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Sevgili Atatürk Liseliler, değerli okurlarımız!  
ALEV dergisinin 38. sayısıyla yine bir aradayız. Ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan 
okulumuzun 134. Vakfımızın ise 34. Yılını idrak etmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.  
Sevgili Atatürk Liseliler,  
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olma onurunun yanında, yakın zamanda ebediyete 
uğurladığımız babam Erol Üçer’in kızı olarak sizlerin arasında olmak, sizlerle aynı ideallerin peşinden 
gitmek, öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak beni her daim gururlandırıyor.  
Ama asıl daha da önemlisi, bir manevi miras olarak devraldığımız vakfımızın siz değerli okulumuz ve 
öğrencilerimiz için gösterdiği gayretli çabalara katkıda bulunmak beni gerçekten duygulandırıyor. 
Bizler vakfımızın kurucu başkanı Erol Üçer’in eğitime verdiği önemi ve desteği biliyor, ondan 
devraldığımız bu meşaleyi ölümsüzleştirerek, gururla taşımaya devam ettireceğimizin sözünü 
veriyoruz. Bu vesile ile başta babam Erol Üçer olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm vakıf 
kurucularımıza ve üyelerimize Allahtan rahmet diliyorum.  
Sevgili gençler, değerli Atatürk Liseliler! 
Sizler Atatürk Cumhuriyetinin gençlerisiniz.  
Sizler, bizim gelecek için en büyük umudumuz, güvencemizsiniz.  
Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarında hayatlarınızı devam ettirdiniz. Bu zorlu süreç 
birçok alan da olduğu gibi eğitim alanında da bazı aksaklıklara ve sıkıntılara yol açtı. Uzun bir süre 
eğitimlerinize online olarak devam ettiniz, birçok sosyal faaliyetten arkadaş çevrenizden ve 
sevdiklerinizden ayrı kaldınız. Vakfımız bu zorlu süreçte de okulumuz ve öğrencilerimizin yanında 
olmuş ,ihtiyaç duyulan her konuda maddi ve manevi desteklerini sürdürmeye devam ettirmiştir. 
Okullarına devam eden öğrencilerimize burs desteğini sürdürmüştür. Sizler bu kaotik ortamda 
yılmadan büyük bir azimle ve umutla yolunuza, eğitiminize devam ettiniz, sınavlara girdiniz, başarılar 
kazandınız. Son sınıf öğrencilerimiz böyle bir ortamda hedefledikleri üniversiteleri kazandı. Bu konuda 
ki gayret ve çabalarınızdan dolayı, hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz.  
Değerli mezunlarımız ve sevgili dostlarım! 
Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde sizlerin de katkısı çok büyüktür. Her bir mezunumuzun 
sağladığı katkı, her bir öğrencimize aydınlık bir gelecek olarak yansımaktadır. 
Bu katkıyı sağlayan ve verdikleri burslarla öğrencilerimizi destekleyen tüm mezunlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Vakfımız sizlerin destekleriyle büyümeye devam edecek, daha çok 
öğrenciye ulaşacaktır. Bu nedenle verdiğiniz desteklerin ve katkıların daha çok artacağına; bir zamanlar 
kendileri de aynı sıralarda okuyan mezunlarımızın, bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarına gönülden 
inanıyorum. 
Sevgili gençler! 
Biliyoruz ki sizler her zaman hedeflerinize ulaşacak, ülkemizin en yüksek kademelerinde yer alacak ve  
bizleri gururlandıracaksınız. Sizlerin ülkemiz adına daima yararlı işler yapacağınıza inanıyor, sizleri 
destekliyor, sevgilerimi sunuyorum. 
 
Canan Üçer Çamlıbel 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı  
  

1 



ANKARA ATATÜRK LİSESİ 

          EĞİTİM VAKFI 

 

 

 

 

 

 

Başkan 

Canan Üçer Çamlıbel 

 

Başkan Yardımcıları 

Emre Diker 

Fethi Genç 

 

Muhasip Üye 

Ergun Bal 

 

Genel Sekreter 

Ümit Önel 

 

Üyeler 

Abdurrahman Keskinkılıç 

Cemal Taluğ 

Fazlı Can 

İbrahim Behçet Çağlar 

 

ANKARA ATATÜRK LİSESİ 

EĞİTİM VAKFI DERGİSİ 

Sahibi 

Canan Üçer Çamlıbel 

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Gönül Ertuna 

 

YAYIN KURULU 

Gönül Ertuna 

Eren Demir 

Özgür Seyhan 

 

Banka Hesap No: 

Garanti Bankası Necatibey 

Şb. 130-6298287 

IBAN: TR32 0006 2000 1300 

0006 2982 87 

 

ADRES 

Beştepeler Mah. Nergis Sokak 

No: 9 Söğütözü 06520 ANKARA 

 

Tel: (0312) 248 42 84  

Fax: (0312) 248 42 01 

 

Web   : www.alev.org.tr 

e-mail: alev1886@gmail.com 

 

2 

Başyazı  1 

İçindekiler  2 

Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısını Yaptı   3 

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı  Yönetim Kurulu’nun 

2020 Yılı Faaliyet Raporu  4-5 

Vakfımıza Bağışta Bulunanlar  6 

Vakıf Koordinatörümüzden 7 

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Açıldı  8 

Okulumuzda “134.Dönem Atatürk Liseliyiz ” Töreni 

Yapıldı 12 

Geleneksel Döner-Pilav Gününde  Yine Bir Aradaydık 18 

Munaal’2019 Konferansımızı Başarı İle Sona Erdi 22 

Yönetim Kurulumuz Okul Müdürümüz Adil Yamanı 

Makamında  Ziyaret Etti 26 

Erasmus  + Faaliyetlerimiz Devam Ediyor 27 

Cumhuriyetimizin 96.Yılını Coşkuyla Kutladık 28 

Mun Kulübü Üyelerimizle Yemekte Buluştuk 30 

Vefat 33 

Okul Tanıtım Ekibimiz Çalışmalarına Devam Ediyor 34 

Atamızı Saygı Özlem Ve Minnetle Anıyoruz 35 

Okulumuzda “Maskeni Tak Farkındalık Yarat “Etkinliği 

Düzenledi 37 

11 Milyon Fidan Bağışı Kampanyasında Yer Aldık 38 

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikalarımızı 

Aldık 39 

24  Kasım Öğretmenler Günü Okulumuzda Coşkuyla 

Kutlandı 40 

AFAD 43 

” İçimdeki Cevher “Konulu Boyama Çalışması 46 

“Bana İki Saatini Ayırır Mısın ?” 47 

Okulumuzda Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinliği 

Düzenlendi 50 

Mamak Yıldız Özel Eğitim Uygulama Okulunu Ziyaret Ettik  51 

Astronomi Topluluğumuz Faaliyetlerine Devam Ediyor  52 

Eyp Faaliyetlerimiz Devam Ediyor  53 

ATATÜRK’ÜN Ankara'ya Gelişi 55 

Okulumuz Hazırlık Sınıfları İle Birlikte Anıtkabiri Ziyaret    

Ettik  58 

Söyleşi 60 

Mun Kulübümüz 46.Konferansından da Başarı ile Döndü 61 

Vakıf Başkanımız Merhum Erol Üçer'i Okulumuzda    

Yapılan Bir Törenle Andık  62 

Dr. Erol Üçer Satranç Turnuvası’nın 2.sini Başarı ile 

Tamamladık   66 

İstiklâl Marş’ımızın Kabulünün 99. Yıl Dönümünü   

Okulumuzda Yapılan Törenle Kutladık  70 

Gurur Kaynağı Öğrencilerimiz 72 

Ankara Atatürk Lisesi 2020 Yılı Üniversiteyi Kazananlar 

Listesi 73 

134.Dönem Mezunlarımız İçin Kep Atma Töreni 

Düzenledik 79 

Kickbox Takımımız Başarı Kazanmaya Devam Ediyor 81 

Badminton Takımımız Ankara 2.si Oldu - Karatede Ankara  

Birinciliği 82 

Hentbolda Ankara 4.sü Olduk 83 

Satrançta İl Birincisi Olduk 84 

İÇİNDEKİLER 
 

mailto:alev1886@gmail.com
mailto:alev1886@gmail.com
mailto:alev1886@gmail.com


Vakfımızın 35. genel kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü okulumuz toplantı 

salonunda yapıldı. Genel kurul, Ulu Önder Atatürk ve rahmetli olan Vakıf Başkanımız Sayın 

Erol Üçer ve ebediyete göçmüş tüm Vakıf kurucularımız ve üyelerimiz için saygı duruşu 

ile başladı. 2020 yılı bilanço, gelir tablosu, kesin bütçe ve tahmini bütçenin okunması ve 

yönetim kurulu kararlarının genel kurulca onaylanmasından sonra yapılan seçimlerde, 

yönetim ve denetim kurulu belirlendi. Katılımda bulunan tüm üyelerimize teşekkür 

ediyoruz. 

VAKFIMIZ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTI 

 

 

2021 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    İbrahim Behçet Çağlar Üye 
 
Fazlı CAN Üye    Cihan Candemir Denetim Kurulu 
 
Şahin GÜRÜN Denetim Kurulu   Ergün  AKTAY  Denetim Kurulu 
 
Gönül ERTUNA Koordinatör                     Eren DEMİR Vakıf Müdürü 
 
Özgür SEYHAN Memur 
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI  
YÖNETİM KURULU’NUN 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

  
Her yıl sunduğumuz faaliyet raporlarımızda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı özetlerken, tüm 
dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde mümkün olan en üst seviyede, vakfımızın amaçları 
doğrultusunda eğitime ve okulumuza yararlı hizmetler verdiğimizi belirtmekten mutluluk 
duyuyoruz.  
  
