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Sevgili Atatürk Liseliler, değerli okurlarımız!

ALEV dergisinin 35. sayısıyla yine bir aradayız.

Bu yıl, ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasında 
yer alan okulumuzun 131, Vakfımızın ise 31. yılını 
idrak etmenin mutluluğunu ve haklı gururunu 
yaşıyoruz. Bu ayrıcalıklı okulun birer üyesi 
olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Kurulduğu 
ilk günden itibaren Ankara Atatürk Lisesi 
Eğitim Vakfı, en büyük yatırımını “insana”, 
dolayısıyla “eğitime” yapmaktadır.

Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için 
tüm çalışanlarıyla okulumuzu, her zaman 
yüksek başarıya ulaştırmanın gayreti içinde 
olduk. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, 
el birliğiyle gücümüze güç katarak, 
yarınlara umutla bakarak gençlerimizi en 
iyi şekilde yetiştireceğiz.

Okulumuz, halen Ankara’nın hazırlık sınıfıyla birlikte 
toplamda 5 yıl eğitim veren tek eğitim kurumudur. Hazırlık 
sınıfl arında İngilizce temel yabancı dil olmak üzere Almanca, 
Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince ikinci yabancı dil 
olarak verilmektedir. Bu nedenle ana amaçlarımızdan biri, 
öğrencilerimizin yabancı dilleri, günümüz dünyasının 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde öğrenmelerini 
sağlamaktır. Bu amaçla her yıl okulumuzu en yüksek puanla 
ilk sırada tercih ederek kesin kayıt yaptıran ilk 10 öğrencimizin 
İngiltere’deki dil eğitim masrafl arı Vakfımız tarafından 
karşılanmaktadır.

Bu yıl da geleneğimizi bozmadık ve öğrencilerimizi yaz 
döneminde İngiltere’ye uğurlayacağız. Vakfımız, her geçen yıl 
daha fazla öğrencimizi bu imkândan yararlandırmak için yoğun 
çaba harcamakta, özellikle maddi durumu yeterli olmayan, 
başarılı öğrencilerimizi bu konuda desteklemektedir. Yurt dışıyla 
ilgili desteklerimiz sadece İngiltere’yle sınırlı kalmamakta, diğer 
dillerle ilgili projelerde de Vakfımız desteğini sürdürmektedir. 

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

Okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve Vakfımız, öğrencilerimizin 
en az iki yabancı dili öğrenmiş olarak mezun olabilmeleri için 
birçok ortak çalışma yürütmektedir. Bu çalışmaların en güzel 
örneği, her yıl düzenlediğimiz ve iki hafta süren yabancı dil 
kurslarıdır. Her yıl haziran ayında düzenlenen, yabancı hocalar 
marifetiyle yürütülen ve tüm giderleri Vakfımızca karşılanan yaz 
dil kursları, öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmeleri 
için gerçekleştirilen en önemli eğitim faaliyetlerimizden biridir.

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

desteğini; üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde 
de devam ettirmekteyiz. Her biri geleceğimizi aydınlatacak 
birer ışık olan gençlerimize vereceğimiz her destek, onlara 
yapacağımız her yatırım, ülkemizi daha güzel yarınlara 

taşıyacaktır. Bizler, Atatürk Liseliler, ülkemizin dünü, 
bugünü ve yarınıyız. Daha çok çalışmalıyız, 
daha çok üretmeliyiz, öğrencilerimizi daha çok 
desteklemeliyiz.

Vakfımızın temel hedefl erinden biri de 
öğrencilerimizin ders saatleri dışında sosyal, 
kültürel, sanatsal, sportif alanlarda da başarılı 
sonuçlar elde etmeleridir. Bu nedenle 
Vakıf olarak öğrencilerimizin kişisel, 
ruhsal ve bedensel gelişimlerinin sağlıklı 
nesiller yetiştirmek adına ne denli önemli 
olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilerimizin 
bu alanlarda elde ettikleri başarıları görmek, 
bizleri gururlandırıyor; azmimizi daha da 

artırıyor.

Değerli mezun arkadaşlarım ve sevgili dostlarım! 

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

Sevgili Gençler!

Unutmayınız ki sizler, Ankara Atatürk Lisesi’nde hazırlık 
eğitimi alarak yabancı dilleri öğrenen, Atatürk Liseli olmanın 
ayrıcalığını ve gururunu taşıyan, en iyi üniversiteleri hedefl eyen 
gençlersiniz.

Biliyoruz ki en iyi üniversiteleri kazanacak, mezun olacak, 
ülkemizin en yüksek kademelerinde yer alacaksınız. Sizlerin 
ülkemiz adına yararlı işler yapacağınıza inanıyor, sizleri 
destekliyoruz.

Sevgili Genç Arkadaşlarım !

Büyük bir üzüntü içersinde bu güzide ülkemizde, aydınlık 
geleceğimize bir darbe niteliğinde yapılmış olan 15 Temmuz 
hain kalkışma hareketini maalesef hep beraber yaşamış 
bulunuyoruz. Sizler vatanını seven gayesi; insanlık ve ülkesi 
için faydalı işler yapmak olan, geleceğimizin teminatı olan 
bireylersiniz. Sizlerin bu gibi hain girişimlerin her daim 
karşısında olacağınızı ve gerektiğinde vatanımızı savunmak için 
tek yürek olacağınızı biliyor ve bundan gurur duyuyorum. Bu 
vesile ile 15 Temmuz kalkışmasında şehit olan vatan evlatlarına  
rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum.         
Bir daha ülkemizde  bu ve benzeri olayların yaşanmamasını 
temenni ediyor sevgilerimi sunuyorum.

EROL ÜÇER
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Vakfımızın 31. Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2017 Çarşamba günü yapıldı. 2016 yılı bilanço, gelir 
tablosu, kesin bütçe ve tahmini bütçenin okunması ve yönetim kurulu kararlarının genel kurulca 
onaylanmasından sonra yapılan seçimlerde, yönetim kurulu ve denetim kurulu belirlendi.
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Erol Üçer Başkan 

Yahya K.Zabunoğlu Başkan Yardımcısı

Emre Diker Başkan Yardımcısı
 - Sayman

Fethi Genç Genel Sekreter 

Ergun Bal Üye                                     

Abdurrahman Keskinkılıç Üye 

Cemal Taluğ Üye   

Ömer Işık Demiray  Üye                                            

Fazlı Can Üye 

2017 YILI DENETİM KURULU ÜYELERİ
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Vakfımız, Olağan 
Genel Kurul 
Toplantısını Yaptı
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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 belirtmekten mutluluk duyuyoruz. 

Faaliyet raporumuza ekli olarak, 2016 yılı bilançomuz, gelir ve gider hesaplarıyla kesin 
bütçemiz, 2017 yılı tahmini bütçemiz, incelemelerinize sunulmaktadır. 

2016 yılında; 

 374.141,05.-TL bağış geliri, 

 398.850,00.-TL kira geliri, 

 122.500,00.-TL otopark geliri,

 37.315,72.-TL Menkul kıymet satışı ve diğer gelirler, 

Toplam 932.806,77.-TL gelir elde edilmiştir. 

Buna mukabil 946.620,66.-TL harcanmıştır. Harcama kalemlerimize kısaca temas edersek;

 267.153,92.-TL İhtiyaçlı öğrencilere ait giderler
  (burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.) 

