi 
bir vatandaşım, doğru dürüst çalışıyorum ama mem-
leketime ufak da olsa bir katkıda bulunmak mecburi-
yetindeyim.” Bu mecburiyet ülkeye bağlılığın, küçük 
de olsa bir işaretidir. Bu da maddi bağışlarla olur. 
Çok kimse bağış geleneğini devam ettirirse pek çok 
vakıf  daha da güçlü, daha verimli olur. Bu hareket 
insanların aidiyet hissini geliştirir.

M. ÖZDEMİR: Bir tarihte ünlü Sümero-
log Muazzez İlmiye Çığ Hanım’la tanışma 
fırsatım oldu. Sohbetin bir noktasında, yeri 
geldi ve dedi ki: “Henüz bugünkü nüfusuy-
la Türk cemiyeti yeteri kadar olgunlaşmadı, 
bir yüz yıl kadar daha ihtiyaç var.”

Daha kısa zamanda daha gelişmiş, yay-
gın ve olgun eğitimlere ulaşmayı dileyelim. 
Bütün vakıfl ar gelişiyor, bizim vakfımız da 
başladığı mütevazı noktadan daha ilerilere 
ulaştı. İlerlemeye devam edecektir.

E. ÜÇER: Efendim, Vakfımıza inancımız de-
vam ediyor pek tabiî. Tüm yurttaşlarımızla beraber, 
tuğlaları üst üste koyarak artı değerler yaratarak 
yükselmeye devam etmeliyiz.

İş hayatında inişler olur, çıkışlar olur, kayıplar 
olur, kazançlar olur. Bunlar hayatımda altmış yıldır 
devam eden olaylar. Ama en büyük keyif  aldığım 
şey, çocuklarımızın başarılarıdır.

İŞTE MUTLULUK BUDUR.

Metin Özdemir

Nisan 2011   
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Okul müdürlüğümüzün konferans salonumuzun 
isminin değiştirilmesi ile ilgili başvurusu, Çankaya 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Çankaya Kay-
makamlığınca 01.04.2018 tarih ve 6611216 sayılı 
yazısı ile Ankara Atatürk Lisesi Konferans Salonu-
nun adı “Dr. Erol Üçer Konferans Salonu” 
olarak değiştirildi.

Alınan bu kararın ardından 16 Mayıs 2018 ta-
rihinde Vakfımız tarafından okulumuzda bir açılış 
töreni tertip edildi. Açılışa okul idarecilerimiz, Ata-
türk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, 
Atatürk Liseliler Derneği temsilcileri ve mezunları-
mız ile okulumuz öğrencileri katıldı.

Törende Okul Mü-
dürümüz Bayram Akyüz 
ve ALEV Başkanı Canan 
Üçer Çamlıbel, birer açılış 
konuşması yaparak alınan 
bu karardan duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler. 

Törenin devamında, 
müzik öğretmenimiz Murat Gümüş’ün, öğrenci-
lerimizden oluşan oda orkestrası ile yaptığı müzik 
dinletisi oldukça beğeni topladı.

Tören sonunda resim öğretmenimiz Selma 
Barçın Gümüş koordinatörlüğünde çalışmalarını 
tamamlayan 10 C sınıfı öğrencimiz Şevval İnan’ın 
hazırladığı Erol Üçer yağlı boya tablosunun Vakıf  

Başkanımız Canan Üçer Çamlıbel’e verilmesi duy-
gusal anların yaşanmasına neden oldu. 

Biz de Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak salo-
numuza kurucu ve başkanımız Erol Üçer’in isminin 
verilmesini çok mutlulukla karşıladığımızı belirterek 
bu konuda başta Okul Müdürümüz Bayram Akyüz 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Merhum Başkanımız Erol Üçer’in biz sevenleri-
ne bıraktığı manevi mirası olan Atatürk Lisesi Eği-
tim Vakfı’nı ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.

Dr. Erol Üçer 
Konferans Salonu 
Törenle Açıldı
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Açılış Töreninden Görüntüler
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HOCALARIN HOCASINA VEDA 

VEFAT

Vakfımızın kurucu üyelerinden ve 
değerli başkan yardımcımız, Prof.Dr. 
Yahya Kazım Zabunoğlu beyefendiyi 
22.03.2018 tarihinde sonsuzluğa uğur-
lamanın derin üzüntüsü içindeyiz. 
Başta kederli ailesi olmak üzere değerli 
vakıf  üyelerimize, tüm sevenlerine sa-
bır ve başsağlığı diliyoruz. 

Yahya Zabunoğlu kimdir?

1934 yılında doğan Yahya Kazım Zabunoğlu, 1949-1953 
yılları arasında Ankara Atatürk Lisesi’nde öğ renim gördü, 
1953 yılında baş ladığ ı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden 1957 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde kamu hukuku asistanı olarak göreve baş -
layan Zabunoğlu, 1962 yılında “Devlet Kudretinin Sınırlanması” 
baş lıklı teziyle “Hukuk Doktoru” unvanını, 1968 yılında da 
“Baskı Grupları: Baskı Grubu Siyasal Parti İ liş kileri” konulu teziy-
le “doçent” unvanını alarak 1970 yılında doçent kadrosuna, 
1989 yılında da “profesör” kadrosuna atandı.

Okulumuz biyoloji öğretme-
ni Kenan Tonak, 30 Ekim 2017 
tarihinde vefat etmiştir. Ailesine, 

öğrencilerine ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz.

Öğretmenimiz için okul bah-
çesinde yapılan törende okul 
müdürümüz Bayram Akyüz ve 
okul öğrencileri adına okul baş-
kanımız Serra İrem Topçuoğlu, 
birer konuşma yaparak duygula-
rını paylaştılar.

A Blok koridorunda öğret-
menimize açılan taziye defterine 
öğretmen arkadaşları, öğrenci-
leri, sevenleri tarafından duygu 
dolu paylaşımlar yapıldı.

Mekânın cennet olsun seni 
unutmayacağız öğretmenim.
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Lisemiz; kurulduğu ilk gün-
den beri tarihi geçmişi, vizyonu, 
misyonu, taşıdığı aidiyet ruhu, 
eğitimdeki liderliği ve sayısız ünlü 
mezunuyla ülkemizin en seçkin 
eğitim kurumları arasında yer al-
maya devam ediyor.

Ankara Atatürk Lisesi, ülke-
mizin gelişmesinde, amaçlanan 
hedefl ere ulaşmasında ülke yöne-
timinde söz sahibi olan ünlü me-
zunlarımızın arasına bir yenisini 
daha kattı. Prof.Dr. Ziya Selçuk. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Baka-
nı unvanına sahip olan Prof.Dr. 
Ziya Selçuk, 1961’de Ankara’da 
doğdu.

Ankara Atatürk Lisesi’ni 1978 
yılında tamamlayan bakanımız, 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi’nde lisansını, 
aynı üniversitede gelişim psiko-
lojisi alanında yüksek lisansını 
yaptı. 1989 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nde psikolojik da-
nışmanlık ve rehberlik alanında 
doktorasını tamamladı, Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
doçentlik ve profesörlük unvanla-
rını aldı.

AB müzakerelerinde Türki-
ye’yi temsil etti.

TED Üniversitesi’nin yanı 
sıra çok sayıda özel eğitim-öğre-
tim kurumunun kuruluşunu ger-
çekleştiren Selçuk, Türkiye Zekâ 

Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TÜBİTAK Grup Yürütme Ko-
mitesi Üyesi.

2003-2006 yılları arasında 
Talim ve Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı yapan Selçuk, müfredat 
reformunu yürüttü. AB müzake-
relerinde de eğitim ve bilim başlı-
ğı görüşülürken Türkiye’yi temsil 
etti.

Ziya Selçuk’un insan ilişkile-
ri, gelişim, öğrenme, çocuklarda 
dikkat eksikliği, rehberlik uygula-
maları gibi alanlarda çok sayıda 
kitabı ve dergilerde basılmış ma-
kaleleri bulunuyor.

İngilizce bilen Selçuk, evli ve 
üç çocuk sahibidir. 

Sayın Milli Eğitim Bakanımı-
za yeni görevinde başarılar dili-
yoruz.

Milli Eğitim Bakanımız
Prof. Dr. ZİYA SELÇUK     

Ankara Atatürk Liseli

Okul koridorumuzdan bir görüntü

Ülkemize Yön Veren 

Ünlü Mezunlarımıza 

Bir Yenisi Daha 

Eklendi
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Birkaç sene sonra, artık daha gelişmiş mızıkalar 
edinmiştik. Bunlarda Do ile Re arasında Do Diyez 
veya Re Bemol denen bir başka ses daha vardı ve 
o zaman Batı müziğindeki herhangi bir parçayı ra-
hatça çalabiliyorduk. Bunlara “Pompalı” deniyor-
du. Türk müziğinde ise her parça kolayca ve gereği 
gibi çalınamıyordu çünkü Türk Musikisinde Do ile 
Re arasında tam 7 tane perde kullanılmaktaydı, bu 
sesleri, kanun çalan sanatkârlarda görebilirdiniz. 
Kanun’un hemen üstünde, sanatcının ikide bir bir-
takım mandalları indirip kaldırdığına dikkat etmiş-
sinizdir.

Sene sonuna kalmadan, sınıftaki diğer mızıkacı-
lar bu işten ya bıkmışlar ya da pes ederek ortadan 
kaybolmuşlardı. Biz üç kişi kalmıştık, yakışıklı Uğur, 
genç irisi Mustafa ve ben. Üçümüz de bu çok keyifl i 
hobiyi hayatımız boyunca sürdürdük.

Bizim, ortaokul birinci sınıfta başlayan “mızıka” 
maceramız son sınıfta öyle bir hâle gelmişti ki: he-
men her hafta Ankara Radyo’sunda “Programımız” 
yayınlanmaktaydı. Çaylara, yaş günlerine, arkadaş 
toplantılarına davet ediliyor; en popüler parçaların 
notalarını bulup repertuvarımıza eklemek için yap-
tığımız hummalı faaliyetler, hayatımızın önemli bir 
bölümünü kapsıyordu.

Bizim zamanımızda lisede bitirme imtihanları 
vardı. Matematik, fi zik, kimya gibi dersler yazılı; 
Türkçe, İngilizce gibi dersler ise sözlü olarak ya-
pılırdı. Eğitim sistemimizin yüz karası “test” usulü 
henüz keşfedilmemişti.

Bitirme imtihanları sırasında, İngilizce imtiha-
nına girdim. Hocamız rahmetli Nilüfer Pektaş beni 
çok iyi tanır ve çok da severdi.

Atatürk Lisesi’ndeki ilk günümüzde, bizi önce 
giriş kapısının önünde sıraya soktular. Sonra da is-
minin Türkçe Öğretmeni Mediha Üngüt olduğu-
nu öğrendiğimiz son derece zarif  bir hanımefendi, 
anne şefkati ile bize yol gösterip yeni sınıfımıza gö-
türdü.

Müzik dersine de sevgili Ziya Aydıntan hocamız 
geliyordu. Tatlı tatlı ve sakin sakin konuşan, gülünce 
daha da güzelleşen bakışları ile sizi sevdiğini, bir-
şeyler öğretmek için elinden gelen her şeyi yaptığını 
ve yapacağını anlayıverdiğiniz, kısa boylu, azıcık da 
şişman…..

Bir gün Ziya Hocamız “İsteyenler, imkânı olan-
lar birer mızıka alsınlar, onlara çalmayı öğretece-
ğim.” dedi.

Babamla Ulus’taki meşhur ÜÇEL oyuncak 
mağazasına gidip 3 TL’ye bir mızıka aldık. İki tarafı 
tenekeydi, ortası tahtaydı, bir sürü dört köşe delik 
vardı ve her delikten, üfl eyince başka, içine çekince 
başka ses çıkarıyordu. Ziya hocamız sonradan “o” 
seslerin Do, Re, Mi gibi belli değerlerde olduğunu 
ve şarkıların, türkülerin bu sesleri tarif  eden 
“Nota”larla çalınıp söylendiğini öğretti.

O belli seslerin hangi delikten çıktığını, sanırım 
kısa sürede öğrendik ve çok geçmeden, “Dumlupı-
nar”, “Harbiye Marşı”, “Yaslı gittim şen geldim” 
gibi marşları çalmaya başladık.

Mızıkamız ceketimizn iç cebine rahatça sığdı-
ğından devamlı yanımızdaydı ve ders aralarında, 
bizim sınıftan, Bremen Mızıkacılarına taş çıkaran 
bir şamata kopmaktaydı. Kimse şikâyete gelmedi 
ama komşularımız hatta bizim evin civarından ge-
çenler bile bu şamatadan nasiplerini alıyorlardı.

Geçmiş
ZamanOlur ki

Geçmiş
ZamanOlur ki ÜMİT ÖNEL
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man mikrofonu, grubumuzun ortasına doğru ayar-
layıp yukarıdan sarkıttılar.

Yalçın, sahnede başka bir gruba ait olan bateri-
nin başına geçip bagetleri yakaladı.

İlhan, benimle Mustafa’nın arasında yerini aldı, 
ıslık çalacaktı.

Günaydın, tarakla kılıfını çıkartıp Uğur’la Mus-
tafa’nın arasına girdi, görenler, o tarakla ne yapa-
cağını anlamadılar ama o büyük bir ciddiyetle işini 
yapmaya hazırdı.

Uğur ve ben, ana melodiyi çalacaktık; Mustafa 
da cidden çok iyi çaldığı küçücük mızıkası yani 
“vinettası” ile akor basacaktı.

Parçaya başladık. Nasıl anlatsam bilmem ki bun-
lar çok anlık meseleler.

Yalçın hayatında ilk defa bateri koltuğuna otur-
duğu için bu işin sıra üzerinde elle tempo tutmakla 
alakası olmadığını henüz anlamadığından “Bana 
solo bırakın!” diye bağırıyordu. Uğur’la bir an du-
raladık, bateriden tak, çat, güm diye ritmle alakası 
olamayan sesler çıkıyordu. Yeniden çalmaya başla-
dığımızda ortada ne ritm kalmıştı, ne melodi, ama 
bir ıslıktır gidiyordu.

Bu arada ben tempoyu yakalamak için ayağımı 
yere vurarak can havli ile durumu toparlamaya çalı-
şıyordum. Birdenbire ne olduğumu şaşırdım.

Stüdyonun ahşap tabanına öylesine hızlı vuru-
yormuşum ki Mustafa o kocaman bacağını kaldırıp 
bir buçuk metre uzaktan hamle yapıp ayağıma bas-
mış. Stüdyodaki seyircilerin iki tarafa yata yata gül-
düklerine mi yanayım, ayağımın sızısına mı bileme-
dim. Ama nedense o seyirci bizi uzun uzun alkışladı.

Gelgelelim iş bu kadarla kalmadı. Bu program 
radyodan yayınlandı. Ve sınıfta alay konusu olduk. 
Çünkü grubumuzun ortasına doğru ayarlanan 
deveboynu dört köşe mikrofonun iki yanı sağır 
sadece iki yanı ses alacak kabiliyetteymiş. O ses alan 
tarafta da bizim ıslıkçı arkadaşla tarakçı müzisyen 
duruyorlarmış.

Neticede radyodan anlamsız bir ıslık sesi ile 
ne olduğu belli olmayan bir “çat, çat” ve oldukça 
derinden hafi f  bir mızıka sesi geliyordu. Bateri ise 
programın bir marangozhanede çekildiğinin apaçık 
delili idi.

İmtihanın yapıldığı günden bir gece evvel, yine 
radyoda programımız yayınlanmıştı.

Nilüfer hocam, ben içeri girer girmez diğer ho-
calara döndü ve “Geldi” dedi. Ben ne için öyle de-
diğini anlamadığım için bakınırken: “Haydi çıkar 
mızıkanı da bize güzel bir şeyler çal!” dedi.

“Hocam mızıkam yanımda değil.” dedim.

Çok kızdı ve azarladı:

“İnsan İngilizce imtihanına mızıkasız mı gelir?” 

Böyle güzel anılarımız vardı ama ben özellik-
le Ankara Radyo Evi’ndeki ilk “konser”imizi an-
latmak istiyorum. Sanırım 10. sınıftaydık, bir gün 
Mustafa “Ankara Radyo Evi”nde yeni bir program 
başlayacağını ve içinde “Genç Kabiliyetler” diye bir 
bölüm planlandığını haber verdi.

Bu programı o zamanların en meşhur sunucu-
su Kemal Kaltoğlu sunacaktı. Kalkıp Radyo Evi’ne 
gittik. Radyo Evi Müdürü Naci Serezli’ydi. Müthiş 
bir adamdı, serapa karizmaydı, son derece kibardı 
ama en ufak falsonuzda öyle bir tavır sergilerdi ki 
adınızı bile unuturdunuz.

Naci Bey bizi dinledi, beğendi ve programa da-
hil etti, böylece lise son sınıfın sonuna kadar sürecek 
“radyoda mızıka çalma” serüvenimiz başlamış oldu.

Provalarımızı bizim evde yaparak hazırlandık.
Ama olay bu kadar basit değildi, bu işten sınıfın da 
haberi olmuş ve bizim trio, orkestraya dönüşmüştü. 
Biz sınıfta çalarken Yalçın, o kocaman elleri ile sıra 
üzerinde değme bateristi aratmayacak şekilde “ritm 
section” ustasıydı, dolayısı ile itiraz edemeyeceğimiz 
şekilde radyoya gidecekler arasında elde birdi. Da-
vet ettik. Balıklama atladı.

Günaydın, can ciğer arkadaşımız da hiçbir ma-
rifeti yoktu ama cebindeki tarakla, tarak kılıfına vu-
rarak tempo tutması gerektiğini, yoksa bizim ritmi 
kaçıracağımızı iddia ediyordu, kıramadık. İlhan 
Türkmenoğlu: “Ben arada ıslık çalacağım.” diye 
tutturdu, yoksa küsecekti, kıyamadık.

Uzun lafın kısası, ilk programın kaydedileceği 
gün biz, mehter takımı kıvamında Radyo Evi’ndeki 
1 numaralı stüdyodaydık. Bu salon, yaklaşık 500 kişi 
alıyordu ve tıklım tıklım doluydu. Kemal Kaltoğlu 
bizi anons ettiğinde sahneye doluştuk.

Ortada “deveboynu” diye adlandırılan bir koca-
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Yıllara meydan okuyan asırlık çınar “Taş Mek-
tep” Atatürk Lisesi; geride bıraktığı onlarca yılda 
pek çok unutulmaz idareci, öğretmen ve öğrenciye 
de ev sahipliği yaptı. Boksör Fethi, Deli Veli, Hic-
ran Hoca, Fevziye Abdullah, Türkan Hoca, Yıldız 

Hoca, Filiz Hoca, Nedim Hoca… Hemen bir çır-
pıda sayabildiğimiz ilk isimler... İşte Taş Mektep’te 
son dönemde gördüğümüz unutulmaz simalardan 
biri de Hasan Sonat’tır. 2009 yılında okulumuza 
müdür yardımcısı olarak gelen Hasan Sonat namı 
diğer Uzun Adam, okulumuza geldiği ilk yıldan iti-
baren öğretmen, öğrenci, velilerimiz ve personeli-
mizce hemen sevilmiş, hatırı sayılır bir kişi olmuştur. 
Özellikle mezun öğrencilerimizce oldukça rağbet 
gören ve sık sık ziyaretine gelinen, akıl danışılan bir 
öğretmen olan Hasan Hocamız, okulumuzdaki ba-
şarılı, saygın, sevilen, takdir toplayan bir idareci ola-
rak 9 yıllık çalışmalarının ardından tayini çıkması 
nedeniyle okulumuzdan ayrıldı. 
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Okulumuzdan 

BİR UZUN HASAN 
Geçti

Okulumuzdan 

BİR UZUN HASAN 
Geçti

Hasan hocamızı yeni görevine uğurlarken tüm sevenleri bir aradaydı.
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Hasan Hocamızın Atatürk Lisesi’nden ayrılması 
sebebiyle okulumuz idareci, öğretmen ve öğrenci-
leri Hasan Hocalarına (Uzun Adam’a) okulumuz 
konferans salonunda 13 Ekim 2018 tarihinde unu-
tamayacağı bir veda programı düzenlediler. Tüm 
idarecilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin, me-
zunlarımızın, emekli ve başka okullarda görev al-
mış öğretmenlerimizin de katıldığı programda okul 
müdürümüz, öğretmen ve öğrencilerimiz Hasan 
Hocamız hakkındaki düşüncelerini ve duygularını 
paylaştılar. Oldukça duygusal anların yaşandığı ko-
nuşmalardan sonra söz alan Hasan Hocamız; öğ-
retmen, öğrenci ve sevenlerine, Atatürk Lisesi’ne, 
teşekkür ve veda konuşması yaptı. Konuşmaların 
ardından öğrencilerimizce hazırlanan çiçek, öğret-

menimize verildi. Programın devamında öğrencile-
rimizin hazırladığı müzik dinletisi ile hüzünlü  hava 
yerini neşe ve eğlenceye bıraktı.

Hasan Hocamız, okulumuz tarihinde hemen 
hemen benzerine hiç rastlamadığımız ve çok az ki-
şiye nasip olabilecek bir sevgi seli ile okulumuzdan 
ayrıldı. Geride unutulmayacak pek çok anı ve dost-
luklar bıraktı. Hocamıza yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. Atatürk Lisesi seni unutmayacak ve emi-
niz ki sen de bizi unutmayacaksın.

Sevgi ve başarı dileklerimizle.

GÖNÜL ERTUNA
ALEV Koordinatörü
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2014-2015 yılında Aktif  Tanıtım Grubu 
olarak göreve başlayan öğrencilerimiz, 2016-
2017 yılından itibaren Okul Tanıtım Ekibi 
olarak göreve devam etmektedir.

Okulumuz rehber öğretmenleri tarafın-
dan koordine edilen Okul Tanıtım Ekibimi-
zin amacı, okulumuzu ziyaret eden ortaokul 
öğrencilerine öğrencilerimizin gözüyle okulu 
tanıtmak ve bu yolla öğrencilerin daha bi-
linçli bir şekilde lise tercihi yapmalarına kat-
kıda bulunmaktır.

Ziyarete gelen ortaokul öğrencilerine 
okulumuzun fi ziki yapısı tanıtılmakta; sos-
yal, kültürel ve akademik alanda yapılan 
çalışmalar “Okul Tanıtım Ekibi” öğrencile-
ri tarafından anlatılmaktadır. Tanıtım ekibi, 
ayrıca kariyer günlerinde okulumuzun üni-
versitelerle iletişim koordinasyonunu da sağ-
lamaktadır.

Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

İngilizce öğretmenimiz Sedef Özdamar 
önderliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı öğret-
menimiz Dinçer Eşitgin danışmanlığında 
okulumuz öğrencileri, Mayıs 2018 tarihinde 
“Mix Tape” isimli bir e dergi çıkardılar. Ol-
dukça başarılı bu çalışma için öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz.

Dergimizin sayfalarından örnekler

Okul Tanıtım Ekibimiz

E Magazine “MİX TAPE”
İlk İngilizce Dergimiz Çıktı

Soldan Sağa: Doğa Nehir Özdemir (10 L), Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), 
Sanem Çelik (10 B), Nursima Şahin (11 E), Ilgın Su Yaşar (10 L), Zehra Nur 
Ceyhan (10 L), Nisanur Uzunöz (10 H), Selin Doğan Özcan (Rehber Öğrt.)
Oturanlar alt sıra: Selinay Kaynar (10 B), Sena Selina Çelik (10 H).

Derginin tamamını okumak için: 
https://drive.google.com/fi le/d/1MZsALnN2ghMbwVzcyvuNaYfzIvX2yQxp/view
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Ankara Atatürk Lisesi, 
öğrencilerinin yabancı dil öğ-
renme sürecini uluslararası bel-
gelerle kanıtlamak, gelişimlerini 
uluslararası düzeyde görmek 
ve değerlendirmek amacıyla 5 
Ocak 2018 tarihinde gerekli alt-
yapı ve teknik ekibi oluşturarak 
öğrencilerin eğitimine başlamış, 
26 Mayıs 2018 tarihinde Camb-
ridge Assessment English sı-
navlarını My ELT Exam Centre 
aracılığıyla okulumuzda gerçek-
leştirmiştir. 

Sınava PET (B1) ve FCE (B2 
-C1) seviyelerinde toplam 36 öğ-
renci katılmıştır.

Veliler ve öğrenciler uluslara-

rası geçerliliği olan Cambridge 
Assassment English sınavlarıyla 
bulundukları okulun sağladığı 
İngilizce eğitiminin kalitesini ob-
jektif  bir bakış açısıyla ölçerken, 
okullar da eğitim kadrosunu ve 
öğretim metotlarını profesyo-
nel ve objektif  bir kurum tara-
fından değerlendirme imkânı 
bulmaktadırlar. Cambridge 
Assessment English sınav 
sertifi kaları, uluslararası 
şirketler, eğitim kurumları, 
üniversiteler ve devlet ku-
rumlarında süresiz geçerli-
liği olan sertifi kalardır.

Hedef: Okulumuzda ger-
çekleştirilen yabancıl dil eğiti-

minde başarılı öğrencilerimizin 
ulaştıkları seviyeyi uluslararası 
platformda belgeleyebilecekleri 
sertifi ka sınavlarına hazırlamak. 
Bu sınavları okulumuzda gerçek-
leştirmek amacıyla gerekli etüt 
ve alt yapı çalışmalarını tamam-
layarak okulumuzu Cambridge 
Sınav Merkezlerine dâhil etmek, 
öğrencileri yabancı dil öğrenme-
ye cesaretlendirmek.

Kazanım: Öğrenciler ya-
bancı dil seviyelerini belgelendi-
rebilir, ulusal ya da uluslararası 
üniversitelerde hazırlık sınıfl arın-
dan muaf  olabilir. Yabancı üni-
versitelere başvurularda referans 
olarak kullanabilir.
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Okulumuzda Cambridge Üniversitesi’nin 
Uluslararası Geçerliliği Olan Sertifika Sınavı Yapıldı

Sedat Targutay 
Ankara Atatürk Lisesi 

Müdür Yardımcısı

Geçmişten bugüne mazisi, sayısız başarılarla 
dolu olan lisemiz, bu başarılarına gün geçmiyor 
ki bir yenisini daha eklemesin. İşte bunlardan biri 
daha 2016 yılı YGS’de Türkiye genelinde en başa-
rılı Anadolu Liseleri ilk 100 sıralamasında lisemiz 
Ankara’da 2, Türkiye genelinde 9. sırada 
yer aldı. Başarı grafi ğini hiç düşürmeden devam 

ettiren ve bunu bir alışkanlık haline getiren öğret-
men ve öğrencilerimizi kutluyor, daha nice başarı-
lara diyoruz.

(Türkiye’nin YGS’de En Başarılı Liselerinin Listesi Gazete 
Habertürk Yazarı Pervin Kaplanın yaptığı bir araştırma so-
nucunda 20.11.2017 tarihli Habertürk gazetesinde yayım-
landı.)

Başarı, Bizim İçin Vazgeçemediğimiz Bir Alışkanlık
YGS’DE TÜRKİYENİN EN BAŞARILI LİSELERİNDENİZ
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ (KUMUN) 
06-09 Haziran 2017 tarihleri arasında Koç 

Üniversitesi (KUMUN) tarafından yapılan 
konferansta okulumuzu temsil eden öğrenci-
lerimizden Serhan Dalarslan ve İnci Çetin,  
Outstanding, Zeynep Doğan, Ayçe Nur Yü-
cesoy, Mansiyon aldılar. Öğrencilerimizi kut-
luyor başarılarının devamını diliyoruz.

ÖZEL BİLKENT LİSESİ 
(BHMUN)
6-8 Ekim 2017 tarihinde Özel Bilkent Lisesi’nde 
yapılan (BHMUN) konferansında öğrencimiz Nazlı 
Senay Özbilge, mansiyon ödülü aldı. Öğrencimizi 
kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

28 Eylül-01 Ekim 2017 tarihleri arasında Yüce Ko-
leji’nde düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden 
oluşan 100 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleşen YC-
MUN Konferansı’nda öğrencilerimizden İdil Sivaslı, İnci 
Çetin ve Beril Anıl oturum yöneticiliği yaptı. Şahsenem 
Karakurt Lozan Konferansı komitesinde Fransa’yı temsil 
ederek outstanding (ikincilik) ödülünü; Güvenlik Konse-
yi’nde İsviçre’yi temsil eden Yüksel Baypınar Best Dele-
ge (birincilik) ödülünü; SSCB’nin dağılması komitesinde 
Moldova’yı temsil eden Nazlı Sena Özbilge outstanding 
(ikincilik) ödülünü; İnsan Hakları komitesinde Irak’ı temsil 
eden Sema Nur Çolak mansiyon ödülünü; Fransa’yı tem-
sil eden Umay Nihan Seydioğulları outstanding (ikincilik) 
ödülünü; İtalya’yı temsil eden İzlem Nur Şahin Best De-
lege (birincilik) ödülünü almışlardır. Öğrencilerimiz ve 
danışman öğretmenlerimiz Sedef  Özdamar’ı (İngilizce) 
ve Neriman Dikmen’i (Almanca) bu başarılarından dolayı 
kutluyoruz.

MUN KULÜBÜMÜZ YİNE 
ÖDÜLLE DÖNDÜ - YÜCE KOLEJİ 
(YCMUN)

MUN KULUBÜMÜZ BAŞARILARINA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

27. 
KONFERANS

28. 
KONFERANS

29. 
KONFERANS



15-17 Aralık 2017 tarihleri arasında  Nesibe 
Aydın kurumlarında düzenlenen, üniversite ve lise 
öğrencilerinden 240 kişilik bir katılımla gerçekleşen 
konferansta kulüp başkanımız İdil Sivaslı kulüp üye-
miz olan Özlem Özkan ile birlikte GA4: SPECPOL 
komitesinin oturum yöneticiliği yaptılar. Bu komite-
den Birleşik Krallık delegesi olan Yüksel Baypınar 
Best Delege (Birincilik ) ödülü. aldı.

Yine kulüp başkanımız olan İnci Çetin, UNHRC 
oturum yöneticiliği yaptı.

Bu komitede Ekvador delegesi olan Gülce Sena 
Tutalı, mansiyon ve Arnavutluk delegesi olan İzlem 
Su Şahin, outstanding delege (ikincilik) ödülü aldı.

NAMUN ekibimizin lideri olan ve Berlin Kon-
feransı’nda Amerika Birleşik Devletleri’ni tem-
sil eden Atakan Çağlayan, mansiyon ödülü aldı.
NATO komitesinde Amerika Birleşik Devletleri’ni 
temsil eden Zeynep Doğan, Best Delege ödülü aldı.

GA1: DISEC komitesinde Finlandiya’yı temsil 
eden Yağmur Özendi mansiyon, Almanya’yı temsil 
eden Nazlı Sena Özbilge, Best Delege ödülü aldı.

PBC (Project Based Committee) komitesinden 
öğrencimiz Sidal Doğa Özkan, mansiyon ödülü aldı.
Toplamda 8 ödülle döndüğümüz bu konferanstaki 
başarılarından dolayı danışman öğretmenlerimiz 
Neriman Dikmen’i (Almanca) ve Esra Kandilci’yi 
(İngilizce) ve tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.
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TOBB ÜNİVERSİTESİ (ETUMUN)
11-14 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan TOBB Üniver-

sitesi tarafından düzenlenen konferansta öğrencimiz Can 
Bostancı, Best Delege oldu.

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

MUN KULÜBÜMÜZ 8 DALDA 
ÖDÜL ALDI 

30. 
KONFERANS

31. 
KONFERANS

KULÜBÜMÜZ, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (MUNBU) 
KONFERANSINDAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

21-24 Ocak 2018 tarihleri arasında Bilkent Üni-
versitesi’nde düzenlenen, katılımcıların çoğunun üni-
versite öğrencisi olduğu konferansa lise öğrencileri 
de katıldı. 400 kişilik bir katılımla gerçekleşen ve öğ-
rencimizden Beril Anıl’ın oturum yöneticiliği yaptığı 
MUNBU Konferansı’da Cenevre Barış Konferansı ko-
mitesinde Almanya’yı temsil eden İdil Sivaslı ve İran’ı 
temsil eden İnci Çetin mansiyon, NATO Komitesi’n-
de Almanya’yı temsil eden Zeynep Doğan outstan-
ding (ikincilik), Nazlı Senay Özbilge İspanya’yı temsil 
ederek Best Delege (birincilik), Birleşmiş Milletler 
Besin ve Tarım Komitesinde Myanmar’ı temsil eden 
Elif  Zülal Köse mansiyon almışlardır. Öğrencilerimizi 

32. 
KONFERANS

ve danışman öğretmenleri Neriman Dikmen’i tebrik 
ederiz. (Tüm konferanslarda ortak dil olarak İngilizce 
kullanılmaktadır.)
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Okulumuz MUN Kulübü, 
Vakfımızın destekleri ile 15-18 
Mart 2018 tarihleri arasında 
Çek Cumhuriyeti’nin..başkenti..
Prag’ta..PORGMUN..adlı kon-
feransa..katıldı.

Tamamı İngilizce gerçekle-
şen konferansta,  İspanya, İtalya, 
Fransa, ABD,  Meksika, Polonya 
gibi ülkelerden..300..lise..öğren-
cisi..yer..aldı. 

Konferansta 5 öğrencimize, 
katılımları ve sorunlara getirdik-
leri çözümlerden dolayı uluslara-
rası arenada teşekkür edilirken 
öğrencilerimizden Zeynep Do-
ğan, Legal Komite’de Birleşik 
Krallık’ı temsil..etmiş..ve “En..

İyi..Delege-Best..Delege”..
ödülünü..almıştır.  

Böylece MUN Kulübümüz, 
katıldığı 33. konferansından da 
ödülle dönmüştür.

Bu başarılarından dolayı ta-
rih öğretmenimiz Aysu Atay’ı ve 
öğrencilerimizi kutluyor, başarı-
ların devamını diliyoruz.
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PORGMUN KONFERANSINDA (ÇEK 
CUMHURİYETİ-PRAG)
BÜYÜK BAŞARI

Soldan sağa: Yüksel Çağlar Baypınar, Gönül Ertuna (ALEV Koordinatorü) İnci 
Çetin, Özlem Özkan, Zeynep Doğan, Bayram Akyüz (Okul Müdürü) Can Bostancı

Kulübümüz, 34. konferansın-
dan da başarıyla döndü. 20 - 23 
Nisan tarihlerinde ODTÜ’de ya-
pılan konferansta Fütüristik Avru-
pa Konseyi’nde Belçika temsilcisi 
olarak bulunan Nazlı Senay Özbil-
ge En İyi Delege ödülü, İkinci 
Dünya Savaşı Müttefi kleri komite-
sinde Sovyet Savaş Kabinesinin Dı-
şişleri Bakanı olarak bulunan Can 
Bostancı ise outstanding delege 
(ikincilik) ödülü aldı. Ayrıca kulü-
bümüz üyesi Zeynep Doğan ve ku-
lüp başkanımız İnci Çetin de kon-
feransta oturum yöneticileri olarak 
bulundular. Öğrencilerimizi ve 
danışman öğretmenimiz Neriman 
Dikmen’i (Almanca) kutluyoruz.