Faaliyet raporumuza ekli olarak, 2020 yılı bilançomuz, gelir ve gider hesaplarıyla, kesin 
bütçemiz, 2021 yılı tahmini bütçemiz incelemelerinize sunulmaktadır. 2020 yılında;  
  
- 217.500,00.-TL bağış geliri,  
- 250.300,00.-TL kira geliri,  
-   14.934,75.-TL Menkul kıymet satışı ve diğer gelirler,  
Toplam 482.734,75.-TL gelir elde edilmiştir.  
  
Buna mukabil 454.720,45.-TL harcanmıştır.  Harcama kalemlerimize kısaca temas edersek; 
  
-    68.566,50.-TL İhtiyaçlı öğrencilere ait giderler 
     (burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.)  
-    4.852,84.-TL okul bakım onarım giderleri,  
-    236.697,29.-TL personel giderleri,  
-    42.251,94.-TL Eğitim-öğretim giderleri  
-    26.374,13 -TL sportif ve sanatsal giderler,  
-    4.196,08.-TL okul temizlik giderleri,  
-    723,95.-TL diğer çeşitli giderler, 
-    780,00.-TL ulaşım giderleri,   
-    70.277,72.-TL yönetim ve idame giderleri,  
      (Mali müşavirlik giderleri, emlak vergileri, Gayrimenkul bakım onarım tadilat giderleri,          
……demirbaş giderleri ve diğer çeşitli giderler) 
  
2020 yılı raporumuzun başında da belirttiğimiz gibi tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin 
etkisi altında geçti. Bu durumdan ülkemizin tüm kurumları gibi vakfımızda etkilendi. Bu süreçte 
vakfımızın gelirlerinde azalmalar oldu, özellikle kira gelirlerimizde, kiradaki tüm dükkanlarımızın 
kafe veya akşamları daha yoğunluklu hizmet veren restaurant tarzında olmaları nedeniyle 
pandeminin başlangıcından itibaren yapılan kısıtlamalar süresince dükkanlarını açamamaları 
neticesinde kira ödemelerinde aksamalar meydana geldi. Bağış gelirlerimizde de pandemiye 
bağlı olarak azalmalar meydana geldi. Bu süreçte okulların kapalı olmasıyla bir takım 
faaliyetlerimizi yapamadık okullarda öğrenci olmayınca sportif, kültürel, sanatsal faaliyetler 
yapılamadı, burs verdiğimiz öğrencilerimiz okula gelemedikleri için burslarını alamadılar, ancak 
biz vakıf olarak maddi imkanları kısıtlı öğrencilerimize mümkün olduğunca ulaşmaya çalışarak 
özellikle üniversitede okuyan öğrencilerimizin burslarını kendilerine imkanlar ölçüsünde 
ulaştırdık. Kısacası 2020 yılı vakfımız amaçlarına yönelik yaptığımız çalışmaları yapmakta çok 
zorlandığımız bir yıl oldu. 
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2020-2021 Eylül ayları arasında karşılıksız verdiğimiz burs miktarları lise öğrencilerine aylık 
200,00.-TL ve üniversite öğrencilerine aylık 300,00.-TL olarak belirlenmiştir.  
  
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 de tarih bilgisi gerektiren bu konferanslarda delege olarak görev alan 
öğrencilerimiz, okulumuzu ve ülkemizi başarı ile pandemi sürecinde de sanal ortamda yapılan 
konferanslara online olarak katılarak temsil etmektedirler.  
  
Okulumuzda yıllar içerisinde onarılması, yenilenmesi gereken tüm alanların yapılmasını 
sağlamıştır. Öğrencilerimize sadece burs vermekle yetinmeyip, onların sosyal yönlerini de 
desteklemekteyiz. Sanat, spor, kültürel etkinlikler, satranç, konularında da öğrencilerimize her 
türlü maddi manevi desteği sağlıyoruz.  
  
Güveniniz, desteğiniz, ilginizle, hayırsever kişi ve kuruluşların desteğiyle daha da  büyük işler 
yapacağımız inancındayız. 
  
  
Saygılarımızla …  
  
  
  
                          Canan ÜÇER ÇAMLIBEL            Emre DİKER                     Fethi GENÇ 
           BAŞKAN                            BAŞKAN YRD.               BAŞKAN YRD. 
  
  
  
  
  
  Ümit ÖNEL                            Ergun BAL                          Cemal TALUĞ 
       G. SEKRETER                       SAYMAN                                   ÜYE  
  
  
  
  
  
 Abdurrahman KESKİNKILIÇ           Fazlı CAN                   Behçet ÇAĞLAR 
               ÜYE                                          ÜYE                              ÜYE 
  
  

  



VAKFIMIZA BAĞIŞTA BULUNANLAR 
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Ayrıntılı bilgi için:  

Eren DEMİR / Tel: 0312 248 42 84 

e-mail: alev1886@gmail.com 

NAKDİ BAĞIŞLAR 
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Vakfımız bünyesinde kurulmuş olan Burs  

Kulübü’ne, gerek mezunlarımızın gerekse hayır- 

sever dostlarımızın yaptıkları katkılar sayesinde 

lise ve üniversite öğrencilerine verdiğimiz burs 

sayısı, sürekli artış göstermektedir. 

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılında 

Lise öğrencilerine 

200.00 TL 

Üniversite öğrencilerine 

350.00 TL 

burs verilmektedir. 

Burs Kulübü üyelerimizin sayısı arttıkça eğitime 

katkı imkânımız da o nispette artacaktır. Burs 

Kulübü üyelerimize 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 

BURS KULUBÜ      

• Mine ÜÇER  
• Audio ELEKTRONİK  
•İdil CONNELL 
• Atatürk Lisesi 135.Dönem    
Balo Komitesi 
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NAZİF GÜNAL  10 lise  

BEHÇET ÇAĞLAR  10 lise  

TURGAY AĞRALI  10 lise  

EMRE DİKER  8 lise  

CANAN ÜÇER ÇAMLIBEL  5 lise  

FAZLI CAN  3 lise  

BURÇİN KAYA HÜSEYİNOĞLU  3 lise  

HASAN AKTAŞ  3 lise  

FATMA TUNÇER  3 lise  

EMRE SARIGEDİK  3 lise  

ABDULLAH RECAİ AKALAN  3 lise  

MİNE ÜÇER  2 üni 1 lise  

NİGAR SÖZENER  1 üni 1 lise  

CANKUT ERKAYA  1 üni 1 lise  

FETHİ GENÇ  2 lise  

İDİL CONNELL  2 lise  

HİLAL SIRAKAYA  2 lise  

İSA URAN  2 lise  

BÜLENT BİNGÖL  2 lise  

AYŞE AKYÖN  2 lise  

ERGUN BAL  1 lise  

SEMRA SÖZENER  1 lise  

CANAN KAPLAN  1 lise  

ERGUVAN ENER  1 lise  

ÖZLEM ENGİN ERTUNA  1 lise  

İBRAHİM ERTÜRK  1 lise  

BERKAY ORHANER  1 lise  

ÖZGÜR SARIKAYA  1 lise   

HİLAL YİĞİTBAŞI  1 lise  

MUTLU ÇELİK  1 lise  

TARIK AKSOY  1 lise  

BERNA BURÇAK BAŞBUĞ  1 lise  

DUYGU KAYHAN  1 lise  

JANSET BAY  1 lise  

RUKİYE DÖĞER  1 lise  

ÇAĞAN ALPAS  1 lise  

YUNUS YILDIZ  1 lise  

SİNEM ECEVİT  1 lise  

ÖZGÜR ÜNAL  1 lise  



 

 

Sevgili Atatürk Liseliler, değerli okurlarımız 
  
34. yılını tamamlayan Vakfımız, bugüne kadar pek çok başarılı çalışmalara imza atmıştır. Vakfımız, ülkemizin 
en köklü eğitim kurumları arasında yer alan okulumuzu, yönetim kadrosu ile uyum ve işbirliği içinde 
çalışarak, yaptığı maddi manevi desteklerle diğer okullar arasında seçkin bir yerde olması için var gücüyle 
alışmalarına devam ediyor. 
 
Vakfımız; tüm dünyayı saran ve birçok alanda etkisini gösteren Pandemi şartlarında da okulumuz ve 
öğrencilerimiz için güvenli bir liman olmaya devam etmiş, bu dönem içerisinde ihtiyaçlı ve başarılı 
öğrencilerimize burs imkânı sağlamayı sürdürmüş, okulumuz ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyulan her alanda 
maddi ve manevi yardımlarına ara vermeden sürdürmeye devam etmiştir. 
 
Yine bu süreç içersinde okulumuzda halen faaliyet gösterilen, sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve 
başarılı öğrencilerimize, başarı teşvik bursları ve ödüllerin verilmesi, lisemizden mezun öğrencilerimize, 
üniversite ve yüksek lisans destek bursları verilmesine devam edilmektedir. 
 
Bu vesileyle vakfımız aracılığı ile bizlere okulumuza ve öğrencilerimize yardım etme imkânını açmış olan 
başta vakıf kurucu başkanımız Dr. Erol Üçer ve ebediyete intikal etmiş bulunan tüm vakıf üyelerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, Ruhları şad olsun diyoruz. Vakfımızın kurulduğu ilk gündeki azim ve kararlılıkla 
yoluna devam edeceğini gururla söylüyoruz. 
  