 10.723,81.-TL okul bakım onarım giderleri, 

 275.489,85.-TL personel giderleri, 

 23.842,38.-TL basım yayın giderleri, 

 328.853,88.-TL Eğitim-öğretim ve İngiltere’ye dil okuluna giden öğrencilere
  ait giderler 

 3.412,60.-TL sportif ve sanatsal giderler, 

 2.860,24.-TL okul temizlik giderleri, 

 3.332,06.-TL diğer çeşitli giderler,

 2.362,50.-TL ulaşım giderleri 

 28.589,42.-TL yönetim ve idame giderleri, 
  (Mali müşavirlik, emlak vergileri ve diğer çeşitli giderler) 

2016-2017 Eylül ayları arasında karşılıksız verdiğimiz burs miktarları lise öğrencilerine aylık 
120,00.-TL ve üniversite öğrencilerine aylık 200,00.-TL olarak belirlenmiştir. 2016-2017 
öğretim yılında da burs ve öğle yemeği talepleri artarak devam etmektedir. Bu nedenle 
sizlerin ve hayırseverlerin katkılarını bekliyoruz.
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Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu’nun 2016 Yılı Faaliyet Raporu
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2016 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi 60 başarılı hazırlık sınıfı öğrencisi 3 hafta 
müddetle İngiltere’ye yabancı dil eğitimine gönderilmiştir. Bu öğrencilerin 43’ü Vakfın 
desteğiyle, 17’si kendi imkanlaryla bizim organizasyonumuza katılarak İngiltere’ye 
gitmişlerdir. Ayrıca, hazırlık sınıfında 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. 

Türkiye’de sadece 10 Anadolu Lisesi’nde, Ankara’da da sadece okulumuzda, İngilizce 
hazırlık + dört yıl lise eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı uygulaması, düzenlediğimiz 
kurslar ve İngiltere’de eğitim imkanları sonucunda mezun öğrencilerin, üniversite dil 
barajını aşabildikleri ve yüksek puanlar alacak ölçüde başarılı oldukları görülmektedir. 
Lisemiz en çok tercih edilen üniversitelere öğrenci yerleştirmede Ankara’nın en başarılı 
okulları arasındadır. Örnek olarak Lisemiz Dünyanın en iyi 100 Üniversitesi sıralamasına 
giren ODTÜ’ye son 5 yıl içerisinde 400’e yakın öğrenci, Tıp Fakültelerine de 250’ye yakın 
öğrenci yerleştirmiştir.

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 temsil etmektedirler. 

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

Vakfımız, 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, yurtdışında dil 
eğitimi konularında da öğrencilerimize her türlü maddi manevi desteği sağlıyoruz. 2016 
yılında vakfımızın bahsettiğimiz işleri yapabilmek için harcadığı miktar 1.000.000,00.-TL’yi 
bulmuştur. Bu yıl 250 öğrenciye burs vermekteyiz. Bahsettiğimiz gibi bu işler 
bağışçılarımızın değerli katkılarıyla olmaktadır. 

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

Saygılarımızla … 

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

 

Şahin GÜRÜN  Metin ÖZDEMİR Cemal TALUĞ 
G. SEKRETER  ÜYE ÜYE

Ergun BAL Abdurrahman KESKİNKILIÇ Fethi GENÇ
ÜYE ÜYE ÜYE
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Erol ÜÇER 100 Üniversite
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
Ercan DAVUDOĞLU 4 Lise
Fazlı CAN 4 Lise
Nigar SÖZENER 2 Üniversite
Rafet-Yurdagül ÖZBAYRAM 3 Lise
Ercüment TÜRKTAN 3 Lise
Halil Ayhan SERİM 3 Lise
Melahat GÜLTAN 1 Lise+1 Ünv.
Hatay SAVAŞÇI 1 Üniversite
Şermin SAVAŞÇI 1 Üniversite
Canan ÇAMLIBEL 2 Lise
Bülent / Fügen/ Can BiNGÖL 2 Lise
Yüksel ÖZKAYNAK 2 Lise
Fethi GENÇ 2 Lise
Armağan YAŞAR ENER 2  Lise 
Fatma TUNÇER 2 Lise
Şahin GÜRÜN 1 Lise
Ufuk-Yılmaz SARAÇOĞLU 1 Lise
Nazire PEKER 1 Lise
İdil PEKER 1 Lise
Çağan ALPAS 1 Lise
Yalçın- Türkan GÖĞÜŞ 1 Lise
Mehmet BESEN 1 Lise
Erdal-Aysel ÜLKER 1 Lise
Ergün ALKAN 1 Lise
Ergun BAL  1 Lise
Semra SÖZENER 1 Lise
Reyhan SAYGIN 1 Lise
Özlem - Engin ERTUNA 1 Lise
Hilal 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

Erol ÜÇER

Mine ÜÇER

Zerrin ÜÇER

Ahmet GÜRSOY

Nevzat GÖZAYDIN

AAL 54 Mezunları

Mustafa NAMIDURU

Tuncay BİRSÖZ

Erman AKKAYA 

Merve SUNGUR

Audio Elektronik 

ALEV Vakfına Nakdi Bağışlar
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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

120.00 TL
Üniversite Öğrencilerine

200.00 TL

BU YIL 

 Ayrıntılı bilgi için: Eren DEMİR / Tel: 0312 248 42 84             
                             e-mail: eren.demir@gama.com.tr
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Hayatı, “mücadeleler manzumesi olarak” 
tanımlayan Üçer, kendini bildiği günden bu 
yana kararlılığı ve gayreti ile yeni dizeler ekliyor 
manzumesine.

Birinci Dünya Savaşı’na katılan bir askerin 
çocuğu Üçer... Savaş başladığı yıl Harbiye’de 
öğrenci olan babası, zabit namzedi alarak 
cepheye gönderilmiş. Savaş sonrasında da 
hareketli bir meslek hayatı olmuş.

“Babamın asker olması nedeniyle sık şehir 
değiştirdik. Dolayısıyla benim de hareketli bir 
öğrencilik hayatım oldu.”

Erol Bey; İlkokul birinci sınıfı Elazığ’da, ikinci 
sınıfı Gaziantep’te, üçüncü ve dördüncü sınıfı 
ise Diyarbakır’da okumuş. Babasının buradaki 
görevi, Kolordu Komutanı Yaverliği... Aynı 
zamanda il orduevinin sorumluluğunu da 
üstleniyor. Erol Üçer ve ondan üç yaş büyük 
olan ablası Zerrin Hanım, ayrı okullarda 
okumuşlar. O günleri müzikler eşliğinde 
hatırlıyor Erol Bey:

“80 yıl öncesinin Diyarbakır’ında. Napoliten 
şarkılar, opera parçaları çocuklara Türkçe 

sözlerle öğretilirdi. Ablamın bunları evde 
söylediğini hatırlarım. Ben de kendimce eşlik 
etmeye çalışırdım.”

Dr.Erol Üçer; yıllar sonra, Diyarbakır’daki müzik 
hocasının, ünlü orkestra şefi  Gürer Aykal’ın 
babası olduğunu öğrendiğinde de duygulanmış. 
O günleri anlatırken kullandığı ifadeler, bir işi 
iyi yapmanın sırrını da özetliyor:

“Anadolu’da, gittiğimiz yerlerde birer sene 
kaldım. Çok becerikli ve başarılı çocuklar 
tanıdım. İşini seven hocaların yetiştirdiği 
çocuklardı bunlar.”