EUROsimA

33. 
KONFERANS

34. 
KONFERANS
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MUNAAL‘18 
Konferansını Düzenledik

2013-2014 eğitim öğretim yılında kurulan oku-
lumuzun Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü, 
kuruluşundan itibaren yurt içi ve yurt dışında katıl-
dığı 30’dan fazla MUN Konferansının her birinden 
ödüllerle döndü.

Okulumuz Model Birleşmiş Milletler Kulübü, 
bu sene, hazırlık eğitimi veren sayılı okullardan biri 
olarak hem adını daha fazla duyurmak, hem kalite-
sini ortaya koymak hem de akademik başarı kadar 
dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetişmesine kat-
kıda bulunmak amacıyla, kendi bünyesinde MUN 
(Model Birleşmiş Milletler) toplantısı düzenle-
meye karar verdi.

Bu amaçla kulübümüz, 2017 Ağustos ayında 
hazırlıklara başladı. MUNAAL için Ankara’nın 
yanı sıra İzmir, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Denizli, 
Samsun, Gaziantep, Antalya, Aydın, Kayseri, Ada-
na, Kocaeli gibi ülkemizin birçok ilinden ve Bre-
zilya, Japonya, Zimbabwe, Özbekistan, Yunanis-
tan, Kırgızistan, Ukrayna, Irak, Endonezya, Suudi 
Arabistan, Pakistan, Kanada gibi dünyanın birçok 

ülkesinden başvuru olmuştur. 
Başvurular arasından en dene-
yimli delegeler MUNAAL için 
seçildi.

Bu hazırlıklar sonucunda 
MUNAAL (Ankara Atatürk 
Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı), 26 
Haziran 2018’de, yurt içi ve yurt dışından gelen 150 
katılımcı ile başladı. Meksika Büyükelçiliği’nin poli-
tik işlerden sorumlu diplomatik ataşesi Faride Asad 
Gomez, Pamukkale Üniversitesi’nden Uluslarara-
sı Ekonomi alanında Prof. Dr. Aydın Sarı, Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı Dr. Murat Aslan’ın açılış konuşmalarını 
yaptığı konferans, 29 Haziran günü sona erdi. Kon-
feransımızda, günümüz uluslararası sorunlarının 
çözümleri konuşuldu.

Konferansımızın yapılmasına  katkıda bulunan 
ALEV’e, Atatürk Liseliler Derneği’ne ve Okul Aile 
Birliği’ne teşekkürü bir borç biliriz.

AALMUN KULÜBÜ
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MUNAAL’in konferans komiteleri             
ve konuları:

1-  I J C -Adalet Divanı-

a) Uluslararası Hukuk -ABD Hukuku 
mu Almanya Hukuku mu -Örnek olay 
incelemesi

2-  UNSC -BM Güvenlik Konseyi- Terörizm ve 
Nükleer Tehdit

3-  SOCHUM -Sosyal, Kültürel ve İnsani 
Komite

a) Az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde insan 
kaçakçılığı ile mücadele

b) Cinsiyet ayrımcılığının azaltılması

c) Gazetecilerin güvenliğinin sağlanması

4-  OSCE-Avrupa Güvenlik ve Kooperasyon 
Organizasyonu

a) Milletlerarası tehditler ve çözüm yolları,

b) Terörizm..ve bu amaçla İnternet kullanımı 
ile mücadele

5-  History Comite-Tarih komitesi

 Büyük Millet Meclisi -1920-Mudanya Ateşkes 
Görüşmeleri öncesi toplantı

MUNAAL’İN ÖNEMİ

➥ Düzenlenen konferans, dünyaca ünlü ve saygın 
bir yere sahip olan MUNTR Derneğinin ilk se-
ferinde tanıdığı ve destek verdiği İLK devlet li-
sesi konferansı olması açısından da prestijli bir 
konumdadır.

➥ MUNAAL, millî tarihimizin önemli dönüm 
noktalarından birisi olan, cumhuriyetimizin ku-
ruluşuna da ışık tutan, 1. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin simülasyonunu, 1. Meclis binasında 
gerçekleştirmesi açısından da önemlidir. Zira bu 
simülasyon, l. TBMM binasında gerçekleştirilen 
İlk Mun simülasyonudur. Bu simülasyon ile 
okulumuz, tarihi Ankara tarihi ile özdeşleşen ve 
bizzat Mustafa Kemal tarafından ziyaret edilen, 
sıraları dahi ilk meclise taşman, köklü bir okul 
olma gururu ile ülkesine olan vefa borcunu, bir 
nebze de olsa ödemeye çalışmıştır.

➥ MUNAAL’nin gerçekleştirdiği bir diğer ilk ise 
“BM Adalet Divanı “simülasyonunu ya-
pan, Ankara’daki; İlk devlet lisesi olma-
sıdır.

➥ 26-29 Haziran 2018 tarihleri arasında okulu-
muzda 200 civarında katılımcıyla düzenlenen 
MUNAAL 2018 Konferansı’nda kulübümüz 
öğrencilerinden Işıl Başkan, GA3 Sochum ko-
mitesinde Etiyopya delegesi olarak Honourable 
Mention ödülü almaya hak kazandı.
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İyi bir CV için MUN 

MUN; üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dün-
yanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğren-
ciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul 
edilmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
ile başta Harvard olmak üzere benzer saygıdeğer 
üniversiteler tarafından da desteklenmektedir.

Öğrenciler için en güzel yanı ise MUN konfe-
ranslarında edinilen sertifi kalar, kişinin CV dosya-
sında çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde 
de birçok örneği olduğu gibi MUN aracılığı ile üni-
versite eğitimini ücretsiz (tam burslu) gören kişiler 
de mevcuttur.

MUNAAL 2018 KATILIMCI OKULLAR
1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2. TOBB ETÜ
3. TED Üniversitesi
4. Ankara Üniversitesi
5. Antalya Anadolu Lisesi
6. Özel Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları
7. Bursa Eğitim Kalesi Anadolu Lisesi
8. İzmir Atatürk Lisesi
9. Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi 

10. Aydın Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi 
11. İzmir Fen Lisesi
12. Kayseri Özel Final Okulları
13. Gündoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
14. Maya Koleji Anadolu Lisesi
15. Özel Arı Okulları
16. Ankara Gazi Anadolu Lisesi

17. Denizli İbrahim Çinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
18. Ankara Atatürk Lisesi
19. Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
20. Jale Tezer Koleji
21. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi
22. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 
23. Ankara Tevfi k Fikret Koleji
24. Beştepe Koleji
25. Freedom High School - Loudon/USA
26. İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 
27. İstanbul Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 
28. Gölbaşı Anadolu Lisesi
29. Gaziantep Özel Sanko Okulları
30. Samsun Aziz Atik Fen Lisesi
31. Ankara Sınav Koleji
32. Ankara TED Koleji
33. Nişantaşı Işık Okulları
34. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
35. Antalya Bilfen Koleji
36. Ankara Bahçeşehir Okulları
37. Ayrancı Anadolu Lisesi
38. Kocaeli Uğur Okulları
39. İstanbul ALEV Okulları
40. İncek Doğa Koleji
41. Gazi Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Fen Lisesi 
42. Galatasaray Lisesi
43. İncek Özel Sevgi Koleji
44. Ankara Bilfen Koleji
45. Kocaeli Bahçeşehir Koleji
46. TED Kayseri Okulları
47. Kabataş Erkek Lisesi
48. İstanbul İstek Kemal Atatürk Okulları
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Konferanstan görüntüler
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Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneğinin 13-16 
Nisan 2018 tarihleri arasında ODTÜ Geliştirme Vakfı 
Özel Lisesi’nde düzenlediği  22. EYP (Avrupa Genç-
lik Parlamentosu) Ulusal Seçim Konferansı’nda oku-
lumuz öğrencileri büyük başarı göstererek bir kez daha 
ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkı kazanmışlardır. 

Uluslararası Jüri Takımı tarafından yürütülen ulusla-
rarası konferanslara delegasyon seçim süreci sonucunda,  
9 -15 Eylül 2018 tarihleri arasında Belçika’da, okulumu-
zu ve ülkemizi, Bilge Su Aksu ile Gülce Sena Tuta-
lı temsil hakkı kazanmıştır. Aynı konferansta okulumuz 
öğrencilerinden  Kemal Gürkan Kızal ve Nilsu Gülbay 
yedek üye olarak  belirlenmiştir.

Avrupa 
Gençlik Parlamentosu’nda 

Bir Başarı Daha

Bilge Su Aksu (Soldan 2.), Gülce Sena Tutalı (Soldan 4.) 

EYP (European Youth Parliament):1987 yılında 
kurulan Avrupa Gençlik Parlamentosu (AGP), Avrupa’da 
yaşayan tüm gençlere ulaşarak gençlerin yaşadıkları böl-
gelerin geleceğine yön vermelerinde onlara yardımcı ol-
mayı amaçlar. AGP, eğitimde Avrupa boyutunu destekler 
ve 16-22 yaş arasındaki gençlerin pratik ve geliştirici öğ-
renim deneyimlerinde bulunmalarına destek sağlar. AGP 
deneyimleri, geleceğin vatandaşları olarak gençlerin diğer 
ulusların düşünce ve karakterlerinin farkında olmalarını, 
farklılıklara saygılı olmalarını ve birlikte kamu yararı için 
ortaklaşa çalışmalarını sağlar. AGP’de gençler, hiçbir kı-
sıtlama ve engel olmadan fi kirlerini ortaya koyabilecekleri 
bir forum oluşturabilirler. EYP her yıl 10 günlük 3 ulusla-
rarası oturumu, farklı bir Avrupa ülkesinde düzenlemek-
tedir. Her oturumda delegeler, çok uluslu komitelerde bir 
araya gelerek farklı konularla ilgilenmekte ve daha sonra 
bunlara ilişkin bir karar alarak Genel Kurul’da tartışmak-
tadırlar. Burada 35 ülkeden 20.000’den fazla genç, her 
sene 100’den fazla bölgesel, ulusal ve uluslararası etkin-
liğe dâhil edilmektedir. “Diplomasiden fi kir birliğine var-
maya, etkileyici, ikna edici konuşma sanatından liderliğe, 
yazma ve diksiyon deneyimine, parasal kaynak bulma ve 
proje yönetimine bir dizi beceri geliştirme olanağı olması 
EYP’nin en etkileyici yönüdür”

1-5 Aralık 2017 tarihleri arasında Bursa’da düzenle-
nen, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın farklı şehirle-
rinden katılımın olduğu; aralarında Galatasaray Lisesi, 
Robert Koleji, Kabataş Erkek Lisesi, Tevitöl gibi sadece 
Türkiye’nin en seçkin liselerinin bulunduğu, genç birey-
lerde dünya sorunları üzerine farkındalık uyandırmak 
amacıyla gerçekleştirilen 21. EYP Türkiye Ulusal Seçim 
Konferansı, EYP-Türkiye işbirliğiyle düzenlendi. İşte 
böyle bir platformda Ankara Atatürk Lisesi, parlamento 

seçimlerinde üç öğrencimiz ile ülkemizi temsil etmeye hak 
kazandı.

Özlem Özkan Litvanya’da, Atakan Çağlayan Luxem-
bourg’ta ve Yüksel Çağlar Baypınar Almanya’da ülkemizi 
temsil etti.

Ekipte yer alan Ada Çalışkan ve Kemal Gürkan Kı-
zal’ın da çözüm önerileri, sonuç belgelerinde yer almıştır. 
11K sınıfı öğrencimiz Özlem Özkan jüri üyeleri tarafın-
dan seçilerek 14-21 Temmuz 2018 tarihlerinde 35 ayrı 
ülkeden 300 katılımcının yer aldığı, Litvanya’nın Vilnus 
şehrinde düzenlenen 87’nci uluslararası oturuma girmeye 
hak kazandı. Alınan kararlar, doğrudan Brüksel’deki Av-
rupa Parlamentosu merkezine yollanıp değerlendirildik-
ten sonra yürürlüğe girecektir.

Böylece Ankara’dan ilk defa bir devlet okulu, 
ülkemizi gençlik parlamentosunda temsil hakkı 
kazanmıştır.

Bu başarılarda büyük emeği geçen tarih öğretmeni-
miz Aysu Atay’ı ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

Avrupa Gençlik Parlamentosu’nda Büyük Başarı
Öğrencilerimiz, Lisemizin Adını Avrupa’da da Duyuruyor

Soldan Sağa: Ada Çalışkan (10 M), Aysu Atay (Tarih Öğrt.), 
Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Özlem Özkan (11 K), 
Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Yüksel Çağlar Baypınar  
(9 E), Atakan Çağlayan (11 K)
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Ankara Atatürk Lisesi’ni tercih etmemde etkili olan nedenlerden biri hatta en önemlisi, 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın okula ilk onda giren ve ilk tercihinde okulumuzu yazan öğ-
rencilere İngiltere’de dil kursu imkânı vermesiydi.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın bizlere verdiği imkân sayesinde İngiltere’de katıldığım 
dil kursu, benim açımdan hayatımın en büyük fırsatlarından biriydi. Üç hafta süreyle eğitim 

gördüğümüz okul, İngiltere’nin sayılı ve prestijli okullarından biriydi. Ayrıca bize sağlanan 
ulaşım ve konaklama imkânları da birçok yaz okulunun çok daha üstünde bir kaliteye sahipti. 

Bana göre dili sadece kurallarını öğrenerek konuşabilir hâle gelmek çok zor. Bu İngiltere dil kursu-
nun nedeni de bu. Dil kursu almak ülkemizde de mümkün olan bir durum. Fakat dili öğrenmenin yolu bence dili 
konuşup dinlemek. Vakfımızın sağladığı bu kurs da aynen bunu sağlıyor. Gittiğimiz okul, bizim gibi farklı ülkeler-
den gelmiş yaşıtımız öğrencilerin bulunduğu bir yerdi. Dolayısıyla sınıfta tek iletişim olanağı İngilizce konuşmak 
oluyor. Ve bu durum ülkemizde bulunamayacak bir dil geliştirme imkânı sunuyor. Tabii ki öğretim sadece okulda 
sınırlı kalmıyor. Vakfımız sayesinde yapılan Londra gezisi ve okulun düzenlediği günlük aktiviteler dolayısıyla bir 
dil kursu olduğu kadar bir eğlence kaynağı da oldu geçirdiğimiz günler. Bu geziden edindiğim en önemli kazanım 
ise dili yanlış konuşmanın gayet normal bir şey olduğunu ve ana dili İngilizce olan kişilerle konuşurken yaptığım 
hataları önemsemediklerini fark etmem oldu. Bu durum ülkemizde yabancı dil eğitimindeki en büyük engellerden 
biri. Vakfımızın dil okulunu düzenleme sebebi de bence bu engeli aşmamızı sağlamak, zira eğer dili konuşmaktan 
korkmazsanız dili öğrenmeniz oldukça kolaylaşır.

Bana İngiltere’de dil kursu imkânını veren Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na ve bu vakfın kurulmasında öncülük 
eden eğitim gönüllüsü değerli vakıf  başkanımız Erol Üçer’e teşekkür ederim.

Kemal Enes Akyüz - 9 A
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2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda Vakfımızın desteğiyle 
ve kendi imkânlarıyla kafi leye katılanlarla birlikte 

İngiltere’ye üç haftalık dil kursuna giden öğrencilerimiz, 
eğitimlerini başarı ile tamamlayarak yurda döndüler.

İNGİLTERE’DE DİL KURSLARINA GİDEN 
ÖĞRENCİLERİMİZ YURDA DÖNDÜLER

İngiltere 
Mektupları
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Değerli ALEV Yöneticileri,

Okulumuzda öğrenim gören tüm başarılı öğrenci arkadaşlarımın hayallerine ışık tuttu-
ğunuz gibi benim de hayallerime ışık tuttunuz. Küçüklüğümden beri hep arkadaşlarımla 
birlikte yurt dışına gitme hayalini kurardım. Tanıdığımız birini, bir yurt dışı seyahatine yolcu 
ederken ben de hep o uçakta olmak isterdim. Şu zamana kadar böyle bir fırsat asla elime 
geçmemişti, geçseydi bile arkadaşlarımla birlikte olamazdım. Bu yaz, sizin verdiğiniz burs ve 

bu yurt dışı eğitim imkânı sayesinde, küçüklüğümden beri kurduğum hayale kavuştum. Ora-
ya gittiğimiz ilk andan itibaren, oradan ayrılışımıza değin yaşadığım her bir an mükemmeldi. 

Arkadaşlarımla birlikte gezdiğimiz, beraber vakit geçirdiğimiz her güzel anın yanında, gittiğimiz 
okuldaki eğitim de çok güzel ve kaliteliydi. Başta okulda zorlanmış olsam da kısa bir süre içerisinde 

alıştım. Dönmemize birkaç gün kala, her ne kadar ailemi ve ülkemi çok özlemiş olsam da bu güzel deneyim biteceği 
için üzülüyordum. Bana ve arkadaşlarıma verdiğiniz bu imkândan dolayı size ne kadar minnettar olduğumu keli-
melerle anlatmama imkân yok. Gelecek senelerde de ülkemizin en güzel okullarından biri olan lisemize başlayacak 
arkadaşlarımın da böyle güzel bir imkâna sahip olmalarını ve benim edindiğim gibi fevkalade anılar edinmelerini 
dilerim. Bize bu imkânları sağlayan saygıdeğer insanlara çok teşekkür ediyorum. 

Elif  Kılıç - 9 D

3/10/2017 

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na,

Ben 8 Temmuz 2017-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında İngiltere-Bournemouth gru-
bumla 3 haftalık bir İngiltere deneyimi yaşadım. Bu eğitim, benim için çok faydalı oldu. 
Kaldığımız yurt çok güzeldi. Yabancı arkadaşlar edinmek çok güzeldi. Dersler çok güzeldi. 
Farklı bir kültürü tanımak çok güzeldi. Kısacası orada bulunduğum sürece her şey çok 

güzeldi.

Dersleri farklı öğretmenlerle farklı şekillerde işledik. Bazen konuşarak, bazen izleyerek, ba-
zen resim yaparak, bazen proje tasarlayarak, bazen de oyunlar oynayarak geçirdik. Bunların 

hepsini yaparken İngilizce konuştuk. Bunların bana çok faydası oldu. Hem kendime güvenmemi 
hem de başka dillerde konuşurken rahat olmamı ve çekinmememi sağladı. Böylelikle de İngilizcem gelişmiş oldu. 
Öğretmenlerimiz çok iyi ve sıcakkanlıydılar. Özellikle Helen ve Pegah öğretmenimi çok sevdim. Katıldığımız kurs 
programı çok güzeldi. Bir sürü farklı etkinlik ve gezi yaptık. Bununla beraber bir sürü farklı deneyim yaşadım. Her 
şeyin bana çok katkısı oldu. En önemlisi tek başıma kendi ayaklarımın üstüne sapasağlam basmamı ve güçlü dur-
mamı sağladı. Özellikle Gönül Hocam bana İngiltere’de ikinci bir anne oldu. Bana çok destek oldu ve her zaman 
yanımda oldu. Ona bir kez daha teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemeliyim ki İngiltere, benim için hayatım 
boyunca unutamayacağım bir deneyim oldu. Bu deneyime sahip olmamı sağlayan ve hayatım boyunca karşıma 
çok az çıkacak bu fırsatı bana verdikleri için önce ALEV’e, Vakıf  Başkanı Sn. Erol Üçer’e ve bütün çalışanlarına 
çok teşekkür ederim.

İlayda Çayır - 9 G 

03/10/2017

Hayatımda gelişen önemli noktalardan biriydi. İlk yurtdışı tecrübemdi. Dönemin başın-
da İngiltere benim için sadece bir hayaldi. Ama daha sonra gelişen olaylar neticesinde yani 
ALEV ve Erol Üçer’in benim gibi öğrencilere sağladığı burslar sayesinde bu hayalim, bir 
gün Vakfımızın verdiği haberle gerçekleşiverdi. İngiltere benim için bir rüya gibiydi. Kendi 
imkânlarımla gitmem ise imkânsızdı. O, dile kolay gelen ama benim için çok şey ifade eden 
üç hafta, dolu dolu geçti. Kimi zaman ailemi özlesem de Gönül Hanım ve arkadaşlarım 

sayesinde kısa sürede alıştım. ALEV sayesinde bu deneyimi yaşayabildim. Teşekkürler ALEV 
ve Erol ÜÇER... 

Esmanur Bolat - 9 G

İngiltere 
Mektupları
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10/11/2017
Merhaba,

Öncelikle 3 hafta süresince İngiltere’de yabancı dil eğitimi almamı ve İngiltere’ye seyahat et-
memi sağlayan Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol Üçer’e ve Sayın Gönül Hocam’a 
şükranlarımı sunarım. 3 haftalık gezinin bizlere kattıklarını sizlere anlatmak isterim. Dünyanın 
değişik ülkelerinden gelen öğrencilerle dil öğrenme vesilesiyle tanışarak sosyal birey olmamızı, 
1.Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya dili olan İngilizce’yi ve İngiliz aksanını öğrenmeyi, günlük 
planlara uyarak ve kendi işlerimizi gidererek sorumluluk bilincimizi geliştirmeyi, yaşadığımız ülke 
güzel Türkiye ile “GÜNEŞİ BATMAYAN İMPARATORLUK” İngiltere arasındaki farklılıkları 
görerek değerlendirmeyi, İngiliz kültürünü öğrenirken aynı zamanda Türk gençliğinin tarihine, 
zengin kültürüne bağlı olduğunu gösterme fırsatı vermektedir.

Saygılarımla.
Özgür Bektaş - 10 G

15 /10/ 2017

Öncelikle bize sağladıkları bütün olanaklar için Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na teşekkür 
etmek istiyorum. Henüz ortaokuldayken çevremdeki arkadaşlarımdan ALEV’i duymuş ve Atatürk 
Lisesi’nin öğrencisi olmanın avantajları hakkında bilgi sahibi olmuştum. Şimdi ise tercihlerimi 
yaparken Ankara Atatürk Lisesi’ni 1. sıraya yazarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha 
iyi anlıyorum. Hazırlık sınıfı boyunca aldığımız yoğun yabancı dil eğitimi, Vakfımız tarafından 
desteklenen MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü çalışmaları ve yabancı dil kursları, benim 
için her açıdan çok faydalı oldu.

2016 – 2017 eğitim öğretim yılı sonunda Vakfımızın sağladığı burs imkânlarından yararlanarak 
İngiltere’nin Bournemouth şehrinde geçirdiğim 3 hafta, hazırlık sınıfında öğrendiklerimi pekiştir-
mem için inanılmaz bir fırsattı. Bu seyahat sırasında yaşadığım güzel ve eğlenceli anların yanı sıra 
ailemden bu kadar uzakta, yabancı bir ülkede 3 hafta geçirmek, bana sahip olduğum bütün imkân ve ola-
nakların ne kadar değerli olduğunu hatırlattı ve hayatta bir adım daha ileri gitmemi, olgunlaşmamı sağladı.

Atatürk Lisesi ailesinin bir parçası olmak çok özel ve güzel bir duygu. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ve İn-
giltere seyahatinin hazırlık aşamalarında bizlere destek olan Vakfımıza, seyahat sırasında da bize eşlik eden Gönül 
Hoca’ma ve çok değerli Ankara Atatürk Lisesi Vakfı yöneticilerine bütün uğraşları için çok teşekkür ederim. Atatürk 
Lisesi’nin bir öğrencisi olmaktan her zaman gurur duyacağım.

Nazlı Senay Özbilge - 9 D

15/11/ 2017
Sayın ALEV Dergisi Okurları;

Bu yıl, Ankara Atatürk Lisesi’ne derece ile girmemden ötürü, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın 
katkıları ile tam burslu olarak gittiğim İngiltere eğitimi ve yaşamış olduğum deneyimlerden, önce-
likle okulumuzda bulunan siz sevgili öğrencilere bahsetmek istiyorum. Bir yılın en iyi anlarından 
biri olan yaz tatilimim üç haftası, bu kâğıda yazmaya kalkışsam asla bitiremeyeceğim kadar fazla 
ve unutulmaz anıların aklıma kazınmasının sağlandığı Bournemouth’ta geçti. Avrupa’nın di-
ğer ucunda, İngiltere’nin bir sahil kasabası olan Bournemouth’ta hayatım boyunca görmediğim 
kadar yeşillik gördüm ve bir nevi Ankara’da yaşamamın getirdiği şehirsel yorgunluğu üstümden 
attım. Gittiğim okuldaki öğretmenler ve rehberler sayesinde İngiltere hakkında birçok bilgi edindim 
ve ayrıca kültürlerini tanıdım. Orada Brezilya’dan, Japonya’ya birçok arkadaş edindim. En önemlisi 
hiçbir yerde elde edemeyeceğim, İngilizceyi bir İngiliz’le onların ülkesinde konuşarak pratik etme şansı 
kazandım. Bu şans da İngilizceyi sevmemi ve büyük miktarda geliştirmeme yardımcı oldu.

Böylesine güzel deneyimler yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bu deneyimleri edinmemi sağla-
yan, hatta bana Ankara Atatürk Lisesi’nde okumanın bir ayrıcalık olduğunu tekrar hatırlatan başta ALEV başkanı 
Erol Üçer’e ve Gönül Hoca’ma çok teşekkür ediyorum.

Ayberk Çınar - 9 A

İngiltere 
Mektupları
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Kıymetli Atatürk Liseliler!

2017-2018 Eğitim öğretim yılı, hepimiz için bereketli ve hayırlı 
olsun. Büyük hayallerimiz var yarına dair. Bu hayalleri gerçekleş-
tirme fırsat ve imkânlarını kovalayacağımız ve yüce gayelere do-
kunacağımız bir eğitim öğretim yılı olması en büyük temennimiz-
dir.  Kıymetli öğrencilerim, her şey hayal etmeyle başlar. Hayali 
olmayanın başarma azmi de olmaz. Hayalperest değiliz ama büyük 
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2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÖRENLE AÇILDI

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün 
Okul Açılış Konuşması

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

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı 18 Eylül 
2017 Pazartesi günü okulumuz bahçesinde 
ve konferans salonunda düzenlenen tören-
le açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başlayan tören, Okul Müdü-
rümüz Bayram Akyüz, tarih öğretmenimiz 
Tahsin Fındık, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Üyesi Abdurrahman Keskinkı-
lıç’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Tören, 
üniversite sınavında (2016 LYS) Türkiye 6.sı 

olan Fırat Şirvan, 2016-2017 okul ikincimiz 
Sefa Berkay Çayır ile en yüksek puanla oku-
lumuz hazırlık sınıfına kayıt yaptıran Hz D sı-
nıfı öğrencimiz Fadime Bilge Kurt ve okulu-
muzu 2.likle kazanan İlkiz İpek Ayten’in (Hz 
D) öğrenci arkadaşlarına hitaben konuşma 
yapması ile sona erdi.

Üniversite sınavında ve lisemizde derece-
ye giren öğrencilerimizi kutluyor başarıları-
nın devamını diliyoruz. 
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yolculukların da hayalindeyiz. Bu bizim hayat yolcu-
luğumuzu aydınlatan en önemli kandilimiz.

Kıymetli öğrencilerim!

Bu çatının altında ben ve öğretmen arkadaşlarım, 
sizlerin insan olma maceranıza en anlamlı katkıları 
sağlamak için çaba sarf  edeceğiz. Elbette ki bu, çok 
kolay başarılan bir iş değildir. Azim, gayret ve çaba 
gerektirir. Biliniz ki sizler adına en çok önemsediği-
miz çabamız, Türk toplumunu yüceltecek kazanım-
larla donanmanızdır. Okulu asla, sadece öğretim fa-
aliyetlerinin sürdürüldüğü bir yer olarak görmedim. 
Okul, hayatın kendisidir ve en önemlisi sizlerin içi-
nizde gizli kendinizi bulmanıza vesile olur. Asıl fonk-
siyonu budur, buna çok çaba sarf  etmeliyiz, edeceğiz 
de. Siz de okulu sadece nottan ibaret görmeyiniz, 
içinizde saklı olan gizemi aramanın sevdasında olu-
nuz. Bu meşale sizleri aydınlık bir yarına çıkaracak-
tır. Mutlaka yeteneklerinizi geliştirici faaliyetlerin, 
projelerin, güzel sanat çalışmalarının, spor etkinlik-
lerinin içerisinde yer alınız. Vaktinizin planlanmış 
bir bölümünü sanata ve spora ayırınız. Okulumuzda 
bu tarz faaliyetlerin olması için de destek olunuz. Biz 
bu konuda da istekli ve gayretli olacağız.  Biliniz ki 
zaman gerçekten çok hızlı akmaktadır. Bu yaşın ve 
bu demlerin hakkının verilmesi gerekir. Hayatınızın 
en anlamlı yıllarının içerisinde olduğunuz hakikatini 
aklınızdan hiç çıkarmayınız.

Değerli öğrenciler!

Tabiatta her şey bir düzen üzere yaratılmış-
tır.  Evren bu düzen içerisinde anlamlıdır.  Bunu sık 
sık tekrarlayacağım çünkü yasak ve kural kavramları-
nı karıştırıyoruz.  Kurallar olmadan bir toplum inşa 
edilemez. Toplumların oluşum esası kurallardır ve 
kurallar, uyulmak için vardır. Toplumun bir parçası 
olarak gayrinizamî vardığımız anlaşma gereği belir-
lediğimiz kurallara uyulması düzenin de teminatıdır.  
Öğrencilerimizin kurallara yasak nazarıyla bakma-
ması beklentimizdir. Bu çatı altında herkes için be-
lirlenmiş bir rol ve görev vardır. Sorumluluk sahiple-
rinin aynı zamanda yetkili de olduğu gözetilmelidir. 
Bizler herkesin hukukunu burada gözetmekle vazi-
feliyiz. Öğretmen, öğrenci, personel herkesin hakkı 
ve ödevleri vardır. Kimse haklarını gözetip ödevle-
rinden kaçmamalıdır. Zira herkesin birbiri üzerinde 
hakkı vardır. Sizlerin benim üzerimde hakkınız ol-
duğu gibi benim de sizler üzerinde hakkım olduğu 
muhakkaktır. En büyük gayretimiz, Atatürk Lisemiz-
de kimsenin haksızlığa uğramamasını temin etmek  

olacaktır. Şu kesindir, muhakkaktır biz, daima sizleri 
seven, sizin için kaygılanan, hoşunuza gitmese dahi 
sizler için yaptırım kararı alan olacağız. Derdimiz, 
gayemiz sizlerin iyi yetişmiş bir insan, eğitilmiş bir 
birey olarak buradan ayrılmanızdır. Var oluş nedeni-
miz budur, bundan başkaca hiçbir gayeyi gütmeyiz.

Değerli Atatürk Liseliler!

Sizler milletimizin yarınlarısınız. Aydınlık yarın-
larısınız. Büyük bir kovandan süzülerek geldiniz bu-
raya. Atatürk Lisesi çok özel bir kurumdur. Milleti-
mizin kaderine dün tesir etmiştir, yarın da edecektir.  
İçerisinde bulunduğunuz bu bina, birçok büyük si-
maya ev sahipliği yapmıştır. Burada bilinç ve aidiyet 
esastır. Hepimizin omuzlarındaki yük ağırdır. Lakin 
biz mutlaka başarılı olacağız. Çalışkan olacağız. Çok 
çalışacağız. “Ama, lakin, fakat” ile başlayan bahane-
lere asla sığınmayacağız.  Biliniz ki yarının müreff eh 
Türkiye’si ancak sizlerin omuzlarında yükselecektir. 
4. Sanayi devriminde, Endüstri 4.0’da millet olarak 
mutlaka yer almalıyız. Geçmiş tarihlerde sanayi dev-
rimlerini iyi kavrayamamış olmanın bedelini çok ağır 
ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bu sefer önden gi-
den biz olmak zorundayız.  Gayemiz asla küçük şey-
lerle yetinmek değil, biz bugün çok büyük sevdaların 
türkülerini söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. 
Burada göstereceğimiz gevşekliğin, vazifeyi suiis-
timal etmenin, milletimize yarın çok ağır bedelleri 
olacağını bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız.

Azimli olacağız ama asla hırsın esiri olmayacağız.
Tevekkül edeceğiz lakin tembelliğe boğulmayacağız.
Edepli olacağız fakat silik, ürkek, korkak olmayacağız.
Cesur olacağız bunun yanında tedbiri elden bırakmayacağız.

Değerli gençler!

Ben canı gönülden inanıyorum ki yarın hep ay-
dınlık olacaktır.  Ümitsizliğin pençesi bizi hiç yakala-
yamayacak, biz daima ümidin kanatlarına tutunaca-
ğız. Bütün bu duygularla yeni eğitim öğretim yılımız 
hepimize hayırlı olsun. Sizlere zihin açıklığı ve başa-
rılı bir yıl dilerim.  Ben ve öğretmen arkadaşlarım, bu 
ulvî gayeye ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini 
yapmakta azimliyiz.

Bizimkisi bir sevdadır
Haddü kenarı olmaz.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Saygıdeğer idareciler!

Değerli öğretmenler, kıymetli 
veliler ve sevgili öğrenciler!

Öncelikle Vakfımızın kuru-
cusu ve yönetim kurulu başkanı 
kıymetli büyüğümüz Sayın Erol 
Üçer, çok arzu etmesine rağmen 
bugün aramızda olamadı. Ken-
disinin sevgi ve selamlarını sizlere 
iletmek istiyorum.

Ülkemizin geleceğinin güvencesi sevgili öğrenci-
ler, Atatürk Lisesi, bugüne kadar kişiliği gelişmiş, ilke 
ve hedefl eri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve 
koruyan, büyüklerine karşı saygılı gençler yetiştirmiş-
tir. Sizlerin başarısı gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’ni 
çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine çıkaracaktır. 
Bunun için derslerinize çok çalışınız. Başarının sade-
ce çalışmakta olduğunu asla unutmayınız.

Bunun yanında yine bir Atatürk Lisesi geleneği 
olan sosyal sorumluluklarınızı da unutmayınız. Sos-
yal, kültürel ve sportif  alanlarda başarılarınızı geçmiş 
yıllardan bir kademe daha ileriye taşımanızı bekliyo-
ruz.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, kuruluş amacına uy-
gun olarak okulumuzu ve siz öğrencilerimizi destek-

lemeye devam edecek. Vakfımızın 
emektar üyesi Gönül Hanım ve 
ekibi, sizlerin akademik başarıla-
rının yanında sosyal, kültürel ve 
sportif  başarılarınızı da yakından 
takip edecek ve destek verme gay-
reti içinde olacaktır.

Bu yıl ilk kez Atatürk Lisesi’ne 
katılan hazırlık sınıfı öğrencileri!

Ben de bundan 35 yıl kadar 
önce sizin konumuzda heyecanla 

açılış konuşmalarını dinliyordum.