  
  Saygılarımızla 
  
 Gönül Ertuna 
 Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Koordinatörü 
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2019 - 2020  
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÖRENLE AÇILDI 

 
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü 
okulumuz bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marş’ımızın okunmasıyla başlayan tören, 
Okul Müdürü Adil Yaman ve Tarih öğretmenimiz Tahsin Fındık'ın 
açış konuşmasıyla devam etti. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Nilgün Sönmezer önderliğinde hazırlanan tören, 2018-
2019 mezunu Busenur Döngül ve Hazırlık sınıfına bu yıl başlayan 
öğrencimiz Yurdanur Yolcunun konuşması, yine öğrencimiz Özlem 
Demir'in tören için hazırladığı şiiri okuması ile sona erdi. Yeni 
eğitim ve öğretim yılının, tüm öğretmen ve öğrencilerimize 
başarılar getirmesini temenni ediyoruz. 
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Öğrencilerimiz okul açılış töreninde 
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Açılış töreninden görüntüler 

Okul müdürümüz Adil Yaman açış konuşması yaparken 



Edebiyat Öğretmenimiz  Nilgün Sönmezer  
konuşmasını yaparken 

Öğrencimiz Özlem Demir şiir okurken 
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2018-2019 Mezunumuz Busenur Döngül  
tören konuşmasını yaparken 

Tarih öğretmenimiz Tahsin Fındık  
konuşmasını yaparken 
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09 Eylül 2019 tarihinde lisemizi kazanarak Atatürk Liseliliğe ilk adımını 
atmış olan 134. dönem hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için okulumuz Dr. 
Erol Üçer Konferans Salonu’nda “Atatürk Liseliyiz” töreni yapıldı. 

 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Asiye Subaşı koordinatörlüğünde 
yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marş’ımızın okunmasıyla başladı. 
Programda okulumuzun geçmişten bugüne geliş öyküsü tarihsel 
perspektif içerisinde öğrenci ve misafirlerimize slaytlar eşliğinde 
sunuldu. Ardından Okul Müdürü Adil Yaman ve Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ergun Bal, Ankara Atatürk Liseliler Derneği 
Başkanı Ali Fahir Kayacan, öğrenci ve velilerimize hitaben birer açış 
konuşması yaptılar. 
 
Konuşmaların devamında okulumuzu en yüksek puanla ilk on sırada 
kazanan öğrencilerimize, rozet ve belgeleri,okul müdürümüz, müdür 
yardımcılarımız, vakıf yönetim kurulu üyelerimiz, Ankara Atatürk 
Liseliler Derneği Başkanımız, Okul Aile Birliği Başkanımız 
ve..öğretmenlerimiz..tarafından..verildi.…..………………………………………… 
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Bu seremoninin ardından okulumuz 2018-2019 okul birincisi 
Eylül Nil Altuntaş ve okulumuzu en yüksek puanla kazanan Hz 
sınıfı öğrencimiz, arkadaşlarına hitaben bir konuşma yaptılar. 
Törenin devamında öğrencilerimizin hazırladığı piyano, keman 
dinletileri misafirlerimizin beğenisine sunuldu.Okul idaremiz, 
öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katıldığı tören, okul 
bahçesinde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 
 
Aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor 
“Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır.” sözlerini tekrar ediyor, 
öğrencilerimizin bir ömür boyu sürecek olan Atatürk Liselilik 
ruhunu yaşatacaklarına canı gönülden inanıyoruz. 

Törenden görüntüler 
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Okul Müdürümüz Adil Yaman tören konuşmasını yaparken 

İngilizce Öğretmenimiz Esra Kandilci program sunumunu yaparken 
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ALEV Yönetim Kurulu Üyemiz Ergun Bal  
Tören konuşmasını yaparken 

Türk  Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Asiye Subaşı  
sunumunu yaparken 
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Atatürk Liseliler Derneği Başkanı Ali Fahir  Kayacan 
 konuşmasını yaparken 

2018-2019 dönemi okul birincimiz Eylül Nil Altuntaş 
 konuşmasını yaparken 
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Okulumuza ilk 10 sırada giren öğrencilerimiz  
okul idarecilerinden  başarı belgeleri ve rozetlerini aldı 

134. Dönem Hazırlık sınıfı öğrencileriyle  
toplu bir fotoğraf 
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Bu yıl 133. yılını tamamlamış olan lisemiz,geçmişte olduğu gibi bugün 
de Türk eğitim tarihinde kurumsal kimliği, disiplini, aidiyet duygusu, 
eğitime verdiği önem ve öncü olma niteliği, başarıda kararlı ve azimkâr 
olma yönü ile ülkemizdeki müstesna yerini korumaktadır. 
Taş Mektep, daima ülkesini seven, ülkesine faydalı olabilmek için var 
gücüyle çalışmaya devam eden erdemli bireyler yetiştirmiştir ve 
yetiştirmeye devam edecektir. Böyle bir geçmişi, aidiyet duygusu ve 
geleneği olan kurumların bireylerinin belirli dönemlerde bir 
araya gelmesi, bu aidiyet duygusunu ve ruhunu canlandırmaktadır. İşte 
bu amaçla 6 Ekim 2019 tarihinde Atatürk Liseliler, “Pilav ve Döner 
Günü” etkinliğinde yeniden bir araya geldi.…………………………………… 
Okul İdaresi, Ankara Atatürk Liseliler Derneği ve ALEV’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen büyük buluşmada ülkemizin çeşitli illerinden, çeşitli 
meslek gruplarından farklı dönem mezunları bir araya geldi. 
Okulumuz bahçesinde toplanan “Taş Mektepliler”, saygı duruşunun 
ardından, İstiklal Marş’ımızı hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde 
okudular.  
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Okul müdürümüz Adil Yaman ve vakıf başkanımız Canan Üçer 
Çamlıbel ile Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Fahir Kayacan'ın yaptığı açış konuşmasının ardından “Atatürk Liselilere” 
pilav ve döner ikramında bulunuldu.  
Ankara Seğmenler Kulübü’nün davetli olarak katıldığı etkinlikte kulüp 
üyeleri, Ankara oyun havalarından derlenen bir gösteriyi davetlilerin 
beğenisine sundu.……………………………………………………………………………. 
Atatürk Liselilik ruhunun pekiştirildiği bu toplantı için emeği geçen 
herkese ve ülkemizin dört bir yanından Taş Mektep’i ziyarete gelen 
mezunlarımıza teşekkür ediyor, bir sonraki toplantıda buluşmak üzere 
daha  nice.yıllara diyoruz...………………………………………………………………….. 

 
 

Buluşmadan Görüntüler 

Okul Müdürümüz Adil Yaman konuşmasını yaparken 
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Vakıf Başkanımız Canan Üçer Çamlıbel konuşmasını yaparken 

Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Fahir Kayacan konuşmasını yaparken 
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Mezunlarımız tören alanında  

Seğmenler gösterilerini yaparken 
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 Konferansa davetli olarak katılan vakıf  idarecilerimiz,  
görevli  öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte 

2013-2014 eğitim öğretim yılında okulumuzda kurulan  Model 
Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü, kuruluşundan itibaren yurt içi ve 
yurt dışında katıldığı 50’ye yakın MUN Konferansının her birinden 
birçok başarı ve ödüllerle döndü. 
2019-2020 öğretim yılında Kulübümüz hem bu başarıları…taçlandırmak 
hem de okulumuzun adını daha fazla duyurmak, dünya 
sorunlarına duyarlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 
kendi bünyesinde MUN (Model Birleşmiş Milletler) toplantısı 
düzenlemeye karar verdi. Konferans için dünyanın pek çok yerinden         
(Brezilya,Japonya,Zimbabwe,Özbekistan,Yunanistan,Kırgızistan,Ukrayna
, Irak, Endonezya, Suudi Arabistan,Pakistan, Kanada ...)ve ülkemizin 
birçok ilinden başvurular oldu.…………………………………………………………….. 
Başvurular arasından en deneyimli delegeler MUNAAL için seçildi. Bu 
hazırlıklar sonucunda MUNAAL (Ankara Atatürk Lisesi Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı) 26 Haziran 2019’da yurt içi ve yurt dışından gelen 
200’e yakın katılımcı ile başladı.…….  
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Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından akademisyenlerin toplantıya 
katılarak açılış konuşmalarını yaptığı konferansta, günümüz 
uluslararası sorunlarının çözümleri konuşuldu.……………………………………………. 

 
Düzenlenen konferans, dünyaca ünlü ve saygın bir yere sahip olan MUNTR 
Derneğinin ilk seferinde tanıdığı ve destek verdiği ilk devlet lisesi 
konferansı oldu. 

 Mun Konferansı ; 
 ➥ MUNAAL, millî tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan, 
cumhuriyetimizin kuruluşuna da ışık tutan, 1. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gerçekleştirilen İlk Mun simülasyonudur. 
 ➥  MUNAAL “BM Adalet Divanı “ simülasyonunu yapan, Ankara’daki; İlk 
devlet lisesi olmuştur.…………………………………………………………………………………. 
 ➥  Konferansın Okulumuzda düzenlenen bölümünde, organizasyona 200 
den fazla delege katılmış ve Kulübümüz başarılı bir ev sahipliği 
ve organizasyon yaparak adından söz ettirmeyi başarmıştır. 
Bu başarılı organizasyondan sonra Kulübümüz 10.10.2019 tarihinde ,Mun 
Konferansı'nın ikincisini ,yine kendi bünyesinde yoğun çabalar ve 
organizasyon yeteneği ile " MUNAAL 2019" u düzenledi. Açılışı bir otelde 
gerçekleştirilen MUN Konferansı’na Türkiye’nin farklı okullarından 370 
öğrenci katıldı.…………………………………………………………………………………………….. 
İngilizce gerçekleştirilen ve 10-11-12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
konferansta, konuşan Okul Müdürümüz Adil Yaman; katılımcıların grup 
çalışması temelinde yapılacak komite toplantıları hem bilgisini,hem de ortak 
anlayışlarını geliştireceğini, eleştirel düşünmeyi öğreneceklerini söyleyerek 
,böyle bir organizasyon düzenledikleri için  öğrencilerimizi , öğretmenlerini 
kutladı ve tüm katılımcılara başarılar diledi. 
Konferansta; BM Türkiye Ofisi Mukim Koordinatörü Özel Asistanı Torsten 
Lajoe Flyng , AB Başkanlığı, Sektörel Politikalar Daire Başkanlığından, AB 
İşleri Uzmanı Pınar Aşan Özalp ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. 
Murat ASLAN da birer açış konuşması yaptı. 
Yapılan konferansta; öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı olması ve 
empati yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlanıyor. Bu seneki konferansta 
BM Genel Meclisi Ekonomik Komite, Sosyal İnsani ve Kültürel Komite,Avrupa 
Konseyi gibi komiteleri simule edildi.……………………………………………………. 
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Konferansımızın yapılmasına katkıda bulunan tüm öğretmen 
ve öğrencilerimize teşekkür  ediyor başarılarının devamını 
diliyoruz. 
 