O günlere ait unutamadığı olaylardan biri de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü ve henüz 
dördüncü sınıf öğrencisi iken ortak olduğu 
ulusal yas.

Yıl 1939’a geldiğinde, babası Ankara’ya atanır; 
Erol Bey de beşinci sınıfı İltekin İlkokulu’nda 
okumaya başlar. Aynı zamanda gelecekte iş 
ortaklığı kuracağı ve üniversite yıllarını da 
paylaşacağı Uğurhan Tunçata ile tanıştığı yıldır 
bu yıl. Tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter de aynı 
sınıfın sıralarındadır.
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EROL ÜÇER

“Atatürk Lisesi benim için evlat gibi..”*

İş dünyasının 
saygın 

isimlerinden Dr. 
Erol Üçer, Türk Milli 
Eğitimi için örnek 
oluşturan ALEV’in 
kurucularından 
biri ve Yönetim 
Kurulu Başkanı 
olmasının yanı sıra, 
“gençliğe yapılan 
her yatırımın, 
ülkenin geleceğine 
konan temel 
taş” olduğunu 
savunan bir eğitim 
gönüllüsü.
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Atatürk Lisesi’ne kayıt olmasıyla birlikte 
Ankara’nın bu önemli okuluyla kuracağı sonsuz 
bağın ilk düğümü atılmış olur. Zira bitirdiği 
okullar arasında en yoğun duygusal bağı 
Atatürk Lisesi ile kuracaktır. O yıllarda babası 
Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yapan Erol 
Üçer, Atatürk Lisesi’nin Taş Mektep sonrası 
döneminin ilk öğrencilerindendir:

“Okul yeni, hocalar seçkin. Öğrenciler de hep iyi 
eğitim görmüş ailelerin çocukları... Her şey pırıl 
pırıl... “

Ancak otuz kişilik sınıfında sadece bir yıl 
okuyabilir Erol Üçer. Babası bu kez de 
Merzifon’a, Astsubay Okulu’na müdür olarak 
atanır. Bu okulun Elazığ’a taşınmasıyla, 
ortaokulu da ayrı yerlerde okumak zorunda 
kalır:

“Neredeyse her yıl okul değiştirdim. O yıllarda 
Anadolu’da öğretmen sıkıntısı olduğundan 
derslere bulunduğumuz yerin eczacısı, doktoru 
da girebiliyordu. Öğrenciler için olumsuz bir 
durumdu.”

Bir sonraki öğrenim durağı İstanbul Haydarpaşa 
Lisesi olur. İstanbul’u ve okulu sever ama bu kez 
de kendini bilgi yönünden eksik hisseder:

“Matematik Hocamız Faruk Ilgaz’dı. Sonradan 
İstanbul Belediye Başkan Vekilliği ve 
Fenerbahçe Başkanlığı yapan Ilgaz çok başarılı 
bir öğretmendi onun sayesinde matematikten 
geçtim, iftihar listesine bile girdim. Ama 
kendimi hâlâ yeterli bulmuyordum.”

Haydarpaşa Lisesi’nde de sadece bir yıl 

okuyabilir. Üçer ailesi Ankara’ya, Erol Üçer de 
Atatürk Lisesi’ne döner ertesi yıl. Okuluna ve 
arkadaşlarına kavuştuğu için mutludur. Artık 
gelecek planları yapmaya başlamıştır. Hariciyeci 
bir akrabasının üzerinde yarattığı olumlu 
etkiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumayı 
planlar; ancak lise ikinci sınıfta matematik 
hocaları olan Nuri Kutulmuş, Erol Üçer’in 
hayattaki yönünü ve duruşunu tamamen 
değiştirecektir:

“Dersi o kadar güzel anlatıyordu ki korkmadan, 
ürkmeden izleyebiliyordunuz. Matematiği 
anlamaya başladım, çözdükçe de hoşuma 
gidiyordu; daha sonra İTÜ’de de hocam olan 
Kutulmuş matematiği sevdirdi bana...”

Bu değişiklik, lise üçüncü sınıfta fen kolunu 
seçmesine neden olur. Hedefi  de teknik 
üniversite olarak şekillenir. Nuri Kutulmuş’la 
yolu değişen Erol Üçer, lise iki ve üçüncü sınıfta 
okulun iftihar listesindedir. O günlerde Atatürk 
Lisesi öğrencisi olan diğer isimler gibi onun da 
belleğinde yer etmiş hocalardan biri de Fevziye 
Abdullah Tansel’dir:

“Edebiyat konusunda pek becerim yoktu ama 
sorunsuz geçtim. Fevziye Hanım bilgili, görgülü, 
değerli bir insandı.”
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“Anadolu’da, gittiğimiz yerlerde birer sene 
kaldım. Çok becerikli ve başarılı çocuklar 
tanıdım. İşini seven hocaların yetiştirdiği 
çocuklardı bunlar.”
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Türk edebiyatının emekçilerinden Nurullah 
Ataç da aynı yıllarda lisenin öğretmenleri 
arasındadır. Erol Üçer, bugünkü engin yaşam 
deneyimiyle, öğrencilik yıllarını daha net 
değerlendiriyor. Atatürk Lisesi’nde o dönemde, 
yurt dışında eğitim görmüş hocaların da 
bulunduğunu, öğrencilerin öğrenmeye yatkın, 
sebatlı gençler olduklarını vurguluyor ve 
ekliyor:

“Lisede çoğu öğretmenimden iyi bir 
eğitim aldığımı düşünüyorum, çalışkan bir 
öğrenciydim. Matematikteki sıkıntımı da Nuri 
Kutulmuş hocam sayesinde atlattım.”

Parlak bir öğrenci olan ama hiçbir konuda öne 
çıkma gayreti içine girmeyen Üçer, kendinden 
daha başarılı arkadaşlarını asla unutmuyor. 
Onlardan biriyle ilgili buruk da bir anısı var ne 
yazık ki:

“Selim isminde çok başarılı bir arkadaşımız 
vardı. Öğretmen çocuğuydu, fen fakültesine 
gitmek istiyordu, daha o zaman üniversite 
kitapları alır okurdu. Ancak hastalandı ve onu 
kaybettik.”

Arkadaşı için okulda düzenlenen törende 
veda konuşması yapmak ister Erol Üçer... Fakat 
kürsüde arkadaşının adını anmasıyla birlikte 
kelimeler boğazında düğümlenir, gerisini 
getiremez ve takılır kalır.

Bu hüzünlü anı dışında, lise günlerini uyum 
ve başarılarla dolu, aydınlık zamanlar olarak 
hatırlıyor. En sevdiği dersler fi zik, kimya ve 
matematik. Çok çalışarak yüksek notlar aldığını, 
özellikle son sınıftayken kahve içerek gece 
yarısından sonra da çalıştığını belirtirken, bu 
sıkı disiplin anlayışını asker çocuğu olmasına 
borçlu olduğunun altını kalınca çiziyor.