Şu anda eminim ki heyecanınız doruktadır. Fakat 
şunu unutmayın ki Atatürk Lisesi, bir ailedir ve siz de 
bundan sonra bu ailenin yeni fertlerisiniz. Elde etti-
ğiniz başarı ve bu aileye katılma tercihinizden dolayı 
sizleri kutlarım.

Sayın veliler, değerli öğretmenler ve sevgili öğ-
renciler! Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim 
öğretim yılının, başta lisemize olmak üzere, tüm eği-
tim camiasına sağlık, mutluluk getirmesini, vatanı-
mıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; hepinize 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Abdurrahman Keskinkılıç
ALEV Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgili arkadaşlarım, değerli 
hocalarım, saygıdeğer veliler!

Lise denince aklınıza gelen 
nedir? Bir bina, içinde sınıfl ar, 
sıralar, tahtalar... Peki ya Atatürk 
Lisesi? Her mevsim bir başka gü-
zel has bahçesi, arkada saklı kalan 
bir başka cennet bahçesi, müzesi 
ve seneler geçse de yine içinde 
kaybolabileceğiniz koridorları ve 
neredeyse üniversitelerle yarışacak yerleşkesiyle er-
genliğimizi yaşadığımız devasa bir bina mı? Tabii ki 
hayır. Atatürk Lisesi idaresiyle, öğretmenleriyle, ça-
lışanlarıyla bizlere ana kucağı, baba ocağı olmuş bir 
eğitim yuvasıdır. Her renkten insanla tanışabileceği-

niz, ömürlük dostluklar kurabile-
ceğiniz, hafızalardan silinmeyecek 
anılar biriktirebileceğiniz, çocuk 
safl ığıyla oturmaya başladığınız 
sıralardan kendine yetebilen ol-
gun bireyler olarak üniversite sıra-
larına gidebileceğiniz unutulmaz 
lisemiz ve onun ruhu...

…….

Sizlere başarılarla, en değerli 
arkadaşlıklarla ve en güzel anılarla dolu lise yılları di-
liyorum. Ankara Atatürk Lisesi’ne, arı kovanına hoş 
geldiniz!

Sefa Berkay Çayır

Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz ve okulumuz mezunu 
Abdurrahman Keskinkılıç’ın okul açılış konuşması

2016-2017 Öğretim Yılı Okul İkincisi Sefa Berkay Çayır’ın 
okul açılış konuşmasından bir bölüm



47

Adının bile Ankara’nın en 
iyi lisesi olmasına yettiğini dü-
şündüğüm, en güzel yıllarımı 
geçirdiğim, en iyi dostlarım-
la tanıştığım, mezun olmama 
rağmen hâlâ “benim” diyebil-
diğim okulumuza hoş geldiniz.

Atatürk Lisesi’ni seçerek bil-
melisiniz ki sizlerle birlikte daha 
da zenginleşen, 131 yıllık, hayal 
edilmesi bile güç, büyük bir ailenin üyesi oldunuz.

Atatürk Liseli olmak,

Bir ulusun bağımsızlık destanına, yeni cumhu-
riyetin kuruluş heyecanına tanıklık etmiş bir tarihin 
parçası olmak demektir.

Onlarca öğrencisini Kurtuluş Savaşı’nda şehit 
vermiş olmasıyla ve taşıdığı Atatürk ismiyle sonuna 
kadar gurur duyabilmek, okula her girişte “ANKA-
RA ATATÜRK LİSESİ” yazısına ve yanındaki ar-
maya dalıp gitmektir.

Ulusumuzun tarihinde, sanatında, edebiyatında, 
iş ve bilim hayatında büyük yer kaplayan, iz bıra-
kan efsane isimlerin okuldaşı, sınıf  arkadaşı olmak 
demektir.

Gazi Yaşargil, Münci Kalayoğlu gibi büyük bi-
lim insanlarının; Orhan Veli, Oktay Rıfat, Can Yü-
cel gibi şairlerin; Fikret Otyam, Burhan Doğançay 
gibi ressamların; Kartal Tibet, Müşfi k Kenter gibi 
oyuncuların ve Erol Üçer, Vehbi Koç gibi iş adam-
larının izinden yürümek demektir.

Atatürk Liseli olmak, babalarımız hatta dedele-
rimizle aynı okulda okumak aynı mekânlarda anılar 
biriktirebilmek demektir.

Tercih yaparken 4+1 yılın “1”ine takılmak, an-
cak dönüp bakınca dimağı sayısız güzel anıyla en 
çok dolduran o hazırlık sınıfına sahip okulu seçmiş 
olmaktan bir an bile pişmanlık duymamaktır.

Atatürk Liseli olmak, öğle aralarında yemek-
haneye yapılan koşu yarışlarına, bahçeyi dolduran 

voleybol toplarına, bahçenin 
pek güzel ağaçlarına, önündeki 
Turca’sına, ardındaki müzesine, 
yanındaki Aspava’sına, altındaki 
Ankara’nın dört bir yanına uza-
nan dehlizlerine ve üstündeki uç-
suz bucaksız gökyüzüne duyulan 
tarif  edilemez sevgidir.

Hayat boyu süren bir özlem-
dir Atatürk Liseli olmak.

İnsanın mezun olmasına rağmen çıkıp çıkıp geli-
vermesidir okuluna, koşarcasına.

İçi gitmesidir, her geçişinde önünden ve geçirdi-
ği günleri anmasıdır her fırsatta dost meclislerinde...

Bir türlü kopamamak, unutamamaktır evi gibi 
gördüğü o heybetli binayı; öpülesi elleriyle okulu-
muzu geleceğe taşıyan öğretmenleri, idarecileri ve 
erkenden kalkıp günü bize hazırlamak için alın teri 
döken çalışanlarıyla bu büyük aileyi.

Atatürk Liseli olmak, asla sönmeyeceğinden 
emin olduğu ALEV’in okulun maddi manevi en 
büyük destekçisi olduğuna ve okuduğu 5 senede el-
bet bir şekilde kendisine kol kanat gerdiğine şahit 
olmaktır.

Atatürk Liseli olmak, bu ALEV’i ilelebet canlı 
tutmaktır.

Atatürk liseli olmak, kararlı ve planlı olmak, her 
biri birer eğitim neferi öğretmenlerimizin ışığında 
doğru hedefl er belirleyerek akademik başarıyı yaka-
lamaktır.

Arkadaşlar, sizden hemen önce bu yolları arşın-
layan bir kardeşiniz olarak söylemek istiyorum ki 
ebediyen var olmasını dilediğimiz Ankara Atatürk 
Lisesi’nin mezunu ya da okuyanı olmak, gurur du-
yulacak bir ayrıcalıktır.

Saygılarımla.
Fırat Şirvan
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Fırat Şirvan’ın Okul Açılış Konuşması
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Okulumuz konferans salonunda Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenimiz Asiye Subaşı koordina-
törlüğünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal-
Marşımızın okunmasıyla başladı. Programda oku-
lumuzun, geçmişten bugüne geliş öyküsü tarihsel 
perspektif  içersinde öğrenci ve misafi rlerimize 
slaytlar eşliğinde sunuldu. Ardından okul Müdü-
rümüz Bayram Akyüz ve Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kes-
kinkılıç, birer açılış konuşması yaptı. Konuşmala-
rın devamında okulumuzu en yüksek puanla ilk 
üç sırada kazanan öğrencilerimize belgeleri, okul 
müdürümüz, Vakıf  Yönetim Kurulu Üyemiz Ab-
durrahman Keskinkılıç ve Ankara Atatürk Liseli-
ler Derneği Başkanı Ali Fahir Kayacan tarafından 
verildi.

Bu seremoninin ardından okulumuz 2015-
2016 okul birincisi Fırat Şirvan ve 2016-2017 yılı 
okul ikincimiz Sefa Berkay Çayır, yeni Atatürk Li-
seli arkadaşlarına birer konuşma yaptı. Törende 
öğrencilerimizin hazırladığı piyano, keman dinle-
tileri folklor ve zeybek gösterileri misafi rlerimizin 
beğenisine sunuldu. 

Törende yeni öğrencilerimize, Atatürk Liselilik 
aidiyetini temsil eden “Atatürk Liseliyiz” bilek-
likleri ve rozetleri hediye edildi. Okul idaremiz, 
öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katıldığı tören, 
okul bahçesinde toplu fotoğraf  çekimi ile sona 
erdi.

Aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoş gel-
diniz diyor “Atatürk Liseli olmak bir ayrıca-
lıktır.” sözlerini tekrar ediyor, öğrencilerimizin 
bir ömür boyu sürecek olan Atatürk Liselilik ruhu-
nu yaşatacaklarına canı gönülden inanıyoruz.

“ATATÜRK LİSELİYİZ”
■ 18 Eylül 2017 tarihinde lisemizi kazanarak Atatürk Liseliliğe ilk adımını 

atmış olan 132. yıl hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için 
 “Atatürk Liseliyiz” töreni yapıldı.
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13 Eylül 2017 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim 
yılının daha huzurlu ve güven içerisinde geçirilmesi-
ni sağlamak amacıyla okulumuz konferans salonunda 
İlçe Kaymakamımız Sayın Kadir Çakır’ın başkanlı-
ğında “Okul  ve Öğrenci Güvenliği” toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Özel, 
İlçe Emniyet Md. Yrd. Sayın Serkan Kocaçiftçi ve İlçe 
Jandarma Komutanı Sayın Emre Demiralp’in de ko-
nuşmacı olarak katıldığı toplantıya, Çankaya İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve 
okul aile birliği başkanları katıldı.

Yapılan toplantıda konuşmacılar tarafından eğitim 
öğretim yılının çok daha sağlıklı, çok daha güvenli ve 

huzurlu bir şekilde geçirilmesi amacıyla yapılacak işler 
ve alınan önlemler anlatıldı.

Çok faydalı bulduğumuz bu toplantı için emeği 
geçenleri kutluyor, geleceğimizin teminatı olan çocuk-
larımızın her zaman mutlu ve huzurlu günler geçirme-
sini diliyoruz.

Okulumuzda “Okul ve Öğrenci Güvenliği” 
Toplantısı Yapıldı

Türk milleti tarih boyunca 
daima hür ve bağımsız yaşamış, 
işgal ve esarete alışık olmayan asil 
ve büyük bir millettir. Bu karak-
teristik özelliğiyle tarihte sayısız 
mücadeleler vermiş, birçok vatan 
evladını bu uğurda şehit ve gazi 
vermiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk 19 
Eylül 1921 tarihinde Gazi unva-
nını Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin kararı ile almıştır. 2002 
senesinde çıkartılan yasa ile 19 
Eylül günü Gaziler Günü olarak 
kabul edilerek tüm yurtta resmi 
törenlerle kutlanmaktadır.

Gazilerimiz, bizler için can-

larını ortaya koyarak mücadele 
etmiş, kahraman kişilerdir. Ga-
zilik ve şehitlik, Türk milleti için 
olmazsa olmaz ulusal manevi bir 
değerdir. Onlara hak ettikleri de-
ğeri vermek, bizim için vazgeçil-
mez görevdir.

Bu bilinci uyandırmak ama-
cıyla tüm yurtta olduğu gibi oku-
lumuz konferans salonunda da 
vatanımızın birliği, beraberliği ve 
bağımsızlığı  için çarpışan “GA-
Zİ”lerimizi anmak amacıyla bir 
tören yapıldı.

Tarih öğretmenimiz Aysu 
Atay’ın önderliğinde gerçekleşen 
tören, Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk, silah arkadaşları, ebediyete 
intikal eden tüm şehitlerimiz, 
gazilerimiz için saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başladı.

Öğrencilerimizin sunumuyla 
gerçekleşen programda, Kıbrıs 
gazimiz Sayın Şükrü Tandoğan, 
Güneydoğu Anadolu’da terör ör-
gütüne karşı verilen mücadelede 
yaralanan gazimiz Sayın Adnan 
Şahin, 15 Temmuz’da ülkemizin 
geleceği ve bütünlüğü için şanlı 
bir  direniş gerçekleştirirken ya-
ralanan gazimiz Sayın Hanefi  
Türkoğlu, birer konuşma yaptı 
ve duygularını dinleyenlerle pay-
laştı. Törende, öğrencilerimizin 
günün anlam ve önemine uygun 
hazırladıkları tiyatro gösterisine 
yer verildi. Çoğu zaman duygu-
sal anlara sahne olan program, 
öğrencilerimiz ve misafi rlerimiz-
ce dikkatli bir biçimde dinlendi. 

Türk milleti tarih boyun-
ca şehidine ve gazisine sa-
hip çıkmıştır. Bundan sonra 
da her daim sahip çıkmaya 
devam edecektir.

19 Eylül Gaziler Günü

“Bu Vatan 
Size Her Daim Minnettardır”
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Müzik dersi öğretmenimiz Murat Gümüş 
yönetiminde “Okul Zilleri” projesi hayat bulu-
yor. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) stüdyosunda ça-

lışmalar yapan öğretmenimiz 
ve öğrencilerimiz, amaçlarının 
okullarda çalan zillerin öğren-
cilerin kendi çaldıkları eserler-
den oluşması ve okullarda kul-
lanılmasını sağlamak olduğunu 
söyledi.

Bu amaçla okulumuzda-
ki müzik gruplarıyla çalışma 
yapan öğretmenimiz; bilinen, 

sevilen, güncel müzikleri derleyerek zil sesi olabi-
lecek parçalardan bir müzik havuzu oluşturarak 
diğer okulların bu havuzdan yararlanmasını ve 
kendi okullarında kullanmasını amaç ediniyor. 

Öğretmenimizi ve bu projede görev alan öğ-
rencilerimizi çalışmalarından dolayı kutluyoruz.
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Hazırlık Sınıfl arımız
75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi’ni
Ziyaret Etti

Okul Zilleri Projesi 

Hayat Buluyor

Okulumuz hazırlık sınıfı öğrencileri, kasım ayı 
içersinde öğretmenlerimiz rehberliğinde 75. Yıl 
Cumhuriyet Eğitim Müzesi’ni ziyaret etti. 1998 yı-
lında Milli Eğitim Bakanlığınca okulumuzun hemen 
arka kısmında açılan müzede, eskiden okulumuzda 
kullanılmış pek çok araç gereç vb. materyalin yanı 

sıra okulumuza İstiklâl Harbi’nde hediye edilmiş bir 
de sancak bulunuyor. Öğrencilerimizin ve ziyaretçi-
lerimizin geçmişle bugün arasında bir bağ kurması-
na ve o günlere yakından tanıklık etmelerine vesile 
olan müzemiz, hafta içi mesai saatleri arasında ziya-
retçilerini bekliyor.

15 Haziran - 15 Temmuz 2017 tarihleri arasın-
da Server Vakfı tarafından Kitap Okuma Yarışma-
sı’nın 17.si düzenlendi. Amacı çocuklarımıza okuma 
alışkanlığı kazandırmak, okuduğunu anlamak, baş-
kalarına doğru aktarmak, okuduğunu özet halinde 
yazıya dökebilmek, kitap okumayı bir alışkanlık ha-
line getirerek özendirmek olan yarışmaya okulumuz, 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nilgün Sönmezer 
tarafından hazırlanan 9-M sınıfı öğrencimiz Tuğçe 
Uygun ve Elif  Nur Sarıcan ile katıldı. Öğrencileri-
miz, katıldıkları yarışmada başarı elde ederek man-
siyon aldılar. Öğretmen ve öğrencimizi kutluyoruz.

Kitap Okuma Yarışması’nda 
Mansiyon Aldık

Soldan sağa: Elif Nur Sarıcan (9 M), Nilgün Sönmezer 
(Edb.öğrt.), Tuğçe Uygun (9 M)
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15 Aralık Cuma günü okulumuz rehber öğretmeni Ba-
hanur Yüksel Akpınar ve okulumuz Genç Kanatlar Toplulu-
ğunun, faaliyetleriyle okulumuza davetli olarak gelen THK 
Çankaya Şubesi “Genç Kanatlar Topluluğu” görevlileri, öğren-
cilerimize Türk Hava Kurumu ve bünyesinde kurulan “Genç 
Kanatlar Topluluğu” tanıtım semineri verdi.

Seminerde Türk Hava Kurumu’nu tanıtmak, Türk havacılı-
ğına pilot yetiştirmek ve havacılığı sevdirmek, yaz aylarında, 
sportif havacılığın dalları olan yamaç paraşütü, serbest pa-
raşüt, yelken kanat ve planör hava aracının tanıtımını yap-
mak, düzenlenen maket uçak kurslarıyla gençlerimizin boş 
zamanlarını değerlendirmelerine katkıda bulunmak hedef-
leniyor. “Genç Kanatlar Topluluğu” Türk Hava Kurumu ön-
derliğinde 2008 yılında başlayan ve bir gönüllülük hareketi 
olarak tüm ülke genelinde havacılığın tanıtılması, havacılığa 
gönül vermiş gençlerin bir çatı altında toplanması, sosyal so-
rumluluk projelerinin  gönüllülük esasıyla yürütülerek yaygın-
laştırılmasını amaç edinen ve şu an için sayıları 5000’i geçen 
bir topluluktur.

Öğrencilerimizin yoğun ilgisini çeken program için emeği 
geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

Genç Kanatlar Öğrencilerimizle Buluştu

Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi 2017-
2018 eğitim öğretim yılında da Atatürk Liseliler, 
okul başkanlığı için kollarını sıvadı. Hazırladıkları 
afi şlerle, kurdukları stantlarla ve konferans salonun-
da yaptıkları seçim konuşmalarıyla başkan aday-
larımız, plan ve projelerini öğrenci arkadaşlarıyla 
paylaştı.

Bu sene başkanlık için öğrencilerimizden Rıd-
van Mert Çeviker (9-K), Mert Gürpüzer (12-D), 
Serra İrem Topçuoğlu (11- C), Nisa Nur Kılıçer 
(10-G), Ege Yalçın (11-K ) aday oldular.

2-13 Ekim 2017 tarihleri arasında dostluk, ne-
zaket, hoşgörü içersinde geçen seçim çalışmalarının 
sonucunda 132. Dönem Okul Meclisi Başkanlığına   
11-C sınıfı öğrencimiz Serra İrem Topçuoğlu 
seçildi. Yeni okul başkanımızı ve çalışmalara iştirak 
eden tüm öğrencimizi kutluyor, lisemiz için yapa-
cakları çalışmalarda başarılar diliyoruz.

Atatürk Liseliler 
132. Dönem Okul Başkanını Seçti

Serra İrem Topçuoğlu
132. Dönem 

Okul Başkanımız
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Bu yıl 131. yılını kutladığımız bu Koca Çınar geç-
mişte olduğu gibi bugün de Türk eğitim tarihinde ku-
rumsal kimliği, disiplini, aidiyeti, eğitime verdiği önem ve 
öncü olma niteliği, başarıda kararlı ve azimkâr olma yönü 
ile ülkemizdeki müstesna yerini korumaktadır ve koruma-
ya devam edecektir.

Taş Mektep, her daim ülkesini seven, ülkesine faydalı 
olabilmek için var gücüyle çalışmaya devam eden erdemli 
bireyler yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. 

Böyle bir geçmişi, aidiyeti ve geleneği olan kurumla-
rın bireylerinin belirli dönemlerde bir araya gelmesi, bu 
aidiyet duygusunu ve ruhunu canlandırmaktadır. İşte bu 
amaçla 1 Ekim 2017 tarihinde Atatürk Liseliler “Pilav ve 
Döner Günü” etkinliğinde yeniden bir araya geldi.

Eski müdür muavinlerimizden Türkan Hacaloğlu, 
Ankara Atatürk Liseliler Derneği, Okul İdaremiz ve Vak-
fımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen büyük buluşmada 
ülkemizin çeşitli illerinden, çeşitli meslek guruplarından, 
farklı dönem mezunları bir araya geldi. Etkinlik; birbirle-
rini, okullarını, öğretmenlerini özlemiş “Atatürk Liselile-
rin” yıllar önce yaşadıkları unutulmaz anılara dönmesine 
neden oldu.

Okulumuz bahçesinde toplanan “Taş Mektepliler”, 

saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı’mızı hep bir ağız-
dan coşkulu bir şekilde okudular. Okul Müdürü Bayram 
Akyüz, açış konuşmasında Taş Mektep’in geçmişten gü-
nümüze uzanan tarihinden, kurumsal kimliğinden ve her 
alanda kazanılan başarılarından söz ederek bu başarının 
sağlanmasındaki en önemli faktörlerin başında Vakfımızın 
ve derneğimizin yaptığı maddi manevi katkılar olduğunu 
söyledi. Kendilerinin de okul yönetimi olarak bu başarı çı-
tasının yükselmesi için gayret içinde olduklarını belirterek 
“Bizimkisi bir sevdadır buna haddü kenar olmaz” sözleriy-
le konuşmasını bitirdi. Okul müdürümüzün konuşmasın-
dan sonra söz alan, eski müdür muavinlerimizden Türkan 
Hacaloğlu ve Vakfımız yönetim kurulu üyesi Abdurrah-
man Keskinkılıç, günün anlamına yönelik birer konuşma 
yaptılar; unutamadıkları bazı anıları paylaştılar.

Konuşmaların ardından “Atatürk Liselilere” pilav ve 
döner ikramı yapıldı. Oldukça neşeli ve duygusal anla-
ra sahne olan ve Atatürk Liselilik ruhunun pekiştirildiği 
bu toplantı için emeği geçen herkese ve ülkemizin dört 
bir yanından Taş Mektep’i ziyarete gelen mezunlarımı-
za teşekkür ediyor, bir dahaki toplantıda buluşmak üzere 
diyoruz.

Daha nice nice yıllara … 
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131 YILLIK KÖKLÜ ÇINARIN YA 

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz 

konuşmasını yaparken
Atatürk Liseliler Derneği Başkanı Ali 

Fahir Kayacan konuşmasını yaparken
Eski Müdür Yardımcımız Türkan 

Hacaloğlu konuşmasını yaparken
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Sayın Müdürüm!

Saygıdeğer misafi rler, Atatürk 
Lisemizin değerli mezunları, sev-
gili öğrenciler!

Derneğimizin düzenlediği bu 
güzel toplantıya hepiniz hoş gel-
diniz.

Bugünkü etkinliği tertip eden, 
başta Ali Bey olmak üzere tüm 
dernek yöneticilerine teşekkür 
ederim.

Vakfımızın kurucusu ve baş-
kanı saygıdeğer büyüğümüz Erol 
Bey bu etkinlikte aramızda olama-
dı. Kendisinin hepinize sevgi ve 
selamı var.

Ben biraz Vakfımızdan bahset-
mek istiyorum. Atatürk Lisesi Eği-
tim Vakfı, 1986 yılında Sayın Erol 
Üçer ve arkadaşları tarafından 
kurulmuştur. Kurulduğu günden 
bugüne kadar okulumuzun bina-
larının ve sınıfl arın fi ziki şartlarını 
iyileştirmekte, başarılı öğrencileri-
ne verdiği burslar ve özel destek-
lerle katkıda bulunmaktadır. Yüz-
lerce öğrenciye verilen bu burslar, 
sadece lisemiz öğrencilerine değil; 
lisemizden mezun olmuş üniversi-
te öğrencilerine de verilmektedir.

ALEV, aynı zamanda okulu-
muzun katıldığı sosyal, kültürel ve 
sportif  etkinliklerde de öğrencile-
rimize destek sağlamaktadır.

2016-2017 eğitim  öğretim dö-
neminde Vakfımızın her alandaki 
destekleri 2017-2018 eğitim öğre-
tim yılında da devam edecektir.

Siz Atatürk Liselilik ruhunu ta-
şıyan saygıdeğer mezunlar!

Böylesine köklü tarihi olan, 
ülkemizin siyasi, kültürel, sanat-
sal ve diğer birçok alanda iz bı-
rakan şahsiyetlerini yetiştirmiş ve 

hâlihazırda yetiştiren okulumuza 
daha fazla destek olmalıyız. Burs 
fonuna daha fazla katkı sağlayarak 
daha fazla öğrencimize destek sağ-
layabiliriz. Vakfımızın faaliyetleri-
ni geliştirmek için görev alabiliriz. 
Vakfımızın kapısı hepinize açıktır.

Ve siz sevgili öğrenciler, Ata-
türk Lisesi ailesinin en genç birey-
leri!

Ben de bir zamanlar sizler gibi 
bu sıralarda oturdum. 1982-1985 
yıllarında Lisemizde yatılı öğren-
ci olarak okudum. Tabiî ki yatılı 
olduğumuz için 24 saatimiz okul-
daydı. Arkadaşlarımız kardeşle-
rimiz, öğretmenlerimiz ailemizin 
büyükleri gibiydi.

Bir de ailemizin diğer çalışan-
ları vardı. Mesela kaloriferci Yu-
suf  abinin, “kaneferler iyi yaniymi 
uşaklar, üşüyorsanız iki kürek kö-
mür daha atıyım” diye akşamları 
yatakhaneleri dolaşmasını unut-
muyorum.

Yemekhaneci Recai ustamızın 
son sınıfta dershanenin ek dersi 
nedeniyle akşam 5.30 daki yemeği 
kaçırdığımız için saat gece 10’lara 
kadar bekleyip bizim karnımızı 
doyurmadan evine gitmediğini 
unutmuyorum.

Okulumuzun temizliğini ya-

pan tüm çalışanların ismini bilir 
ve ismiyle hitap ederek dertleştiği-
mizi, onların özellerini paylaştığı-
mızı unutmuyorum.

Uykum ağır olduğu için ben 
rastlamadım, ancak arkadaşla-
rımdan yatılı binadan sorumlu, 
o zamanki ismiyle belletici ho-
caların gece yatmadan önce tüm 
yatakhaneleri dolaşıp herkesin ya-
tağında olduğunu tespit edip üstü 
açık olanların üstünü örttüğünü 
duydum.

1987 yılında ODTÜ makine 
mühendisliğinde öğrenci iken var-
lığından ve kuruluşundan habe-
rimin dahi olmadığı ALEV, beni 
buldu ve iki yıl boyunca bana burs 
verdi.

İşte bu yüzden Atatürk Lisesi 
basit bir devlet okulu değil, aynı 
zamanda bir büyük ailedir.

İşte bu yüzden ben bu ailenin 
bir ferdi olmaktan gurur duyuyo-
rum ve Atatürk Lisesi Eğitim Vak-
fı’nda Erol Bey’in ve arkadaşları-
nın yanında görev aldım.

Sevgili öğrenciler, siz de me-
zun olup gittiğinizde bu ailenin 
büyüyen fertleri olarak geriye bak-
mayı unutmayıp üzerinize düşen 
sorumluluklarınızı yerine getirme-
lisiniz. Lisemizin başarılarını bir 
bayrak yarışı düzeninde nesilden 
nesile taşımalıyız.

Tüm bu duygularla huzuru-
nuzdan ayrılırken, bu güzel etkin-
liği düzenlemesi sebebiyle derne-
ğimize teşekkür ediyor ve hepinize 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 Abdurrahman Keskinkılıç
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi 

ALEV 2018 | 36

A PRAKLARI YENİDEN BİR ARADA

ALEV Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdurrahman Keskinkılıç 
konuşmasını yaparken
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Okulumuz öğrencileri, İngilizcenin yanı sıra 
ikinci yabancı dil olarak seçtikleri İspanyolca, Rus-
ça, Almanca, Fransızca, Çince eğitimi de alıyorlar. 
İkinci dil öğrenen öğrencilerimiz, hem öğrendikle-
ri dilleri pekiştirmek hem de o ülkelere ait kültürel 
özellikleri daha yakından tanımak ve tanıtmak için 
“Atatürk Lisesi Ululararası Kültür Günü” 
etkinliği düzenliyorlar.

Etkinliğe öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan 
öğrencilerimiz, okul bahçesinde ve konferans salo-
nunda gösteriler hazırlıyor; o ülkeye ait müzik, dans 
gösterileri yaparak, okul bahçesinde stantlar kura-

rak faaliyet gösteriyorlar. Yapılan bu çalışmalar öğ-
retmen, öğrenci ve davetlilerimizin yoğun ilgisi ve 
beğenisi ile karşılanıyor. 

Etkinlikte öğrencilerimiz, izleyenlere Rus, Fran-
sız, Alman, Çin, İspanyol dans ve müziklerinden ör-
nekler sunarak bir kültür ziyafeti verdiler. Bahçede 
açtıkları stantlarda, eğitimini gördükleri ülkelere ait 
kültürel özelliklerin ve damak tatlarının bazılarını 
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimi-
zin beğenisine sundular.

Böyle bir çalışmaya öncülük eden ve emeği ge-
çen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz.
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ 
ULUSLARARASI KÜLTÜR GÜNÜ
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Etkinliklerden Görüntüler
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“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” 
unvanına sahip Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışma-
sı’na okulumuz; Nisanur Genç, Selim Can Kılıçaslan, 
Baray Toprak Bakırcı, Emir Yaman Gazaz, Emre 
Öğütlü’den oluşan Ankara Atatürk Lisesi Rock Guru-
bumuzla katıldı. Grubumuzu yarışmalara Müzik öğ-
retmenimiz Murat Gümüş hazırladı. 

21 senedir yapılan yarışmada amaç, genç müzik 
yeteneklerini keşfetmek, müzik endüstrisine katkı sağ-
lamak, genç yeteneklerin önünü açmak, gençlere ger-
çek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme 
şansı sağlamaktır. Organizasyon, sesine ve sahne per-
formansına güvenen tüm liseli gençlere açıktır.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin okula duyurulan 
yarışmada, geleceğin yıldız adayları en iyi olma mü-

Okulumuzda yoğun ders ortamından yorulan 
öğrencilerimizin hem sosyal hayattan kopmama-
larını sağlamak hem de kültürel etkinliklerle olan 
bağlarını devam ettirmek adına rehberlik öğret-
menlerimizin başlattığı “Atatürk Lisesi Tiyat-
roya Gidiyor” etkinliği kapsamında öğrenci, veli 
ve öğretmenlerimiz,  her ay Ankara Devlet Tiyatro-
su’nun bir oyununu izlemeye gidiyor.

cadelesi veriyor. Toplam 6 dalda para ödülü verilen 

yarışmada öğretmen ve öğrencilerimiz, okulumuzu 

başarı ile temsil etti.

İlk olarak 11 Ekim 2017 Çarşamba ve 14 Ekim 
2017 Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun 
Akün Sahnesi’ndeki “İkinci Katil” adlı oyunu belir-
lendi. Oyunu izlemeye giden öğrencilerimiz keyif-
li anlar geçirdiler. Öğrencilerimiz için bir nefes ve 
dinlenme fırsatı olduğuna inandığımız bu etkinlik-
ten dolayı öğretmenlerimizi kutluyor, bu tarz etkin-
liklerin devamını diliyoruz.
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FİZY 21. Liseler Arası 
Müzik Yarışması’na Katıldık

Grup Üyeleri soldan sağa: Baray Toprak Bakırcı (9 
A), Emre Öğütlü (9 D), Nisanur Genç (11 M), Selim Can 
Kılıçaslan (10 E), Emir Yaman Gazaz (Hz D)

Kültürel Faaliyetlerimiz Devam Ediyor
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18 Ekim 2017 tarihinde okulumuzun davetlisi 
olarak gelen Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Ge-
nel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 
okulumuz konferans salonunda Şef  Abdullah Gur-
bani yönetiminde muhteşem bir konser verdi. Türk 
Dünyası Müzik Topluluğu, Türkçe konuşulan böl-
gelerin geleneksel müziklerinin yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtımını amaç ediniyor. Topluluk, kardeş 
Türk dünyası topluluklarının geleneksel müzik ör-
neklerini, sergiledikleri danslar eşliğinde izleyenlere 
sunuyor ve neşeli anlar yaşatıyor.

Okulumuzda öğretmen, öğrenci ve misafi rleri-
mizin güzel anlar geçirmesini sağlayan Kültür Ba-
kanlığı Türk Dünyası Kültür Korosu’nu, törende 
emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kut-
luyoruz.
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Türk Dünyası Müzik Topluluğu 
Okulumuzda Yine Muhteşem 
Bir Konser Verdi

Konserden Görüntüler
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Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millette 
olduğu yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde halk, 
yönetimde yegâne söz sahibidir. Yani bu rejimde 
halk, oylama yoluyla yöneticilerini belirler. 

Milletlerin tarihlerinde  önemli dönüm noktaları 
vardır, işte Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte  bizde de 
böyle olmuştur. Bunun içindir ki her 29 Ekim ülke 
genelinde büyük bir coşkuyla kutlanır ve resmi tö-
renler yapılır. Okulumuzda da bu önemli gün için 
tören düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretme-
nimiz Nilgün Sönmezer önderliğinde öğretmenimiz 
Emine Oya Serdaroğlu ve öğrencilerimizin katkı-

larıyla düzenlenen tören, şehit ve gazilerimiz için 
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başladı.

Tören, Okul Müdürü Bayram Akyüz’ün konuş-
ma yapması, öğrencilerimizin günün önemine iliş-
kin yazı ve şiirleri okumasıyla devam etti. Ardından 
müzik öğretmenimiz Murat Gümüş’ün öğrencileri-
mizden oluşan koro ile hazırladığı dinleti, tüm iz-
leyenlerin beğenisine sunuldu. Törenin devamında 
öğrencilerimizin hazırladığı müzik dinletisi ve coşku 
içerisinde geçen kutlamalar, toplu fotoğraf  çekimi 
ile son buldu.
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Cumhuriyetimizin 94.Yıldönümünü 
Coşkuyla Kutladık
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Milletlerin tarihleri içerisinde önemli dö-
nemeçler vardır. Milletin kaderine kökten 
tesir eden bu hadiseler, pek çok yönüy-
le de büyük bir değere sahiptir. Zira 
varlıklarıyla yeni bir yolu, yeni 
bir güzergâhı tayin ederler ki işte 
Cumhuriyet’in ilanı da milletimi-
zin tarihinde böyle büyük bir tesiri 
olmuş muazzam bir hadisedir ve 
en büyük coşkuyla kutlanması icap 
eden büyük neticelere de vesile olmuş-
tur. Tarihte pek çok defa büyük devlet 
kurma kabiliyetini sergileyen Türk milletinin 
son büyük devletinin kuruluşunun seneidevriyesi he-
pimize kutlu olsun.