 

 
Konferanstan görüntüler 

Okul Müdürümüz Adil Yaman,Vakıf Başkan ve idarecilerimiz , 
Öğretmenlerimiz ,Eski bir mezunumuz bir arada 

Konferanstan genel bir görünüm 
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Konferansın devamında 13 Ekim, Ankara'nın başkent oluşunun 
96.yıldönümü nedeniyle okul müdürümüz Adil Yaman 
önderliğinde, okul idarecilerimiz, öğretmen ve katılımcı 
öğrencilerimiz Ata'nın huzurunda  

Okul idarecilerimiz ,öğretmenlerimiz  
konferansa katılım yapan öğrencilerle  
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8 Ekim 2019  salı günü vakıf yönetim kurulumuz,  okul müdürümüz 
Adil Yaman’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde kendisine 
başarılar diledi.Okul Müdürümüz Adil Yaman vakfımızın okulumuz 
için önemini vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi okulumuz ve 
öğrencilerimiz için birlikte güzel işler yapılacağından bahsederek  
bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini bildirdi. 
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Vakıf Yönetim Kurulumuz  
Okul Müdürümüz Adil Yaman'la 



ERASMUS +  FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR 

Okulumuzda devam eden ERASMUS + projesi kapsamında öğretmen ve 
öğrencilerimiz, İtalya gezisi sonrasında okulumuzda tanıtım ve 
sunum gerçekleştirdiler.……………………………………………………………………….. 

 
MOVEMENT IMPROVES LEARNING EXPERİENCE IN SCHOOLS (M.I.L.E.S)  
Okulumuzun yürütmekte olduğu erasmus+ projemizin bu yılki tanıtım, 
sunum ve uygulama çalışmalarını öğrencilerimizle birlikte tamamladık. 
Sunum sırasında öğrencilere beslenme ve egzersizin beyin faaliyetleri 
üzerindeki etkisi, okul, aile ve öğrenci iş birliğinin önemi konularında bilgi 
verildi.Uygulama aşamasında kalp atım cihazlarıyla egzersizler yapılıp 
ekrana yansıtıldı ve egzersiz düzeylerini ayarlama çalışmaları yapıldı. 

Öğrencilerimiz sunum sırasında  

Öğrencilerimiz Erasmus 
faaliyetleri sırasında 
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CUMHURİYET'İMİZİN 96.YILINI COŞKUYLA KUTLADIK 

“Ey yükselen yeni nesil! 
İstikbal sizindir. 
Cumhuriyet’i biz kurduk, 
onu devam ettirecek sizlersiniz.”                Mustafa Kemal Atatürk 
 
Cumhuriyet’imizin 96. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. 
Cumhuriyet, halk çoğunluğunun söz sahibi olduğu, fikirlerini özgürce 
ortaya koyduğu bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet’imiz, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele’nin zaferle 
sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. 
Bu çok önemli gün, her ekim ayının 29’unda Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlanan millî bir bayram hâline 
gelmiştir.Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi okulumuzda 
da öğretmen ve öğrencilerimizin özenle hazırladığı programla kutlandı. 
Tören, İstiklal Mücadelemizde şehit düşen ve gazi olan 
tüm kahramanlarımız için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marş’ımızın okunmasıyla başladı.Seremoninin ardından okul müdürümüz 
Adil Yaman’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapması ile devam 
etti. Törenin devamında okunan şiirler, cumhuriyet oratoryosu,  müzik 
gösterileri ve halk oyunları,coşkulu ve eğlenceli anların yaşanmasını 
sağladı.Tören sonunda öğretmen ve öğrencilerimiz Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenlenen korteje katıldı.Biz de halk iradesinin ön plana 
çıktığı ve bağımsızlık günümüz olan bu özel günümüzü kutluyor, 
etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz. 
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Okulumuz öğretmen ve öğrencileri 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen tören kortejinde yer aldı 

Öğretmenlerimiz  Cumhuriyet Yürüyüşü için bir arada 
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31 Ekim 2019  tarihinde vakfımız, okulumuz Mun Kulübü öğretmen ve 
öğrencileri, okul idarecilerimiz, vakıf başkanımız ve yönetim 
kurulu üyelerimiz, Mezunlar Derneği temsilcileri ile Okul Aile Birliği 
başkanımızın da hazır bulunduğu yemekte bir araya geldi. 
Öğrencilerimizin kendilerini tanıtmalarına, yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi vermelerine fırsat tanımak amacıyla düzenlenen ve sohbet havası içinde 
geçen yemekte öğrencilerimiz, idarecilerimizle sohbet ettiler. 
Yemekte bir konuşma yapan vakıf başkanımız Canan Üçer Çamlıbel 
öğrencilerimizi kazandıkları başarılardan dolayı kutlayarak başarılarının 
devamı konusundaki temennilerini dile getirdi. Mun Kulübü öğretmen ve 
öğrencilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, yemek 
davetimize iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. 
Mun Kulübü, vakfımızın maddi manevi destekleriyle 2014 yılında kurulmuş 
olan Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations) faaliyeti 
yürütmektedir.…… ………………………………………………………………………… 
Kurulduğu ilk günden itibaren kısa bir süre geçmesine rağmen 
öğrencilerimiz, gösterdikleri performans ile okulumuzun adını gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında defalarca duyurdu. Kulübümüzce okulumuz 
bünyesinde iki kez düzenlenen "AAL MUN Konferansı”yla bu çalışmalar 
taçlanmış oldu.……………………………………………………………………………………………. 
Kulübümüzün tamamı İngilizce olarak yapılan, üniversite ve lise 
öğrencilerinin katıldığı bu yarışmalarda başarılar kazanması, bizim için de 
ayrı bir övünç kaynağı olmaktadır. 
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Buluşmadan görüntüler  

Vakıf başkanımız Canan Üçer Çamlıbel öğrencilerimizle 
sohbet yaparken 
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Okul ve vakıf idarecilerimiz, 
öğretmenlerimiz,öğrencilerimizle bir arada 



Öğrencilerimizle birlikte 

Öğrencilerimizle birlikte 
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Okulumuz 1944 yılı mezunu olan ve uzun yıllardır Amerika’da yaşayan 
Akgün Temizer, 31.10.2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde vefat 
etmiştir. 94 yaşında hayata gözlerini yuman Akgün Temizer'in tüm 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânınız  cennet olsun.  
 

AKGÜN.TEMİZER 
 

1925 yılında Konya’da doğdu. 1944 yılında Ankara Atatürk Lisesi’ni 
“şeref listesi öğrencisi” olarak bitirdi.1948’de Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin Malîye bölümünden mezun oldu. Önce Devlet Bakanlığı 
Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı’nda, daha 
sonra Dışişleri Bakanlığı’nda beş yıl görev yaptı.1956 yılında Washington 
DC’de Türkiye Büyükelçiliği Ekonomi Danışman Yardımcılığı’na atandı. 
1960 yılına kadar bu görevde bulunduktan sonra, on yıl bir özel şirkette 
çalıştı. 1970’te Milletlerarası Para Fonu’nda(IMF) çalışmaya başladı ve 1987 
yılında bu görevinden emekli oldu.2005 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri'ne yerleşti.Akgün Temizer, mezun olduğu lisesine olan gönül 
bağını kopartmamıştı. Bu nedenle lisemizden mezun olan bazı öğrencilere  
burs imkanı verdi. 
 
Akgün Temizer bursu ile hâlen Amerika Birleşik Devletleri'nde 
üniversite öğrenimlerine devam eden üç öğrencimiz bulunmaktadır. 
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OKUL TANITIM EKİBİMİZ 
ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR 

2014-2015 yılında Aktif Tanıtım Grubu olarak göreve başlayan 
öğrencilerimiz, 2016-2017 yılından itibaren Okul Tanıtım 
Ekibi olarak göreve devam etmektedir.………………………………….. 
Okulumuz rehber öğretmenleri tarafından koordine edilen Okul 
Tanıtım Ekibimizin amacı ; okulumuzu ziyaret eden LGS'ye 
girecek öğrencilere ,öğrencilerimizin gözüyle okulu tanıtmak ve bu 
yolla öğrencilerin daha bilinçli bir şekilde lise tercihi yapmalarına 
katkıda bulunmaktır. Bu amaçla okulumuzu her dönem bir çok okul 
davetli olarak gelmekte ve okulumuzu gezerken okulumuz ,tarihçesi 
hakkında bir çok bilgi almaktadır. Okulumuzu Maltepe Ortaokulu, 
Fatih Ortaokulu, Keçiören Kuyubaşı Ortaokulu, Osman Yüksel 
Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu ziyaret etmişlerdir. 
Ziyarete gelen ortaokul öğrencilerine yine okulumuzun fiziki yapısı 
tanıtılmış; sosyal,kültürel ve akademik alanda yapılan çalışmalar 
“Okul Tanıtım Ekibi” öğrencileri tarafından anlatılmıştır. Tanıtım 
ekibi, ayrıca kariyer günlerinde okulumuzun üniversitelerle iletişim 
koordinasyonunu da sağlamaktadır.………………………………………………. 
Öğretmen ve öğrencilerimize böyle bir çalışma yaptıkları ve 
okulumuzun tanıtımına katkıda bulundukları  için teşekkür ediyor ve 
başarılar diliyoruz..…………………………………………………………………………. 
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Okulumuzu ziyarete gelen öğrenciler ve ekibimiz bir arada 



10 KASIM ANMA PROGRAMI  
 
 
Cumhuriyet'imizin kurucusu,Türk 
milletinin büyük ve kahraman önderi 
Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü aramızdan 
ayrılışının 81.yıl dönümünde hasret 
özlem ve minnetle anıyoruz. 
 