Atatürk Lisesi’nde okuyan diğer gençler gibi 
Ankara Kız Lisesi’nin çıkışlarına gitmiyor Erol 

Üçer. Nedeniyse, ablasının orada öğrenci 
olması.. Ablasına ve arkadaşlarına karşı 
duyduğu saygı ve çekingenlikle uzak duruyor 
Kız Lisesi’nden. Çalışkan, başarılı, spora karşı 
ilgisiz, arkadaşları arasında sevilen bir öğrenci 
olarak geliyor lise yıllarının sonuna. Son sınıfta 
yapılan olgunluk sınavı değişik konulardan 
oluşuyor o yıllarda. Matematikten iyi not alan 
Erol Üçer’in kompozisyonda ele alması gereken 
konunun başlığı, “Hangi mesleği, neden 
seçtiniz?”

Sınavda en iyi tanıdığı meslek olan doktorlukla 
ilgili bir kompozisyon yazıyor ve geçiyor. Oysa 
gerçek hedefi  İstanbul Teknik Üniversitesi!

O yıl farklı bir uygulama içinde olan İTÜ, 
öğrencilerini olgunluk sınavındaki başarılarına 
göre seçmektedir. Erol Üçer, Atatürk Lisesi’nin 
başarılı bir mezunu olarak İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’ne alınır. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelmiş ve matematik düzeyleri çok yüksek 
öğrencilerden oluşan yüz yirmi kişilik bir sınıftır 
bu. Atatürk Lisesi’nden gelen başka isimler de 
vardır Erol Üçer ile birlikte. Örneğin, gelecekte 
önemli yatırımlara birlikte imza atacağı, ortağı 
Uğurhan Tunçata.

Üniversite yıllarında, liseye oranla daha sosyal 
olduğunu, örneğin okulun müzik kulübünde 
yöneticilik görevi üstlendiğini, diğer kulüp 
üyeleriyle birlikte plaklar dinleyip üzerine 
yorumlar yaptıklarını, sohbet ettiklerini 
hatırlıyor.

“Diğerleriyle yarışım olmadı. Kendimi 
yetiştirmekle, iyi notlar, iyi dereceler almakla 
uğraştım; o da bana yetti.” derken her zamanki 
gibi alçak gönüllü.

Yüksek notları sayesinde İTÜ’yü devlet bursuyla 
okur Erol Üçer. Her yatılı okul öğrencisi gibi 
onun da yatakhane günlerine dair kendine has 
anıları var:

“Büyük sınıfl arda briç oynayanlar vardı. Sık sık 
da aralarında tartışma çıkardı. Derslerle pek 
ilgileri kalmamıştı. Duvarlara vurarak uyarırdık. 
Onlar da, “Çivi çakma!”, diye bağırarak 
cevap verirlerdi. Ben müziğe meraklıydım, 
radyo dinlerdim ama Anadolu’dan gelenler, 
dinlediğim müzikten hoşlanmaz, kapatmamı 
isterlerdi.” 

Yatılı okumayı, “hayata katılmak” olarak 
tanımlayan Erol Üçer’in İTÜ’deki ilk yılı ürkek 
ve çekingen geçmiş. Daha sonra Atatürk 
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Lisesi’nden arkadaşlarıyla karşılaştıkça artmış 
kendine güveni:

“Benim gibi korumacı bir aile içinde 
yaşadıysanız yatılı okumak iyi bir şey. Ben 
mazbut bir aileden geliyordum, dar bir 
çevremiz vardı. Değişik arkadaşlar edinmeyi, 
paylaşmayı, sosyalleşmeyi yatılı okurken 
öğrendim.”

“Çalışmaktan hiç kimse ölmemiştir”

Erol Üçer, İTÜ yıllarını anlatırken aydın tavrı ve 
çalışkanlığıyla belleğine yer etmiş ünlü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Mustafa İnan’dan mutlaka 
söz ediyor. Öğrencisi olduğu yıllarda, dönem 
sınavlarından birini ertelemesi ricasıyla kapısını 
çalmışlar İnan’ın. Değerli hocadan aldıkları 
cevap, yıllar içinde Üçer’in hem yaşam ilkesi 
hem de gençlere nasihati olmuş: 

“Çalışmaktan kimse ölmemiştir, korkmayın, 
çalışın.”

Şimdi, kendi çocukları gibi gördüğü gençlere 
aynı öğüdü verirken, disiplinli çalışmayla elde 
edilen başarıların canlı anıtı gibi dik ve gururlu 
Üçer... Sadece iş yaşamında değil, eğitim 
alanında da yaptığı yatırımlar, açtığı kapılar ve 
sunduğu olanaklarla gençlere örnek olacak, 
başarılı bir yaşam öyküsü var arkasında.

Üniversite eğitimi ertesinde atıldığı iş hayatında 
da emin adımlarla ilerlemiş. Onun döneminde 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi henüz açılmamış; 
İstanbul Teknik Üniversitesi rakipsiz... Başarılı 
mezunlarını genç cumhuriyetin farklı çalışma 
alanlarına yönlendiriyor. Beş yıl okuduktan 
sonra “yüksek mühendis” unvanı alan Üçer, 
yatılı okuduğu için öncelikle devlete borcunu 
“mecburi hizmet” yaparak ödemek zorunda:

“Devlet Su İşlerinde Süleyman Demirel’in 
yanında çalıştım. Dışarıda başka fi rmalarda 
da çalışarak para biriktirdim. Devlete 
borcum 12 bin liraydı. Ödeme yapmak için 
Maliye’ye gittiğimde: ‘Çoğu kişi vermiyor, sen 
neden veriyorsun?’ dediler. Kendi şirketimi 
kurabilmem için bir an önce bu borç yükünden 
kurtulmam gerekiyordu.

Anadolu’nun pek çok köşesinde, dönemin 
şartlarına uyarak gerektiğinde at üstünde yol 
alarak çalışmış o yıllarda. Ülkesini ve ülkesinin 
ihtiyaçlarını yakından gören genç mühendis 
Erol Üçer ve güvendiği yakın arkadaşları Yüksel 
Erimtan ile Uğurhan Tunçata birlikte 1959’da 
GAMA’yı kurarlar. Şirketin bir ortağı da baba 

Üçer’in tanıdığı olan işadamı Raif Mumcu’dur. 
Aldıkları ilk önemli iş, Yeşilırmak üzerindeki 
büyük köprü inşaatı. Mumcu’nun çevresi “genç 
mühendislerle bu yola çıkılmaz”, deyip uyarırlar 
onu. Ama o, Erol Üçer ve arkadaşlarına güvenir. 
Gerçekten de ilk büyük işlerini başarıyla 
bitirirler ve Türkiye’nin örnek fi rmalarından 
GAMA, iş dünyasına ilk adımını atmış olur 
böylece.

Şirketin isim babası Uğurhan Tunçata. Alfa/ 
Beta/Gama üçlemesinden yola çıkarak, üç genç 
mühendisin kurdukları şirketin adının GAMA 
olmasını öneriyor. GAMA kurulduğu günden bu 
yana yatırımları ve çalışanlarına verdiği değerle 
diğer fi rmalara da öncü olarak yol alıyor iş 
yaşamında.

Kendini öncelikle “Atatürk Liseli” olarak 
tanımlayan Erol Üçer’in yolunun lise 
arkadaşlarıyla yeniden kesişmesiyse iş hayatına 
atıldıktan sonra oluyor. Çoğu doktor, hukukçu 
ya da mühendis olarak kendi kariyerlerinde 
yol alan mezunlar, sık sık bir araya gelip yemek 
yiyor, sohbet ediyorlar. Özlemle andıkları 
okulları için bir vakıf kurmak, öğrencilere ve 
genç mezunlara destek vermek düşüncesi de 
işte bu toplantılarda ortaya çıkıyor:

“Amerika’daki doktor arkadaşlar başarılı; işleri, 
durumları iyi insanlar. Biz de burada işimizi, 
düzenimizi kurmuş insanlarız. ‘Amerika’da 
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gibi alçak gönüllü.
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böyle vakıfl ar var, biz neden kurmuyoruz?’ 
sohbeti oldu; birlikte bir şeyler yapma isteği 
doğdu.”