Yenileşme ve Batı medeniyeti seviyesini yeniden yakala-
ma düşüncesi, bizim fi kir dünyamızda eski bir tarihe sa-
hiptir. 1718 Pasarofça Antlaşması ile neticelenen süreçte 
ordularımızın Avrupa orduları karşısında mağlup olması  
sonucu, Osmanlı yönetiminde ve bürokrasisinde yenileşme 
fi kri ciddi bir ivme kazanmıştır. 1720 yılında Fransa’ya 
büyükelçi olarak gönderilen Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi,  
Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanan yenileşme sürecini ateş-
leyen ilk devlet adamımız olma payesindedir. Özellikle Sul-
tan I. Mahmut, III. Selim ve en büyük ivmeyi kazandıran 
II. Mahmut, devletin yenileşmesi ve toplumun yeni bir an-
layışla dizaynı hususunda önemli bir görevi yerine getirmiş-
lerdir.  Tanzimatın ilanı ile hız kazanan yenileşme süreci, 
kadim bir gelenek üzerinde kurgulanmış Osmanlı devlet ya-
pısındaki değişimini iki asır gibi uzun bir zaman diliminde 
ancak bir merhaleye ulaştırabilmiştir. Uzun savaşlar ve içte 
yaşanan türlü karışıklıklar, yenileşme sürecinin önündeki en 
büyük engel olmuştur. 18. ve 19. asırda yenileşme gayret-
leri ağır adımlarla da olsa neticelere ulaşmış bir çabadır. 
Duyunu umumiye ile ifl asını ilan etmek durumunda kalan 
devletimizin tekrar uzun ve masrafl ı savaşlarla yüzleşmek 
zorunda kalması ve bunun neticeleri, yenileşme fi krine ek-
siklikleri onarma değil toptan büyük değişikliklere gitmenin 
mecburi istikametini çizmiştir.

 Türk devlet tarihi içerisinde en sıkıntılı devirlerden bi-
ridir Milli Kurtuluş Savaşı ve sonrası, bir milletin külle-
rinden yeniden doğuşudur. Feda edilebilecek en son değerin 
dahi feda edildiği, üniversitelerinin, liselerinin tüm öğrenci-
lerinin şehit olması sebebiyle mezun veremediği en zorlu za-
man dilimidir. Topyekûn bir mücadele örneğidir. Kimsenin 
fedakârlıktan kaçınmadığı olağanüstü gayretin ve çabanın, 
ismi konulamayacak adıdır. Böylesi güç ve meşakkatli bir 

zaman diliminde milletin sinesinden çıkan, 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 

insanüstü gayreti, milletimizi uçuru-
mun kenarından kurtarmıştır. Bu ve-
sileyle canlarını milletimizin bekası 
için fi dan çağında feda eden baş-
ta Taş Mektep öğrencileri olmak 
üzere tüm şühedamıza Allah’tan 
rahmet dilerim. Her seherde ve her 

güneşin batışında onları hayırla yâd 
etmeyi kendimize daima vazife bili-

riz. Vatanperverliğin en üstün çeşidiyle 
tüm varlığıyla milletimize kendini vakfetmiş 

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına şük-
ranlarımızı sunarız.  Böylesine zorlu bir sürecin en tatlı 
meyvesi milletimize Cumhuriyet’in armağan edilmiş ol-
masıdır. Dünün hasta adamından yeniden genç ve dinamik 
Türk devletinin  inşa edilmesi, milletimizin bir kez daha 
tarihteki müstesna yerine layık bir konum kazanması, tarifi  
mümkün olmayacak bir hediyedir.

 Cumhuriyet, bizlerden çalışkan olmamızı bekler. Ve-
rilen bunca canın, dökülen bunca alın terinin karşılığını 
bulmasını bekler. Daima mazlumun sığınağı olmuş -ki 
Topkapı Saray’ının giriş kapısında  “Ya valiyete külli maz-
lum, Bütün mazlumların sığınağı” yazar  çaresizin umudu 
olmuş, zalimin hasmı olmuş, zulme set olmuş, kimsesize 
kimse olmuş büyük devletimizin ebediyete kadar yaşatılması 
azm ve cehdini bekler. Çok çalışacağız, işimizi en iyi şekilde 
yapacağız, yaptığımız işi en güzel biz yapacağız, 4. sana-
yi devrimini biz gerçekleştireceğiz, endüstri 4.00’ı yakala-
yacağız.  Asla umutsuzluğa kapımızda yer vermeyeceğiz, 
ye’sin bizi boğmasına fırsat sunmayacağız. Yarın mutlak 
surette bizimdir. Asil Türk milletinindir; 21. asır, mille-
timizin asrı olacaktır, bunun için bütün enerjimizi ortaya 
koyacak ve mutlak surette dün olduğu gibi yarın da bunu 
gerçekleştireceğiz.

Bütün bu duygularla başta Cumhuriyet’imizin bânisi, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez 
daha şükranla yâd ederim. Onlar milletimizin makûs ta-
rihini tersine çeviren kahramanlardır.  Gözünü kırpmadan 
canını vatana feda eden şühedamız sizi asla unutmayaca-
ğız. Size dar gelmeyecek kabir milletimizin sevgi ve hürmet 
dolu yüreğidir.

Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yılı öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, velilerimize ve tüm milletimize kutlu olsun. 

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Cumhuriyetimiz 94 Yaşında
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RESİM 
SERGİSİ

Şeyma Nur Üstün 11 C Eylem Soydan 10 M

Hande Eroğlu 12 F 

Esen Ünal 11 K

Fatmanur Yaylagül 11 F

Alperen Özbek 11 D Büşra Seyhan 11 E 

Büşra Algül 12 D

Nilsu Yıldız 12 A

Sümeyye Kandur 12 D

Asena Ay 11 A Neziha Özgül 11 F

30 Ekim - 9 Kasım 2017 tarihleri arasın-
da okulumuz resim öğretmeni Selma Barçın 
Gümüş’ün koordinatörlüğünde resim atölyesi 
öğrencilerinin Soft Pastel tekniğiyle çalışmış 
oldukları “Serbest Kompozisyonlar” isim-
li resim sergisi, Atatürk Lisesi A blok girişinde 
öğretmen, öğrenci ve ziyaretçilerimizin beğeni-
sine sunuldu. Röprodüksiyonlardan esinlenile-
rek yapılmış olan çalışmalarda öğrencilerimiz, 
kendilerine has teknik ve renk performanslarını 
yansıttılar.
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20 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile 
yürütülen “İklim Değişikliği Konusunda Far-
kındalık Geliştirme Projesi” kapsamında Tür-
kiye genelindeki resmi ve özel tüm lise ve üniversite 
öğrencileri arasında düzenlenen kısa fi lm yarışma-
sında, lise kategorisinde video dalında 10 K sınıfı 
öğrencimiz Ahmet Alp Arslanoğlu Türkiye Birin-
cisi oldu. 

Yarışmaya Tarih öğretmenimiz Aysu Atay reh-
berliğinde katılan öğrencimiz, ödülünü 6 Aralık 
2017 tarihinde tüm fi lm ekibinin ve okul müdürü-
müz Bayram Akyüz’ün katılımıyla üniversite tara-
fından düzenlenen törende aldı.

Vakfımız, öğrencimizi bu başarısından dolayı 
başarı teşvik bursu ile ödüllendirdi.

Bu gurur verici başarılarından dolayı öğretmen 
ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik eder, başarıla-
rının devamını dileriz.

FİLM EKİBİ 

Yönetmen: Ahmet Alp Arslanoğlu 

Kurgu, Seslendirme ve Senaryo: Ahmet Alp 
Arslanoğlu 

Ses Operatörü: Vahit Efe Elverenli 

Danışman Öğretmen: Aysu Atay 

Oyuncular: Kaan Kavutlu, Emin Aslan Kömekçi, 
Elif  Arslan, Buse Çiftçi 

Filmi izlemek için Link :
http://uzulay.com/sanat/iklim-degisikligi-kisa-fi lmi.html

Okulumuz öğrencileri, Tarih öğretmenimiz 
Aysu Atay, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz 
Fatma Sinan Aslan ve Asiye Subaşı rehberliğinde 10 
Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası etkinlik-
leri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze 
Köşkü’nü ziyaret ettiler. 

1932 yılında hemen yanında inşa edilen Pembe 
Köşk’e taşınmasına kadar Ata’nın evi olan, Kurtu-
luş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise çok 
önemli olaylara tanık olan müze, öğrencilerimiz 
tarafından büyük ilgi gördü. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Cumhuriyet’in kurulması dâhil, devrimleri 
planladığı ve 1950 yılında müze olarak kullanıma 
açılan köşkte, Atamızın kullandığı birçok kişisel eş-

yası bulunuyor. Öğrencilerimiz, bu ziyaretleriyle o 
dönemin havasını hissederek cumhuriyetin ilk yılla-
rına bir yolculuk yapmış oldular.

Öğrencilerimiz 
Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü’nü Ziyaret Etti

İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık 
Geliştirme Projesi’nde Video Dalında

Türkiye Birincisi Olduk



Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Türk milletinin büyük ve kahra-
man önderi Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ü aramızdan ayrılışının 79. 
yıl dönümünde hasret özlem ve 
minnetle anıyoruz. 

Atamızın aramızdan ayrılışının 
yıl dönümünde, her 10 Kasım’da 
tüm ülkede olduğu gibi okulumuz-
da da bir anma töreni düzenlen-
di. Tören, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan 
önderliğinde Tarih öğretmenimiz 
Aysu Atay ve öğrencilerimizin 
katkılarıyla okulumuz bahçesi ve 
konferans salonunda yapıldı. Okul 
bahçesinde yapılan ilk tören, saat 
09.05’te saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasıyla başladı. 
Felsefe öğretmenimiz Oğuzhan 
Önder’in öğrencilerimize hitap 
etmesinin ardından, öğrencilerimi-
zin günün anlamına ilişkin yazı ve 
şiirleri okumasıyla son buldu. 

Konferans salonunda yapılan 
tören, okul müdürümüz Bayram 
Akyüz’ün günün anlam ve öne-
mine ilişkin konuşma yapmasıyla 
başladı. Konuşmanın ardından 

öğrencilerimizin hazırladığı “Re-
simlerle Atatürk” slâyt gösterisi 
sunuldu. Program yine öğrencile-
rimizin hazırladığı yazı ve şiirleri 
okuması, zeybek, vals gösterisi ve 
müzik öğretmenimiz Nevin Topçu 
Yılmaz rehberliğinde hazırlanan 
Atatürk’ün sevdiği türkülerin söy-
lenmesi ve geçmişten günümüze 
Türk dünyasında adını altın harf-
lerle yazdırmış olan ünlü devlet 
adamları Oğuz Kağan, Bilge Ka-
ğan, Alparslan, Fatih Sultan Meh-
met ve Atatürk’ün öğrencilerimiz-
ce canlandırılması ile sona erdi. 

Tören sonunda öğrencilerimiz, 

resim zümresi öğretmenlerimizin 

rehberliğinde yapılan “Atatürk Re-

simleri” sergisini ve Beden Eğitimi 

öğretmenimiz Erman Akkaya’nın 

kişisel kolleksiyonundan seçilen 

Kurtuluş Savaşı dönemine ait tari-

hi materyaller sergisini gezdi.

Bu başarılı programda yoğun 

emeği geçen öğretmen ve öğrenci-

lerimizi kutluyoruz.

Rahat Uyu Atam, Ruhunuz 

Şad Olsun

62

ALEV 2018 | 36

“Beni Görmek 
Demek, Mutlaka 
Yüzümü Görmek 
Değildir. 
Benim Fikirlerimi 
Benim Duygularımı 
Anlıyorsanız ve 
Hissediyorsanız Bu 
Kâfi dir.”

Mustafa Kemal 
Atatürk

10 KASIM



Vakfımızın değerli temsilcisi Gönül Ertuna Hanım, saygıdeğer öğretmenlerimiz, 
kıymetli öğrencilerimiz!

Vefatının 79. seneidevriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak 
maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Devletimizin banisi, milletimizin ye-
tiştirdiği ender kahramanlardan en müstesnası, hayatını Türk milletinin 
bekası için vakfetmiş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal’i bir kez 
daha minnet ve şükranla anıyorum.

Milletlerin tarihlerinde derin dokunuşlar sergileyen, en sıkıntılı zaman-
larında duruş ve fi illeriyle bütün bir milletin bekasını tesis eden kahramanlar 

vardır. Bunlar her yönüyle özel insanlardır. İçinden yetişip geldikleri milletin bir 
damıtılmış nüvesidirler. Milletimizin uzun tarihi içerisinde sinesinden pek çok defa 

kendisini milletine adamış kahramanlar çıkmıştır. Bunlardan en kıymetlisi imkânsız-
lıklar içerisinde milleti selamete çıkarma başarısını sergileyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

Yedi düvelin karşısında milleti yeniden derleyip toparlayarak başarıya muvafık olan bir kahraman ve 
devlet adamı, her türlüsünden saygı ve tazimi hak etmektedir.

Atatürk’ü sevmek, onun bütün hayatını vakfettiği, uğruna binlerce canın fi dan çağında kendini 
feda ettiği vatanımızı, milletimizi candan aziz bilmek demektir. Geceyi ve gündüzü, milletimizin 
bekası uğruna tüketmek demektir. Çalışmak, çok çalışmak, emsallerinden daha çok çalışmayı gerektirir. 
Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olan, mazlumların sığınağı olan devletimizi 
sonsuza kadar yaşatma azim ve gayretidir.
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Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün tören konuşması
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Sayın müdürüm, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili öğren-
ciler!

79 yıl önce aramızdan ayrılan, ülkemizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, o kısa ömrüne büyük mücadele ve 
zaferler ile bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni sığdırmıştır.

O, Türk’ün Ateşle İmtihanı’nın başkomutanıdır. Yedi dü-
velin akbabalar misali başımıza üşüştüğü, vatan topraklarını 
lime lime edip bölüştüğü günlerde, Türk yurdunun bağrına 
düşen hürriyet kıvılcımıdır. Düşman karşısında dik durmak 
için bir ses bekleyen milletimiz, “Ya istiklal, ya ölüm!” diyen 
Mustafa Kemal Paşa ve hürriyet sevdalısı vatanperverlerin 
sedasında birleşerek İstiklal Savaşımızı zaferle neticelendir-
miştir.

Atatürk, iyi bir asker olduğu kadar iyi bir devlet adamı-
dır. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmış, müreff eh 
yarınlara ulaşmasını ister. Bu maksatla, Türk milletinin genç 
nesillerine yeni hedef  olarak muasır medeniyetler seviyesinin 
üstüne çıkmayı gösterir. Fakat takdir edersiniz ki geçen onca 
zamana rağmen kat edecek daha çok mesafemiz vardır. Bu 
hedefe ilerleyebilmek, yani muasır medeniyetleri yakalayıp 
aşabilmek, kendimizi yenilemek, tahlil ve yaklaşımlarımızı 
klişelerden arındırmak, mücadelemizi Mustafa Kemal’in ira-
de gücü, azmi, bağımsızlık aşkı, cesareti, disiplini ve kararlı-
lığıyla gerçekleştirebilmekle mümkündür.

Onun, eğitime verdiği önem hepinizin malumudur. Çık-
tığı hemen her yurt gezisinde ziyaret ettiği okullarda, eğitimin 
önemini vurgulayan sözleriyle, elde ettiğimiz kazanımları ko-
rumanın yolunun eğitim olduğunu daima vurgulamıştır. İşte 
tam bu noktada biz öğretmenlerden beklentisini “Hiçbir 
zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki Cumhu-
riyet sizden fi kri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
nesiller ister.” diyerek özetlemiştir.

Sevgili Atatürk Liseliler!

Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük mirası hür ve ba-
ğımsız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türk milleti-
nin onca yokluk içinde, onun önderliğinde kurduğu bu devleti 
korumak ve daha müreff eh yarınlara ulaştırmak, en önemli 
vazifemiz olsa gerektir. İcra edeceğimiz her vazifeyi azami 
gayretle ifa ederek gerek milletimize gerekse insanlığa katkı 
sunmamız, Atatürk’ü anladığımızın göstergesi olacaktır. Ül-
kemizi muhafaza ve müdafaa etmenin yolu da budur. Sizler, 
çalıştığı takdirde büyük işlere imza atacak yetkinlikte bireyler-
siniz ve bunu da başaracaksınız.

Unutmayınız! Muhtaç olduğunuz kuvvet 
damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.

Bu noktada bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ruhunuz 
şad olsun!
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Felsefe Öğretmenimiz Oğuzhan Önder’in Tören konuşması
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Buse Akça 10 L Pelin Şahin 10 G 

Dilan Su Furat 11 M Ada Çelik 10 L Merve Doğancı 11 H

Resim Sergisinden görüntüler

Törenden bir görüntü



66

Öğretmenler Günü kutlamalarında Türk öğret-
meninin toplumdaki önemini ve değerini belirtmek, 
öğretmenler ve öğrenciler arasında sevgi, saygı ve 
dayanışma bağlarını güçlendirmek, emekli olan öğ-
retmenleri saygıyla anmak, öğretmenlik mesleğine 
yeni atılan öğretmenlerde mesleklerinin yüceliğinin 
bilincini uyandırmak amaçlanıyor.

 Her Öğretmenler Günü’nde, düşünce varlığı-
mızın mimarları olan öğretmenlerimizi sevgi ve say-
gı ile anıyor, onların yüceliğini topluma bir kez daha 
duyuruyoruz.
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Okulumuzda Öğretmenler Günü 
Kutlamaları Yapıldı

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Millet Mektepleri’nce Başöğretmenliğinin kabul edildiği gündür. 

Bu tarihten sonra ülkemizde her 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanır.

Almanca Öğretmenimiz Neriman Dikmen hazırladığı metni 
okurken

Öğretmenlerimiz bir arada
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Öğretmenler arası satranç turnuvasının ödülleri verildi.

Soldan sağa: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü), Gönül 
Ertuna (ALEV Koordinatörü), Yavuz Dündar (Matematik 
Öğrt.), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Haydar Bayrak 
(Matematik Öğrt.)

Öğretmenler günü nedeniyle hazırlık sınıfı öğ-
rencilerimiz, öğretmenler odası koridorlarını, reh-
ber öğretmenimiz Selin Doğan Özcan koordine-
sinde “Kalemimizden Öğretmenlerimize” 
başlığı altında, öğretmen ve öğrencilerimizin diya-
logları ve güzel mesajlarından oluşan sürpriz pano-
larla süslediler. Öğretmenlerimiz tarafından beğeni 
ve ilgiyle gezilen bu çalışmalar için öğretmen ve öğ-
rencilerimizi tebrik ediyoruz.

Öğrencilerimizin koridorları süsleyen panoları

Bu anlam içerisinde, tüm ülkede kutlanan Öğ-
retmenler Günü, okulumuzda da 24 Kasım 2017 
tarihinde, öğretmenler odasında düzenlenen bir et-
kinlikle kutlandı. Kutlamalara Okul İdaresi, Okul 
Aile Birliği ve Vakfımız yöneticileri ve tüm öğretme-
lerimiz katıldı. Güzel ve neşeli anlar içerisinde geçen 
kutlamalar, okul müdürümüzün ve Atatürk Lisesi 
Eğitim Vakfı Koordinatörümüz Gönül Ertuna’nın 
günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapması 
ile başladı. Konuşmaların ardından program, Al-
manca öğretmenimiz Neriman Dikmen’in günün 
anlam ve önemine dair hazırladığı metni okuması, 
öğretmenlerle ilgili slayt show’un izlenmesi ile sürdü.

Kutlamalar, öğretmenler arası ödüllü satranç 
turnuvası ödüllerinin, okul müdürümüz ve Vakıf  
koordinatörümüzce verilmesi ve yine Vakfımızın 
destekleriyle öğretmenlerimiz için bugüne özel hedi-
yelerin verilmesi ve ikramların yapılması ile devam 
etti. Kutlama, okulumuz müzik öğretmeni Neslihan 
Akıncı’nın uduyla öğretmenlerimiz eşliğinde yaptığı 
müzik dinletisi ile sona erdi. 

Tüm öğretmenlerimizin bu müstesna gününü 
bir kez daha kutluyor ve iyi ki varsınız diyoruz.



24 Kasım 2017 tarihinde öğretmenler günü 
nedeniyle 9 D sınıfı öğrencileri, edebiyat öğret-
menleri Efsun Yılmaz Uğur eşliliğinde Vakfımıza 
nezaket ziyaretinde bulundular. Bu anlamlı gün-
de öğrencilerimiz, ellerinde şık çiçek sepetleriyle 
gezerek idareci, öğretmenlerimiz ve okul aile bir-

liğimizi ziyaret ederek çiçek verdiler. Bu anlamlı 
ziyaret için başta faaliyeti koordine eden Edebiyat 
öğretmenimiz Efsun Yılmaz Uğur’a ve öğrencile-
rimize çok teşekkür ediyoruz. 

Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
öğrencilerimiz, 
Vakfımıza nezaket 
ziyaretinde bulundu

Öğretmen ve öğrencilerimiz Vakıf ziyaretinde

Kasım 2017 tarihinde okulumuz Hazırlık A sı-
nıfı öğrencileri, sınıf  rehber öğretmenleri İngilizce 
öğretmenimiz Özlem İleri’nin öncülüğünde başa-
rılı ve çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini 
hayata geçirdiler. Öğrencilerimiz, sınır boylarında 
Mehmetçiğimize moral verebilmek, onların yanın-
da olduklarını ve onlarla gurur duyduklarını bildir-
mek amacıyla özenle yazdıkları mektuplarını posta 
yoluyla Mehmetçiklerimize ilettiler.

Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımıza layık 
bireyler olarak yetiştiklerinin nişanesi olarak örnek 
davranışlarıyla ve askerimizi motive etmeye yönelik 
bu çalışma için öğretmen ve öğrencilerimizi kutlu-
yoruz.

24 Kasım 2017 tarihinde öğretmenler günü 
sebebiyle Ankara Atatürk Liseliler Derneği, öğret-
menlerimize dernek binasında bir davet verdi. Okul 
idarecileri ve öğretmenlerimizin katıldığı davette 
Okul Müdürümüz Bayram Akyüz, dernek üyeleri-
ne bu nazik davetten dolayı teşekkür ederek kısa bir 
konuşma yaptı. Dernek Başkanı Ali Fahir Kayacan 
da öğretmenlerimize hitaben kısa bir konuşma ya-
parak bu özel günde öğretmenlerimizi aralarında 
görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti, tüm öğ-
retmenlerimizin bu nadide gününü kutladı. 

Böyle anlamlı bir günde öğretmenlerimizi unut-
mayarak bu daveti gerçekleştirmelerinden dolayı 
Ali Fahir Kayacan başkanlığında derneğimizi kut-
luyoruz. Öğrencilerimiz yazdıkları mektupları ile

“Mehmetçiğe 
Mektup Var”

Atatürk Liseliler Derneğimiz 
öğretmenlerimiz için bir 

davet verdi
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Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207- 1273) 
büyük âlim, İslam düşünürü ve mutasav-
vıf... İnsanlık âlemine yeni ufuklar açan sevgi, 
hoşgörü, birleştirici, kaynaştırıcı unsurlar içeren 
felsefesini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, in-
sanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan ka-
tarak yepyeni mesajlar veren manevi bir güneş... Bu 
büyük âlim ve mutasavvıf, ölümünün her yıl dönü-
münde, başta ülkemizde olmak üzere, tüm dünyada 
çeşitli programlarla anılıyor. Mevlana, tüm dünyada 
aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü olarak tanı-
maktadır. 2007 yılı Mevlana’nın 800. doğum yılı ol-
duğundan UNESCO tarafından “Dünya Mevlana 
Yılı” ilan edilmiştir.

9-10 Aralık 2017 tari-
hinde okulumuz idareci, öğ-
retmen ve öğrencileri Tarık 
Buğra’nın Osmancık isimli 
eserinden perdeye uyarlanmış 
olan “Osmancık” oyununu 
izlemek için Cüneyt Gökçer 
sahnesine gitti. Osmanlının 
kuruluş dönemini ve felsefe-
sini bugünkü dille, müzikal 
oyun olarak anlatan eser, öğ-
retmen ve öğrencilerimiz ta-
rafından beğeniyle izlendi.

Okulumuzda Mevlana Haftası nedeniyle Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Işıl Göktaş 
ve Resim öğretmenimiz Selma Barçın Gümüş, öğ-
rencilerimizle birlikte okumuz koridorlarında yer 
alan panoları, haftanın anlam ve önemine uygun 
yazı, resim ve afi ş çalışmalarıyla süslediler. Öğret-
men, öğrenci ve ziyaretçilerimizce yakın ilgiyle kar-
şılanan çalışmalar için öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

MEVLANA HAFTASI 
(2-9 Aralık)

“Osmancık” Oyunuyla 
Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde Buluştuk



“Yesevi’yi Tanıyoruz” Gençlik Projeleri Destek 
Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı 
destekleriyle 20-21 Kasım 2017 tarihinde okulumuz 
konferans salonunda “Tahta Kılıçlılar “adlı tiyatro 
oyunu öğrencilerimizle buluştu.

Yetiştirdiği Alperenlerle Anadolu’da İslamiyet’in 
yayılmasında büyük rol oynayan Hoca Ahmet Ye-
sevi’nin hayatını konu alan oyun, öğrencilerimizce 
beğeni ve ilgiyle izlendi.

27 Kasım 2017 tarihinde okulumuz Havacılık 
Topluluğu, Kimya öğretmenimiz Ali İkbal Başbuğu 
rehberliğinde 10-A sınıfı öğrencilerimizden Kerem 
Çelik başkanlığında, Eylül Koçak yardımcılığında, 
topluluk üyeleri ile ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılmak üzere okulumuza gelen Jan-
darma Havacılık Komutanı  Jandarma Pilot Albay 
Sayın Haydar Yıldız, Jandarma Pilot Binbaşı Sayın 
Aydın Güler’in destekleriyle Okul Müdürü Bayram 
Akyüz tarafından topluluk standımızın açılışı yapıldı.

Etkinliğin pilotluğa ve uçak mühendisliğine ilgi-
nin artmasına da katkı sağlayacağını belirten mü-
dürümüz, konuklarımıza açılışa katılmalarından ve 
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında 11. sınıf  öğrencilerimiz, öğ-
retmenleri rehberliğinde Jandarma Havacılık Komu-
tanlığı’nı ziyaret ederek bilgiler aldı. Ziyarette Jan-
darma Havacılık Komutanı Tuğgeneral Ali Doğan, 
öğrencilerimizin bu faaliyetlerinden ve topluluk kur-
muş olmalarından duyduğu memnuniyetini belirte-
rek topluluğumuza gereken desteği vereceklerini söy-
ledi; topluluk üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Ankara Atatürk Lisesi 
Havacılık Topluluğu 
Etkinliği

Ziyaretten görüntüler
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Siyer; sözlükte davranış, hal, hayat tarzı, gi-
dişat, bir kimsenin ahlakı, hayat hikâyesi, tedbir, 
tabiat, seyahat etmek, idare gibi anlamlara gelen 
siret kelimesinin çoğuludur.  

Yurt genelinde lise ve ortaokul düzeyinde bin-
lerce kişinin katıldığı “Efendimizin İzinde Siyer-i 
Nebi Yarışması”nda 10 H sınıfı öğrencilerimiz-
den Hatice Süheyla Eser, kızlar kategorisinde, 
yine 10 H Sınıfı öğrencimiz Enes Sancak da er-
kekler kategorisinde ilçe 1.si oldu.

Kazandıkları bu başarı için Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi zümremizi ve öğrencilerimizi kutlu-
yoruz.

Beden Eğitimi öğretmenimiz Erman Akkaya’nın girişimi ile 
Türk Antarktika Bilim Seferi’ne katılarak Beyaz Kıta’da araştır-
malar yapan Dr.Bülent Gözcelioğlu, Genç Bilim Söyleşileri kap-
samında 13 Aralık 2017 tarihinde okulumuz öğrencileri ile bu-
luştu. Gözcelioğlu, Antarktika ve Afrika deneyimlerini okulumuz 
öğrencileri ile paylaştı.

Konuğumuz, öğrencilerimizle yaptığı söyleşide Antarktika’ya 
nasıl gidildiğini, kıtada bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını 
ve Antarktika’da Türk araştırma üssünün kurulması için 
neler gerektiğini; Afrika’nın biyo çeşitliliğinden,  geniş Afrika 
düzlüklerindeki yabani yaşamdan, safariden görsel sunum 
eşliğinde bahsederek öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

“Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması”n-
da birincilik alan öğrencilerimiz, Okul Müdürü-
müz Bayram Akyüz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenimiz Işıl Göktaş eşliğinde 03.12.2017 
tarihinde, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa 
Özel’i ziyaret etti.

Mustafa Özel, öğrencilerimizi kazandıkları bu 
başarıdan dolayı  tebrik etti, öğrencilerimize hatı-
ra kalması için birer hediye verdi. 

Öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarıların-
dan dolayı kutluyoruz.

Ziyaretten bir görünüm

Siyer-i Nebi Siyer-i Nebi 
YarışmasındaYarışmasında
İlçe Birincisi İlçe Birincisi 
OldukOlduk

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz konuğumuza 
katılım plaketi verirken

Doç.Dr. Bülent Gözcelioğlu ile 
Antarktika Bilim Söyleşisi
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Okulumuzda ilk kez gerçekleştirilen, 2 gün süren 
ve 4 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda amaç, 
katılımcıların, okulumuzdan mezun olmuş veya oku-
lumuzda öğretmenlik yapmış meşhur şairleri tanıma-
larına vesile olmak, öğrencilerimizin kendilerini ifade 
etme becerilerini geliştirmek, kalabalık karşısında 
konuşma  heyecanı ile baş etme kabiliyetlerini geliş-
tirmek idi. 

Katılımın oldukça fazla olduğu sempozyumun 
açılış oturumu, saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasının ardından Okul Müdürü 
Bayram Akyüz’ün açış konuşmasıyla başladı. 

Akyüz, konuşmasında Taş Mektep’in tarihi geçmi-
şinden kısaca bahsederek burada yetişmiş, gerek ülke 
gerekse uluslararası alanda kendini ispatlamış abide 
şahsiyetlerden bahsetti. Böyle bir organizasyona ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Ak-
yüz, bu organizasyona ön ayak olan öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimize teşekkür etti.  Yine sempozyumda 
konuşma yapan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf  
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dursun Ali Tökel, hayat 
ve edebiyat konusunda derin tecrübelerini esprili ko-
nuşması ile öğrencilerimizle paylaştı. 

Sempozyumun devamında bu organizasyonun 
hazırlanmasında öğrencilerimize rehberlik eden ve 
düzenleme kurulunda bulunan  Okul Müdürü Bay-
ram Akyüz başta olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerimiz Ali Koç, Dinçer Eşitgin, Uğur Yıkan 
ve Selmani Karadoğan ile danışman akdemisyenler 
Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel ve 
Yrd. Doç. Dr. Fikret Uslucan’a, bu katılımlarından ve 
katkılarından dolayı teşekkür edilerek kristalleri Te-
kirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Telif  Hakları Genel 
Müdürü Dinçer Ateş tarafından verildi.

Sempozyumun birinci oturumunda Garip 
şiirinin en usta şairi ve okulumuz mezunu Orhan Veli 
Kanık ele alındı. Garip şiirinin genel özellikleri ve 
nasıl ortaya çıktığı bilgisinin yanında Orhan Veli’nin 
Taş Mektep yılları, öğrenciliğine dair detaylar verildi. 
Sempozyumu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yeni 
Türk Edebiyatı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şaban 
Sağlık  yönetti. Oturum, öğrencilerimizden İdil Erdu-
ran (10 M), Ceren Camcı (11 B), Burçak Turgay (10 
M), Ayçe Nur Yücesoy’un (10 N) Garip şiirine dair 
bilgilendirme ve konuşmaları ile devam etti.
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Okulumuzda 
“2017 Taş Mektebin Yolcuları Şairler 

Sempozyumu” Yapıldı

7-8 Aralık 2017 tarihinde okulumuz konferans salonunda 
Vakfımızın da maddi ve manevi katkılarıyla 
”Taş Mektep’in Yolcuları Şairler 2017 Sempozyumu” gerçekleştirildi.
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Sempozyumun ikinci oturumunda Melih 
Cevdet Anday  ele alındı. Oturuma İstanbul Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi Eski Türk Ede-
biyatı öğretim üyelerinde Doç. Dr. Dursun Ali Tö-
kel başkanlık etti. Okulumuzda öğrenciliği esnasında 
Orhan Veli ile de yakın arkadaş olan şairin öğrencilik 
yıllarına dair detaylar, şairin meşhur şiir ve eserleri 
üzerine de bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerimizden 
İnci Çetin (11 A),  Nur Ceren  Aydınoğlu (11 K), Zey-
nep Doğan (11 K), Ahmet Eren Tatar ( 10 B) bildi-
rimde bulundular. 

Sempozyumun üçüncü oturumunda konu 
olarak edebiyatımızda hece vezninin en başarılı şiir 
örneklerini veren Ahmet Muhip Dıranas seçildi. 
Giresun Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim 
Üyelerinden Fikret Uslucan’ın yönettiği oturumda, 
öğrencilerimizden Meryem Nur Betül Can (12 C ), 
Sefa Evliyaoğlu (12 E), İpek Hatice Serin (11 B) de 
bildiri sundular.

Sempozyum’dan Görüntüler

Sempozyumun son oturumu, okulumuzda 
1927 yılında edebiyat öğretmenliği yapmış olan bü-
yük edebiyatçı, rüyayı şiire taşıyan şair Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a ayrıldı. (Tanpınar iyi bir deneme yazarı, 
romancı ve şairdir). Oturumu Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Şahin yönetti.  Öğrencilerimizden Başak 
Cöhçe (10 D), Başak Kaya (10 D), Doğanay Tayyar 
(10 F), Handenur Öztekin’in de (11 A) bildiri sunduk-
ları sempozyumun bu kısmında usta şairin yaşamı, 
Anadolu’daki ve okulumuz öğretmeni olarak yaşamı-
na dair hatıratları anlatıldı.

Bu sempozyumla Taş Mektep’te ve edebiyatımız-
da ölümsüz yer edinmiş şairlerin tanıtılması, anılma-
sı sağlandı. Aynı zamanda büyük bir vefa göstergesi 
olan bu çalışma için başta Türk Dili ve Edebiyatı 
zümremizi,  kıymetli akademisyenlerimiz olmak üze-
re emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. 
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“Okullar Hayat Olsun” pro-
jesi kapsamında 22 Aralık 2017 tari-
hinde okulumuzda Z- kütüphanemiz 
C Blok zemin katta öğrencilerimizin 
hizmetine sunuldu. 

Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş 
kütüphane) ile öğrencilerimiz me-
rak ettikleri bilgilere, belgelere daha 
kolay ve zahmetsizce ulaşabiliyor. 
Gerek yenilenmiş çehresi gerekse 
yeni kitap konsepti ve internet hiz-
metiyle kullanıma açılan kütüpha-
nemiz, dijital kitap içerikleri ile de 
öğrencilerimiz için güzel fırsatlar 
sunuyor. Z-Kütüphaneler; estetik ve 
ergonomik tasarımıyla öğrencilerin 
okullarda bilgiye ulaşma, öğrenme ve 
dinlenme etkinliklerine imkân veren 
sosyal etkinlik alanları oluyor.
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Z-KÜTÜPHANEMİZ Törenle Hizmete Açıldı

Soldan sağa: Hüseyin Çinkaya (Müdür Yrd.), Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), 
Nilgün Sönmezer (Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.)