Ata'mızın aramızdan ayrılışının yıl 
dönümünde, her 10 Kasım’da tüm ülkede 
olduğu gibi okulumuzda da bir anma 
töreni düzenlendi.Tören , öğretmen ve 
öğrencilerimizin katkılarıyla okulumuz 
bahçesi ve konferans salonunda yapıldı. 
Okul bahçesinde yapılan ilk tören, 
saat 09.05’te saygı duruşu ve 
İstiklal Marş'ımızın okunmasıyla başladı. 
 
Konferans salonunda 
yapılan tören, günün anlam ve 
önemine ilişkin konuşmaların 
yapılmasıyla başladı. 
Konuşmaların ardından öğrencilerimizin 
hazırladığı yazı ve 
şiirlerin okuması, müzik öğretmenimiz 
Nevin Topçu Yılmaz rehberliğinde 
hazırlanan Atatürk’ün sevdiği türkülerin 
söylenmesi ve program sonunda okul 
müdürümüz Adil Yaman'ın  programı 
hazırlayan öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutlaması ile sona erdi.  
Bu başarılı programda yoğun emeği 
geçen öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyoruz. 
 
Rahat Uyu Atam, Ruhun Şad Olsun 
 

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü 
görmek değildir."Benim fikirlerimi benim 
duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu kâfi dir.” 
 
Mustafa Kemal Atatürk 
 
 
 

10 KASIM 
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Programdan görüntüler 
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LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu 
anlatmak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir 
yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.Etkinlik kapsamında löseminin 
çaresiz bir hastalık olmadığı, tedavi süresince takılan maskenin, 
enfeksiyondan korunmak için kullanıldığı anlatılıyor. Maskeleri nedeniyle bazı 
olumsuz durumlara maruz kalan ve dışlanan çocuklar yılın bir haftası da olsa 
hatırlatılacak. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekmek için 
düzenlenen etkinlikler kapsamında bilgilendirme seminerleri 
gerçekleştiriliyor.Milli Eğitim müfredatında da kendine yer bulan Lösemili 
Çocuklar Haftası, birçok farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Okulumuzda bu etkinlik kapsamında " Maskeni Tak, Farkındalık Yarat" sloganı 
ile yola çıkarak okulumuz öğrencileri öğretmenleri rehberliğinde okul 
bahçesinde  löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmak ve 
maske takmanın hastalığı bulaştırmak için değil, bireyin kendini korumak 
adına bir önem olduğunu  fark etmek ve ettirmek için maskelerini boyayarak 
ve  tüm okulu gezip diğer öğrenciler ve öğretmenler ile bu 
maskeleri  paylaşarak “ farkındalığa " destek olmuşlardır. Öğretmen ve 
öğrencilerimize bu duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. 
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  “ 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes. "  
 

11 milyon fidan bağışı kampanyasında can suyu bugün veriliyor. Türkiye 
saat 11:11'de 11 milyon fidan dikimi için start verdi.Proje, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi 
kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiriliyor.  
 
Ankara Atatürk Lisesi olarak "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın 
Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği 
için  11.11.2019  tarihinde Hazırlık A sınıfı öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri 
Meltem Dilek ,okul idarecileri ve rehber öğretmenler önderliğinde katıldığı 
etkinlikte,Yenimahalle Çakırlar mevkiinde  okulumuza tahsis edilen 63 ,69, 
70 ve 71 numaralı parsellerde 100 adet  fidan dikimimizi gerçekleştirdi. 
 
Bu duyarlı çalışma için öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Etkinlikten görüntüler 
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Çocukların ruh ve beden sağlığını korumak, yaşam kalitelerini yükseltmek 
ve beslenme konusunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2006 yılından beri "Beyaz Bayrak ve 
Beslenme Dostu Okul Projesi" yürütülmektedir.Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak 
Projesi" ve "Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında; temizlik, hijyen 
ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan 
okullara sertifikaları törenle verildi.…………………………………………………………. 

 
Bu kapsamda okulumuz temizlik ve hijyen konusunda verilen Beyaz 
Bayrak sertifikası ve Okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli 
beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması 
konularında verilen Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak 
kazanmıştır.Bu faaliyetlerle okulumuz, öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve 
hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olup sağlıklı 
yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemiş, duyarlılık oluşturmayı temel 
prensip olarak benimsemiştir. 

Se
rt

if
ik

al
ar

ım
ız
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Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir. 
(Atatürk) 
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24 Kasım Öğretmenler Günü…………………………………………………   
24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mektepleri’nde yaşlı, genç, 
çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma 
öğretilmiştir.Millet.Mektepleri’nin.açılışı.ve….Atatürk’ün  Başöğret
menliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri 24 
Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 
24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra edenleri 
onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir 
kutlama günüdür. Dünyanın birçok yerinde tarihleri farklı olsa da 
öğretmenler.günü.kutlamaları yapılmaktadır.………………………………. 
Okulumuzda da 25 Kasım 2019 tarihinde, Almanca dersi 
öğretmenlerimiz Meliha Bulut ve Neriman Dikmen, resim dersi 
öğretmenimiz Selma Barçın Gümüş ve İngilizce dersi öğretmenimiz 
Ayşegül Baykal koordinatörlüğünde öğretmenler odasında bir 
kutlama yapıldı. 
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Programa  Okul İdaresi, Okul Aile Birliği, Atatürk Liseliler Derneği 
temsilcileri ve Vakfımız yöneticileri ile öğretmelerimiz katıldı. 
Kutlama okul müdürümüz Adil Yaman ve vakıf koordinatörümüz 
Gönül Ertuna'nın öğretmenlerimize hitaben birer konuşma yapması 
ile başladı. Ardından Almanca öğretmenimiz Neriman Dikmen'in 
öğretmen arkadaşlarına günün anlamı ile ilgili bir yazı okuması ile 
devam etti. Vakfımız gün nedeniyle yaptığı ikramlar eşliğinde 
öğretmenlerimize ait slayt show gösterimi ile devam eden program 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.  
Tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. 
 
Vakfımız satranç antrenörü Hüseyin Yayla ve beden eğitimi 
öğretmenimiz Muharrem Aydın koordinatörlüğünde, artık 
Öğretmenler Günü nedeniyle bir gelenek haline gelmiş 
olan “Öğretmenler Arası Satranç Turnuvası” 13 Kasım 2019 
tarihinde okulumuz toplantı odasında yapıldı.  
 
Turnuva, öğretmenlerimizin hoşça vakit geçirdiği, daha çok 
kaynaştığı; kimi zaman heyecanlı, kimi zaman çekişmeli, kimi zaman 
da neşeli anların yaşandığı bir etkinlik oldu. 
20 kadar öğretmenimizin katıldığı turnuvada , çekişmeli 
mücadeleler sonucunda sıralama şu biçimde oldu: 
 
1. Timur Köseoğlu 
2. Yavuz Dündar 
3. Erkan Özdemir 
4. Esra Kandilci 
 
Tüm katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ediyor ,dereceye giren 
öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
 



Kutlamadan görüntüler 

Okul müdürümüz Adil Yaman konuşmasını yaparken 

Öğretmenlerimiz kutlama pastasını keserken  
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10 Aralık 2019 salı günü AFAD personeli 13 eğitmenle okulumuza gelerek 
tüm öğrencilerimize ve öğretmenlere Afet bilinci eğitimi vermiş ,bu yolla 
afete hazır birey ,okul ve toplum oluşturma yolunda çalışma yapılmıştır. 
 
Okul Afet Ve Acil Durum Planı 
Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların 
fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-
öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü 
oluşturulması için okul afet planları yapılmaktadır.……………………………………  
Afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanmasını 
kapsayan bütünleşik okul afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür. 
"Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi’’ kapsamında üç ana faaliyet alanı 
bulunmaktadır. 
- Risk değerlendirme ve planlama (tehlike ve risk analizi,okul ve aile 
planlaması) , 
- Fiziksel korunma (zarar azaltma, sağlam ve güvenli okul binaları, 
standart operasyon prosedürleri), 
- Müdahale kapasitesini geliştirme( okul tatbikatları, öğrenci teslim 
prosedürleri) 
Okul Afet Yönetimi altı adımda gerçekleştirilir ve yıl boyunca sürer. 
1. Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu kurulması veya yetkilendirilmesi. 
2.Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve 
Eylem Planı Geliştirilmesi. 
3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması. 
4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi. 
5. Planın Duyurulması ve Test Edilmesi. (plan, buna göre yeniden 
değerlendirip revize edilir.) 
6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar 
Yapılması 
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Eylem Planı 
 
1.Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulunun Kurulması 
2.Güvenlik ve Eğitim-Öğretimin Sürekliliği için Risk Değerlendirmesi ve 
Eylem Planı Geliştirilmesi (Tehlike, Zarar Görebilirlik ve Kapasite 
Değerlendirmesi) 
3. Fiziksel Korunma Önlemlerinin Alınması 
4. Müdahale Kapasitesi ve Kaynakların Geliştirilmesi 
5. Planın Duyurulup Test Edilmesi 
6. Planın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi için Tatbikatlar 
Yapılması 
 
Afet ve acil durum tatbikatlarının gerçek bir afet anında insanların paniğe 
kapılmadan doğru hareket etme şansını 2 kat arttırdığı bilimsel olarak 
ispatlanmıştır. Bu nedenle, okullarda yılda en az 1 kez deprem, yangın, 
arama-kurtarma, tahliye, gaz kaçağı, ilkyardım vb. konularında tatbikatlar 
yapılmaktadır.……………………………………………………………………………………………. 