Vakıf çalışmalarının şematik örneği 
Amerika’dan... Bu sisteme can verenlerse 
Atatürk Lisesi’nin idealist, çalışkan ve başarılı 
mezunları... Örneğin Rahmi Mağat, hukukçu 
kimliğiyle yasal zeminin hazırlanmasına 
önayak olmuş. Erol Üçer’in kısa zamanda lider 
konumuna geçmesiyse kendi deyimiyle “biraz 
sorumluluk duygusundan, biraz da Ankara’da 
yaşaması nedeniyle öne itilmesinden” 
kaynaklanıyor.

“Aynı devreden mezun 10,15 kişi zaman zaman 
bir araya geliyorduk. Yurt dışında olanlar 
Türkiye’ye geldiklerinde buluşulur, eski anılar 
tazelenir. Böyle, güzel beraberliklerimiz var. 
Bu buluşmalarımızdan birinde dedik ki ‘hoş 

konuşuyoruz, anılar çok güzel ama okul için bir 
şey yapmadık bugüne kadar. Okul için bir şeyler 
yapalım.’ Herkes de onayladı bunu. Atatürk 
Lisesi, başkentin okulları içerisinde amiral 
gemisi değildi artık. Devletin resmi lisesinde 
güzel günleri, sıkıntılı günler kovalamıştı uzun 
süre. Sonra da zamanın durgun akan sularına 
bırakmıştı kendini. Ama doğrusu, okulun 
durumunu da bilmiyorduk ve yıllardır hiç 
gitmemiştik. Aramızdaki bu konuşmalar 80’li 
yılların başlarında oluyordu. Bu güzel duygular 
içerisinde bir vakıf kurmaya karar verdik. 1985 
yılında bu düşünceyle harekete geçtik...”

O toplantılara katılanlardan biri de Avukat 
Halim Özkaynak’tı. Halim Özkaynak, Turan 
Tanyer’in kaleme aldığı Ankara’nın Köklü Çınarı 
Atatürk Lisesi kitabında vakfın kuruluşunu şöyle 
anlatır:

‘Hukuk Fakültesi’nde okurken çalıştığım 
için, fakültede Atatürk Liselilerle bir arada 
pek bulunamadım. Ama avukat olduktan 
sonra adliye koridorlarında karşılaştığım liseli 
arkadaşlarla tekrar bir araya geldim. Rahmi 
Mağat bizim sınıf mümessilimizdi avukat 
olmuştu. Nejat Bakırcı, Cahit Etikan... Saymakla 
bitmez. Avukat, olanlarla hep beraber 
olduk. Ama Erol Üçer mühendis olduğu için 
onunla daha az birlikte olmuşumdur. Temas 
ettiklerim daha çok adliye koridorlarında 
karşılaştıklarımdı. 1985 yılının başlarıydı, 
Amerika’da oturan liseden iki arkadaşımız 
gelmişti Ankara ya, Washington Restoran’da 
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yemekteydik, konuşuyorduk. Eski okul 
günlerini anıyoruz. Erol bir ara bana, ‘Biz, 
bir şey yapsak okulumuz için’, dedi. Ben de, 
‘Tabii, çok iyi olur’, dedim. Erol ‘Bu konuyu 
Rahmi’yle de konuştum.’ dedi. Hepimiz aynı 
sınıftanız ama Erol’la Rahmi daha samimiydiler, 
daha yakındılar. Okul için bir vakıf kursak 
dediğinde “Harika olur”, diye cevap verdim. 
Restoranda ‘U’ biçiminde bir masadaydık, yirmi 
beş kişi kadar vardık. Rahmi de orada, biraz 
uzakta; oturduğum yerden bağırdım. ‘Rahmi, 
Erol’la konuştuğunuz konuda ben de maddi, 
manevi varım’, dedim. O ilk günlerde dört 
kişiyiz, o zaman bürom var Karanfi l Sokak’ta, 
benim orada, Nejat’ın orada toplanıyoruz. 
Nejat Bakırcı, onun da çok emeği geçmiştir. 
Okulun bir de mezunlar derneği var ama bizim 
haberimiz yok. O arada dernek nerededir, 
nedir, kimler vardır, araştırdık. Derneğin 
başında Aydın Çelik var. Bu arkadaşla da 
temas kuralım diye düşündük. Dernekle de 
ilişkiye geçtik. Sonra Uğurhan Tunçata geldi. 
Burhanettin Balkanoğlu, Üstün Benadam, 
Profesör Abuzer Berilgen, o da Hacettepeli 
doktorlardan, Atatürk Liseli olanları topladı. 
Tanıdıklarımıza ‘Gelin, vakıf kuruyoruz’, diyoruz 
ve yüz lira alıyoruz gelenden. İnanın, yüz lira 
için birçok arkadaşımız giremedi, gelemedi. 
Bu arada istiyoruz ki vakıf kuracağız ama 
vergi muafi yetimiz de olsun. Erol ile Uğurhan, 
tamam, biz takviye ederiz’, dediler. O zaman 
portföyümüzde menkul, gayrimenkul otuz 
milyona yakın bir meblağ birikti; yine üstünü 
onlar takviye ettiler. Böylece, otuz milyonu bir 
araya getirdik ve vakfı kurduk.”

Atatürk Lisesi’nin 1945-1946 dönemi 
mezunlarının öncülüğünde çeşitli devrelerden 
doksan iki kişi Ankara Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı’nı Ankara 24. Noterliğinin 22 Kasım 1985 
tarih ve 43905 yevmiye numaralı Vakıf Senedi 
ile kurarlar. Kurucular arasında yer alan Avukat 
Rahmi Mağat’ın 29 Aralık 1985 tarihinde 
verdiği dilekçe üzerine Ankara Asliye 13. Hukuk 
Mahkemesi’nin 30 Aralık 1985 tarih ve 1985/672 
sayılı kararıyla vakıf onaylanır ve mahkemede 
tutulan Vakıf Sicili’ne tescil edilir.

Geçen 30 yıl içinde. Türk Milli Eğitim sistemine 
başarılı bir örnek oluşturan vakfın, kuruluş 
resmi senedinde 92 kişinin adı yazılıdır.

ALEV’in kurucuları, önce okulu ziyaret eder. 
Manzara maalesef hiç de iç açıcı değildir: 
Yetmiş kişilik sınıfl ar, bakımsızlık nedeniyle 

kapanmış laboratuarlar, kullanılmaz durumda 
spor ve konferans salonları... 

“Türkiye’nin köklü liselerinden biri olan okulun 
halini görünce, ne kadar büyük bir yükün altına 
girdiğimizi anladık. Çünkü okulda 5 bin öğrenci 
vardı. Sabahçı, öğlenci sınıfl arda yetmiş kişi var. 
Sıralarda üç kişi oturuyor. Okulun fi ziki yapısı 
da perişan, öğretmenler sıkıntıda. Peki, şimdi 
ne yapacağız biz’’ “ O anda aklından geçenleri 
böyle özetliyor Erol Üçer.