 Z - Kütüphanemizden görüntüler

İçerisinde nadir eserlerin de bulun-
duğu atıl bulunan binlerce kitabımız, 
Vakfımızın maddi destekleri ve Okul 
Müdürlüğümüzün işbirliği ile bir proje 
tasarlanarak Z kütüphanemiz önünde 
camekânlı bir raf  sistemi yaptırılarak 
Haziran 2018 tarihinde öğrencilerimi-
zin kullanımına açıldı.

Kütüphanemizin dış görünümü

Açılış töreninin hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen öğ-
rencilerimize ve edebiyat öğretmenimiz Nilgün Sönmezer’e teşekkür 
ediyoruz.
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30 Aralık 2017 günü Ankara Atatürk Liseliler, 
Okul İdarecilerimiz, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
temsilcileri, Atatürk Liseliler Derneği ve Okul Aile 
Birliği temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerimizle 
Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çelenk 
koydular. Yapılan törenin ardından Okul Müdü-
rümüz Bayram Akyüz, Anıtkabir Özel Defterinde 
duygularını paylaştı.

Anıtkabir’i gezen Atatürk Liseliler, ziyaretten 
minnet ve şükran duyguları ile ayrıldılar.

Sevgili ATAM ebedi istirahatgahınızda ra-
hat uyuyunuz. Ruhunuz şad olsun.

“TAŞ MEKTEP”liler ATA’nın Huzurunda

Ziyaretten görüntüler Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, bağımsız Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulması ve Kurtuluş Savaşı’nın başlatılması için 
oldukça önemli bir olaydır. TBMM’nin kuruluşu ve Türk 
ordusunun kurulup çalışmalarına başlaması gibi birçok 
gelişme ve hazırlık, Ankara’da yapıldı. Milli Mücadele’nin 
merkezi haline gelen Ankara, o günlerden bugüne başkent-
lik görevi yapıyor. Bu çok önemli tarihi gerçeği unutmamak, 
yeniden o heyecanı yaşamak adına Kurtuluş Savaşı’nın baş-
latılmasında, TBMM’nin kurulmasında ve Türk ordusunun 
hazırlanmasında önemli bir olay olan Atatürk’ün Anka-
ra’ya gelişinin 98. yılı, tüm yurtta olduğu gibi okulumuz-
da da kutlandı. Okulumuz konferans salonunda Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmenimiz Yasemin Şenel önderliğinde 9 
C sınıfı öğrencilerinin katkılarıyla yapılan törende, İngiliz-
ce öğretmenimiz Resmiye Özge Atmaca ve öğrencilerimiz, 
günün anlam ve önemine ilişkin yazılarını okudular. Müzik 
öğretmenimiz Neslihan Akıncı’nın gayretli çalışmalarıyla 
hazırlanan müzik dinletisi ve koro çalışmasının ardından 
program sona erdi.

ATA’mızın Ankara’ya Gelişinin 
98. Yıl Dönümü Okulumuzda 
Yapılan Törenle Kutlandı
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22 Aralık 1914, bundan tam 103 yıl önce Türk 
tarihinin ve Türk milletinin en acı ve en kara gün-
lerinden biri… Başkumandan vekili Enver Paşa, 
Rusları 2-3 bin rakımlı Allahuekber dağlarından 
aşarak Kars’ı yeniden vatan topraklarına katmayı 
hedefl emişti. Ancak hava sıcaklığı  sıfırın altında 30 
dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük 
bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık 
üniformalar vardı. Ve maalesef  bu buz gibi dağlar-
da Rus kuvvetlerini püskürtmek ve vatanı, 
düşmandan kurtarmak isterken ağır kış 
şartları ve elverişsiz koşullardan dolayı tam 
90 bin vatan evladı şehit düştü.

Bu olay, uzun yıllar geçse de asla unutulabilecek 
bir olay değildir. Vatan için şehit düşmüş evlatları-
mızın bu hazin, yürekleri dağlayan öyküsü, yıl dönü-
münde yurdun her köşesinde yad edilmektedir. Bu 

amaçla şehitlerimiz, harekâtın 103. yıl dönümünde 
25 Aralık 2017 tarihinde okulumuz konferans salo-
nunda anıldı. Tören, Matematik öğretmenimiz İs-
mail Alankuş’un koordinasyonunda, öğrencilerimi-
zin katkılarıyla yapıldı. Tören, şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 
Tarih öğretmenimiz İsmail Alankuş’un yaptığı açılış 
konuşmasının ardından öğrencilerimizce hazırla-
nan yazı ve şiirler, Sarıkamış’a ait türküler okundu, 
kısa bir tiyatro gösterisi sunuldu; hüzünlü ve duygu-
sal anlara sahne olan tören, toplu fotoğraf  çekimi 
ile son buldu.

Sarıkamış’ta şehit olan 90 bin kahraman vatan 
evladını, şehitlerimizi, unutmadık; unutmayacağız 
ve unutturmayacağız. Canlarını feda eden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız 
şad olsun!

“BUZDAN HEYKELLER”
SARIKAMIŞ

 “İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler 
ama asılamamışlar… İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki 
kâinattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Bin-
başı Nihat, dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda… Allahu-
ekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah’larına 
teslim olmuşlardı.

(Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç’in anılarından.)



77

Sayın müdürüm, değerli meslektaşlarım 
ve sevgili evlatlarım! Millet için, vatan 
için, bayrak, inanç ve şeref  için can-
larını ortaya koyan Sarıkamış şehit-
lerini anma törenine hoş geldiniz.

Yıl 1914, hedef  Rusların ar-
kasına sarkmak ve Sarıkamış’ı geri 
almak. Her birliğin günlük yürüme 
hızları hesaplanarak hangi günde ne-
rede olacağı, nerede bulunacakları, sal-
dırma noktaları tek tek tespit edildi. Fakat 
hesaba katılmayan -35 dereceye varan donduru-
cu soğuk ve göz gözü görmeyecek derecedeki tipidir. 
Askerler aç, çıplak, donanımsız, yalınayak, başı açık... 
Bu bile onları durduramazdı çünkü onlar 3 aylık kızı-
nı kundağında bırakarak “Sen annesiz yaşayabilirsin 
ama vatansız yaşayamazsın!” diyerek vatanını savun-
maya giden Nene Hatun’un oğullarıydı. O oğullar ki 
-35 derecede sorgusuz sualsiz vatan için ölmeyi bile 
göze almışlardı. Bu kahramanları Rus Kurmay Başka-
nı Pietroviç, söyle anlatıyor:

“İlk sırada diz çökmüş beş kahraman tetiğe asıl-
mak üzereler ama asılamamışlar. Kaput yakaları, 
Allah’ın rahmetini o civan delikanlıların yürekleri-
ne akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş kaskatı… 
Hele bıyıkları ve sakalları, her biri birer fütuhat oku 
gibi çelik misal. Ya gözler ? Dinmiş olmasına rağmen 
şu kahredici tipinin bile örtüp kapatamadığı gözlerin 
hepsi açık.

İkinci sırada öyle bir manzara ki hiçbir heykeltıraş 
benzerini yapmayı başaramamıştır.

O ürkütücü ayaza rağmen sağların-
da fi şekleri debelenerek üzerlerinden 

atmaya tenezzül etmemiş ki katırın 
yanında başları semaya dönük, altı 
masal güzeli Mehmed. Sandıkları 
bir avuçlamışlar ki hayatı biz an-
cak böyle bir hırsla avuçlayıvermi-
şizdir.

Ve sağ başta Binbaşı Mustafa Ni-
hat... Yarabbi, bu bir ayakta duruştur ki 

karşısında düşmanı da kâfi ri de lanetlisi de 
Allah’ın huzurunda diz çökmüş hâlde gibi. 

Endamı, düşmanı dize getiren bir tekbir velvelesi 
gibi. Belinde, fi şeklerinin yuvalarını tipi ile kapatma-
ya bütün gece düşen kar bile razı olmamış. Sol eli 
boynundaki dürbünü kavramış. Havada donmuş kale 
sancağı gibi. Diğer eli belli ki semaya uzanıp rahmet 
dilerken öylesine taşlaşmış. Hayrettir, başı açık kömür 
karası gür saçları beyaza bulanmış…”

Moskova’daki askeri müzede sergilenen bu satırla-
rın sonu şöyle biter : “Allahuekber Dağlarındaki Türk 
müfrezesini esir alamadım. Bizden çok evvel Allah’a 
teslim olmuşlardı.”

Kars’ta yaşamış, şehitlerin mezarını görmüş bir 
kişi olarak yüreklerini hece hece konuşturan, başları 
dik, elleri tetikte karda gömülü yatan, kendilerini ısı-
tacak elbisenin adı ölüm olan, karlar içinde pusuda 
beklerken dönüp heykel olan şehitlerimizi saygı, sevgi 
ve rahmetle anıyoruz.

İsmail Alankuş
Ankara Atatürk Lisesi Matematik Öğretmeni
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Törenden Görüntüler

Matematik Öğretmenimiz İsmail Alankuş’un Tören konuşması
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12 E Sınıfı öğrencimiz Kaan Mahmut, Ara-
lık 2017 tarihinde okulumuz resim öğretmeni A. 
Nurcihan Kırılmaz rehberliğinde okulumuz ko-
ridorlarında ilk kişisel sergisini açtı. Sergi öğret-

men, öğrencilerimiz ve resimseverler tarafından 
büyük beğeniyle izlendi. Öğretmen ve öğrencimi-
zi kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.
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Sergide yer alan resimlerden bazıları

Öğrencimiz Kaan Mahmut 
İlk Kişisel Resim Sergisini Açtı
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15 Ocak 2018 tarihinde 
okulumuz 11 B sınıfı öğren-
cileri Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenimiz Nilgün Sön-
mezer eşliğinde LÖSEV kö-
yünü ziyaret ettiler. 

LÖSEV’in gönüllü üyesi 
olan öğrencilerimiz, ziyaret-
lerinde lösemili kardeşleri 
için okulumuzda geçmiş yıl-
larda olduğu gibi bu dönemde 
de çalışmalara devam edecek-
lerini dile getirdiler.

Ziyaret sırasında lösemi hastalığı hakkında bilgi 
edinen öğrencilerimiz, lösemili çocukların ve ailele-
rin kaldığı evleri, oteli, çiftliği ve üretim atölyelerini 
ziyaret ettiler. 

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 1998 yılında 

12 Ocak 2018 tarihinde okulumuz Hazırlık B 
sınıfı öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsa-
mında, sınıf  öğretmenleri Ayşegül Baykal ile birlik-
te 75.Yıl Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 
ziyaret ettiler. 

Öğrencilerimizin ziyaretlerinden çok mutlu olan 
huzur evi sakinleriyle sohbet eden ve onlara getir-
dikleri hediyeleri veren öğrencilerimiz, bu ziyaretle-
riyle oldukça duygulu anlar yaşadılar; hayat tecrü-
belerine farklı bir deneyim katmış oldular.

Bu anlamlı ziyaret için öğretmen ve öğrencileri-
mizi kutluyoruz.

kurulmuştur. LÖSEV’in ama-
cı, lösemi hastası olan çocuk-
ların, sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere her türlü ihti-
yaçlarının sağlanmasına yar-
dımcı olmak, bunun yanısıra, 
kalıtsal ve edinsel kan hasta-
lıkları konusunda ulusal dü-
zeyde tedavi, eğitim ve araş-
tırma kurumları kurmak ve 
işletmektir. Vakıf, bugüne ka-
dar binlerce lösemili çocuk ve 

ailesini yaşama bağlamış, Türkiye’nin ilk (LÖSEV) 
Lösemili Çocuklar Okulu’nu açmış, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da çalışmalarda bulunarak toplumsal 
ve kalıcı hizmetler vermeye devam etmektedir.

Örnek davranışlarından ötürü öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyoruz.

Öğrencilerimiz Huzur Evi 
Ziyaretinde

2017-2018 eğitim öğretim yılında 1. dönem 
sonunda hazırlık sınıfl arı içinde en fazla Takdir 
Belgesi alan sınıfımız, Hazırlık D sınıfı oldu.

Bu başarılarından dolayı öğrencilerimiz, sınıf  
rehber öğretmenleri Resmiye Özge Atmaca ve 
Müzik öğretmenimiz Murat Gümüş ile birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine 
götürüldüler.

Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyo-
ruz.

Takdirlik Sınıf: Hazırlık D 

Öğretmen ve öğrencilerimiz birlikte

Öğrencilerimizden LÖSEV Köyüne Ziyaret
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Hazırlık sınıfı ve 9. sınıf  öğrencilerimiz, 16 Ocak 
2018 tarihinde Resim öğretmenlerimiz A.Nurcihan 
Kırılmaz, Selma Barçın Gümüş ve Şerife Uyduran 
rehberliğinde dönem içersinde büyük emeklerle ha-
zırladıkları nokta, çizgi ve leke çalışmalarını okulu-

muz koridorlarında öğretmen, öğrenci ve ziyaretçi-
lerimizin beğenisine sundular. 

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutlu-
yoruz.    
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Öğrencilerimiz Hazırladıkları Nokta-Çizgi 
ve Leke Çalışmalarını Sergilediler

Çalışmalardan görüntüler

Berfi n Şahin 9 E 

 İrem Dilber Kirman HZ E Mehmet Özkaya Hz E
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İrem Acar 9 E

Sude Nur Bülbül Hz B

Ayşe Büşra Aktaş 9 H

Zeynep Çulha 9 K

Mert Çeviker 9 K

Yahya Aydoğmuş 9 L

Dilay Göl 9 M

Sıla Canbolat Hz K

Buse Çaprakol 9 C
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19 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Belediye 
Başkanı Sayın Alper Taşdelen, okulumuzu ziyaret 
ederek 2017-2018 eğitim öğretim yarıyıl kapanış 
törenine katıldı. Okulumuz konferans salonunda 
gerçekleşen törende başta Çankaya İlçe Şube Mü-
dürü Sayın Şerafettin Delialioğlu olmak üzere pek 
çok bürokrat da hazır bulundu. Sunuculuğunu 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Fatma Sinan 
Aslan’ın yaptığı programda Okul Müdürümüz 
Bayram Akyüz’ün günün anlamına yönelik bir ko-
nuşma yapmasının ardından program, Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in konuşması ile 
devam etti. Taşdelen, öğrencilere hitaben yaptığı 
konuşmasında Çankaya Belediyesi olarak okulla-
ra önemli destekler verdiklerini belirterek “Çünkü 
eğitim çok önemli. Ben hepinizin bir hayali, hedefi  
olmasını ve o hayale ulaşmak için çok çalışmanızı 
diliyorum. Asla bilimin ve aklın yolundan ayrılma-
yın!” diye konuştu. Taşdelen, sözlerine “Devletin 
önemli kademelerinde, sanatta, edebiyatta var 

olmuş mezunlar veren Türkiye’nin önemli lisele-
rinden birindeyiz. Eminim ki şu an aranızda, “o 
da Atatürk Lisesi mezunu” diyeceğimiz arkadaş-
larımız oturuyor.”, “Hedefi nize ulaşmak için çok 
çalışın” “Yanılmak kandırılmak istemiyorsanız, 
rehberiniz bilim ve akıl, önderiniz Mustafa Ke-
mal Atatürk olsun!” diyerek sözlerini tamamladı. 
Tören, Başkan Taşdelen’in, okuldaki şube birin-
cilerine belgeleri ve karnelerini vermesi, başkanı-
mıza idaremizce çiçek takdimi ve toplu fotoğraf  
çekimi ile sona erdi.

Bu ziyaretlerinden dolayı Çankaya Belediye 
Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e ve diğer. katılım-
cılara teşekkür.ediyoruz. 
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Çankaya 
Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen 

Okulumuzu 
Ziyaret Etti
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Değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve kıymetli öğrencilerim!

Kadim tarihi ile ülkemiz eğitiminde önemli bir çınar olan ve 
nesillerimizin yetişmesinde büyük katkılar sunan  başkentimizin 
en iddialı ve en etkili lisesi tarihî  Atatürk Lisemizde birinci 
dönem sonuna ulaştık. 

Başarmak değerli ve güzel bir duygudur. Didinip uğraşmanın, emeğin 
karşılığında elde edilen şüphesiz pek çok güzelliği içinde barındırır.  
Bugün öğrencilerimizin başarılarının ardında yaklaşık 17 haftalık uzun 
bir koşunun, uykusuz gecelerin, yorgun günlerin çabaları gizlidir. İlim 
tahsil etmek, hemen kolayca elde edilecek bir kazanım değildir. Biz, 
insanın insan olma macerasına katkılar sunmaya çalışan bir  mesleğin 
mensuplarıyız. Bu yönüyle elimizdeki malzeme en değerli malzemedir. 
Bir sarrafın elindeki yakut, biricik değildir ama bizim elimizdeki insan 
biriciktir. Bu bilinçle öğrencilerimizin bir sarraf inceliği içerisinde 
ince ince, nakış nakış dokunması birincil gayemizdir. İnsan, yaratılışı 
gereği üstündür. Her insan sadece insan olma payesi ile kıymetlidir. 
Şüphesiz insanı kıymetli kılan da bilinçle yaratılmış olmasıdır.  O halde 
bu kıymetli tarafı daima en iyi işlemeli, bu kıymeti yüceltecek gayreti 
ortaya koymalıdır. Yürüttüğümüz mesleğin yüreği de burasıdır. İşte 
bu sebeplerle değerli öğrencilerim, öğrenme yaşam boyu sürecek bir 
arayıştır. Daima kendi içimize doğru yürüttüğümüz büyük serüvenin 
yolculuğu ile meşgul olmalıyız. Kendi benliğimizde yine kendimizi 
arayıp bulacak okumalar gerçekleştirmeliyiz. Zira Yunus Emre’nin 
diliyle: “İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir.” Verdiğimiz emeğin ve 
gayretin bir hasılı olmalı. Eğitilmiş insan eğitilmemiş gibi midir? Elbette 
değildir. Eğitilmiş insanın en büyük vasfı iyi insan olmasıdır. İyi insan 
olacağız. Bütün öğrendiklerimiz buna hizmet edecektir. İyi insan olmak 
taşıyacağımız en kıymetli unvan olacaktır.  

Atatürk Lisesi, kadim tarihi içerisinde ülkemiz için önemli 
bir misyonu üstlenmiştir, üstlenecektir. Ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu yetişmiş insan kaynağını en etkili biçimde yetiştirmek 
ve çağın gerektirdiği donanımla donatmak, bizim omuzlarımıza 
yüklenmiş bir vazifedir. Daima bu vazifenin bilincinde ve 
gayretindeyiz. Öğrencilerimizin bir yabancı dili ana dil raddesinde 
öğrenmesini sağlamalıyız. Ülkemizde bilimin inkişaf etmesinin en 
temel unsurlarından biri de iyi derecede yabancı dil bilen insanların 
yetişmiş olmasına bağlıdır. Bu yönüyle önünde hazırlık sınıfı bulunan 
okulumuz, müstesna bir özellik göstermektedir.  Öğrencilerimizin 
akademik olarak dünyadaki akranları ile rekabet edeceği bir eğitim ortamı 
oluşturmak ve bu hedefe yönelik  hizmet üretmek hepimizin çabasıdır. 

Bizimkisi bir sevdadır 
Haddi kenarı bulunmaz 

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
Dönem Sonu Mesajı
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Yarıyıl tatilini değerlendirme amacı güden oku-
lumuz idaresi, aldıkları bir kararla 11. ve 12. sınıf  
öğrencilerini, rehber öğretmenleri, velilerimiz ne-
zaretinde Antalya’da eğitim kampına götürdüler. 
Öğrencilerimiz katıldıkları kampta, yurdun dört 
bir yanından gelmiş olan öğrencilerle aynı ortamda 
buluştu. Öğrencilerimiz, kış aylarında Antalya’nın 
güzel ve güneşli havasında çalışmanın verdiği ra-
hatlıkla ve aynı amaç için bir araya toplanmış ol-
manın verdiği psikolojiyle derslere ve sınavlara yo-

ğunlaşma, başarıyı artırma fırsatı buldular. Rehber 
öğretmenlerimiz ve okul idaremizce yapılan prog-
ram ve deneme sınavlarıyla başarıları ölçülen öğ-
rencilerimiz, bu eğitim kampından oldukça keyifl i 
ve donanımlı bir şekilde ayrıldılar. Vakfımızın da 
maddi manevi olarak desteklediği böyle bir çalışma 
için başta okul müdürümüz Bayram Akyüz olmak 
üzere, programa iştirak eden tüm öğretmenlerimizi 
kutluyor; öğrencilerimize girecekleri sınavlarda ba-
şarılar diliyoruz. 
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Antalya Eğitim Kampından Başarıyla Döndük

Eğitim kampından görüntüler
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Bilkent Üniversitesi Kimya bölümünden Doç. Dr. 
Emrah Özensoy, 9 Şubat 2018 günü okulumuz konfe-
rans salonunda öğrencilerimize nano teknolojiyle ilgili 
bir konferans verdi. Özensoy, konferansta nano tek-
nolojinin ne olduğu, yıllar içerisindeki gelişimi, Tür-
kiye’de, dünyada ve gelecekte nano teknolojinin yeri 
ve kullanım alanları neler olacağı, nano teknolojinin 
kimya ile ilişkisi hakkında bilgi verdi. Öğrencilerimizin 
oldukça ilgisini çeken konferans için konuğumuza ve 
kimya öğretmenimiz Kasım Demirci ve kulüp öğrenci-
lerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Nano Teknoloji nedir?

Maddenin atomik veya moleküler boyutta incele-
nerek yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılmasıdır. Nano, 
nano metrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak 
kullanılır ve milyarda bir anlamına gelmektedir. Genel 
görüşe göre 1-100 nanometre boyutlarındaki madde-
lerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede 
değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarak da tanımla-
nabilir. Nano teknolojide, ölçü olarak nanometre adı 
verilen(kısa şekli nm) bir ölçme birimi kullanılır. Her 
bir ölçüde 1 milyar nm vardır. Her bir nm sadece üç ile 
5 atom genişliğindedir, yani ortalama olarak bir insa-
nın saç telinin kalınlığından yaklaşık 40,000 kez daha 
küçüktür. 

Nano teknoloji nerlerde kullanılır?

1- Malzeme ve imalat sektörü

2- Elektronik ve bilgisayar teknolojileri 

3- Tıp ve sağlık sektörü 

4- Havacılık ve uzay araştırmaları 

5- Çevre ve enerji 

Nano Teknolojinin Günümüzdeki Hedefl e-
ri Nelerdir? 

1- Molekülleri ve atomları değiştirerek yeni, ideal, 
önceden planlanmış maddeler üretmek 

2- Moleküllerin önceden planlanmış şekilde kendi 
kendilerini çoğaltmasını sağlamak

3- Teknolojide şimdi olduğundan daha hızlı bir dü-
zeye erişebilmek 

4- Canlı ve cansızların bir aradaki işlevselliğini ar-
tırmak. 

Nano teknolojinin faydaları nelerdir? 

Nano teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan, 
daha az enerji harcayan ürünler, daha az maliyetle 
daha fazla üretilebilmektedir. 

Doç.Dr. Emrah Doç.Dr. Emrah 
Özensoy Okulumuzda Özensoy Okulumuzda 
Nano Teknoloji Nano Teknoloji 
Konferansı VerdiKonferansı Verdi

Konuğumuz Öğretmen ve Öğrencilerimizle

16 Ocak 2018 tarihinde Ha-
zırlık D sınıfı öğrencileri, sınıf  
rehber öğretmenleri Resmiye 
Özge Atmaca rehberliğinde sos-
yal sorumluluk projesi kapsamın-
da kendi emekleriyle hazırladık-
ları kuş evlerini okulumuz A Blok 
girişinde sergilediler.

Çevreye duyarlı, toplumsal 
bilinci gelişmiş ve hayvan sevgi-
si kazanmış  bireyler yetiştirmek 

eksik olmasın diye yerleştirildi. 
Bu duyarlı davranışlarından do-
layı öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

amacıyla ve özellikle kış aylarında 
kuşların barınması için yapılan 
bu evler, okulumuzun bahçesinde 
bulunan ağaçlara kuş cıvıltıları 

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi “KUŞ EVLERİ”
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Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve bu 
yıl 3’üncüsü kutlanan 12 Şubat “Uluslararası Bilim-
de Kadın ve Kız Çocukları Günü”, kadınların ve 
kız çocuklarının fen bilimleri ve teknoloji alanında 
varlık göstermelerini teşvik etmek, kız çocuklarının 
bilimsel faaliyetlere katılımını teşvik etmek,..bilimi 
sevdirmek..amacıyla yapılıyor. Bilimde ve toplumda 
cinsiyet eşitliği, bir ülkenin kalkınabilmesi için bü-
yük önem taşımaktadır. Bunu vurgulamak ve bu ko-
nuda toplumu daha bilinçli kılmak için toplantılar, 
seminerler, paneller yapılmaktadır.

Bu manada 12 Şubat’ta yapılan programa Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın 
yanı sıra pek çok akademisyen, bilim insanı ve öğ-
renci katıldı. 

Bakan Sayan, konuşmasında programın kadı-
nın ve kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanındaki 
kritik rollerine dikkati çekmek amacıyla düzenlen-
diğini belirterek bilime katkı sunan ve bu yönde 
emek harcayanları tebrik etti. Sayan, konuşmasının 

devamında kadının güçlü olduğu bir toplumda aile 
ve toplumun da güçlü olduğuna işaret ederek bu 
alanda bakanlığın önemli çalışmalar yürüttüğünü 
söyledi. Bu faaliyette okulumuzu, Beden Eğitimiz 
öğretmenimiz Erman Akkaya öncülüğünde 10. sı-
nıfl arda okuyan kız öğrencilerimiz temsil etti. Fa-
aliyet sonunda öğretmen ve öğrencilerimiz, Bakan 
Betül Sayan ile tanıştırılarak sohbet etti ve toplu 
fotoğraf  çekildi. 
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“Uluslararası Bilimde Kadın 
ve Kız Çocukları” Günü

“Bir erkeği eğitirseniz, bir adamı eğitirsiniz. 
Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz.”

Brigham Young

Öğretmen ve öğrencilerimiz Sayın Bakanımız Fatma Betül 
Sayan ile 

14, 15 ve 19 Şubat 2018 tarihin-
de okulumuz konferans salonunda 
9-A, B, C, D, E şubeleri arasında 
İngilizce münazaralar yapıldı. Mü-
nazarada konu olarak “Ötenazya”, 
”Yapay Zekâ”, “Zengin Olmak mı 
İyi Eğitimli Olmak mı? “gibi konu-
lar işlendi. Münazaralarda ilk hafta 
grup kazananları, ikinci hafta fi nal 
münazarası yaptı. Öğrencilerimizin 
İngilizce pratik yapmalarını sağla-
yan münazaralar sonucunda kaza-
nan sınıfımız 9 A şubesi oldu. Tüm 
öğrencilerimiz için faydalı olduğuna 
inandığımız bu faaliyet için İngilizce 
zümremizi ve öğrencilerimizi kutlu-
yoruz.

9. Sınıf Öğrencilerimizden
İngilizce Münazara
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel 
Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları’nın 
(Proje Okulları) yönetici, öğretmen ve öğrencileri 
arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak, öğrenci-
lerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve 
model oluşturma becerilerini geliştirmek ve bilimsel 
çalışma yapmaya teşvik etmek amacıyla II. Ulusal 
Bilim kampı, 12 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. İstanbul Hüseyin Avni Sözen Ana-
dolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen ve 
Maltepe Üniversitesi’nin akademik destek verdi-
ği Ulusal Bilim Kampı “Endistri 4.0 (Endüstride 
otomasyon), Farmakoloji, Akıllı Şehir Planlaması, 
Temiz ve Yenilenebilir Enerji” konularında gerçek-
leştirildi. Katılımcılar, akademik bilgi aktarımının 
yanında  atölye çalışmaları da gerçekleştirdi.

14 Şubat 2017 tarihinde sona eren çalışma so-
nucunda hazırlanan projeler, değerlendirme komis-
yonu tarafından incelenerek 10-11 Mayıs 2018   ta-
rihlerinde sergilenerek her kategoride ilk üçe giren 
öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmaya Biyoloji öğretmenimiz Necat Bilge 
koordinatörlüğünde Farmakoloji dalında hazırla-
nan 10 K sınıfı öğrencilerimiz Emin Aslan Kömek-
çi, Muhammet Kaan Kavutlu’nun projesi Türkiye 
1.si oldu. (Farmakoloji: İlaçların tesirlerini ve 
özelliklerini veya daha geniş manada ilaçlarla canlı-
lar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı.)

Öğretmen ve öğrencimizi kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz.

II. Ulusal Bilim Kampı 
Proje Yarışmasında 
Türkiye 1.si Olduk

Soldan sağa: Emin Aslan Kömekçi (10 K), Necat Bilge 
(Biyoloji öğrt.), Muhammet Kaan Kavutlu (10 K)

Hazırlık F sınıfı öğrencilerimiz, sınıf rehber 
öğretmenleri Zeynep Uluocak ve Müzik dersi 
öğretmenimiz Nevin Yılmaz Topçu ile birlikte 
Cumhurbaşkanlılığı Senfoni Orkestrasının 15-16 
Şubat tarihlerinde verecekleri konserin provasına 
giderek Şef Antonio Pirolli yönetimindeki kon-

serde Amerikalı besteci ve piyanist Gershwin’in 
eserlerini dinlediler.

Yoğun ders ortamında bu tür bir sosyal aktivi-
teyi gerçekleştirdikleri için öğretmen ve öğrenci-
lerimizi kutluyoruz.

Hazırlık F 
Sınıfımız 

Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın 

Konserinde
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Goethe-Institut (Alman Kül-
tür Merkezi) Ankara, bu sene 
PASCH okullarında Lautstark 
(Çok Sesli) Müzik çalıştaylarını 
başlattı. Okulumuzda 16.02.2018 
Cuma günü  Ankara Goethe 
Enstitüsü Proje Koordinatörü 
Eda Pak Gökçebağ, Almanca öğ-
retmenlerimiz ve öğrencilerimiz 
ile bir çalışma düzenledi.

Çalıştayda öğrenciler, yaratı-
cılıklarını sergileyebilmeleri, dil 
seviyelerini yükseltmeleri için 
eğlenceli bir ortamda motive edi-
liyorlar. Almanca olarak dört be-
ceriyi “konuşma, dinleme,  yaz-
ma, okuma” yı içeren bir çalışma 
yapıyorlar. Sorularla başlayan 
çalıştayda, Lautstark afi şleri eşli-
ğinde yapılan yarışmalarla genç 
Alman müzisyenlerin dünyasına 
yolculuk ediliyor. Böylece öğren-

ciler müzik aracılığıyla Almanca 
ile kaynaşıyorlar. 

Oldukça eğlenceli ve verimli 
geçen çalışmalar sonunda öğ-
rencilerin kendi besteledikleri 
Almanca şarkılarını seslendirme-
leriyle sınıf, adeta renkli bir sah-
neye dönüşüyor.

Çalışma sonunda koordinatör 
Eda Pak Gökçebağ, öğrencileri-
mizin katılımı ve çalışmalarından 
çok memnun kaldığını ifade etti. 
Almanca öğretmenlerimiz Ne-
riman Dikmen ve Meliha Bulut 
koordinatörlüğünde yapılan bu 
çalışma için öğretmen ve öğren-
cilerimizi kutluyoruz.
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Alman Kültür Merkezi, Okulumuzda 
LAUTSTARK MÜZİK ÇALIŞTAYI 
Düzenledi

Günümüz dünyasında çok önemli bilgilendirme seminer-
lerinden biri olan Gençlik ve Güvenli Gelecek Semineri, An-
kara İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faali-
yetleri Bürosu’nun çalışmaları kapsamında, 27 Şubat 2018 
tarihinde okulumuz konferans salonunda yapıldı.

Etkinliğin amacı, yasa dışı oluşum faaliyetleri konusunda, eğitim gö-
ren gençlerimizi bilinçlendirmek ve terör örgütlerinin propagandalarını 
etkisiz kılmak, hazırlanan tuzaklara düşmelerini önlemek, bu tarz örgüt 
ve faaliyetlerin gerçek yüzlerini deşifre etmek olan konferansta öğrencile-
rimiz, eğitim müfredatları da göz önüne alınarak bilinçlendirildi.

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

Okulumuzda “Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi” 
Semineri Yapıldı
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23 Şubat – 14 Mart 2018 tarihleri arasında Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz Emine Oya Ser-
daroğlu ve Nilgün Sönmezer’in ortak çalışmalarıy-
la okulumuzda “Ankara Kültürünü Tanıtma” 
faaliyetleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. 

Farklı tarihlerde yapılan etkinliklerde okulumu-
zun davetlisi olarak gelen konuklarımız, öğretmen 
ve öğrencilerimize okulumuz konferans salonunda 
kendi konuları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 

Etkinlikte, Dericizade Faruk Küçük tarafından 
“Ahilik ve Esnafl ık” konusu anlatılırken Ankara’nın 
eski görüntülerinden oluşan fotoğraf  sergisi kori-
dorlarımızı süsledi. Ankara Kulübü’nden Dr. Metin 
Özaslan tarafından “Seymen” ve “Ferfene” konu-
su, örnekleriyle birlikte ele alındı. Yine konuğumuz 

Emel Koç tarafından Ankara Yemekleri, Dr. Necati 
Yalçın tarafından “Ankara Kültürü” hakkında ko-
nuşma yapıldı. 

Yaptıkları bu güzel çalışma için öğretmenlerimi-
ze ve bizi kırmayarak okulumuza kadar gelen tüm 
konuklarımıza teşekkür ediyoruz.
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Okulumuzda Ankara Kültürünü Tanıtma 
Faaliyeti Gerçekleştirdik

Konferanslardan Görüntüler

Konuğumuz, öğretmenlerimiz Nilgün Sönmezer, Emine 
Oya Serdaroğlu ve Okul Müdürümüz Bayram Akyüz ile 

Dericizade Faruk Küçük Eski Ankara Resimleri Sergisini Okul 
Müdürümüz Bayram Akyüz ile açtı

Dr. Necati Yalçın ve konuklarımız, öğretmenimiz Oya 
Serdaroğlu ve öğrencilerimizle Konuğumuz Emel Koç 

Müdür yardımcımız Nil-
su Erkoç ile

Dr. Metin Özaslan konuşmasını yapar-
ken seğmenlerle
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“Eğitimde Hikâyenin Gücü” 
Sempozyumuna Katıldık

Atatürk Lisesi, 28 Şubat 2018 tarihinde Malatya’da 
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “Eğitimde 
Hikâyenin Gücü” adlı sempozyuma katıldı. İnönü 
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen sempozyumda tıptan müziğe, spordan edebiyata, 
okul öncesi eğitiminden Türkçe eğitimine kadar farklı 
alanlarda hikâyenin eğitim amaçlı kullanımına deği-
nildi.