 
Önceden duyuru yaparak düzenlenen her tatbikata karşılık , duyuru 
yapılmadan tatbikat düzenlenmesi çok daha  yararlıdır. Farklı senaryolar 
oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikat yapılması önerilir. Tatbikatın 
amacı beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmaktır. 

……………………. 
Bu çalışmalar kapsamında okulumuzda yapılan tüm okul öğrenci ve 
personelinin katıldığı tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirilmiştir.    
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Okulumuzda yapılan AFAD Çalışmalarından Görüntüler 
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9 Aralık 2019 tarihinde görsel sanatlar öğretmenimiz A.Nurcihan Kırılmaz 
önderliğinde yıl içerisinde hazırlık ve 9.sınıf öğrencilerimizle birlikte 
yapılan "İçimdeki Cevher" konulu ders içi önlük boyama proje çalışması 
etkinliği, öğretmen ve öğrencilerimizin beğenisine sunuldu. 

 
Öğrencilerimizin görsel sanatlar dersine ilgisini arttırmak, görsel zekalarını 
geliştirme konusunda  bilinçlenmesini sağlamak ve atölye ortamında 
aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar oldukça 
renkli görüntülere sahne oldu. 

 
Yapılan bu değerli çalışma için öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 
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Örnek çalışmalar 



10 Aralık 2019 tarihinde okulumuz öğretmenlerinden Özlem İleri ve 
Ayşegül Baykal önderliğinde, on beş öğrencimiz ''Bana 2 saatini 
ayırır mısın?'' projesi kapsamında ilk ziyaretlerini Ankara Lions 
Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gerçekleştirdi. 
Farkındalığı artırmak adına başlatılan proje oldukça ilgi gördü. 
Ziyaretler ve etkinlikler için 120 öğrencimiz gönüllü olmak için 
başvuruda bulundu. Proje kapsamında her hafta on beş 
öğrencimizin otizmli öğrencilerin ziyaretinin sağlanması, beraber 
etkinlikler yapılması planlanıyor. 
Yapılan ilk ziyarette ziyaretçilere okul müdürü Can Çelik ve rehber 
öğretmen tarafından ön bilgilendirme yapıldı. Ardından ziyaretçi 
öğrencilerimiz gruplar halinde en fazla dört kişinin bulunduğu özel 
eğitim sınıflarına dağıtıldı. Öğrencilerimiz özel eğitim öğretmenleri 
gözetimi ve yardımlarıyla otizmli öğrencilerle vakit geçirdiler. 
Ziyaretin devamında öğrencimizin katkılarıyla müzik dinletisi yapıldı. 
Dinleti sırasında müzik sınıfında öğrencilerimiz ve otizmli 
çocuklarımız iç içeydi, yüzlerde saf sevginin verdiği bir gülümseme 
mevcuttu. Veda etmeden önce ise hep birlikte şarkı eşliğinde dans 
edildi.……………………………………………………………………………………………. 

Öğretmen ve öğrencilerimizi bu duyarlılıklarından dolayı kutluyor 
ve çalışmalarının her daim devam etmesini temenni ediyoruz. 
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Ziyaretten görüntüler 

Okulumuz OTİZMAAL Gençlik 
Grubu’nun, Ankara Lions Kulübü 
Özel Eğitim Uygulama Okulu ile 
birlikte yürüteceği, amacı 200 
gönüllü lise öğrencisinin otizmli 
öğrencilerle ikişer saat vakit 
geçirerek otizm bilinci ve 
farkındalığı kazanmasını sağlamak 
olan  "Bana 2 Saatini Ayırır 
Mısın?" başlıklı projesi Gençlik ve 
Spor Bakanlığından hibe almaya 
hak kazanmıştır. 

Gönüllük esasına dayanan 
projemizin temel faaliyetleri; 
Seminer, gönüllü ziyaretleri ve 
müzik dinletileri, patates baskısı, 
bez çanta boyama, ebru 
çalışması, dans ve kostümlü 
skeçler, oyun oynama, pankart 
boyama, kermes, olimpiyatlar, 
piknik gibi aktivitelerden 
oluşmaktadır.  
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OTİZMAAL Gençlik Grubu İngilizce öğretmenlerimiz Ayşegül 
Baykal  ve Özlem İleri eşliğinde çalışmalar yaparken  
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7 Aralık 2019 tarihinde  il sağlık müdürlüğünce Acil Sağlık 
Hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını artırabilmek amacı 
ile 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan "112 Acil Sağlık 
Hizmetleri Haftası" kapsamında; okulumuzda  Acil Sağlık 
Hizmetleri biriminden gelen ilk yardım uzmanlarınca,"Ellerinde 
Hayat Var" sloganı ile öğrencilerimize acil durumlarda sağlıklı 
kararlar almaları ve bu kararları uygulamaları amacıyla ilk 
yardımda kalp masajı nasıl yapılır uygulaması yapıldı. 
Uygulamaya katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 
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26 Kasım 2019  tarihinde okul idarecilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz 
eşliğinde öğrencilerimiz  Mamak Yıldız Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu 
ziyaret etti. Gönüllü öğrencilerimiz tarafından organize edilen ziyarette 
uygulama okulu hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
Daha sonra öğrencilerimiz tarafından sınıflar gezilerek özel eğitim 
öğrencileriyle sohbet edildi. Bahçede oyunlar oynandı ve halay çekildi. 
Okulumuz öğrencileri ve özel eğitim öğrencilerinin bu ziyaretten  
oldukça mutlu oldu. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen 
ziyaretin diğer öğrencilerimiz tarafından da gerçekleştirilmesi 
düşünülmektedir. 
Etkinliğe katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Ziyaretten görüntüler 
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Ziyaretten bir görünüm 
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EYP (European Youth Parliament) yani Avrupa Gençlik Parlamento’su, 
ilk defa 1987 yılında Fransa’da başlayan, 1999 yılından itibaren 
Türkiye’nin de seçimlerinde yer aldığı, liseli ve üniversiteli gençlerin 
katılımı ile tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilen, interaktif bir 
uygulamadır. EYP’nin amacı Avrupa’daki gençlerin, dünya sorunlarına 
çözüm bulmalarını sağlamaktır.  
 
Gençler, bu çözümleri sunarken diğer ülkelerin vatandaşlarına ve 
kültürlerine saygılı olmayı öğrenmektedirler. Etkinlikte liderlik özellikleri 
kullanılmakta, takım oyununda yer alarak diğer katılımcıları 
yönlendirmektedirler. Program, aynı zamanda öğrencilerin sanatsal ve 
sportif faaliyetlerini de sergilemelerine imkân tanımaktadır. 

 
EYP'nin en önemli özelliği, her yıl üç kez düzenlenen uluslararası 9 
günlük oturumlarıdır. Bu oturumlar her seferinde farklı bir Avrupa 
ülkesinde düzenlenir ve tüm Avrupa'da (sadece AB üyeleri değil) 
yaklaşık olarak 250-300 öğrenci ve öğretmen söz konusu etkinliğe 
katılır. 
 
EYP‘ye katılım için Türkiye çapında başvurular alınmaktadır. Başvurular 
esnasında belirtilen konularla ilgili İngilizce makale hazırlanmaktadır.  
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Daha sonra ön eleme yapılıp ilk elemeyi geçen sınırlı 
sayıdaki okul ve öğrenciler mail yoluyla EYP’ye davet 
edilmektedir. Okulumuz ilk defa “Avrupa’da İstikrar ve 
Denge” konulu, 20-23 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Kayseri TED Kolejinde düzenlenen, 18. EYP 
Konferansına başvurmuştur. Galatasaray Lisesi, TED 
Koleji, Koç Koleji, Kabataş Erkek Lisesi gibi prestijli ve 
kaliteli okulların katılacağı bu konferansta, ön elemeyi 
geçerek büyük bir başarı kazanmıştır. 
 
Ankara’dan tek devlet okulu olarak yer aldığımız bu 
konferansa katılan üç öğrencimiz, İngilizce düzeyleri, 
bilgi birikimleri ve kaliteli duruşları ile dikkat çekmiştir.  
Türkiye’den sadece üç devlet okulunun, toplamda ise 
23 okulun yer aldığı 18. EYP’de okulumuz başarı ile 
temsil edilmiştir. 

 
Ankara Atatürk Lisesi olarak, Avrupa’da ülkemizi temsil 
edecek öğrencilerin seçileceği, 13-16 Nisan 2019 
tarihleri arasında, Samsun TED Kolejinde düzenlenecek 
olan 23.EYP Konferansına da müracaat edilmiştir. 
Konferansın konusu “İnovasyon ve Toplum: 
Globalleşmiş çevre ortamında normları yeniden 
şekillendirmek” olup, öğrencilerimiz İngilizce yazdıkları 
makaleler ile  5 öğrencimiz bir öğretmenimiz ile yer 
almıştır. 
 