ALEV’in temel taşlarını koyan isimler, öncelikle 
okulun fi ziksel bakımı için projeler oluşturur. 
Sonraki aşamaysa, Atatürk Lisesi’nde okuyan 
gençlere dünya standartlarında şartlar sunarak 
başarılarını perçinlemek, ufuklarını genişletmek 
için projeler üretmek olacaktır.

Erol Üçer, otuz yıldır yılmadan 
gerçekleştirdikleri projeleri anlatırken, ilk 
günün heyecanını da kaybetmiyor:

“Nitekim 5 bin kişilik okul olmazdı. Bir 
defa tekli eğitime geçmek lazımdı. Yatılılar 
için yapılan bir bölüm vardı; Bakanlığın 
müsaadesiyle orayı yeniden düzenledik, 
sınıfl ara dönüştürdük. Okulun fi ziki yapısına 
el atıldı, spor salonu ve laboratuarlar elden 
geçirildi. Yatakhaneyi dershaneye çevireceğiz, 
eylül ayına yetiştireceğiz dedik, yetiştirdik. 
Lise, 18 yeni sınıf kazandı. Böylece 75 kişilik 
sınıfl ar elliye doğru indi. Ondan sonra da tekli 
tedrisata geçmenin çaresini aradık. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na başvurduk. Nihayet daha az 
öğrenci alınmak suretiyle tekli eğitime geçildi. 
Sonraki yıllarda liseye “Anadolu Lisesi” statüsü 
kazandırıldı.

Okulun fi ziksel yapısı ve niteliğinden sonra sıra 
öğrencilere desteğe geldi. Çocukların spor ve 
sosyal faaliyetlerine verilen ilk destek, okulun 
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içinde bodrumdaki bir alanın ele alınarak 
masa tenisi spor salonuna dönüştürülmesiyle 
sonuçlandı. Bu salonda bir antrenör 
gözetiminde masa tenisi faaliyetleri başlatıldı. 
Gerekli araç gereçler alındı. Öğrencilerin 
antrenman sonrası kullanmaları için sıcak su ve 
duş kabinleri yaptırıldı. Müzik odası boyandı, 
folklor ekibinin bütün giysileri temin edildi. 
Öğrencileri müzik ve folklor çalışmalarına 
özendirmek için gerekli müzik enstrümanları 
alındı. Bütün bunlar, giderilmesi gereken asıl 
sorunlar karşısında ufak ama anlamlı, moral 
verici gelişmelerdi.

Asıl sorun, okulun statüsü, öğretim sistemi ve 
fi ziksel yetersizlikler üzerinde düğümlenmişti. 
Bu düğüm çözülmeden başarı da sağlanamazdı. 
Vakıf yönetimi, yatılı ve sonra orta kısmın 
kaldırılmasını, okul civarında yeni bir okul binası 
yaptırılmasını, lisenin tam gün eğitim veren 
bir kolej statüsüne getirilmesini düşünüyordu. 
Bu projeler için ilgili yerlerle temaslar yapıldı. 
Lisenin 102. yılında tam gün eğitim programına 
geçildi.”

Tüm bu çalışmaların ardından, 1989’da Bakanlar 

Kurulunun 28.9.1989 tarih ve 89/14601 sayılı 
kararı ile Ankara Atatürk Lisesi Eğilim Vakfı’na 
“vergi muafi yeti’’ tanınır.

Vakfın desteği hız kesmeden sürmektedir.

Lisenin yeni statüsünde yabancı dile ağırlık 
verildiğinden, 1993’te öğretmen kadrosuna 
İngiliz öğretmenler katılır. 1990’larda 
kullanılmayacak durumdaki konferans salonu, 
yine vakfın maddi katkısıyla yenilenir. Salonun 
koltukları, yer döşemesi değiştirilir, sahne 
düzenlemesi yapılır. Vakıf bununla da yetinmez, 
1992 yılı sonlarında öğrencilerin daha sağlıklı ve 
modern şartlarda spor yapabilmeleri amacıyla 
beden eğitimi dersi dışında kullanılmayan spor 
salonunu da ele alır.

Erol Üçer, tadilat işlerini tamamladıkları ve 
açılışın yapıldığı 1994’teki o günü anlatırken 
salonun bir gelin gibi süslendiğini anımsıyor. 
Parkelerinden tribünlere, ışık ve ısıtma 
düzeninden boyasına, soyunma odalarından 
duş kabinlerine kadar salon her bakımdan 
yenilenmiştir. Böylece Ankara’nın en modern 
spor salonlarından biri çıkmıştır ortaya.
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“1993’ün yaz aylarında okuldaki genel 
onarıma devam edildi. Boya badana, derken 
çatılar aktarıldı. Kütüphane genişletildi, 
yeni alınan kitaplarla desteklendi. Vakıf 
tarafından kütüphaneye bir de görevli 
tutuldu. Vakıf, 1994’te okul yönetimine daha 
çağdaş bir çalışma ortamı sağlamak için Bilgi 
İşlem Merkezi kurdu. Bununla da kalınmadı. 
Bilgisayarlı Gösterim Odası’yla da öğrenciler 
güzel bir olanağa kavuştular. Artık gördükleri 
bütün dersleri görsel ve işitsel bir biçimde 
izleyebileceklerdi. Büyük bir ihtiyaca cevap 
veren bu merkez, 1997’nin 15 Ocak günü 
düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Odanın 
açılışını Atatürk Lisesi’nin 1955-1956 öğretim 
yılı mezunlarından, o tarihte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olan Hikmet Çetin yaptı. 
Ertesi yıl yeni bir “Bilgisayar Sınıfı” kurulacaktı. 
GAMA Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla oluşturulan 
bu sınıf, yine bir Atatürk Lisesi mezunu olan 
Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay’ın hazır 
bulunduğu bir törenle hizmete girdi. Vakıf 
tarafından, kısa bir zaman içinde de okuldaki 
kullanılamayacak durumdaki fi zik, kimya ve 
biyoloji laboratuarları, müdür ve öğretmen 
odaları, iki satranç odası yeniden düzenlendi. 
Binaların bütün dış cepheleri, sınıfl arı her yıl 
kademeli olarak elden geçirildi, boyası, onarımı 
yaptırıldı.”

Vakıf bugün de okulun tüm onarım 
gereksinimini karşılamak için olanaklarını 
seferber ediyor. ALEV’in Atatürk Lisesi 
öğrencilerine tanıdığı iki temel olanak, hayata 
bakışlarını değiştirecek nitelikte: Biri, hazırlık 
sınıfı uygulaması, diğeriyse ihtiyaç duyanlara 
ve başarılı öğrencilere verdiği burslar. Hazırlık 
sınıfı uygulaması ile bir devlet okulunda kolej 
standardının yakalanabileceğini kanıtlamış 
ALEV. İngilizceye hâkim olarak öğrenimlerine 

devam eden öğrencilerin kendilerine 
duydukları güven, eriştikleri başarı düzeyi ve 
edindikleri hedefl er, ALEV’in başarısı. 