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Yakıncı’nın başkanlığın-
da yapılan sempozyumda, İnönü Üniversitesi Rektörü 
Ahmet Kızılay, Başbakanlık Baş Danışmanı Nejdet 
Subaşı ve Türk Dil Kurumu Başkanı Mustafa Kaça-
lan’ın açılış konuşması yapmasının ardından sempoz-
yumda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Samsun gibi birçok 
şehir üniversitelerden gelen akademisyenler bildiriler 
sundu.

Sempozyumda eğitimde hikâyelerin, nasıl ve hangi 

yöntemlerle kullanıldığını tespit etmeye çalıştıklarını 
anlatan Yakıncı, akademisyenlerin yaptıkları sunumlar 
ve örnek uygulamalarla eğitim ve hikâye kavramlarına 
farklı bir soluk getirdiğini söyledi.

Ankara Atatürk Lisesi, bu sempozyuma 
davet edilen tek lise olma ayrıcalığına sahipti. 
Okulumuzu Tarih öğretmenimiz Aysu Atay önderli-
ğinde öğrencilerimizden Sema Nur Çolak (10 K) ve 
Betül Berrin Güzel (10 K) temsil etmiştir.

9 Mart - 9 Mayıs 2018 tarih-
leri arasında Çankaya İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce 11’incisi 
düzenlenen “Gençliğin Gözün-
den Türkiye” konulu Liseler Ara-
sı Kısa Film Yarışması’na Resim 
öğretmenimiz Selma Barçın Gü-
müş koordinasyonunda ve Mu-
rat Can Bilgiç yönetmenliğinde 
hazırlanan okulumuz Sinema 
Kulübü öğrencileri, “Yalnız” 
adlı kısa fi lmle Türkiye 3.lüğü-
nü kazanırken tarih öğretme-
nimiz Aysu Atay koordinesinde 
Muhammet Kaan Kavutlu yö-
netmenliğinde “Farklılıkları 
Hoşgör” adlı fi limle yarışmaya 
katılan 10 K sınıfı öğrencilerimiz 
teşvik ödülü aldı. Öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyor başarı-
larının devamını diliyoruz.

11. Kısa Film Yarışması’nda Türkiye 3.sü Olduk
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Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Bir-
leşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası 
bir gündür. Bu günde, insan hakları temelinde, ka-
dınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, 
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanma-
sına yer verilmektedir. 1921’den itibaren Türkiye’de 
kadınlar günü kutlanmaktadır. “Türkiye Kadın Yılı 
Kongresi” ilk olarak 1975 yılında yapıldı.

Okulumuz konferans salonunda 8 Mart 2018 
tarihinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Resim 
dersi öğretmenimiz A.Nurcihan Kırılmaz, Türk 
Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenimiz Dinçer Eşit-
gin, Müzik dersi öğretmenimiz Neslihan Akıncı 
ve öğrencilerimizin katkılarıyla “Dünya Kadınlar 
Günü” kutlaması yapıldı. Programda, kadının ha-
yatımızdaki yeri ve kimliği, biyolojik ve sosyal bir 
varlık olarak kadının insan topluluğunun ayrılmaz 
bir parçası olduğu, fi ziksel fonksiyonları bakımın-
dan farklı olsalar da öğrenme ve zihin potansiyelini 
kullanma bakımından kadın ve erkeğin eşit olduğu 
vurgusu yapılarak adalet ve eşitlik ilkesi vurgulana-
rak kadının insan türünün diğer yarısı olduğu üze-
rinde duruldu.

Programda Okul Müdürümüz Bayram Ak-
yüz’ün günün anlam ve önemine yönelik konuşma 
yapmasının ardından, öğrencilerimizin hazırlamış 
olduğu yazı ve şiirler okundu. Cumhuriyet tarihin-
den mesleklerinde ilkleri gerçekleştiren kadınlarımı-
zın öğrencilerimizce canlandırılmasının ardından 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başka-
nı Hülya Ertürk Koç asaleti onaylanmış ilk kadın 

Milli Eğitim Müdürü olması yönüyle konuşma yap-
tı. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Ankara Devlet Halk müziği saz ekibi ve ses 
sanatçısı Pelin Çetin, “Kadınlar Günü” dolayısıyla 
mini bir konser verdi. Konser sonunda Sayın Hülya 
Ertürk Koç’a ve ses sanatçısı Pelin Çetin’e katılım-
dan dolayı çiçek takdim edildi; ardından program, 
toplu fotoğraf  çekimi ile sonlandı.

Biz de hayatımızın ayrılmaz, vazgeçil-
mez unsuru olan kadınlarımızın “Kadınlar 
Günü”nü kutluyoruz. 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Programdan görüntüler
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TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı’nca lise öğrenimine devam etmekte olan 
öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alan-

larında çalışmalar yapmaya teşvik 
etmek, öğrenci çalışmalarını 

yönlendirmek ve bilimsel geli-
şimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla Biyoloji, Coğ-
rafya, Değerler Eğitimi, 
Fizik, Kimya, Kodlama, 

Matematik, Psikoloji, 
Sosyoloji, Türk Dili ve Ede-

biyatı, Tarih ve Teknolojik 
Tasarım alanlarında  “Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması” düzenledi.

Yarışmaya katılan projeler Adana, Ankara, Bur-

sa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, 
Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak 
üzere 12 bölge merkezinde değerlendirildi. 12-15 
Mart 2018 tarihleri arasında yapılan yarışmada 
Tarih öğretmeniz Aysu Atay danışmanlığında De-
ğerler Eğitimi alanında “Benim Memleketim 
Benim Değerlerim” temalı projeyle katılan öğ-
rencilerimiz Sema Nur Çolak ve Emin Aslan Kö-
mekçi bölge 1. olmuş, yarışmaya Türk 
Dili ve Edebiyat öğretmenimiz Ali 
Koç rehberliğinde katılan İnci Çetin 
Türk Dili ve Edebiyatı Alanında 
“Edebi Bellekte Ankara - Bir 
Ankara Sözlüğü” projesiyle ya-
rışmaya değerli katkılar sunmuştur. 

Öğretmen ve öğrencilerimizi ba-
şarılarından dolayı kutluyoruz.
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49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmasında 
Bölge Birincisi Olduk

30 Nisan 2018 tarihinde 
okulumuz konferans salonun-
da Ali Cüneyd Kılcıoğlu’na ait 
“Televizyon Cumhuriyeti” 
adlı komedi, Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmenimiz Seher Keleş 
yönetmenliğinde öğrencilerimiz 
tarafından sahneye kondu. Öğ-
retmen, öğrenci ve davetlileri-
mizin beğenisine sunulan oyun 
oldukça beğeni topladı. Prog-
ramın sonunda öğrencilerimiz 
ve öğretmenimize sertifi kaları 
verildi. Böyle yoğun performans 
gerektiren bir gösteri hazırla-
dıkları için başta öğretmenimiz 
olmak üzere görev alan tüm öğ-
rencilerimizi kutluyoruz. 

Öğrencilerimiz “Televizyon Cumhuriyeti” 
adlı Tiyatro Eserini Sahneye Koydu
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Tarih 12 Mart 2018, bugün İstiklal Marşımızın 
kabulünün 97. yıl dönümü. Milli Marşımız o gün-
den bugüne, milli mücadelemizin en güzel ifadesi 
olmuş, ülkemizin en buhranlı döneminde halkımıza 
umut ve mücadele ruhunu aşılamıştır. 

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif  Ersoy, 
bu eseri Türk milletine armağan etmiş ve yarışma 
sonucunda konulan ödülü de ihtiyacı olmasına rağ-
men almamıştır. Marşımızın ilk iki kıtası protokol 
gereği bestelenmiş olarak okunmaktadır.

İstiklâl Marşımızın Kabulünün 
97. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Okulumuz konferans salonunda da İstiklal 
Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümü ve Meh-
met Akif ’i Anma Programı düzenlendi. Program, 
Taylan Tatlı (Türk Dili ve Edebiyatı), Tahsin Fındık 
(Tarih) ve Murat Gümüş (Müzik), Emel Ayazgün 
(İngilizce) öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde 
ve öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlandı.

Başta İstiklal Savaşımızın büyük komu-
tanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstik-
lal Marşımızın yazarı Mehmet Akif  Ersoy 
olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rah-
metle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun!
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Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm 
noktası olmuş, güç dengelerini değiştirmiş, Kurtuluş 
Savaşımızın ilk meşalesini tutuşturmuş, yüce Türk 
ulusunun Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde kahramanlık ve fedakârlığının doruk 
noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesi olmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve 
gemileriyle Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u 
almak isteyen İngiliz ve Fransız donanmalarına kar-
şı kahraman ordumuz, Çanakkale Boğazı’nda aylar 
süren deniz ve kara savaşı yapmıştır. 250 binden 
fazla askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonunda, 
düşman donanmaları, ağır kayıplar vererek geri çe-
kilmişlerdir. 

Çanakkale Zaferi, Türk vatanın bütünlüğü ve 
ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, kahra-
man milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel 
kanıtıdır. Çanakkale Savaşı, esaret ve boyunduruk 
altında yaşamaktansa, onurla ölmeyi tercih eden 
kahramanların verdiği bir savaştır. Çanakkale Sava-
şı, bir var oluş mücadelesidir.

Bu önemli gün ile ilgili okulumuzda düzenlenen 
program, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz 
Betül Doma Sisli, Resim öğretmenimiz Selma Bar-
çın Gümüş; Müzik öğretmenimiz Murat Gümüş, 
resim öğretmenimiz A.Nurcihan Kırılmaz’ın kat-
kıları ile yapıldı. Program, ilk önce başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Öğrencile-
rimizin Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgilendirme yap-
masının ardından, İngilizce öğretmenimiz Resmiye 
Özge Atmaca‘nın günün anlam ve önemine ilişkin 
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103.YIL DÖNÜMÜNDE
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. 
yılı. Bu önemli zafer, başta Çanakkale olmak üzere, tüm yurtta kutlanıyor.
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bir konuşma yapmasıyla devam etti. Tören daha 
sonra öğrencilerimizin hazırladığı konuşma, şiir ve 
şarkıların seslendirilmesi, kısa tiyatro gösterilerinin 
oynanması ve toplu fotoğraf  çekimi ile sona erdi. 

Aziz şehitlerimiz! Canlarınızı feda ederek bize 
emanet ettiğiniz bu kutsal vatan toprakları ve istik-
balimiz, Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafın-
dan sonsuza dek muhafaza edilecektir. 

Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferi 
armağan eden, başta Mustafa Kemal Ata-
türk ve onun silah arkadaşları olmak üzere 
bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve 
şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun diyo-
ruz.
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Lisemiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl 
dönümü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası etkin-
likleri kapsamında resim öğretmenimiz Selma Barçın 
Gümüş önderliğinde çok anlamlı bir projeye imza attı. 
Genelkurmay Başkanlığı ile irtibata geçen okul yöne-
timimiz, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Mehmetçik-
lerin isim, rütbe ve memleket bilgisini aldı. Öğretmen 
ve öğrencilerimiz, Çanakkale’de şehit olan 50 bin 618 
kahraman mehmetçiğin isimlerini, 2 ay süren bir çalış-
manın sonunda hatırlatma kâğıtlarına yazdı. Hatırlat-
ma kâğıtları, okulumuzun giriş koridoruna 500 öğren-
ci, öğretmenlerimiz, idareciler ve öğrenci velilerinin 
katılımı ile çok özenli bir şekilde heyecan içersinde 
yapıştırıldı. “Unutma Diye” adı verilen projeyle şehit-
lerimizin isimleri ölümsüzleştirildi. 

Yine aynı proje kapsamında öğretmenimiz.koor-
dinasyonunda..öğrencilerimiz tarafından Çanakkale 
Şehitleri Abidesi’nin maketi yapılarak okul korido-
runa yerleştirildi. Abide’nin üst kısmında “Unutma 
Diye! Şehitlerimizin adını yazdık. Önce kal-
bimize sonra kâğıtlara 1915 Çanakkale Deniz 
ve Kara Savaşlarında gözlerini kırpmadan 
ölüme giden ve bu vatanı bizlere bırakan 50 
bin 618 aziz şehidimizin ruhları şad olsun. 
Onların bu onurlu mücadelesini unutma ki 
senin de evlatlarına bırakabileceğin bir vata-
nın olsun” şeklinde bir ifadeye yer verilerek bu proje 
ile amaçlanan mesaj da verilmiş oldu.

Öğretmen ve öğrencilerimizi bu çok ses getiren 
proje için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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“UNUTMA DİYE”
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ 

OKULUMUZ KORİDORLARINDA

“UNUTMA DİYE Şehitlerimizin adını yazdık. Önce kalbimize sonra 
kâğıtlara. 1915 Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları’nda gözlerini kırpmadan 
ölüme giden ve bu vatanı bizlere bırakan 50618 aziz şehidimizin ruhları şad 

olsun. Onların bu onurlu mücadelesini UNUTMA ki senin de evlatlarına.
bırakabileceğin.bir.vatanın.olsun”
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Proje çalışmalarından görüntüler
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Orta Asya’dan Balkanlardaki uluslara kadar çok 
geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan 
Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeş-
leştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişi-
nin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart’ta havalar 
ısınmaya, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, 
göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Bu ne-
denle 21 Mart, bütün varlıklar için bir uyanış, bir 
diriliş ve yaratılış günü sayılır. Bugün, “Yenibahar 
Bayramı” olarak kutlanır. 

21 Mart 2018 tarihinde okulumuzda, Türk Dün-
yası ve Türk Toplulukları Haftası ve Nevruz bayramı 
kutlamaları, Fransızca öğretmenimiz Elif  Gonca Pi-

yade Arıkan ve İngilizce öğretmenimiz Sedef  Özda-
mar’ın organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Öğle saatlerinde başlayan programda günün an-
lam ve önemine uygun şiirler, yazılar okundu, mü-
zik dinletisi gerçekleştirildi. Eski Türk gelenekleri 
de canlandırılarak Nevruz ateşi yakılarak üzerinden 
atlandı. Geleneksel hâle gelmiş olan örste çekiçle de-
mir dövme ve ip çekme yarışması yapıldı, halaylar 
çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Biz de “Yenibahar”a eren insanımızın özgürce 
bir arada yaşamasının ifadesi olan Nevruz Bayra-
mı’nın, sevgi, barış ve kardeşlik içerisinde coşkuyla 
sonsuza dek kutlanması diliyor, Nevruz Bayramınızı 
kutluyoruz.

ALEV 2018 | 36

Hoşgeldin 
BAHAR
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Nevruz Bayramı kutlamalarından görüntüler
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,1993 yılında 
22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan etti.

İlk kez 1992’de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal-
kınma Konferansı’nda önerilen “Dünya Su Günü”, 
gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkeleri-
nin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çek-
mek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğal-
tılması konusunda somut adımlar atılmasını teşvik 
etmek amacıyla gündeme getirildi.

Artık kuraklığın, su kıtlığının işaretleri her yerde 
görülmektedir. Yeraltı sularının seviyeleri düşmek-
te, göller küçülmekte, sulak alanlar yok olmaktadır. 
O kadar ki uzmanlar, artık su kaynakları için savaş 
olasılığını giderek daha fazla dile getirmektedir. 
Çok önemli ve kısıtlı bir değer olan suyun öneminin 
gerek dünyada gerekse ülkemizde daha iyi anlaşıl-
masını sağlamak, kitleleri bilgilendirmek ve bilinç-
lendirmek amacıyla bu konuda çalışmalar, uyarılar 
yapılıyor. Bu gün dolayısıyla okulumuzda İngilizce 
öğretmenimiz Zeynep Uluocak, hazırlık F sınıfı öğ-
rencilerimizle birlikte Dünya Su Günü etkinliği dü-
zenledi. 
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Okulumuzda
“DÜNYA SU GÜNÜ” 
Etkinliği Gerçekleştirildi

22 Mart 

Dünya 

Su Günü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yı-
lında Rio de Janerio’da düzenlenen BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nda dünyada suyun giderek 
artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün 
“Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar ver-
miştir. 22 Mart 1993 tarihinden bu yana ve her yıl 
farklı temalarla kutlanmakta olan Dünya Su Günü, 
2018 yılında herkesin yaşamını sürdürebilmesi için 
sağlıklı, temiz sıhhi şartlara ulaşması mesajı ile kut-
lanmaktadır.

İnsan ve tüm canlıların vazgeçilmez bir yaşam 
kaynağı olan su, maalesef  bitmeyen bir kaynak değil 
ve giderek kuraklaşan dünya iklim şartları, insanlığı 
bu kaynağı daha dikkatli ve verimli kullanma arayı-
şına, çalışmalarına yönlendiriyor.
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Türk televizyonculuğunun 
duayeni, gerek TRT gerekse özel 
kurumlarda uzun yıllar yöne-
ticilik yapan Sedat Örsel, aynı 
zamanda 1979 yılından bu yana 
çeşitli üniversitelerde medya üze-
rine dersler veriyor.

Eğitim konusunda da bir oto-
rite sayılan Örsel, konuşmasında 
öğrencilerimizle hayata dair tec-
rübelerini paylaştı. İlgiyle din-
lenen söyleşide okul için değil, 
hayat için öğrenmenin önemine 
değinen Sedat Örsel, “Başarı ai-
lede başlar, okullarda devam eder 
ve bir ömür boyu sürer. Bu yol-
culukta azimli, kararlı ve dirençli 
olmak önemlidir. Hayatta başarı-
lı olmanın iki temel esası vardır. 
Sevdiğiniz işi yapın ve sevdiğiniz-
le yaşayın.” dedi. 

Konuşmasının devamında 
Örsel “Eğitim kapsamında kitap 

bir erdem olduğu, zamanın doğ-
ru kullanılması, ileriye yönelik 
hedefl erin bulunması gerekliliği, 
kendine güven, değer verme, say-
gı duyma olgusu üzerinde dura-
rak, hayattaki isteklerimizle ilgili 
farkındalık konularına değindi. 

Kendine has üslubuyla öğren-
cilerimizin oldukça ilgisini çeken 
ve yaşama dair tecrübelerini akıl-
da kalıcı ve etkileyici bir şekilde 
sunduğu bu seminer için emeği 
geçen herkese ve Sayın Sedat Ör-
se’e teşekkür ediyoruz. 

okuma, özgüven, sabır, çalışma, 
azim, kararlı, dirençli ve adil 
olma, adalet duygusu, sanat ve 
edebiyat sevgisi gibi birçok değer 
var. Okuduğunuz kadar varsınız. 
Okuyun. Doğru ve sevdiğiniz 
mesleği seçmenin yanı sıra, yaşa-
mınızda hobi edinmeye de özen 
gösterin.” dedi.

Örsel; kültür, nezaket ve hoş-
görünün, başarının anahtarı ol-
duğuna vurgu yaptı. Bu dönem-
de hoşgörüye her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulduğuna 
dikkat çekerek “Sizler de gelece-
ğin diplomatı, yazarı, sanatçısı, iş 
insanlarısınız. Hedefl erinizi ger-
çekleştirmek için çok çalışın, çok 
kitap okuyun. Ama her şeyden 
önemlisi de kibar insanlar olun!” 
şeklinde konuştu. 

Örsel konuşmasının son bö-
lümünde ülkeyi sevmenin, büyük 
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“Okul İçin Değil Hayat İçin Öğren”
Okulumuzun 1964 yılı 
mezunu, Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Sedat Örsel, 
okulumuz konferans 
salonunda 27 Mart 2018 
Çarşamba günü, “Okul 
İçin Değil Yaşam İçin 
Öğrenme” Semineriyle 
öğrencilerimizle 
birlikteydi.



03 Nisan 2018 günü okulu-
muz konferans salonunda Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret-
menimiz Ömer Ceran, Tarih öğ-
retmenlerimiz Tahsin Fındık ve 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretme-
nimiz Ali Koç’un organizasyonu 
ile yapılan programda konuğu-
muz öğretmen, şair ve yazar Ali 
Emre idi.

Emre, öğrencilerimize Tür-
kiye’nin dünyadaki siyasi ko-
numuna değinerek Türkiye’nin 
bölgesel bir güç olduğunu ve 
artık uluslararası konularda söz 
sahibi olduğunu söyledi. Emre, 
konuşmasında 30- 40 yıl önce 
kendini küçümseyen bir halkın 
çocukları, bugün yeryüzünde en 
azından 60-70 ülkede kendileri-
ne dua edilen bir ülkeye dönüştü, 
dedi. Kudüs’ün tüm kültürler ve 
inançlar için tarihsel önemi oldu-

ğuna değinen Ali Emre, “Kudüs, 
70-80 yılı aşkın bir süredir haksız 
bir işgal altındadır, bu coğrafya-
da global anlamda dini, siyasi, 
ekonomik çıkar çatışmaları yapıl-
maktadır.” diyerek, gençlerimize 

güven duyduklarını ve artık bir 
genel uyanış ve dirilişin başladığı-
nı, bu anlamda gelecekten umut-
lu olduğunu söyleyerek konuşma-
sına son verdi. 
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Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak

Soldan sağa: Fatih Sarı (Biyoloji Öğrt.), Tahsin Fındık (Tarih Öğrt.), Ali Emre, Ali 
Koç (Türk Dili ve Ed.Öğrt.), Dinçer Eşitgin Türk Dili ve Ed. Öğrt.), Ömer Ceran (Din 
Kültür ve Ahlak Bil. Öğrt.)

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen, öğrencilerin ba-
ğımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yetenek-
lerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödül-
lendirmek amacıyla gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek” yarışması 2011 yılından beri her 
yıl düzenli olarak yapılıyor. 

25 Aralık 2017 ve 05 Nisan 2018 tarihleri ara-
sında başvuru ve il değerlendirmeleri sonuçlanan 
yarışmaya resim öğretmenimiz A.Nurcihan Kırıl-
maz önderliğinde katılan 11 C sınıfı öğrencimiz 
Asra Zeynep Balcı “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” 
yetenek yarışmasında görsel kategoride mansiyon 
aldı. Ödül töreninde öğrencimizin yanında Resim 
öğretmenimiz ve müdür yardımcımız Erkan Nakas 
da hazır bulundu.

 “Sağlıklı Gelecek Sağlıklı Nesil” Yetenek Yarışmasında 
Mansiyon Aldık

Soldan sağa: A.Nurcihan Kırılmaz, Asra Zeynep Balcı 
(11 C), Erkan Nakas (Müdür Yrd.)
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11 Nisan 2018 tarihinde okulumuz rehberlik 
servisinin katkıları ve okul tanıtım ekibimizin yoğun 
çalışmaları ile 25 kadar üniversitenin katılımıyla 
Eğitim ve Kariyer Günleri’nin 7.sini düzenledik.

Etkinliğe Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversite-
si, İstanbul Aydın Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, 
TED Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Çankaya 
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilkent Üniver-
sitesi vb. pek çok ismini duyurmuş eğitim kurumu 
katıldı.

Üniversite temsilcileri, kurdukları stantlarda 
öğrencilerimize okullarını tanıttı ve öğrencilerimi-
zin sorularını cevapladı.

Öğrencilerimizin ülkemizin güzide üniversitele-
rini okullarında görme ve tanıma fırsatı bulmaları, 
gelecekle ilgili kariyer planlamalarında çok önemli 
bir etkiye sahip olmaktadır. Rehber öğretmenlerimi-
ze ve okul tanıtım ekibimize yoğun çalışmaları ve ev 
sahipliği yaptıkları için etkinliğe katılan üniversitele-
rimize davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz.

 

Geleneksel Eğitim 
ve Kariyer Günleri



104

ALEV 2018 | 36

17 Nisan 2018 tarihinde Hazırlık C-G-H, 9 
D-F ve 10-E sınıfı öğrencilerimizin Edebiyat öğret-
menimiz Yasemin Şenel ve öğrencimiz Esra Naz 
Yegül’ün organizasyonunda hazırlayıp sunduğu 
Hisseli Harikalar Kumpanyası isimli müzikal oyun 
öğretmen, öğrenci ve davetlilerimizin beğeninse su-
nuldu. Konferans salonumuzda sergilenen ve büyük 
bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkan oyun için öğ-
retmenimiz ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Öğrencilerimiz Hisseli Harikalar 
Kumpanyası Müzikalini Sahneye Koydu
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Okulumuz konferans salonunda 4 Mayıs 2018 
Cuma günü Değerler Eğitimi kapsamında Tarih 
öğretmenimiz Aysu Atay, Tahsin Fındık, Müzik öğ-
retmenimiz Neslihan Akıncı, Resim öğretmenimiz 
Selma Barçın Gümüş’ün emekleri ve öğrencileri-
mizin katkılarıyla Aile Günü programı düzenlendi. 
“En Büyük Değer Ailedir” düşüncesi ile gerçek-
leştirilen etkinlikte, Okul Müdürümüz Bayram Ak-
yüz, yaptığı açılış konuşmasında aile ve değerlerimiz 
üzerine konuştu. Ardından ALEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Keskinkılıç’ın paylaştığı bir 
video ve yaptığı konuşma duygusal anların yaşan-
masına neden oldu. Programın devamında Tarih 

öğretmenimiz Tahsin Fındık, Müzik öğretmenimiz 
Neslihan Akıncı ve öğrencilerimizin birlikte seslen-
dirdiği müzik dinletisi, öğrencilerimizin okuduğu 
şiirler, güzel anların yaşanmasına vesile oldu. Prog-
ram sonunda aile büyüklerimizin fotoğrafl arından 
oluşan serginin gezilmesi ve verilen kokteylde piya-
no ile çalınan klasik müziğin yanı sıra taş plaktan 
eserler seslendirildi.

Günümüz dünyasında ahlak, sevgi ve saygı, aile 
birlikteliğinin anlamını yitirmeye başladığı bir or-
tamda, manevi değerlerimizi bize yeniden hatırla-
ma imkânı veren program için öğretmenlerimizi ve 
görevli tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.

 Okulumuzda Değerler Eğitimi Kapsamında 

“En Büyük Değer Ailedir” 
Temalı Etkinlik Yapıldı
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24 Nisan 2018 tarihinde Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu bünyesindeki Türk Ta-
rih Kurumu tarafından düzenle-
nen “100. Yılında Kudüs Şehit-
lerimiz Anısına” sergisi, lisemiz 
koridorlarında öğretmen, öğrenci 
ve ziyaretçilerimize açıldı. Orga-
nizasyon Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenlerimizden Emine Oya 
Serdaroğlu ve resim zümresi öğ-
retmenlerimiz A.Nurcihan Kı-
rılmaz, Selma Barçın Gümüş, 
Şerife Uyduran ve Tarih öğret-
menimiz Sami Tüysüz‘ün katkı-
larıyla yapıldı.

Türk Tarih Kurumu’nun 
Kudüs şehitlerini anmak ve Ku-
düs’ün insanlık ve İslamiyet tarihi 
açısından önemine dair belge ve 
fotoğrafl arı kamuoyuyla paylaş-

mak amacıyla düzenlenen sergi, 
okulumuz Tarih dersi öğretmeni 
Sami Tüysüz ve Türk Tarih Ku-
rumu Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Güray Kırpık’ın konuşma 
yapmasının ardından, müzik öğ-
retmeni Murat Gümüş ve öğren-

cilerinin müzik dinletisi eşliğinde 
açıldı. Açılış Okul İdaresi, Okul 
Aile Birliği ve Vakfımız temsilci-
lerinin ve çok sayıda öğretmen, 
öğrenci, davetlinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Sergide, Kudüs’e ait Türk Ta-
rih Kurumu arşivinde yer alan 
belge ve fotoğrafl ara ek olarak 
Genelkurmay Askeri Tarih ve 
Stratejik Etüt (ATASE) Daire 
Başkanlığı, Milli Savunma Ba-
kanlığı Arşiv Dairesi ve Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’n-
den alınan çok sayıda belgede ve 
Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Filistin, Gazze, Kudüs cephe sa-
vunmasında şehit düşen kahra-
man Mehmetçiklerin isimlerinin 
ve nüfus bilgilerinin bulunduğu 
künye defterleri de yer aldı.

Kahraman Şehitlerimizin Anısına 
100. Yılında Kudüs Sergisi
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Sergi Açılışından Görüntüler
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BİLİM ŞENLİĞİ çalışmalarımız tüm hızıy-
la devam ediyor. 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 
biyoloji, matematik, fi zik, kimya, tarih, zümre 
öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde, öğren-
cilerimizin projelerinin sergilendiği birçok ça-
lışma, okulumuz koridorlarında öğrenci, veli ve 
misafi rlerimizin beğenisine sunuldu. 

Okul Müdürü Bayram Akyüz’ün kısa açış 
konuşmasının ardından, Vakıf, Okul Aile Bir-
liği temsilcileri, çalışmalarda yer alan zümre 
öğretmenleri ve kalabalık bir öğrenci grubu ile 
şenliğe gelen misafi rlerimizin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Şenlik faaliyetleri, öğrencilerimizin bilimsel 
tutum ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak, 
onları bilimle gerçek yaşamı ilişkilendirebilen, 
düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştir-
mek maksadıyla yapılıyor.

Bu çalışmalarla öğrencilerimiz bilimsel yön-
temlerle buluşturuluyor, araştırmaya yönlendi-
riliyor, bilgiyi arama, araştırma, toplama, de-
ğerlendirme ve bir sonuca varma yöntemlerini 
öğrenmiş oluyorlar.

Yapılan bu çalışmalar için başta zümre öğ-
retmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere 
emeği geçen herkesi kutluyoruz.
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Şenlikten görüntüler
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10 -18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Zülfi kar Uğur Yıkan 
koordinasyonuyla okulumuz konferans salonunda hazırlık sınıfl arı arasında münazara yapıldı. 
Münazara sonunda Hz. A sınıfı  münazaranın kazananı oldu. 
Hz. A sınıfını ve bu çalışmada emeği geçen 
öğretmenimizi kutluyoruz.

MÜNAZARA

Geçen yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen 48. Lise Öğren-
cileri Proje Yarışması’nda, Kodlama dalında Türkiye Birinci-
si olan öğrencimiz Atalay Kutlay, 13-19 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında ABD’de düzenlenen Intel ISEF yarışmasında “Gömülü 
Sistemler” dalında ülkemizi temsil ederek Jüri Özel Ödülüne la-
yık görüldü.

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Öğrencimizden Yine Büyük Bir Başarı

Vakfımız aracılığıyla Ameri-
ka’da okuyacak öğrencilerimiz-
den Atalay Kutlay, ABD’nin 
Florida eyaletinde bulunan New 
College of  Florida üniversitesinde 
Bilgisayar Mühendisliği bölümü-
ne kabul edilmiştir. Öğrencimiz, 
eski mezunlarımızdan şu anda 
ABD’de yaşayan Sayın Akgün Te-
mizer’den aldığı burs ile ABD’de-
ki lisans eğitimini burslu olarak 
tamamlayacaktır.
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99. yılını idrak ettiğimiz Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı bağımsızlık savaşımızın 
fi tilinin ateşlendiği tarih olması 
sebebiyle çok önemlidir. 19 Ma-
yıs 1919, İşgal altında bulunan 
Anadolu’nun, son bir kurtuluş 
hamlesi olarak Atatürk’ün ön-
derliğinde, Bandırma Vapuru 
ile İstanbul’dan hareket ederek 
Samsun’a geldiği ve milletlerimi-
zin canıyla kanıyla kararlı bir bi-
çimde tek yumruk olarak Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızın başlatıldığı 
tarihtir. 

I. Dünya Savaşı sonunda 
ülkemizin birçok yeri savaşı ka-
zanan devletler tarafından işgal 
edilmişti. Samsun’dan başlayan 
ve üç yıl süren Kurtuluş Sava-
şı sonucunda ülkemiz, yabancı 
güçlerden kurtarıldı. 29 Ekim 
1923’te Türkiye Cumhuriye-
ti ilan edildi. Atatürk’ün, Sam-
sun’a varış tarihi olan 19 Mayıs 
günü “Gençlik ve Spor Bayramı” 
olarak kutlanmaya başlandı.

Türk Gençliğine her defasın-
da güvendiğini söyleyen Mustafa 
Kemal Atatürk, Türkiye’nin gele-
ceğini onların ellerine bıraktığını 
söylevinde şöyle dile getiriyordu;

“Ey Türk Gençliği! Birin-
ci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini, ilele-

bet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegâne temeli 
budur. Bu temel, senin, en 
kıymetli hazinendir…”

Her yıl 19 Mayıs günü, Genç-
lik ve Spor Bayramı yurdun ta-
mamında spor gösterileri ve tö-
renlerle kutlanır.

Bu anlam içerisinde tüm ülke-
de kutlanmakta olan bu özel gün, 
19 Mayıs 2018 tarihinde oku-
lumuz bahçesinde ve konferans 
salonunda da kutlama törenine 
sahne oldu. Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmenimiz Seher Keleş ve 
Müzik öğretmenimiz Murat Gü-
müş önderliğinde 10 K,10 N sı-
nıfl arının katkılarıyla hazırlanan 

program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile başla-
dı. Okul Müdürümüz Bayram 
Akyüz’ün konuşma yapmasının 
ardından tören, öğrencilerimizin 
“Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”, 
“Gençliğin Ataya Cevabı” ve 
“Atatürk’ten Son Mektup” isim-
li şiirin okunması ile devam etti. 
Tören, Kemal Baytimur başkan-
lığındaki “Yurttan Renkler ve 
Sesler” gösterisi, Müzik öğret-
menimiz Murat Gümüş rehber-
liğindeki oda orkestrası ve koro, 
Erdinç Özden yönetimindeki 
Kuzeyin Uşakları Halk Dansları 
gösterisi ile son buldu.