Yine 13-16 Aralık 2019 tarihlerinde Kayseri'de 
düzenlenen 24. Avrupa Gençlik Parlamentosu Ulusal 
Seçim Konferansı'nda Ankara Atatürk Lisesi 5 öğrencisi 
ile  yer almıştır. Bu konferansta bir öğrencimiz de 
komite başkanı olarak görev yapmıştır.  
Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor çalışmalarında 
başarılar diliyoruz. 
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Atamızın Ankara’yı ziyaretinin 100. yılını 27 Aralık 2019 tarihinde 
okulumuz Dr. Erol Üçer Konferans Salonunda yapılan bir törenle 
kutladık. 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 
yılında ilk kez geldiği Ankara’da adeta bir tarih yazmış; ülkeyi yeniden 
inşa etmiştir. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’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 başkentlik görevi yapıyor. Anadolu’nun ortasında 
adeta unutulmuş bir şehir olan Ankara,Gazi Mustafa Kemal’i 
kucaklaşmış , onunla birlikte mücadeleye atılacak ruhu layıkıyla 
temsil etmiştir. Bu duygularla, milli mücadelenin ve ardından kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Ankara’yı teşriflerinin 100’üncü yılında bir kez daha şükran 
ve..minnetle..yad..ediyoruz.……………………………………………………………… 
Okulumuzdaki tören tarih öğretmenimiz Aysu Atay ve müzik 
öğretmenimiz.Muharrem.Ceylan'ın.önderliğinde,öğrencilerimizin     
katkılarıyla hazırlanmıştır. 
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Kutlama büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. 
Törende; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının 
ardından sinevizyon ve seymen gösterileri yapıldı. Tören 
öğrencilerimizden oluşan koronun eserler seslendirmesi, okulumuzda 
yapılan edebiyat yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilerimizin 
ödüllerinin okul müdürümüz Adil Yaman ve vakıf koordinatörümüz 
Gönül Ertuna tarafından takdim edilmesi ile devam etti. Kutlama okul 
müdürümüz Adil Yaman'ın günün anlam ve önemine binaen kısa bir 
konuşma yapması ,törende emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutlaması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

 
Tören sonunda okul koridorlarımızı süsleyen "Eski Ankara Fotoğrafları“ 
sergisinin açılışı yapılarak misafirlerimizin beğenisine sunuldu. 

 
 

Törenden görüntüler 
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Okulumuzda yapılan edebiyat yarışmasında dereceye giren 
öğrencilerimiz okul müdürümüz Adil Yaman ve vakıf koordinatörümüz 
Gönül Ertuna'dan ödüllerini aldı  

Okul idarecilerimiz "Eski Ankara Fotoğrafları“ sergisini açarken 
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Büyük lider Atatürk’ün Lisemizi 30 Aralık 1919 tarihinde ziyaret 
edişinden bu güne tam 100 yıl geçti, Atatürk Lisesi öğrencileri, ismini 
taşımaktan gurur duyduğu bu büyük devlet adamı, büyük komutan, 
başöğretmen, eşine az rastlanır liderine vefa göstergesi olarak 
ziyaretinin yıl dönümünde  büyük lideri ziyarete gidiyor; hasret, 
minnet ve şükranlarını…sunuyor.….…………………………………………………… 

……………………………………………..…………………………… 
 Okul İdarecileri,Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı temsilcileri, Okul Aile 
Birliği, Atatürk Liseliler Derneği ve okulumuz öğrencileri 30 Aralık 
2019 tarihinde bir vefa borcu olarak Anıtkabir’deki törende hazır 
bulundu. Törende okul müdürümüz Adil Yaman mozoleye çelenk 
koyarak duygularını Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı. Daha 
sonra öğrencilerimiz, Anıtkabir’i gezerek Ata’mızın huzurundan minnet 
ve şükran duyguları içinde ayrıldı.…………………………………………………….. 

 
RUHUNUZ ŞAD OLSUN EBEDİYYEN RAHAT UYU, SEVGİLİ ATAM! 
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6 Ocak 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji.Anabilim..Dalı..Öğretim..Görevlisi..Dr.Serkan.Karaismailoğlu  
okulumuz da "Nöro Genç: Ne Gördüğün Nereden Baktığınla İlgilidir." 
konulu bir söyleşi verdi.Ergen beyni, geçmişe bağımlılık, yeni nesil 
öğrenme becerileri konularında öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 
bilgilendirdi. 
Öğretmen ve öğrencilerimizin oldukça ilgisini çeken ve son derece 
keyifli geçen söyleşiye katılan konuğumuz Dr. Serkan Karaismailoğluna 
teşekkür ediyoruz. 

Okulumuzda “ Ne Gördüğün 
Nereden Baktığınla İlgilidir. “ 
Konulu Söyleşi  Düzenlendi  

Konuğumuz söyleşi sonrası  öğretmen ve öğrencilerimizle 
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MUN KULÜBÜMÜZ 
 46. KONFERANSINDA DA BAŞARI İLE DÖNDÜ 

20-23 Ocak tarihleri arasında yapılan  ve 300'ün üzerinde 
katılımcıyla Bilkent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 
MUNBU'20 Konferansında kulüp üyelerimizden Yağız Aydoğan 
Sosyal Hümanist Kültürel Komitesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni 
temsil ederek ikincilik, Işıl Başkan İstihbarat Savaşları:FBI 
kabinesinde Clyde Tolson'ı temsil ederek ikincilik, Azranur Ercin 
Doğayı Savunma ve Koruma komitesinde İsviçre'yi temsil ederek 
mansiyon, Yağmur Asıl İstihbarat Savaşları:KGB kabinesinde Joseph 
Katz'ı temsil ederek mansiyon ödülü almıştır.  
 
Konferansta emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Öğrencilerimiz öğretmenleri ve aldıkları belgeler ile 
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Vakfımızın kurucusu ve başkanı, eğitim sevdalısı merhum EROL ÜÇER’i 2 
Mart 2020 tarihinde okulumuz Dr. Erol Üçer Konferans Salonunda okul 
idaresi, öğretmenlerimiz, vakıf yönetim kurulu üyelerimiz, okul aile birliği 
temsilcileri, Atatürk Liseliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, öğrencilerimiz, 
mezunlarımız ve tüm sevenlerinin katıldığı bir törenle andık.  
 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz Fatma Sinan Aslan, Tarih 
öğretmenimiz Aysu Atay nezaretinde ve öğrencilerimizin yoğun emekleriyle 
düzenlenen tören; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimiz ve vakıf başkanımız Sayın Erol Üçer ile eğitime gönül vermiş tüm 
eğitim neferleri için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başladı. 
 
Törende, merhum başkanımız Erol Üçer’in hayatının kısaca anlatıldığı, 
sevdalısı olduğu okulu, vakıf ve öğrencilerle ilgili anılarını içeren slâyt 
gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından tören Vakıf Başkanımız Canan Üçer 
Çamlıbel ile öğrencilerimizin günün anlamına yönelik yaptıkları 
video..röportaj..ile.devam..etti.……………………………………………………………………

….  
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Törenin devamında ; vakıf koordinatörümüz Gönül Ertuna'nın duygu 
ve düşüncelerini paylaşması ve vakıf yönetim kurulu üyemiz, aynı 
zamanda Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 
öğretim üyesi Prof. Fazlı Can'ın hazırladığı” Erol Üçer’i nasıl 
tanıdım?” ve ”Erol Üçer’in hayatında noktalar nasıl birleşti?” Konulu 
slayt.anlatısı.ile.sürdü. 

…………………………………………………………………….. 
Sunumun ardından eski mezunlarımızın merhum vakıf başkanımız ile 
ilgili duygularını paylaştıkları yazıları okuması , törene ayrı bir 
anlam.kattı.…… 

….…………………………………………………………………………….. 
Tören sonunda başkanımız Erol Üçer'in de her daim vurguladığı gibi 
“Atatürk Liseli olmak ; vatanını milletini  çok sevmek, çok çalışmak ve 
ona canla başla hizmet etmektir, okulunun adını ve o ruhu her daim 
taşımaktır.” ilkelerinden yola çıkılarak bu ruhu taşıdığı, tüm öğrenci 
arkadaşlarınca da onay gören 11 M Sınıfından Nazlı Senay 
Özbilge  "Dr.Erol Üçer Yılın Atatürk Liselisi" ödülünü almaya hak 
kazandı. Öğrencimize ödülü Vakıf Başkanımız Canan Üçer Çamlıbel 
tarafından takdim edildi…………………………………………………………………. 
Tören toplu fotoğraf çekimi, okul koridorlarında hazırlanan panoların 
gezilmesi ve bugüne özel hazırlanan ikramın yapılması ile sona erdi. 
Çok güzel hazırlanmış ve duygusal anların yaşandığı bu tören için 
emeği geçen ve katılımda bulunan herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
Sizden madden ayrıldığımız için tarifsiz derecede üzgünüz; ancak 
gösterdiğiniz erdemli yolda sizden aldığımız heyecan, azim ve 
kararlılık ile bize bıraktığınız manevi mirasınız olan Vakfımızı 
sönmeyen bir meşale olarak devam ettirmeye 
maneviyatınız.önünde.söz.veriyoruz...………………………………………….. 

 
Sizi.asla.unutmayacağız.Ruhunuz şad olsun.… 
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Vakıf koordinatörümüz 
Gönül  Ertuna 
konuşmasını yaparken 

 Prof. Fazlı Can sunumunu yaparken 
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Vakıf başkanımız Canan Üçer Çamlıbel “ Dr.Erol Üçer Yılın Atatürk 

Liselisi "ödülünü alan 11 M sınıfı öğrencimiz Nazlı Senay Özbilge ile  



Eski mezunlarımız vakıf başkanımız Dr. 

Erol Üçer'le ilgili konuşmalarını yaparken 

Tören sonunda toplu bir fotograf 
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DR.EROL ÜÇER SATRANÇ TURNUVA'SININ  
2.SİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADIK 

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, Ankara Atatürk Lisesi Müdürlüğü ve Türkiye 
Satranç Federasyonu il temsilciliği işbirliği ile 3-4 Mart 2020 tarihleri 
arasında Ankara il genelinde düzenlenen liseliler arası “ Dr. Erol Üçer 
Satranç Turnuvası ”nın 2.si  200 den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi. 

 
İki gün süren turnuvanın açılışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları, tüm şehirlerimiz ile merhum vakıf başkanımız ve tüm eğitim 
gönüllüleri için saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşımızın okunması 
ile başladı. Seremoninin ardından TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç ve 
Okul Müdürümüz Adil Yaman açılış konuşması yaptılar. 
 