Burs uygulaması ise eşit eğitim ve yetenekli 
öğrencilerin motivasyonu konusunda başarılı 
olmuş. Öğrenimleri sırasında olduğu gibi 
yükseköğrenim dönemlerinde de burs alan 
ALEV çocukları var. Yaşam mücadelelerinde 
ALEV’in ışığıyla buluyorlar yollarını. ALEV 
burslarının önemini ve değerini, kendi 
hayatından örneklerle vurguluyor Erol Üçer:

“İnsanlar mücadele etmezse, zorluk yaşamazsa 
başkalarının da mücadelelerini anlayamaz.
Ben burslu okudum, burslu olmanın zararlarını 
değil faydalarını gördüm. Atatürk Lisesi’nde de 
görüyorum. Burs, çocukları daha fazla motive 
ediyor, güç ve kuvvet veriyor.”

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı, ilk günden beri bu 
ilke ve kararlılık üzerinde yükseliyor. Destek 
alan gençlerin başarıları, ALEV’in yaydığı ışığı 
kuvvetlendiriyor. İlk günden beri vakfa destek 
ve öncü olan Erol Üçer’in gözleri, geride olan 
otuz yılın başarılarının verdiği mutlulukla 
parlıyor bugün...  

“Okulumuz Atatürk Lisesi, 2016 yılında 
üniversiteye öğrenci yerleştirmede Türkiye’deki 
ilk yirmi Anadolu Lisesi içinde yer almıştır. 
Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın 
öğrencinin katıldığı LYS’de Türkiye altıncısı 
çıkararak büyük bir başarıya imza atmıştır. 
ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi önemli üniversiteleri 
en çok kazanan okul unvanını taşımak, okulun 
köklü geçmişine sahip çıkan ve onu daha da 
ileriye taşımaya çalışan ALEV’in katkısıyla 
gerçekleşiyor. Bundan büyük gurur olur mu?”

ALEV’i kurdukları günlerde, bugün gelinen 
noktayı hayal bile etmediğini samimiyetle 
belirten Erol Üçer, öğretmenlerin, çalışanların, 
bağışçıların, öğrencilerin aralarındaki uyumdan 
mutlu.

‘Güzel şeyler yapmışız.’

Girdikleri yolun zorluğunu zaman içinde 
gören Erol Üçer’in ve bütün yönetim kurulu 
üyelerinin, Atatürk Lisesi’nin adını yukarıda 
tutma ve öğrencilerinin başarı düzeylerini 
yükseltme konusunda gösterdikleri azim, 
ALEV’in otuzuncu kuruluş yılının kutlanmasıyla 
taçlanıyor.
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“Başarısız olduğumuz bir konu hatırlamıyorum. 
Yapılanlar fevkalade değerli. Başarımızı 
çocuklarda görüyoruz, hepsi mükemmel!”

ALEV’in yoluna çıkan engebeler aşılırken 
Erol Üçer yine lider. Örneğin hazırlık sınıfı 
uygulamasının başlatılması, dönemin 
bakanlığıyla sağlanan olumlu ilişkilerin sonucu: 

“Bir yıl artış; yani İngilizce hazırlık sınıfı 
yüzünden bazı aileler çocuklarını lisemize 
göndermek istemediler. Zaman içinde gördüler 
ki bir yıl hazırlık sınıfı artı değerler getiriyor 
ve çocuklar mutlu. Üniversitelerde yabancı 
dil barajını atlamaya başladılar. Çocuklarımız 
rahatlıkla ODTÜ’ye girebildiler.”

Kişisel saygınlığını ortaya koyarak ALEV’in 
yoluna çıkan engelleri aşma konusunda her 
zaman kararlı davranan Erol Üçer, geriye 
bakarken huzurlu. Kurulan ilişkilerin, Atatürk 
Lisesi’ne olan bakışı yenilediği ve olumlu 
duruma getirdiği görüşünde.

Mezunların, kurucuların, bağışçıların, büyük 
emekleri olan öğretmenlerin, yöneticilerin 
(Ayhan Çelen, Türkan Hacaloğlu, rahmetli 
Yalçın Turanalp, Mihan Buluttekin, Nedim 
Namdar, Faruk Pilatin, Halil İbrahim Erdoğdu, 
Dursun Yeşilova, Bayram Akyüz) ve çalışanların 
her birinin ALEV’in temel taşları olduklarını 
hatırlatan Erol Üçer, kendi rolünü ve desteğini, 
kişiliğine özgü alçakgönüllü yaklaşımla 
açıklıyor: 

“Vakıf başkanı olarak bir orkestra şefi  gibi 
hatasız ve uyumlu idareyi sağlamak... Bu işi, 
kuruluşundan bu yana Vakıf Koordinatörü 
Gönül Ertuna ile beraber iyi, doğru bir şekilde 
götürmeye gayret ediyoruz. ALEV, Türk milli 
eğitimince güzel bir başarı örneğidir. Şimdiye 
kadar iyi şeyler yapıldığına şahit oldum, 
gelecekte de devam edeceğine inanıyorum.”

Erol Üçer’in eğitim konusuna gösterdiği 
duyarlılık ve çalışmaları ALEV’le sınırlı değil. 
Atatürk Orman Çiftliği’nde yoksul öğrenciler 
için yapılan kız yurdu, bunlardan biri.

“Çocukların üzerindeki kimsesizliğin ağırlığını 
azaltmaya çalıştık”, cümlesiyle ve bir baba 
şefkatiyle amaçlarını özetliyor Üçer... Sadece 
barınma değil, meslek eğitimi olanağı da veren 
bu yurdun ardından, Etimesgut’ta da bir erkek 
öğrenci yurdu yaptırmış. Ayrıca Doğu Beyazıt, 
Iğdır ve Erzurum’da toplam 350 öğrenci 

kapasiteli üç adet kız öğrenci yurdu yaptırmış 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamış.

“Çocuk Islah Evi’ndeki, öğrenimlerine devam 
eden bazı öğrencileri bu yurda yerleştirerek 
okuttum. Sonra da şirketimizde ya da başka 
kurumlarda iş bulmalarına yardımcı oldum.”

Ülkemizin ana meselelerinden birinin eğitim 
olduğuna inanan Erol Üçer, sadece Ankara’ya ve 
Atatürk Lisesi’ne değil, mezunu olduğu İTÜ’ye 
de değerli hizmetler vererek vefa duygusunu 
somutlaştırmış:

“İTÜ’de üç yurt binasının yenilenmesine 
destek olan mezunlardan biriyim, ayrıca 
burslar verdim. İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri 
Araştırmalar Merkezi -MİAM’ı, 1999’da kurdum. 
Bu merkez, araştırmacı müzik uzmanları 
yetiştirmek, müzikal araştırmalar yapmak 
ve sonuçlarını yaymak amacıyla çalışıyor. Bu 
hedefl ere ulaşmak için yabancı üniversiteler ile 
koordinasyon halinde çalışıyor, o üniversitelerle 
benzer programları başlatıp öğrenci değişim 
programları uyguluyor. Bina yenilendi, cihazlar 
alındı. İTÜ’nün teknokent binalarından ofi sler 
satın alıp kira gelirlerini MİAM’a aktararak 
masrafl arın karşılanmasına destek oldum. 
Bu merkezde araştırmacı müzik uzmanları 
yetiştirilmekte, müzik konusunda yüksek lisans 
ve doktora yapmak isteyenlere çağdaş müzik 
ve müzik teknolojisi eğitimi verilmektedir. 
Ayrıca müzikal araştırmalar gerçekleştirilmekte 
ve sonuçlarını yaymak amacıyla çalışma 
yürütülmektedir. İTÜ Maçka binasında hizmet 
veren merkezin bünyesinde Türkiye’deki en 
gelişmiş ses kayıt stüdyosu ve kapsamlı bir 
müzik kütüphanesi yer almaktadır.”