Bu kutlamayı tertip eden tüm 
idareci, öğretmen ve öğrencileri-
mizi kutluyoruz.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreninden görüntüler
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Okulumuz Resim zümresi öğretmenleri, öğ-
rencilerimizin yıl içersinde büyük bir emek ve öz-
veriyle hazırladıkları yağlı boya resim çalışmaları-
nı 01.06.2018 tarihinde okulumuz koridorlarında 
öğretmen, öğrenci ve ziyaretçilerimizin beğenisine 
sundu. Sergi, Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün 
açış konuşmasının ardından okul idarecilerimiz, 
Okul Aile Birliği ve Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Baş-

kanımız Canan Üçer Çamlıbel ve Vakıf  temsilcileri-
miz eşliğinde açıldı. Sergiyi gezen konuklarımız, öğ-
retmen ve öğrencilerimizden eserler hakkında bilgi 
aldı. Büyük bir emek ve uğraşının sonunda meyda-
na gelen ve oldukça beğeni toplayan bu sergi için 
öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz.
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SENE SONU RESİM SERGİSİ 
Okulumuz Koridorlarını Süsledi

Soldan sağa: Şerife Uyduran (Resim Öğrt.), A.Nurcihan Kırılmaz (Resim Öğrt.), Selma Barçın Gümüş (Resim Öğrt.), 
Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Canan Üçer Çamlıbel (Vakıf Başkanı)
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Resim sergisinden görüntüler

RIDVAN MERT 9 K ŞEBNEM SÜER 10 F DİLARA TORBA 11 M

AYÇA Y. SARITAŞ HZ A M. MERİ CAFEROĞLU HZ D YAHYA AYDOĞMUŞ 9 L ŞÜHEDA ALTUNTAŞ 11 F 

ALEYNA UZUN HZ G ŞEVVAL KAYA HZ D ZEYNEP GÖL HZ D
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BEYZA NUR ÜSTÜN 11 K İREM GÖK 10 F DİLRÜBA TAHTACI 11 A KÜBRA ÇETİN 10 L 

BARIŞ TAHA ZORLUOĞLU 9 E İBRAHİM TARIK KÜÇÜK 9 H ŞEVVAL İNAN 10 C ECE YAVUZ 9 M

BEYZANUR BABACAN 9 H HİLAL ALBAKIR 9 M İREM NUR KOCABAŞ 9 M  EREN ALTAŞ 9 L

EYLEM SOYDAN 10 M MELİKE SEYMEN 11 M
Soldan sağa: Şerife Uyduran (Resim Öğrt.), Miyase 
Nur Çeçen (9 A), Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), 
Bayram Akyüz (Okul Müdürü)
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2 Haziran 2018 tarihinde 15’incisi gerçekleştiri-
len Geleneksel Sanat Gecesi, Almanca dersi öğret-
menimiz Meliha Bulut önderliğinde, Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan, 
Seher Keleş ve Müzik dersi öğretmenimiz Murat 
Gümüş’ün katkılarıyla Ezgi Karadavut başkanlığın-
da Sanat Gecesi Topluluğu’nun yoğun çabaları ile 
öğretmen, öğrenci, veli ve misafi rlerimizin beğeni-
sine sunuldu. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıy-
la başlayan gecede rahmetli Vakıf  Başkanımız Erol 
Üçer unutulmadı ve bir vefa göstergesi olarak kısa 
bir görsel sunu yapıldı. İzleyenlerin oldukça duygu-
lu anlar yaşadığı gösterimin sonunda manevi mirası 
olan “Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ve Atatürk Liseli-
lik Ruhuna” her daim sahip çıkılarak bu meşalenin 

sönmeyeceği vurgusu yapıldı. Gecenin devamında 
öğrencilerimizin hazırladıkları tiyatro, müzik, dans, 
şiir, halk oyunları ve eşli danslarla geceye katılan 
misafi rlerimiz hoşça vakit geçirdiler. Gecede, Sanat 
Gecesi’nin eski dönem başkanı Ezgi Karadavut ve 
yeni dönem başkanı Elif  Küçükakgül arasında baş-
kanlık devir teslim töreni yapıldı. Yeni başkanımıza 
görevinde başarılar diliyoruz. 

Misafi rlerimizce oldukça beğenilen gecenin ha-
zırlanmasında büyük emekleri geçen tüm öğretmen 
ve öğrencilerimizi, halk dansları öğretmeni Kemal 
Baytimur’u, Modern Salon ve Latin Dansları öğret-
meni Harun Gürcü’yü, kutluyoruz.

Daha nice Sanat Gecelerinde bir arada olmayı 
umuyoruz.
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Sanat Gecesi

Sanat Gecesi Gösterilerden Görüntüler
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31.06.2018 tarihinde Müzik dersi öğretmenimiz 
Murat Gümüş önderliğinde öğrencilerimizin çalış-
malarından oluşan müzik dinletisi öğretmen, öğren-
ci ve misafi rlerimizin beğenisine sunuldu. Dr. Erol 
Üçer Konferans salonunda yapılan ve çok beğeni 
toplayan etkinlik dolayısıyla öğrencilerimizle bir kez 
daha gurur duyduk. 

Dinleti sonunda Okul Müdürü Bayram Akyüz, 
müdür yardımcımız Nalan Ulukanlıgil, Vakıf  Baş-
kanımız Canan Üçer Çamlıbel ve Vakıf  koordina-
törümüz Gönül Ertuna, öğrencilerimize başarı /
teşekkür belgelerini verdi. Çok yoğun bir emeğin 
neticesi olan bu çalışma için öğretmen ve öğrenci-
lerimizi kutluyoruz.
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SENE SONU KONSERİ

Müzik dinletisinden görüntüler
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4 Haziran 2018 tarihinde, Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmenlerimiz Efsun Yılmaz Uğur ve Betül 
Doma Sisli önderliğinde Okulumuz Dr. Erol Üçer 
Konferans Salonu’nda hazırlanan şiir dinletesi izle-
yenlerin beğenisine sunuldu. Türk edebiyatının de-
ğerli şairlerinden şiirlerin dans ve müzikler eşliğinde 
dinleyicilerle buluşturulduğu program, izleyenlerin 
büyük beğenisini kazandı. Bu başarılı program için 
emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kut-
luyoruz.

“Ayrılık Sevdaya Dahil, Çünkü 
Ayrılanlar Hâlâ Sevgili”

Şiir 

Dinletisi

25 Mart 2018 Pazar günü Ankara Atatürk Li-
seliler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
yapıldı. Yapılan seçimlerde dernek başkanı, yardım-

cı ve üyeleri belirlendi. Tüm dernek çalışanlarına 
görevlerinde başarılar diliyoruz.

ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Soldan sağa: Hilmi Gültekin (Denetim Kurulu Üyesi), Mete Duyguluer (Genel Sekreter), Ali Fahir Kayacan (Dernek 
Başkanı), Ayşim Ulus (Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı), Bayram Akyüz (Okul müdürü), Nuh Naci Doğu-
tepe (Dernek Başkan Yardımcısı), Varlık Beşli (Yönetim Kurulu Saymanı), Mahmut Bilgiç (Yönetim Kurulu Sayman 
Yardımcısı)
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6 Haziran 2018 tarihinde mezuniyet töreni ön-
cesinde 12. sınıf  öğrencilerimiz, okul idarecileri-
miz, Okul Aile Birliği temsilcileri, Vakıf  Başkan ve 
temsilcileri, Atatürk Liseliler Derneği temsilcileri ve 
sorumlu öğretmenlerimiz ile Anıtkabir’i ziyaret ede-
rek bu gururu atamızla paylaştı. Ziyaret dönüşünde 
okulumuz konferans salonunda düzenlenen mezu-
niyet töreninde 250 öğrencimiz, aileleri, öğretmen-
leri ve arkadaşları ile mezuniyet coşkusunu yaşadı. 

Okulumuz Dr. Erol Üçer Konferans Salonu’n-
da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla 
başlayan törende, Okul Müdürümüz Bayram Ak-
yüz, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Canan 
Üçer Çamlıbel ve Atatürk Liseliler Derneği Başkanı 
Ali Fahir Kayacan birer konuşma yaptı.

Tören, 132. yıl okul birincisi Özge Deniz Ateş’in 
(12-G), okul ikincisi Ceren Çetin’in (12-C ) ve okul 
üçüncüsü Begümhan Nur Ateş’in (12-K) konuşma 
yapmasının ardından Özge Deniz Ateş’in Okul Yaş 
Kütüğü’ne bröve çakması ile devam etti.

Programda 11. ve 12. sınıf  okul birincileri ara-
sında bayrak ve fl ama devir teslim töreni yapıldı. 
Dereceye giren öğrencilerimize başarı belge ve pla-
ketleri Okul, Vakıf  ve Dernek yöneticileri tarafın-
dan verildi. 

Vakfımız, başarılı öğrencilerimizi üniversitede 1 

yıllık başarı teşvik bursu ile ödüllendirdi, öğrenci-
lerimize ödülleri, Vakıf  Başkanımız ve yönetim ku-
rulu üyelerimiz tarafından verildi. Atatürk Liseliler 
Derneği’nden de ödül alan öğrencilerimiz, ödülleri-
ni dernek yönetim kurulu üyelerinden aldılar.

Tören, konuklarımıza halk oyunları topluluğu-
nun gösteri yapması ve bütün 12. sınıfl arın sahnede 
sınıf  öğretmenlerinden başarı belgeleri almaları, 
kep atma töreninin yapılması ve bahçede toplu anı 
fotoğrafı çektirmeleri ile sona erdi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Asiye Su-
başı önderliğinde, İngilizce öğretmeniz Meltem Di-
lek, Tarih öğretmenlerimiz Tahsin Fındık ve Aysu 
Atay’ın katkılarıyla yapılan bu tören dolayısıyla 
kendilerini kutluyor, mezun olan öğrencilerimize gi-
recekleri sınavlarda ve hayatları boyunca başarılar 
diliyoruz.

LİSEMİZ 
132. YIL 

MEZUNLARINI 
VERDİ

2017-2018 öğretim yılı sonunda lisemiz, 132. Yıl mezunlarını verdi. 
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Değerli Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı yöneticileri-
miz, Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu üye-
lerimiz, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, saygıdeğer 
veliler ve sevgili öğrencilerim! 

Ankara İdadisi’nden Ankara Atatürk Lisesi’ne 
kadim tarihi içerisinde 132. yıl mezunları olarak siz-
leri kutluyorum. Kültürü ve geleneği olan bir okul 
olarak milletimizin tarihini derinden etkilemiş pek 
çok mezunumuza bir yenisini eklemiş olmaktan do-
layı kıvancımız büyüktür. Sizden evvelkilerin elde et-
tikleri başarının üstüne koyarak yeni başarılar elde 
edeceğinize olan inancımız tamdır. 

Ankara Atatürk Lisesi olarak “İyi insan” zuhur 
ettirmek biricik gayemizdir. Kendimize bu büyük 
hayali hedef  edindik. Hani büyük mütefekkirimiz 
eşsiz şairlerimizden Şeyh Galip, bir mısra-ı berces-
te ile bu derin hakikati birkaç kelimeye sığdırmış da 
“Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen” 
yani kendine iyi bak sen bütün alemin özüsün, nüve-
sisin ve bu kadar varlık ancak senin varlığınla anlam 
kazanır demişti ya. İşte bu kadar büyük değer atfe-
dilen insanın özünü bulmak ve bunu bir mücevher 
inceliği ile işleyip kendisinden ancak iyilik ve güzellik 
beklenebilecek insanlar, bizim tüm hülyamızı süsle-
yen yegâne maksadımızdır. Kendi küllerinden doğan 
efsanevi Zümrüdüanka kuşumuz tam da işte budur. 

Değerli öğrencilerim, binlerce güçlük içerisinde 
bu güzel ve kutlu güne ulaştınız. Birçok sıkıntıya ta-
hammül ettiniz. Öğrencilik mesleğinin hakkını verdi-
ğiniz kanaatindeyim. Bu manada “Ya seferdir ya 
sabır çünkü aşkın çaresi” (Nedim) demiş şair. 
Biz hep sabrı tercih edeceğiz. Bırakıp gitme lüksümüz 
yok. İlim bizim bitmeyen sevdamız olmak zorunda. 
Yaşadığımız coğrafya ve koşullar, bize bir an olsun 
rehavette yaşama fırsatını asla sunmadı, sunmaya-
cak. Öğrencilik bir diploma avcılığı olmamalıdır. Bir 
hayatın her anına sığdırılmış, uğruna her şeyin feda 
edileceği bir öğrenme aşkı olmalıdır. Macera burada 
bitmemiştir. Bitmemelidir. Bitmeyecektir. 

Şu unutulmasın ki hayat hiçbir zaman tam her 
türlü mihnetten arınmış olamayacaktır. “Gâh saki-
si, gâhî sagarı, geh badesi yok/ Görmedik 
meclis-i maksudu tamam amade” demiş şair 
Nabi. Her yanı mamur olmaz yani hayatın, bakar-
sın mal olur evladı ıyal olmaz, bakarsın evladı ıyal 
olur can sağlık bulmaz. Bu hakikatle yaşamalı, buna 
göre donanmalısınız. Mücadelenin de hakkını ver-
mek yıkılmamak, usanmamak, bitmemek, tükenme-
mek lazım. Zira biz biliriz ki Yozgatlı Fenni’nin de 
dediği gibi Her şebin bir gündüzü her rûz için 
bir şâm olur. Her gecenin bir aydınlığı vardır, her 
günün de bir akşamı, hiçbir mutluluk baki değildir, 
hiçbir elem de sonsuza kadar sürmez. Çekilenler ka-
lur ancak bu cihân içre hemân Vakt-i şâdî de ge-
lür mevsim-i mihnet de geçer demiş yine Esad 
Dede. Mutluluk hep size yar olsun şad olma vakitleri 
gelir, gam gussa, keder vakitleri olacaktır. 

Yine size en büyük nasihatim “Halkı rencide 
eden âlemde / Kendi rencide olur son dem-
de” ne iş yaparsak yapalım nerede vazifeli olursak 
olalım hayatın her anında kimseyi rencide etmeden 
yaşamanın hâl ve çarelerini arayalım. “Kölenin 
trajedisi olmaz / Trajedi asil ve soylu kim-
selerin öyküsüdür” (Aristoteles). “Ben bu sözde 
köleliği düşkünlük olarak algılıyorum Asil insanların 
hüznü vardır. Asil bir hüzündür bu. Asil duygularla 
yaşamak lazım. Hüzün ki en çok yakışandır bize... 
“Geçmiyor gülmekle hüznüm / Belki ağla-
sam geçer” Şu kısa hayatı anlamlı kılmanın yolu, 
insanî erdemleri gözeterek yaşamı süslemekledir. 
Çünkü insan hayatı bir boş rüzgârın/ hevanın önün-
de savurup heba edilemeyecek kadar kıymetlidir. 
Aşık u maşuka benzer asmanla zemin/ Kim ağla-
yınca birisi handan olur. İnsanların ilişkileri gökyüzü 

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün mezuniyet töreni konuşması
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ile yeryüzünün hikâyesi gibidir. Gökyüzü ağlamazsa 
yeryüzündekiler yeşerip fi dan olamazlar, gülemezler. 
O zaman kim ki imkân sahibidir ve gökyüzü gibi 
yüksekte duruyordur, o zaman yerdekilere, kendi-
sinden aşağıdakilere karşı merhametini, hüznünü 
yansıtmalıdır. Tabiatın bu döngüsü yaşamımıza dair 
ne de güzel bir misal vermektedir. Ne kendi eyle-
di rahat ne halka verdi huzur/ Yıkıldı gitti 
cihandan dayansın ehl-i kubur. (Vecdî) bu dün-
yayı terk ettiğimizde arkamızdan Vecdî’nin bu mıs-
ralarını söylemesin insanlar. Kabir ehline bile sıkıntı 
olacak hâl ve davranışlardan kaçınmalı fersah fersah. 
Bütün benliğimizi, insan olma macerasını tamamla-
maya adamalıyız. Biz bu yolculuğa çıkmış ve bunu 
başarma azmimizi ortaya koymuş bir kitleyiz. Çünkü 
vakfetmeyeceksen cihet-i aşka tenin/ Mütevelli kızı 
sevmek ne vazifendi senin. (Muallim Naci) Uğruna 
her türlü rahatımızı feda ettiğimiz ilim yolculuğuna 
tüm varlığımızı adamalıyız. Yoksa buralarda olma-
mızın bir anlamı da olmayacak.

Gençler!

Sizler milletimizin yarınlarısınız. Aydınlık gelece-
ğimizsiniz. En ince eleklerden elenerek, haddelerden 

geçerek buralara geldiniz. Daima milletimizin âli 
hizmetleri için çabalamalıyız. İçinden çıkıp büyüdü-
ğümüz milletimize karşı bir vefa borcumuz var. Bu 
sizin omuzlarınıza yüklenmiş bir yüktür. İçinizden 
çıkacak kahramanlar, milletimizin kaderini değişti-
recek imkân ve güce sahiplerdir. Bizim sizlere dair 
bütün hülyamız, beklentimiz bundan ibarettir. Biz 
daima Vefa semtinde doğru yoldayız. Vefa 
güzel bir duygudur. İnsanı diğer tüm mahlûkattan 
ayıran erdemli bir yanı daima vardır. İnsanların iliş-
kileri çıkara dayandığı an, bedende çürüme başlamış 
demektir. Esas olan karşılıksız yapıp ettiklerimizdir. 
Yolunuz, bahtınız şen olsun. Bundan sonraki yaşam 
duraklarınızda sizlere hep huzur ve mutluluk mih-
mandarlık etsin. 

Burada söyleyeceklerimiz tükendi. Son sözü bir 
bilgenin ağzından söylemek isterim. Feridüttin Attar, 
İran sahasında yetişmiş İranlı bir bilge, Mantıkuttayr 
( Kuş dili) isimli eserini şu şekilde bitirir:

 Hülasa.... Burada söz kısaldı söylemeye 
imkân yok, kılavuz da kalmadı, yolcu da hat-
ta yol da... 

Mezuniyet Töreninden görüntüler
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Vakıf Başkanımız Canan Üçer Çamlıbel 
tören konuşmasını yaparken

Atatürk Liseliler Derneği Başkanı Ali Fahir 
Kayacan tören konuşmasını yaparken



Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. 
Yıl sonunda öğrencilerimiz, bir üst sınıfa geçme-
nin, mezunlarımız ise üniversite hayatına atılacak 
olmanın sevinç ve heyecanını yaşadılar.   8.Hazi-
ran.2018.tarihinde. Dr. Erol.Üçer Konferans Salo-
nu ve okulumuz bahçesinde yapılan kapanış töreni, 
Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün konuşmasıyla 
başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Hz, 9. 
10 ve 11. sınıf  birincilerinin, çeşitli dallarda başa-
rı kazanmış öğrencilerimizin, arkadaşlarına takdim 
edilmesiyle devam eden tören, bu başarılı öğrenci-
lerimize plaket, sertifi ka verilmesi ve toplu fotoğraf  
çekimiyle sona erdi. 

Köklü çınar, bundan önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da gerek akademik gerek kültürel gerekse 
sportif  ve sanatsal alanlarda çok verimli çalışmalara 
imza attı. Bu başarı yolculuğunda öğretmen ve öğ-
rencilerimizi ihtiyaç duydukları her alanda maddi 
ve manevi olarak destekleyen ve onları hiçbir zaman 
yalnız bırakmayan başta Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
olmak üzere okul idaremizi, öğretmenlerimizi, Okul 
Aile Birliğimizi, Atatürk Liseliler Derneğimizi katkı-
larından dolayı kutluyoruz

Bir sonraki eğitim öğretim yılında buluşmak 
üzere…

Gurur Kaynağı 
Öğrencilerimiz

2017-2018 eğitim öğretim yılında lisemizi 1. 2. ve 3. olarak bitiren öğrencilerimiz, 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı tarafından üniversite eğitimlerinde bir yıllık başarı teşvik 

bursu ile ödüllendirilmişlerdir. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılını
Törenle Kapattık

Özge Deniz Ateş
Okul Birincisi

Ceren Çetin
Okul İkincisi

Begümhan Nur Ateş
Okul Üçüncüsü
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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 
Hz - 9 - 10 - 11. Sınıf Birincilerimiz

İrem Nur Gündüz
(Hz D)

Arda Saygan
(9 A)

 Kemal Enes Akyüz
(10 A)

Eylül Nur Altuntaş
(11 E)

Törenden görüntüler
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Değerli Ankara Atatürk Lisesi Ailesi!

2017- 2018 eğitim öğretim yılı sonuna ulaştık. 
Uzun çalışmaların, uykusuz gecelerin ve gayretli ça-
lışmaların neticesini bugün öğrencilerimiz alacak-
lar. Her öğrencimizin öğrencilik mesleğinin hakkını 
verdiği ve elinden gelenin en iyisini yapma çabası 
içerisinde olduğu kanaatindeyim. Huzurlu, kimse-
nin üzülmediği, kırılmadığı bir eğitim öğretim yılını 
tamamlamış olmaktan dolayı da kıvançlıyız.  Bu sü-
reci başarıyla yürüten başta öğretmen arkadaşlarım 
olmak üzere velilerimiz, öğrencilerimiz, okul perso-
nelimiz,  Vakfımız ve Derneğimize müteşekkirim.

Değerli öğrencilerim! Sizler milletimizin aydınlık 
yarınlarısınız. Dün, sizden evvelkilerin başardıkları-
nı katlayarak milletimize büyük faydalar dokunacak 
işler yapacağınıza olan itimadımız tamdır. Ankara 
Atatürk Lisesi, kadim tarihi içerisinde sanatta, spor-
da ve bilimde önemli işleri başarmış nesiller yetiştir-
me kudretinde bir okuldur. Bu misyonu ve yarının 
büyük Türkiye’sini inşa vizyonunu sürdürecektir. 
Bu yönüyle siz gençlerin omuzlarındaki yük ağırdır. 
Gayesi sadece bir diploma elde etmek değil, ana dili 
Türkçeyi tüm incelikleriyle bilen ve etkili kullanan,  
bir yabancı lisanı, ana dili raddesinde bilen ve dai-
ma öğrenme azmi içerisinde olan, akademik başarı 
ve sanat eğitiminde gayreti olan nesillere ihtiyacı-
mız büyüktür.  İşte sizler, bu büyük gayeye namzet 
kişilersiniz ve bu yolda gayretle yürümelisiniz.  An-
kara Atatürk Lisesi’nde yürütülen eğitim öğretim 
faaliyetlerinin özü “İyi İnsan” yetiştirmektir. Ken-
disinden hiçbir canlının zarar görmediği ve ancak 
iyilik ve güzellik beklenen bireyler zuhur ettirmek 
bizim gayemizdir. İlim ancak insanî erdemlere dö-

nüşürse mana kazanacaktır.  İyi insanlar olma ve 
“Hoşça bak zatına kim zubdei âlemsin sen”  
özdeyişiyle bütün âlemin özü olan insanı toplumda 
yüceltme çabalarımız bitmeksizin devam edecektir.

Değerli velilerimiz, her birimizin göz nuru olan 
çocuklarımızın bu başarıları için sizleri de kutluyo-
rum. Eğitim öğretim faaliyetlerimize ve okulumuzu 
daha iyiye taşıma çabalarımıza verdiğiniz destek 
için sizlere müteşekkirim.  Okulumuz, velilerimiz, 
mezunlarımız, sivil toplum örgütlerimizle bir bütün 
olarak Ankara Atatürk Lisesi’ni eğitim öğretim fa-
aliyetlerinin etkili sürdürüldüğü, disiplinli bir okul 
hâlinde yaşatmak için tüm çabalarımızı ortaya ko-
yacağız.

Okulumuzdaki 5 yıllık eğitimlerini tamamlaya-
rak mezun olan son sınıf  öğrencilerim! Sizlere göz 
aydınlığı dilerim. Yaşamınızın bundan sonraki dö-
nemlerinde bizleri hayırla yad etmeniz en büyük te-
mennimiz.  Uzun çalışmaların neticesini alacağınız 
üniversite giriş sınavlarında muvaff akıyet dilerim. 
Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız bu sürecin 
iyi bir netice ile sonuçlanacağına yürekten inanı-
yorum.  Okulumuzun bir parçası olarak bundan 
sonraki süreçlerde de okulumuzla irtibatlı olmanız 
temennisiyle bahtınız açık olsun.

Değerli öğretmen arkadaşlarım! Uzun bir çalış-
ma dönemini hitama erdirmiş bulunuyoruz. Milleti-
mizin evlatları için yürüttüğümüz faaliyetlerin hak-
kını verdiğimiz, güzel ve etkili çalışmalar yaptığımız 
bir eğitim öğretim yılı oldu. Daima daha güzeli ve 
daha iyiyi arayışımız, yürüttüğümüz faaliyetlerin 
özünü teşkil etti.  Milletimizin en etkili ve en disip-
linli eğitim öğretim faaliyeti yürüten okulu olma ça-
bamız, bitmeyen bir yolculuk halinde sürecek. Tüm 
gayret ve çabalarınız için sizlere müteşekkirim.

Tüm öğrenci, öğretmenlerimizin dinlenebildik-
leri, vakitlerini güzel geçirecekleri bir tatil dönemi 
dilerim.  Eylül ayında; dinlenmiş, geçen yılda öğ-
rendiklerini davranışa dönüştürmüş, her şeyiyle 
yeni şeyler öğrenmeye hazır öğrencilerle karşılaşma 
muradıyla... İyi tatiller.

Bayram Akyüz 
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün Yıl Sonu Mesajı
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Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, değerli hoca-
larım, kıymetli misafi rler ve biricik arkadaşlarım! 
Yarınlarımızın ilk gününe hepiniz hoş geldiniz.

Bugün burada bu konuşmayı yapıyor olmak ger-
çekten benim için bir mucize.

Neden mi mucize? 

Okumaya ve hekimliğe olan ilgim çocukluk 
çağlarımdan bu yana hiç değişmedi. Öyle ki anao-
kuluna gidemediği için günlerce ağlayan bir çocuk 
oldum.

Sağ kolum kırıldı, sol elimle yazmayı öğrendim.
Hiçbir zaman pes etmedim ancak fakültenin başla-
rında yaşadığım bir hadise sebebiyle neredeyse zo-
runlu olarak pes etme aşamasına geldim.

İzninizle bundan kısaca bahsetmek istiyorum. 
Henüz 1.sınıftayken alçıdan küp yaptığımız zaman-
larda gözümde aniden meydana gelen retina yırtığı 

ve takiben bir miktar görme kaybı sebebiyle heves-
le başladığım okulumdan bir süre ayrı kalmak zo-
runda kaldım. Zorlu bir tedavi süreci boyunca çok 
değerli doktorlarım iyileşemediğim takdirde okula 
devam edemeyeceğimi söylemişlerdi.

Ama çok şükür iyileştim ve karanlık günlere sak-
ladığım merak, azim ve bu mesleğe olan tutkumla 
bugün karşınıza çıkmaya hak kazandım.

İşte bu yüzden 5 yıldır hayalini kurduğum bugü-
nün haklı gurur ve sevincini sizlerle paylaşmaktan 
ötürü çok mutluyum.

Bizler, bu fakültede ellerimiz nasır tuta tuta 
preklinikte geç saatlere kadar çalıştık. Akril kokan 
koridorlardan ellerimizde ağır malzeme çantaları-
mızla yürüdük.

Yorgunluktan uyuyakaldığımız gecelerde telaşla 
uyanıp sınavlara çalıştık. Stajlara başladık daha ne 
olduğunu anlayamadan.

Pedodontide aman ağlatmadan, korkutmadan 
tedaviyi bitirelim derken çocuklara karşı adeta bir 
pedagog, diğer bölümlerdeyse yetişkin hastalarımı-
zın sorunlarına karşı bazen bir yaşam koçu bazense 
psikolog olduk.

Cerrahide kırmadan çektiğimiz her dişle adeta 
bir madalyayı hak ettik. Endodontide iğne deliğin-
den ip geçirmek misali, daracık diş kanalları içeri-
sinde eğelerle mücadele verdik.

Staj sonu sözlülerinde dizlerimizin titremesine 
rağmen hocalarımızın karşısında cesur hekimler 
olduk. Engellere, moral bozukluklarına, asık su-
ratlara, rpt’lere karşı mücadele gücümüzü;  sınava 
giremeyiz korkusuyla da hastalara karşı ikna kabili-
yetimizi epey geliştirdik.
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Bir Başarı Öyküsü Daha...

Duygu Kayhan, okul Onur Kütüğü’ne ismini çakarken 

Okulumuz 2012 mezunu Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 
Duygu Kayhan, eğitimini büyük bir başarı göstererek bölüm birincisi olarak tamamladı. 

28.06.2018 tarihinde Vakıf başkanımız Canan Üçer Çamlıbel ve Vakıf koordinatörümüz Gönül 
Ertuna, öğrencimizin mezuniyet törenine katıldı ve öğrencimizi tebrik etti.

Öğrencimizi kutluyor, kendisine bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
Aşağıda öğrencimizin 28.06.2018 tarihinde mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı yayımlıyoruz.
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Başaramayacağımız, sandığımız barajları,

Bitmez dediğimiz 5 yılı bitirdik ve buradayız.

Bir gün bize de stajyer hekimliğimiz karşılığında 
maaş verilir mi diye hep bekledik.

Hatta kimi stajlarda, maalesef  alet ücretlerini 
ödemek zorunda kaldığımız için bu ay sonu gelir mi 
diye kara kara düşündük

Diş deposuna ne zaman gitsek dolar Euro yük-
seldi, harçlığımızı depoya yatırdık.

Maddi olarak yıprandığımız gibi ücret ödeme-
diğimiz takdirde açıklanmayan sınav sonuçlarımız 
için manevi olarak da yıprandık.

İtiraz ettiğimiz kimi konularda henüz netice ala-
madan mezun oluyoruz ama alt dönemden gelen 
kardeşlerimize bunların mutlaka faydalı olacağını 
temenni ediyorum.

Elbette güzel işlerin yapıldığını da gördük. Bu yıl 
bizler adına yapılan çalışma salonu sayesinde kan-
tinde ve koridorlarda çalışmaktan kurtulduk.

Kalabalık sayımıza rağmen çok kaliteli bir eği-
tim aldık.

Hani anlatılmaz yaşanır denir ya,

Çok güzeldi desem az,

Yorucuydu desem hafi f,

Ne zaman başladık desem eski,

Nasıl biter desem hüzünlü olacak.

Usta çırak ilişkisinin temel oluşturduğu bir eği-
tim sisteminde, ustanın da çırağın da yaptığı işe tut-
kusu ve saygısı olması gerekir. 

Tüm ustalarıma canı gönülden minnettarım.

Çırağın çıkınına yemeğini koyan, uyuyakaldığı 
yerlerde üstünü örten, her daim destek veren çırak 
yakınlarının hakkı asla ödenmez.

Diplomamın asıl sahipleri benim için gecesini 
gündüzüne katan sevgili annem ve sağlık hizmeti-
ne yıllarını adamış sevgili babamdır. Onlar benim 
kahramanlarım..

Sevgili abim ve ailesine,

Manevi desteklerini üzerimden esirgemeyen çok 
kıymetli abilerim Alp Köfteci ve Bekir Sakallı’ya,

Bizlerin üzerinde emeği olan çok değerli hoca-
larıma,

İsimlerini saymakla bitiremeyeceğim sevgili asis-
tan abla ve abilerime,

Beni bugünümde yalnız bırakmayan, mezunu 
olmaktan gurur duyduğum Ankara Atatürk Lise-
si’nin Eğitim Vakfı’na, öğretmenlerime ve çok de-
ğerli lise arkadaşlarıma, 

Öğrenci İşleri’nden sevgili Hikmet Abi’ye 

Tüm fakülte çalışanlarına,

Fakültede beraber ter akıttığım, her anımda ya-
nımda olan ve yıllar, yıllar sonra beraber olmak is-
tediğim arkadaştan öte kardeşlerime ve can dostum 
Ceyda Uslu’ya,

Son olarak tüm arkadaşlarımın adına sınıf  tem-
silcimiz Sıla Asma’ya verdiği uğraşlar için ayrıca te-
şekkür ederim.

Sürç-i lisan ettiysem aff ola, hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.

Duygu Kayhan

2012 Ankara Atatürk Lisesi mezunu
2018 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği bölüm birincisi
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Öğrencimiz Vakıf Başkanımız Canan Üçer Çamlıbel ve 
Vakıf koordinatörümüz Gönül Ertuna ile
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2017-2018 eğitim öğretim yılında Vakfımızın 
desteği ve kendi imkânları ile kafi leye katılanlar-
la birlikte toplamda 35 öğrencimizi Temmuz-
Ağustos aylarında İngiltere’ye 3 haftalık dil kur-
suna gönderiyoruz.

3 hafta süren kursta öğrencilerimiz, İngilizce-

lerini geliştirmelerinin yanında, kendine güven 
duygularını ve sosyal yönlerini geliştirmekte, ge-
leceğe dair misyon ve vizyon kazanmakta, farklı 
kültürleri görme şansına sahip olmaktadır. Dün-
yanın çeşitli ülkelerinden kalıcı dostluklar kur-
maktadırlar.