Konuşmaların bitiminde Okul Müdürümüz Adil Yaman ve Vakıf Başkanımız 
Canan Üçer Çamlıbel’in sembolik olarak açılış hamlelerini yapmalarının 
ardından turnuva başlamış oldu. İki gün süren çok ve çekişmeli geçen 
turnuvada yarışmacılar rakiplerini yenmek için kıyasıya yarıştılar. 
 
Yarışma sonunda dereceye giren öğrenci ve eğitmenleri vakfımızca 
ödüllendirildi. 
 
 Bu vesile ile Kurucu Başkanımız Sayın Dr. Erol Üçer’i aramızdan ayrılışının 
ikinci yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz. 
Ruhunuz.şad.olsun. 
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Açılış töreninden bir görünüm 

Ankara TSF il temsilcisi Engin Güleç konuşmasını yaparken 

Okul müdürümüz Adil Yaman konuşmasını yaparken 
67 

Turnuvadan görüntüler 



Vakıf başkanımız Canan 
Üçer Çamlıbel ,okul 
müdürümüz Adil Yaman 
açılış hamlesinde  

Öğrencilerimiz 
Turnuva sırasında 

Turnuva sonunda 
toplu bir görüntü 
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Dereceye giren öğrenciler 
  
1- Berkin Şekerci - Ankara Atatürk Lisesi 
2- Arda Caberoğlu- A.Ü. Geliştirme Vak.  Ö.A.L. 
3- Ataberk Türkmen- Polatlı Anadolu Lisesi 
4-Ege  Karaahmetoğlu 
5-Burak Vural 
6-Arda Genç 
7- Mehmet Buğra Fırat 
8- Fatih Emre Güneş 
9-Kadir Kaymaz 
10- Murat Umut Akoğlanoğlu 
11- Taba-Tabaı Mehin ( En iyi derece yapan kız sporcu ) 
  

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini okul müdürümüz  
Adil Yaman ve vakıf başkanımız Canan Üçer Çamlıbel'den aldı 

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 
vakıf koordinatörümüz  Gönül  Ertuna'dan aldı 
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Tarih 12 Mart 2020, bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl 
dönümü. Milli Marşımız o günden 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 rağmen almamıştır. Marşımızın ilk iki kıtası protokol gereği 
bestelenmiş olarak okunmaktadır. 
Tüm yurtta olduğu gibi okulumuzda da Dr.Erol Üçer Konferans 
Salonunda da, İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü ve 
Mehmet Akif’i Anma Programı düzenlendi. Program 
öğretmenlerimizden Yasemin Şenel (Edebiyat) ,Nevin Topçu (Müzik) 
,A.Nurcihan Kırılmaz (Resim),Oğuzhan Önder (Felsefe),Ali Eroğlu 
(Müzik) ,Muharrem Ceylan (Müzik) öğretmenlerimizin 
rehberliğinde ve öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlandı. 

 
Tören ; saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasının ardından, 
marşımızın kabulünün kısa tarihçesinin anlatılması, günün anlam ve 
önemine ilişkin  şiirlerin okunması AAL Orotoryo'sunun  günün 
anlamına uygun müzikler seslendirmesi ve İstiklâl Marşımızın 
kabulünü anlatan kısa bir oyunun izleyenlere sunulmasının ardından 
programda görev alan öğretmen,öğrenci ve okul idarecilerimizin 
birlikte fotoğraf çekilmesi ile son buldu..………………………………. 

 
Başta İstiklal Savaşımızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy olmak üzere 
tüm.şehitlerimizi.saygı.ve.rahmetle.anıyoruz. 

…. 
Ruhlarınız şad olsun! 
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2019-2020 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.  

Kemal Enes Akyüz 
Okul Birincisi 

12 C 

Miraç Rüveyda Bekar 
Okul İkincisi 

12 M 

Duru Küçüksönmez 
Okul Üçüncüsü 

12 N 
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ  
2020 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR LİSTESİ 
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Okulumuz 134. yıl dönem mezunlarımıza pandemi sürecinde 

yasaklardan dolayı mezuniyet tören yapılamamıştı.Öğrencilerimizin bu 

güzel duyguyu yaşamaları ve sevdikleri ile paylaşmaları için  3 Eylül 

2021 tarihinde okulumuz bahçesinde Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmenimiz Asiye Subaşı ,Tarih öğretmenimiz Tahsin Fındık ve Aysu 
Atay katkılarıyla bir mezuniyet töreni hazırlandı. Saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Okul 
Müdürümüz Adil Yaman, Tarih öğretmenimiz Aysu Atay öğrencilerimize 
hitaben bir konuşma yaptı.…………………………………………………………… 
Dereceye giren öğrencimize plaketlerin verilmesinin ardından 

mezunlarımız ve 12. sınıf okul birincileri arasında bayrak ve flama 

devir teslim töreni yapıldı. Toplu fotoğrafların çekilmesi ile devam eden 
törende tüm öğrencilerimizin katılımıyla Atatürk Lisesi Ant içme töreni 
gerçekleştirdi. 
Bu seremonilerin ardından tören; çok heyecanlı ve mutlu oldukları 

görülen 134. yıl mezunlarımızın okul bahçesinde başarı belgelerini 

almaları, kep atma töreninin yapılması ve toplu anı fotoğrafı çekilmesi 
ile sona erdi. 
Yapılan bu törende emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyor 
böylesine zorlu bir süreçte azim ve kararlılıklarını yitirmeyerek ,moral 
seviyelerini yüksek tutarak sınavlara giren mezun olan öğrencilerimize 
hayatları boyunca başarılar diliyoruz.……………………………………….. 
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Törenden görüntüler  
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Yeni eğitim öğretim döneminde de Vakfımızın maddi ve manevi 
katkılarıyla faaliyetlerine devam eden Lisemiz Kick box takımı 
başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Beden Eğitimi 
öğretmenimiz Erman Akkaya ve takım antrenörü ile birlikte 
çalışmalarına devam eden takımımız yapılan müsabakalarda 9 derece 
aldı.Öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 
  
          BAŞARI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE DERECELERİ 
 
        
Kickboks 60 kg                      Ankara 2. Azra Sam 
Kickboks 55kg                       Ankara 3. Simay Balaban  
Kickboks74 kg                       Ankara 3. Ertuğrul Demirhan 
Kickboks 55kg                        Ankara 3. Gizem Oflaz 
Kickboks müzikli form            Ankara 1. Berra Kürtün 
Kickboks müzikli form             Ankara 2. Sudenur Bilir 
Kickbox müzikli form (hard)   Ankara 2 İzzethan Aykanat 
Kickboks müzikli form            Ankara 3. Mehmet Mercimek 
Kickboks müzikli form           Ankara 3. Umay Yüksel 
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Beden eğitimi öğretmenimiz Nursen Aydın denetiminde 
çalışmalarına devam eden lise badminton takımımız yaptığı 
mücadeleler sonunda büyük bir başarı göstererek okullar arası 
turnuvada Ankara ikincisi oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi 
kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.  

Lisemiz 9 B sınıfı öğrencisi Efe ÇELİK Karate 74 kg 
Kumite  müsabakalarında Ankara 1.si oldu. Öğrencimizi ve 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. 
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Hentbol Erkek Takımımız, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 
Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Liseler Arası Hentbol Müsabakaları’nda büyük bir 
başarı elde ederek Ankara 4.sü oldu. Beden Eğitimi 
öğretmenimiz Cavit Eyövge rehberliğinde yapılan 
çalışmalarla başarı kazanan Hentbol Takımımızı ve 
öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
 

83 



Vakfımızın maddi manevi destekleriyle çalışmalarına devam eden okulumuz 
satranç takımı beden eğitimi öğretmeni Muharrem Aydın ve satranç 
öğretmenimiz Hüseyin Yayla önderliğinde 10-14 Şubat tarihleri arasında 
yapılan “Okullar Arası Gençler Satranç turnuvaları ” na katıldı, çekişmeli 
geçen yarışmalar sonucunda takımımız ,tüm rakiplerini geride bırakarak İl 
birincisi..oldu.………………… 
Okulumuz satranç takımını ve öğretmenlerimizi bu başarılarından dolayı 
kutluyoruz.………………………………………………………………………………………………… 

Merhum vakıf başkanımız Dr. Erol Üçer’in doğum günü olması nedeni ile 
aldığımız bu başarıyı başkanımıza ithaf ediyoruz.  
 
Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor , ruhu şad olsun diyoruz. 

Satranç takımımız; vakıf 
koordinatörümüz Gönül 
Ertuna, beden eğitimi 
öğretmenimiz Muharrem 
Aydın ve satranç……………….. 
antrenörümüz Hüseyin Yayla 
ile başarılarını kutlarken. 
 
 

Satranç takımımız  beden 
eğitimi.öğretmenimiz 
Muharrem Aydın ve satranç 
antrenörümüz Hüseyin Yayla 
ile başarılarını kutlarken. 
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Ayrıntılı bilgi için:  

Eren DEMİR / Tel: 0312 248 42 84 

e-mail: alev1886@gmail.com 

 

Vakfımız bünyesinde kurulmuş olan Burs Kulübü’ne, gerek mezunlarımızın  

gerekse hayır sever dostlarımızın yaptıkları katkılar sayesinde lise ve 

üniversite öğrencilerine verdiğimiz burs sayısı, sürekli artış göstermektedir. 

Şimdiye kadar burs bağışında bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, TÜM 

ATATÜRK LİSELİLERİ  BURS KULÜBÜMÜZE ÜYE OLMAYA, BAŞARILI VE 

İHTİYAÇLI OLAN ÖĞRENCİLERİMİZE  BURS VERMEYE DAVET EDİYORUZ. 

 

 

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılında 

 

Lise öğrencilerine 

250.00 TL 

 

Üniversite öğrencilerine 

400.00 TL 

 

burs verilmektedir. 

 

Burs Kulübü üyelerimizin sayısı arttıkça eğitime katkı imkânımız da o 

nispette artacaktır. 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 

 

BURS KULUBÜ      