2017 -2018 Eğitim Öğretim Yılında da 
Öğrencilerimizi İngiltere’ye Göndermeye 

Devam Ediyoruz

Bristol Grubu

Bournemouth Grubu
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BEGÜMHAN NUR ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ALİ SEFA BAĞLICAKOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
MURAT ŞAYLAN Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İREM BEYDA BİLEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
DENİZ ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
HATİCE NUR AKGÜN Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
MUHAMMET TALHA ÇAĞMAN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
MEHMET BUĞRA ÇOŞKUN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İREM NUR AYDIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
NUSRET ORKUN YURDAKUL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ZEHRA BETÜL TUNÇER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
AHMET EGE HACIOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
HAKAN PARLAK Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
DENİZ ÇAMLI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
GÜLAY AYBALA GÜLLÜ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
SEHER BETÜL DEMİREL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
TARIK EMİR ASAR Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
BERK YILDIZ Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
ÖZNUR AĞIRAL Ankara Üniversitesi Sinoloji
ZEYNEP DİLARA ŞİRİN Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
ELİF YÜSRA UNUTMAZ Ankara Üniversitesi Psikoloji
GÜLSER SERRA ÇALIŞKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
SERDAR CAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
CEREN ÇETİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
CANSU BİLGE Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
CEREN ATALAY Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
ENES DALKILIÇ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ZÜHRİYE NUR EMEKTAR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
SEHER ADIGÜZEL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
NUR HİLAL DOĞANGÜZEL Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İst.) Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
SELİNAY ARAS Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
NİHAL KESKİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
SEFA EVLİYAOĞLU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
BİLGEHAN DEMİR Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
GÜLER ALMILA GÜLLÜ Başkent Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli)
OĞUZHAN BİRK Başkent Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
ELİF ÖZCAN Başkent Üniversitesi (Ankara) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
İFAKET NUR TEMİZ Başkent Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
İREM KALKANCI Başkent Üniversitesi (Ankara) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli)
EKİN BERKCAN KUŞ Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Kimya (İngilizce)
KÜBRA BÜBER Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Fizik (İngilizce)
SEMİH CAN KILIÇ Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
ARİF GÖKTÜRK TAŞ Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
ERKAN USTA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
BERKAY BAHAR Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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SERHAT BİRKAN KURT Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
BEYZA DEMİRTAŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
GAMZE DENİZ Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
BERİL YOKARIBAŞ Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
İBRAHİM MUYANOĞLU Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
ELİF GÜL KERKÜTLÜ Ege Üniversitesi (İzmir) Makine Mühendisliği
GAMZE SILA DALAK Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Tıp Fakültesi
HİLAL DOĞANAY Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Diş Hekimliği Fakültesi
BORA ALP KARNAL Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
METEHAN ENGİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ECEM YAREN ÖKTEM Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi
HATİCE CAN Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi
RABİA ÖZTÜRK Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (İngilizce)
BÜŞRA ÇULHA Gazi Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (İngilizce)
YAŞAR CESUR Gazi Üniversitesi (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi
AHMET FURKAN KARATAŞ Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği
MEHMET AKİF ALTUN Gazi Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği
ALPEREN YILDIZ Gazi Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği
HAZAL PINAR KÖSE Gazi Üniversitesi (Ankara) Kimya Mühendisliği (İngilizce)
NEJDET DALASLAN Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
GİZEM TOPGÜL Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
BERFİN İPEK YALÇIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi
SİBEL GÜNEŞ Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Tıp (İngilizce)
MEHMETHAN AYRIM Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
ATALAY KUTLAY Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
TOLGA BOZKIR Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi
BERKAY KISA Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
GÖKHAN BEDEL Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Diş Hekimliği Fakültesi
KORAY YEŞİLOVA Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
MERYEM NUR BETÜL CAN Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
MUHAMMED EMİN SERT Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
NAZLI KESKİNKILIÇ Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
GÜLAY DUMAN Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
ALEYNA ERİKLİOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
EMRE DÖNER Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi
MUHAMMED YASİR KURUOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi
SERRA BAŞOL Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi
FEYİME SENA ŞEN Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi
EYLÜL DEMİRCİ Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Beslenme ve Diyetetik
NUR USLU Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fizik Mühendisliği
ASENA ÖZEL İhsan Doğramacı Bilkent Ünv. (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
GÖKÇE CENİK İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
ÖYKÜ COŞAR İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
MUSA EGE ÜNALAN İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
ECEM NUR KARAR İhsan Doğramacı Bilkent Ünv. (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
AYSU İLAYDA KURT İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
YAREN BOYALI İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
DENİZ ÖZMEN İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
ECE SEBER İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
BİLGE SENA ERDEM İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli)
GİZEM DAVER İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 İndirimli)
MİRAY BEYZA AYDOĞAN İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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MELDA ÖZGE OĞUZ İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
YELDA YÜREGİR İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
AYŞENUR TOPCU İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
ÖMER ÇETİNKAYA İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
NİLSU YILDIZ İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
YİĞİT ALP ASLAN İhsan Doğramacı Bilkent Ünv.  (Ankara) Hukuk Fakültesi (Ücretli)
ŞEYMA IŞILDAR İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli)
ELİF AKTÜRK İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji (Burslu)
KUZEY YUNUS KISA İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
AYŞE AYSU SARI İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği (İngilizce)
BUKET YOĞUN İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği
BAŞAK ALACATLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
BUKET SILA TUNCER İstanbul Üniversitesi Fizik
ELİFNAZ TURAN Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
SEBAHAT GÜZEL Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
AYŞE BAYRAKTAR Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Diş Hekimliği Fakültesi
BORAN SARI Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
YASEMİN DİLVİN AKYÜREK Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi
ALİ KATAR Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi
ŞEYMA NUR ÜSTÜN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
ZEYNEP NUR KÖSE Kırıkkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
BUSE ÇELİKOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
VELİ BÜYÜKDUMAN Koç Üniversitesi (İstanbul) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
MUZAFFER KİS Koç Üniversitesi (İstanbul) Tarih (İngilizce) (Burslu)
HASAN BALIKÇILAR Marmara Üniversitesi (İstanbul) Hukuk Fakültesi
AHMET ARDA AKKAYA Necmettin Erbekan Üniversitesi (Konya) Hukuk Fakültesi (İÖ)
AHMET YASİN KIRMIZIGÜL Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
EREN KILINÇ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
ÖZGE DENİZ ATEŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
ELİF AKBAŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
BİLGE GÜRSOY Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Makine Mühendisliği (İngilizce)
DİLŞAT YİĞİT Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
ALİ TAHA AKPINAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Makine Mühendisliği (İngilizce)
TUNA ÖZTÜRK Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
NUR EYLÜL ÖNCEL Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
DOĞA DENİZ YILDIRIM Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
ESRA SÜER Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
MUHTAR HASAN BAŞER Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
ELİF KÜÇÜKSÖNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
DOĞA SU KIRALİOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
PELİN ELMACI Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
MEHMET ERDEM ŞİMŞEK Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
SÜMEYYE KANDUR Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
UFUK TANYERİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
MURAT BEDEL Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
ŞULE ELMAS Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
SİMGE SUBAŞI Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
TUĞÇE ZEREN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
SERDAR SARI Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
SUEDA AKTEPE Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Mimarlık (İngilizce)
OSMAN BERKİN İNCİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
GÖKÇENUR AKIN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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ESRA CANBOLAT Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
MUHAMMED ŞAMİL OĞUZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
MUSA MUTLU SAYAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
KAAN MAHMUT Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
ELİF TENGİLİMOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
GÜVEN OK Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
MELİS ECE TATAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
EMİNE ASENA ŞENER Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Psikoloji (İngilizce)
ÇİSİL BERFİN SİVASLI Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
DAVUT EMRE ÖZKAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce)
BAKİ İMAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Kimya Mühendisliği (İngilizce)
SILA AKDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Biyoloji (İngilizce)
CAN ÖZGÜR TORUN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
CANBERK ESMER Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Kimya (İngilizce)
AYBÜKE ALTUNTAŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İstatistik (İngilizce)
YAĞMUR TÜRKYILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İktisat (İngilizce)
BÜŞRA RAYLAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Çevre Mühendisliği (İngilizce)
FATOŞ KARADAŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Gıda Mühendisliği (İngilizce)
DEFNE ACUN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
AYBÜKE ZEHRA DÜZGÜN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
GÖZDE ASENA GÜÇLÜ Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara)
ALANUR AKAY Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara)
AHMET CAN BİLGİN Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara)
ZEYNEP SENA ŞAHİN Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)
METE KESKİN Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
MERT KORKMAZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bak. Adına)
EYÜP EROLTEKİN Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bak. Adına)
SEMANUR AYDOĞAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hemşirelik (Ankara)
ANIL ÇELİK Selçuk Üniversitesi (Konya) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
BURAK TIRAŞ Selçuk Üniversitesi (Konya) Makine Mühendisliği
ÇAĞRI TEOMAN KARS TED Üniversitesi (Ankara) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
ÖMER BERK YİĞİT TED Üniversitesi (Ankara) İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)
ERSİN ASLAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli)
BUSENUR BAŞ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
ÖZGECAN SARI TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Endüstri Mühendisliği (%75 İndirimli)
KEMAL DEMİREL TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
BURAK ONUR EKİCİ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)
BURCU ATAMAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh. (%50 İndirimli)
KEREM UTKU DEMİR TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Makine Mühendisliği (Ücretli)
FUAT TEKELİ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
MERT GÜRPÜZER TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv. (Ankara) Endüstri Mühendisliği (Ücretli)
GÜREL GÖKSU ÖZKAN Ufuk Üniversitesi (Ankara) Tıp Fakültesi (Ücretli)
ELİF YILMAZ Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Adli Bilimler (Burslu)
SELİN ÖZDEMİR Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İktisat (İngilizce) (Burslu)
BEYZA KARALİ Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Mimarlık (İngilizce)
AYŞE SİMAY YALÇIN Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
DİLAN YILMAZ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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Projemizin amacı, lise öğrencileri ara-
sında “Olimpik Değerler”e yönelik far-
kındalık yaratmak ve öğrencilerde olimpik 
değerlere özgü davranışların kazandırıl-
masını sağlamak için spor kültürü ve olim-
piyat kültürünü yaygınlaştırmaktır. 

Projemiz, Atatürk Lisesinde 9-B ve 9-C 
sınıfl arında öğrenim gören ve seçmeli gör-
sel sanatlar dersi alan öğrencilerimizle gerçekleştiril-
di. Projenin ilk aşamasında, görsel sanatlar dersinde 
öğrencilerden “Olimpiyat” temalı resimler çizmeleri 
istendi. İkinci aşamada ise olimpik değerler içeri-
sinde bulunan “Olimpiyat Oyunları ve Felse-
fesi”,”Spor Kültürü ve Ahlakı”, “Fair-Play”, 
“Gönüllülük”, ”Ayırımcılık”, “Sağlık”, “Dost-
luk ve Dayanışma” ile “Çevre Duyarlılığı” 
konularında Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
araştırma görevlilerince altı hafta süren eğitimler 
verildi. Eğitimlerin bitiminde, yedinci haftada, Atı-
lım Üniversitesi öğretim görevlisi tarafından “resim 
çizme teknikleri” üzerine bir eğitim gerçekleştirildi. 
Projenin son aşamasında da öğrencilerden tekrar 
“Olimpiyat” temalı resimler çizmeleri istendi.

Projemiz kapsamında gerçekleştir-
diğimiz etkinliklerimiz şunlar oldu;

“Olimpik Değerler ve Olimpiyat 
Oyunları” konulu panel: (9 Nisan 2018) 

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri ta-
rafından büyük heyecan ve ilgi uyandıran 
ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi 
Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen 

panele konuşmacı olarak katılan davetlilerimiz, eski 
olimpik milli güreşçi ve aynı zamanda Spor Eğitimi 
Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, eski paralimpik milli 
okçu ve şu an Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gizem 
Girişmen oldu.

Eski olimpik milli tekvandocu ve Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Müşaviri Bahri Tanrıkulu, Ankara 
Atatürk Lisesi’nde öğrenim gören ve eskrim bran-
şında Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan genç 
milli sporcumuz İbrahim Ahmed Acar; artistik buz 
pateni branşında Türkiye Şampiyonu olan ve gele-
ceğin sporcuları arasında gösterilen Senem Tunçel 
de panelist olarak katıldılar.

Olimpik değerler ve olimpiyat oyunlarının konu-

OLİMPİYAT RUHU 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ’NDE

 “Olimpiyat Ruhu Atatürk Lisesi’nde”
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şulduğu panelde, Atatürk Lisesi dokuzuncu sınıf  öğ-
rencilerimizin heyecanı, gösterdikleri ilgi ve katılım 
görülmeye değerdi. 

“Olimpik Gün” kutlaması etkinliği:

Projemiz faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdi-
ğimiz ve öğrencilerimiz tarafından beğeni ile karşıla-
nan diğer bir etkinlik ise “Olimpik Gün Kutlaması” 
oldu. “Olimpiyat Ruhu Atatürk Lisesi’nde” projesi 
kapsamında “Olimpik Gün” etkinliği, 19 Nisan 
2018 tarihinde okulumuzda, Ankara Atatürk 
Lisesi dokuzuncu sınıf  öğrencilerinin katılı-
mıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 
düzenlendi.

“Olimpiyat” temalı resim sergisi:

Projemizin en önemli ve özel etkinliklerinden bir 
diğeri ise proje başlangıcında ve eğitimler sonrasın-
da öğrencilerimizce çizilen “olimpiyat” temalı re-
simlerin sergilenmesi oldu. 

Proje kapsamında öğrencilerimizce çizilen re-
simler, ilk olarak 16-20 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Ankara Atatürk Lisesi’nde, daha sonra 21-25 
Mayıs 2018 tarihlerinde ise Gençlik ve Spor 
Bakanlığı sergi salonunda sergilendi. 

Projeye değerli destekleri ve katkılarından do-

layı, Ankara Atatürk Lisesi Okul Müdürü Bayram 
Akyüz’e, değerli görsel sanatlar öğretmenleri, Beden 
Eğitimi öğretmenleri ve sevgili öğrencilerine, Milli 
Güreşçi ve Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Selçuk Çe-
bi’ye,

Eski Paralimpik Milli Okçu ve Dış İlişkiler Dai-
resi Başkanı Gizem Girişmen’e, Eski Milli Taekwan-
docu ve Spor Müşaviri Bahri Tanrıkulu’na,

Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde 
özverili çalışmalarından dolayı Proje Koordinatörü 
Beden Eğitimi ve spor öğretmeni Nursen Aydın’a, 
projenin yürütülmesinde verdikleri değerli katkılar 
ve özverili çalışmalarından dolayı Gülşin Koçer, Ya-
semin Gök ve Tamer Sazlık’a teşekkür ederiz. 

Projeyi Hazırlayan ve Uygulayan

Dr. Yasemin Gök Spor Genel Müdürlüğü/Uzman

Gülşin Koçer Spor Genel Müdürlüğü/Uzman

Tamer Sazlık M.E.B. Formatör Öğretmen 

Nursen Aydın Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 

Sporda amaç, sağlıklı ve hoşgörülü bir 
toplum yetiştirmektir.

Nursen Aydın 
Ankara Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 
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Olimpiyat Ruhu Ankara Atatürk Lisesi’nde Etkinliklerinden görüntüler
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12-23 Şubat tarihleri arasında il genelinde ya-
pılan “Okullar Arası Gençler Satranç Turnuvala-
rı” sonucunda okulumuz satranç takımı il birin-
cisi oldu. Satranç takımımız 45 takımın katıldığı 
Ankara Şampiyonası’nda tüm maçları kazanarak 
fi nalde Atatürk Anadolu Lisesi’ni 3-1 mağlup 
ederek Ankara Birincisi oldu. Başarılarına 
devam eden takımımız, 29 Mart -1 Nisan tarihle-
ri arasında Kırıkkale’de yapılan bölge birinciliği-
ne katılarak 3. oldu.

Vakfımızın destekleriyle tüm hızıyla çalışma-
larına devam eden satranç takımımıza, antrenö-

 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Beden Eğiti-
mi öğretmenimiz Muharrem Aydın gözetiminde 
“2.Başkent Üniversitesi Liselerarası Satranç Tur-
nuvası’na” katılan okulumuz satranç takımı, rakip-
lerini geride bırakarak 1.oldu. Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi yerleşkesinde yapılan yarışmalarda 
başarı kazanan öğretmen ve öğrencilerimizi kutlu-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Soldan sağa: Alperen Canışen (10 M), Muharrem Aydın (Beden Eğt. Öğrt.), Hande Zengin(11 H), Ekin Taş (10 B), Berkin 
Şekerci (9 A), Furkan Mesut Karaman (9 G), Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü)

Soldan sağa: Furkan Mesut Karaman (9 G), Ekin Taş (10 
B), Hande Zengin (11 H), Alperen Canışen (10 M), Berkin 
Şekerci (9 A)

rümüz Hüseyin Yayla’ya ve Beden Eğitimi öğ-
retmenimiz Muharrem Aydın’a teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Satrançta 
Ankara’nın 
En İyisiyiz

Okulumuz Satranç Takımından 

Büyük Başarı
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Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu yıl 
da geleneksel hâle gelmiş olan ve Vakfımızın maddi 
manevi katkılarıyla 13-24 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında öğretmenler arası ödüllü satranç turnuvasının 
9’uncusunu düzenledik. Çok sayıda öğretmenimizin 
katıldığı turnuvalar, neşe, heyecan ve coşkuyu bera-
berinde getirdi. Çok çekişmeli geçen turnuvada, öğ-
retmenlerimizi arkadaşları yalnız bırakmadı ve des-
tek verdi. Turnuvalar sonucunda merakla beklenen 
sonuçlar açıklandı ve sıralama şöyle oldu.

20-26 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan Tür-
kiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası sonucunda oku-
lumuz 11-H sınıfı öğrencisi Hande Zengin, 18 yaş 
grubunda Milli Takıma seçildi. Öğrencimizi, 

1- YAVUZ DÜNDAR 
2- HARUN DOĞAN 
3-  HAYDAR BAYRAK

Faaliyete katılan öğretmenlerimizi kutluyor, dere-
ceye giren öğretmenlerimizin başarılarının devamını 
diliyoruz.

verdikleri desteklerden dolayı satranç öğretmenimiz 
Hüseyin Yayla’yı ve Beden Eğitimi öğretmenimiz 
Muharrem Aydın’ı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Öğretmenler Arası Ödüllü 
Satranç Turnuvası’nın
9’uncusunu Düzenledik

Vakfımızın maddi destekleriyle 11-15 Aralık 
2017 tarihleri arasında okulumuzda “Öğrenci-
ler Arası Ödüllü Satranç Turnuvası” düzenlendi. 
Toplamda 50 kadar öğrencimizin katıldığı turnu-
vada sıralama şu şekilde oldu.

1- ALİ ÖZDAĞ    HZ C
2- ENES YÜKSEL   11 L
3- İLKER EĞİLMEZ   11 D

Öğrencilerimize hediyeleri Vakıf  Koordinatö-
rümüz Gönül Ertuna tarafından verildi. Öğrenci-
lerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Soldan Sağa: Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), Enes 
Yüksel (11 L), Ali Özdağ (Hz C), İlker Eğilmez (11 D), Hü-
seyin Yayla (Satranç Antrenörü)

Satrançta 
Büyük Başarı
Öğrencimiz 
Hande Zengin 
Milli Takımda

Öğrenciler Arası Ödüllü 
Satranç Turnuvası’nın 
Kazananları Belli Oldu
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı nedeniyle düzenlenen 7. Uluslararası Arena 
Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na okulumuz 
Beden Eğitimi öğretmeni Erman Akkaya önderli-
ğinde katılan öğrencimiz Beril Telsiz (10 L), 14 - 16 
yaş arasında 5000 metrede 4’üncü ve 1500 metrede 
kendi yaş grubunda birinci oldu. Öğretmen 
ve öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını di-
liyoruz. 

“Caretta carettalarla yüzüyorum” temasıyla dü-
zenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı katego-
rilerde 14 ülkeden 146’sı kadın ve 8’i engelli 528 
sporcu katıldı. Sporcular, Dalyan kanalından İztu-
zu Plajı’na ulaştı. Yarışta, 3 bin 500 metrelik par-
kura okulumuz Beden Eğitimi öğretmeni Erman 
Akkaya rehberliğinde katılan Toprak Bakırcı 14 -24 
yaş Türkiye 7’ncisi, Beril Telsiz Türkiye 4’üncüsü, 
Öykü Tezer Türkiye 12’ncisi oldu. Uluslararası ni-
telik taşıyan ve çok zorlu mücadele gerektiren yarış-
ta başarı göstererek başarı kazanan öğrencilerimizi 
ve öğretmenimizi kutluyoruz.

7. Uluslararası Arena Aquamasters 
Yüzme Şampiyonası’nda 
Büyük Başarı

3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması’nda Başarı

Soldan Sağa: Öykü Tezer (9 L),Beril Telsiz (10 L), Baray 
Toprak Bakırcı (9 A)

1. Uluslararası Seyhan Baraj Gölü Açık Su Yüzme 
Yarışmasına Katıldık

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yüzme 
Federasyonu işbirliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında “29 Ekim Atatürk’e ve 
Cumhuriyet’e Minnet” sloganıyla yüzme yarışı dü-
zenlendi. Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Yelken Ku-
lübü Tesisleri’nde düzenlenen yarışmada, yüzücüler 
2 bin ve 5 bin metre mesafede yarıştı.

Yarışmada Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, 
ABD, Fransa ve KKTC’den olmak üzere 13 yaş 
üzeri 80’i kadın, 270 sporcu mücadele etti. Lisanslı 
sporcular ile halka açık olan yarışmada, 12 engelli 
yüzücü de kulaç attı. 22 Ekim 2017 tarihinde Beden 
Eğitimi öğretmenimiz Erman Akkaya önderliğinde 
5 km yaş gruplarında yarışmaya katılan öğrencileri-
miz Beril Telsiz 2., Öykü Tezer 7., Toprak Bakırcı 9. 
oldu.Bu başarılarından dolayı öğretmen ve öğrenci-
lerimizi tebrik ediyoruz.
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Datça 12. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Muğla’nın Datça ilçe-
sinde yapıldı. Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzen-
lenen maratona uzun parkurda 128 ve kısa parkurda 279 olmak üzere 
toplamda 407 sporcu katıldı. 85’i bayan ve 322 erkek sporcunun soğuk 
havaya aldırmadan denize girdiği maratonun bu yılki teması “Kuraklık 
size bir kulaç kadar yakın, suyuna sahip çık.” olarak belirlendi. Kumluk 
Plajı’nda yapılan maratonda yüzücülere, izleyenler de alkışlarla destek 
verdi.

24 Şubat 2018 tarihinde yapılan yarışamaya Beden Eğitimi öğret-
menimiz Erman Akkaya nezaretinde 1500 m yaş gruplarına katılan öğ-
rencilerimiz Beril Telsiz 3., Öykü Tezer 10., Toprak Bakırcı 5. oldu. 
Ayrıca öğretmenimiz Erman Akkaya 50-54 yaş gurubunda 1500 
metre yarışında birinci oldu. Bu başarılarından dolayı öğretmen 
ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Beden Eğitimi Öğretmenimiz Erman 
Akkaya

Öykü Tezer 9 L Beril Telsiz 10 L Toprak Bakırcı 9 A

18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında Hazırlık B  sınıfı öğrencimiz Meh-
met Alp Kayaaslan, İstanbul’da yapılan Turkcell Türkiye Yıldızlar Birey-
sel Kısa Kulvar Müsabakalarında 50 m serbestte Türkiye 6’ncısı, 200 m 
serbestte Türkiye 7’ncisi ve 100 m kurbağalamada Türkiye 8’incisi oldu.

Öğrencimiz 7-9 Şubat 2018 tarihleri arasında Eryaman Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi Yüzme Havuzu’nda yapılan Ankara Gençler Arası 
Yüzme Yarışmalarına okulumuz adına katıldı. İl geneli uzun kulvar 200 
m kurbağalamada öğrencimiz, rakiplerini geride bırakarak il birincisi, 
50 m kurbağalamada ise il ikincisi oldu. Bu başarılarından dolayı öğ-
rencimizi ve kendisine rehberlik eden Beden Eğitimi öğretmenimiz Er-
man Akkaya’yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yüzmede Başarılarımız Devam Ediyor
Öğrencimizden Türkiye Dereceleri ve İl Birinciliği

12. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonunda 
Öğretmen ve Öğrencilerimizden Büyük Başarı
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4-8 Aralık 2017 tarihinde Masa Tenisi Ankara 
İl Spor Temsilciliği, Ankara Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, toplam-
da 25 takımın katıldığı (Kız - Erkek) Çankaya İlçesi 
Okullar Arası Masa Tenisi müsabakalarında okulu-
muzun Masa Tenisi Kız Takımı, hiç yenilgi almaya-
rak Çankaya İlçe Birincisi oldu. Sporcularımızı 
ve beden eğitimi öğretmenimiz Muharrem Aydın’ı 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

1 Mart - 5 Nisan 2018 tarihleri 
arasında düzenlenen ve 40 kadar 
öğretmenimizin katıldığı  
“Öğretmenler Arası Ödüllü Masa Tenisi 
Turnuvası”nda şampiyon öğretmenlerimiz belli 
oldu. Çok çekişmeli, heyecanlı ve bir o kadar da 
neşe içersinde geçen turnuvalarda erkeklerde 
Biyoloji öğretmenimiz Fatih Sarı birinci olurken 
bayanlarda Resim öğretmenimiz A. Nurcihan 
Kırılmaz birinciliği aldı.

Öğretmenlerimize ödülleri ve madalyaları Vakıf  
koordinatörümüz Gönül Ertuna tarafından 
verildi. Bu organizasyonu düzenleyen Beden 
Eğitimi öğretmenimiz Muharrem Aydın’a tüm 
katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ediyor,  
dereceye giren öğretmenlerimizi kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz.

Soldan Sağa: Selen Nil Dinçer (9 E), Şevval Yağmur Ünal 
(9 A),Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.), Hatice Ünlü (9 
H), İpek Hatice Serin (11 M )

Öğretmenler Arası Masa 
Tenisi Turnuvalarında 
Kazananlar Belli oldu

Masa Tenisi Kız Takımımız İlçe Birincisi
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Okulumuz 10-B sınıfı öğrencisi Senem Tun-
çel, Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun İzmir’de 
düzenlemiş olduğu Türkiye Senkronize Buz Pa-
teni Şampiyonası’nda takımıyla birlikte Türkiye 
Şampiyonu olmuştur. Öğrencimizi sınıf  rehber 
öğretmeni Ali Koç, İngilizce öğretmeni Sedef  Öz-

damar ve sınıf  arkadaşı Yağmur Nur Üzüm yalnız 
bırakmayarak bu mutluluğu paylaşmıştır. Öğrenci-
miz Ocak 2017’de senkronize buz pateni branşında 
Türkiye İkincisi olmuştu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

BUZ PATENİNDE BÜYÜK BAŞARI

Soldan Sağa: Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Ali Koç, Senem Tunçel (10 B), velimiz, Yağmur Nur Üzüm (10 B), 
Sedef Özdamar (İngilizce Öğrt.) 

10 - 11 Mayıs 2018 tarihlerinde Çankaya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzen-
lenen Ankara İli 3. Geleneksel Bilek Güreşi Turnuvası, 
okulumuz spor salonunda yapıldı.

12-17 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı turnuva-
ya, il genelinden toplam 170 kadar öğrenci katılırken 
okulumuz, turnuvaya 2 öğrenci ile katıldı.

Turnuva, tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşu 
yapılması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. 
Çankaya İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü 
Emin Kırbayır’ın açış konuşması yapmasının ardın-
dan sporcular, kıyasıya yarıştılar. 

Yarışma sonucunda kızlarda okulumuzu temsil 
eden 9 F sınıfı öğrencilerimizden Çağla Yeşildoğan, 
sağ kolda 1. sol kolda 2. olurken, yine aynı sınıftan 
İrem Sahre Şahin sağ kolda 2, sol kolda 3. oldu.

Öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Kızlarımızdan Bilek Güreşinde Yine BaşarıKızlarımızdan Bilek Güreşinde Yine BaşarıKızlarımızdan Bilek Güreşinde Yine Başarı



Okulumuz Kickbox Takımı, kuruluşunun 
ilk yılında olmasına rağmen çok büyük başarılara 
imza attı.

İlk olarak Bolu İli Kickbox Faaliyet Programında 
yer alan Kickbox Kulüpler Ligi Yıldızlar ve Gençler 
(Bay-Bayan) 1. Etap Turnuvası’nda 63 Kilo Genç 
Erkekler, Light Contact’da 10 - M sınıfı öğrencimiz 
Hüseyin Keleş bronz madalya kazandı. 

Bir başarı serisi yakalayan takımımız, 8 Şubat 
2018 tarihinde kendi hazırladığımız yaklaşık 30 
kadar sporcumuz ile katıldığımız Ankara Geneli 
Kickbox yarışmalarında 12 sporcumuz ile podyu-
ma çıkmayı başardı. 

Kickbox Takımımız, kilolarında il birinci-
liği, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi pek çok derece 
elde etti. Bu büyük başarı için Beden Eğitimi öğ-
retmenimiz Erman Akkaya’yı ve Antrenör Besim 
Mercimek’i kutluyoruz.

Kickbox sporu: Yumruk, tekme, diz ve sınırlı 
uygulamalarının bir araya getirilmesiyle -tamamen 
iki farklı spor olan Karate ve Muay Thai’nin bir 
araya gelmesi sonucunda- oluşturulmuş, güce ve 
teknik bilgiye dayanan bir dövüş sporudur. Egzersiz 
sistemi olarak uygulanabildiği gibi tam temaslı bir 
mücadele sporu olarak da uygulanabilmektedir. 

Müzikli Form: Müzikli müsabaka bir ya da 
birden fazla rakibe karşı gerçekleştirilen bir tür 
hayali müsabakadır. Bu müsabakalarda gösteri-
yi icra eden sporcu, özel olarak seçilmiş bir müzik 
eşliğinde uzak doğu müsabaka sanatlarına ait tek-
nikleri kullanır. Müzik seçimi kişilere. bırakılmıştır. 
Bütün müsabaka kısımları müzik eşliğinde icra edi-
lir.

Point Fighting: İkili müsabıkın kurallara uy-
gun teknik ve hızla en çok skor puanını elde etmek 
hedefi yle yapılan bir müsabaka dalıdır. Point Figh-
ting dalının ana özellikleri teknik ve hızdır.

Kendi Kilolarında Derece Alan Öğrencilerimiz

Berkant Özyaman (Hz K) Müzikli Form Ankara 1.si

Şeyma Gülden (10 F) Müzikli Form Ankara 1.si

Şevval Kaya (Hz D) Müzikli Form Ankara 2.si

Sıla Yavuz (Hz D) Müzikli Form Ankara 2.si

Zülal Altıntaş (Hz E) Müzikli Form Ankara 2.si

İsmail Yıldız (Hz E) Müzikli Form Ankara 2.si

Ecem Şimşek (9 B) Point Fighting Ankara 2.si

Senanur Tuğlu (Hz L) Müzikli Form Ankara 2.si 

Ecenaz Doğan (10 F) Point Fighting Ankara 3.sü

Zeynep Zengin (9 L) Point Fighting Ankara 3.sü

Emir Taşçılar (9 B) Point Fighting Ankara 3.sü

Gizem Yıldırımoğlu (10 F) Point Fighting Ankara 3.sü
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BRONZ MADALYA ALAN KİCKBOX TAKIMIMIZ 
BAŞARIYA DOYMUYOR 

Kickbox Takımımız madalya ile döndü.
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KİCKBOX TAKIMIMIZ

Kız Hentbol Takımımız, 2017-2018 eğitim öğ-
retim döneminde Ankara Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler 
Arası Hentbol Müsabakaları’nda büyük bir başarı 
elde ederek Ankara 2.si oldu. Beden Eğitimi öğ-
retmenimiz Cavit Eyövge rehberliğinde yapılan ça-
lışmalarla başarı kazanan Kız Hentbol Takımımızı 
ve öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz.

Kız Hentbol Takımımız 
Ankara İkincisi

Beden Eğitimi öğretmenimiz Murat Değir-
menci yönetiminde çalışmalarına devam eden Kız 
Voleybol Takımımız 2017-2018 Çankaya ilçesi 
okullar arası voleybol genç kızlar A kategorisinde 
46 takım arasında yapılan müsabakalar sonucun-
da Ankara 2’ncisi oldu. Öğretmen ve sporcuları-
mızı kutluyoruz.

Kız Voleybol
Takımımız 

Ankara 2’ncisi Oldu
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KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ
Soldan sağa üst sıra: Neslihan Gülşen Çakıcı (10-M), Zeynep Duru Yılmaz (Hz F), Sena Selina Çelik (10 H), Nilsu 
Gülbay (9 C), Ekin Sekmen (Hz F), Bilge Hunca ( 9 M). Alt sıra soldan sağa: Ilgın Uçar (11 L), Duygu Gürtekin 
(10 L), Züleyha Yüzbaşı (Hz F), Cansu Apaydın (Hz F), Murat Değirmenci (Beden Eğt. Öğrt.)

HENTBOL ERKEK TAKIMIMIZ
Soldan sağa üst sıra: Serhas Cem Karaman (9 C), Burak Ambarkütükoğlu (10 F), Okan Ersin Bilici (10 F), Onur 
Berk Bilgiç (10 G), Tarık Kısa (9 E), Ufuk Eren Sadi (9 C), Cavit Eyövge (Beden eğitimi Öğrt.). Alt sıra soldan 
sağa: Gökberk Arabalı (10 K), Emircan Öztürk (10 H), Mert Doğruoğlu (9 B), A.Levent Temizkan (11 K), Atilla 
Bütüner (10 F), Ahmet Sadri Güler (10 M), Okan Olgun (10 F)

OKUL SPOR TAKIMLARIMIZ
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HENTBOL KIZ TAKIMIMIZ
Soldan sağa üst sıra: Berfi n Hazaldüz (10 C), Nisa Gerdelioğlu (10 C), Kumsal Çetin (9 M), Ayşe Tekin (10 M), 
Cavit Eyövge (Beden Eğt. Öğrt.), Esra Kahraman (9 B), Yağmur Üzüm (10 B), İlayda Uçar (9 A), İrem Sahre Şahin 
(9 F). Alt sıra soldan sağa: Melek Melda Bacak (9 M), Dilara Yıldırım (9 M), Aleyna Akdemir (10 K), Beyza Ateş 
(10 K), Şevval Çalışkan (10 K), Edanur Kapaklıkaya (9 B), Rana Kayım (9 A)

MASA TENİSİ ERKEK TAKIMIMIZ
Soldan Sağa: Ahmet Yusuf Ünal (Hz E), Cemal Peynirci (Hz L), Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.), Kerem Gök-
duman (Hz L), Alper Tunga Demirdöven (Hz L)
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MASA TENİSİ KIZ TAKIMIMIZ
Soldan Sağa: İpek Hatice Serin (11 M), Hatice Ünlü (9 H), Şevval Yağmur Ünal (9 A), Selen Nil Dinçer (9 E) , 
Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.)

BASKETBOL TAKIMIMIZ (GENÇLER A KATEGORİSİ)
Üst sıra soldan sağa: Doğukan Yetiş (10-F), Kutay Özbay (11-H), Ali Kemal Tamkoç (11-D), Mert Eray Özer (11-
F), Harun Koşar (10-K), Orçun Kutay Erol (Hz B), Can Kayıkçı (9-H). Alt sıra soldan sağa: Nursen Aydın (Beden 
Eğitimi Öğrt.), Bilge Kağan Ayhan (11-F), Fatih Cemal Çördük (11-C), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Efe Demirel 
(10-H), Efe Özgür Feyzullahoğlu (Hz C), Batuhan Özcan (Hz B)
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BASKETBOL TAKIMIMIZ (GENÇLER B KATEGORİSİ)
Üst sıra soldan sağa: Umut Alıncak (Hz L) , Batuhan Fidan (9 C), Kutay Öztürk (9 H), Deniz Suav Toptaş (9 L), 
Mert Ali Türkoğlu (Hz L), Berkay Acarbaş (Hz L). Alt sıra soldan sağa: Berkin Sarp Erkan (9 C), Uğur Mert Yılmaz 
(Hz E), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Umut Bayram (Hz L), Ege Akgül (Hz K), Nursen Aydın (Beden Eğt.Ögrt.)

BASKETBOL KIZ TAKIMIMIZ
Üst sıra soldan sağa: Nursen Aydın (Beden Eğitimi Öğrt.), Betül Gürbüz (9 L), Elif Arslan (10 M), Beyza Begde 
(11 E), Asude Konuk (12 D), Aylin Aktaş (9 G), Zeynep Arıkan (Hz C). Alt sıra soldan sağa: Bahar Berry Haykır 
(9 K), Ekin Naz Gönültaş (11 E), Fatma İrem Taşcı (Hz C), Ezgi Kılıçaslan (Hz E), Merve Özer (Hz A)
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DART KIZ VE ERKEK TAKIMIMIZ
Soldan Sağa: Kemal Tarık Nehrozoğlu (Hz D), Fatih Ayvaz (11 D), Batuhan Türk (10 N), Nursen Aydın 
(Beden Eğitimi Öğrt.), İzgi Nalçacıoğlu (10 F), Hatice Sevde Kaplan (10 F), Esin Şahsenem Karakurt (9 B)

SATRANÇ TAKIMIMIZ
Soldan sağa: Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.), Furkan Mesut Karaman (9 G), Berkin Şekerci (9 A), 
Ekin Taş (10 B), Alperen Canışen (10 M), Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü), Hande Zengin (11 H), 
Hatice Danışman (9 G)
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FUTSAL TAKIMIMIZ
Üst Sıra soldan sağa: Berkay Karagöl (9-H) (Kaleci), Musa Bağdat (9-F) , Mert Can Kılıç (9-G), Tuğrul 
Kutlu (10-L), Mehmet Esat Ergun (10-G). Alt sıra soldan sağa: Gökdeniz Burak Doğan (9-H) , Batuhan 
Arslan (9-F), Berkay Öztürk (9-A), Utku İnaltun (9-F), Nursen Aydın (Beden Eğitimi Öğretmeni)

OKUL YÜZME TAKIMIMIZ
Soldan sağa: Mehmet Alp Kayaaslan (Hz B), Beril Telsiz (10 L), Erman Akkaya (Beden Eğt. Öğrt.), 
Meriç Çetiner (Hz. E), Öykü Tezer (9 L), Baray Toprak Bakırcı (9 A)
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Basından...
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