İş yaşamındaki başarıları bir yana, sadece 
eğitim konusunda yaptıkları ile örnek alınmayı 
hak eden Erol Üçer’in, eğitime gösterdiği 
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hassasiyet, kendi yaşamında zor zamanları 
aşarken devletten aldığı bursun değerini 
asla unutmamış olmasıyla ilgili. Türkiye’nin 
en önemli iş adamları arasına girmesinde 
kendi gayretlerinin yanı sıra ona verilen 
devlet bursunun değerinin de farkında Üçer. 
Dileği, şimdi ALEV’den burs alan gençlerin 
de gelecekte bu vefa duygusunu beslemeleri 
ve eriştikleri konumlardan geriye bakıp yeni 
öğrencilere destek vermeleri.

“Gençlerin başarılarını izlemek çok güzel 
ama onlardan biraz daha vefa bekliyoruz” 
cümlesiyle ifade ediyor bu düşüncesini.

Kendi çocuklarından ayırt etmediği, hayatta 
başarılı olmaları için büyük destek verdiği, 
ALEV çatısı altındaki bütün gençleri aynı ilgi ve 
şefkatle kucaklıyor Erol Üçer.

ALEV’in ilk gününden, olgun ve örnek bir 
vakıf olarak eriştiği bugüne kadar başkanlık 
görevini üstlenen Erol Üçer, geriye dönüp 
yaşam öyküsünün sayfalarını çevirdiğinde, 
ALEV’in başarısıyla her seferinde yeniden 
gururlanacağını anlatıyor.

Başarılarının yanı sıra, mütevazı kişiliği ve az 
bulunur nezaketiyle her zaman örnek olacağı 
Atatürk Lisesi öğrencilerine, akıllarda tutulması 
gereken birkaç önemli öğüdü var yaşam 
ustasının:

“Hayattan aldığım tecrübelere göre başarılı 
olmak mecburiyetindesiniz. Mustafa İnan 
Hoca’nın söylediği gibi ‘çalışmaktan kimse 
ölmemiştir’. Gayretinizi devam ettireceksiniz. 
Hayat bir mücadeleler manzumesidir, hiçbir 
zaman bitmez. Onun için çocuk yaşta da orta 
yaşta da ileri yaşta da mücadele etmek zorunda 
olduğunuzu unutmayın!”

ALEV çatısı altında yeşeren yeni hayatların hem 
kendi geleceklerine hem de vakfın yarınlarına 
sahip çıkmalarını ve bir değerli bağışçının 
dediği gibi “ALEV’i unutmamalarını” umut 
ederken, Atatürk Lisesi’nin bütün mezunlarını 
ve ALEV ailesini sevgiyle selamlıyor Erol Üçer.

*Bu yazı “Türk Eğitiminde Bir Başarı Öyküsü: Kuruluşunun 
30. Yılında ALEV” kitabı sayfa 283’ten alıntıdır.
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Vakfımızın 30. yılında büyük 
özverilerle hazırlanan “Türk 

Eğitiminde Bir Başarı Öyküsü: 
Kuruluşunun 30. Yılında ALEV”  
kitabımızın basımı yapıldı ve 
okuyucularla buluştu. Geçmişten 
günümüze Vakfımızın serüvenini bir 
anı/sohbet tadında anlatan kitapta 
yönetim kurulu üyelerimiz, eski 
mezunlarımız ve tanınmış yüzlerle 
yapılmış röportajlar da yer alıyor. 

Büyük bir özveriyle hazırlanan bu 
kitabın hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor ve 
daha nice 30 yıllara diyoruz.

“Türk Eğitiminde Bir Başarı Öyküsü: Kuruluşunun 30. Yılında ALEV” 
Kitabımız Çıktı
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Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Erol 
Üçer, Yönetim Kurulu üyelerinden Fethi 

Genç ve Vakıf Koordinatörümüz Gönül 
Ertuna, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın 
Orhan Erdem’i 09 Şubat 2017 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vakıf Başkanımız Erol Üçer Sayın 
Erdem’e ‘Lise’miz ve ‘Vakfımız hakkında kısa 
bilgi verdi. Konuşmaların ardından Vakıf 
başkanımız Erol Üçer, Sayın Erdem’e vakfımızın 
her yıl periyodik olarak çıkan ”ALEV” dergisi 
ve “Ankara’nın Köklü Çınarı” adlı almanak ile 
vakfımızın 30. yılı nedeniyle bastırılan “Türk 

Okulumuz 2013 mezunu ODTÜ mimarlık bölümü 
3. sınıf öğrencisi Murat Dörtlük, okulumuzun 

1/200 oranlı mimari tasarım projesi maketini 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında, mezunu olduğu 
Atatürk Lisesi’ne hediye etti.

Eğitiminde Bir Başarı Öyküsü Kuruluşunun 
30. Yılında ALEV”  kitabını hediye etti. 

Sayın Orhan Erdem, bu nazik ziyaretten dolayı 
memnuniyetini ifade ederek teşekkürlerini 
sundu.

Eski mezunumuz Murat Dörtlük, 
mezun olunsa da Atatürk Lisesi’nin 
gönüllerdeki yerinin her zaman 
korunduğunu, ulu çınarın gölgesinde 
yetişen herkesin Atatürk Liselilik 
ruhunu ömür boyunca taşıyacağına 
inandığını söyledi. 

M. Dörtlük, ODTÜ proje ödevinde 
Atatürk Lisesi’nin maketini yapmanın 
ve bu projeyi bitirip hediye etmenin 
kendisine büyük mutluluk verdiğini 
ifade etti.

Eski mezunumuzun hediye ettiği 
maket, okul girişinde öğretmen, 
öğrenci ve ziyaretçilerimizin 
beğenisine sunuldu. Öğrencimizi bu 
başarılı çalışması ve anlamlı hediyesi 
için kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Artık Okulumuzun Bir Maketi Var

2013 mezunumuz Murat Dörtlük

Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’e 
Nezaket Ziyareti

Soldan sağa: Fethi Genç (ALEV), Erol Üçer ( ALEV Bşk.), 
Orhan Erdem (Milli Eğitim Bakan Yrd.), Gönül Ertuna (ALEV 
Koordinatörü)
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18 Şubat 2017

Tarihi çınarımız, Atatürk Lisemiz, tam 131 yıldır çağdaş eğitim 
çizgisi ve anlayışıyla yurdumuza kıymetli bireyler yetiştiriyor.

Atatürk Lisesi benim için hiçbir zaman sadece bir eğitim 
kurumu olmadı, lisemiz aynı zamanda sıcak bir yuvaydı. 
Güvendiğim dostlarımın, yeri geldiğinde bir anne baba gibi sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen 
öğretmenlerimin, desteğini hiçbir zaman öğrencilerden eksik etmeyen güçlü bir vakfın bulunduğu bir 
yuva. 

2004 yılı Eylül ayı… Sanki dün gibi. Okulumuzun formasını giyip ilk gün lisemize gidişim… Dört yıl 
bize yuva olacak, pek çok anımıza ev sahipliği yapacak Taş Mektep’i daha ilk günlerden çok sevmiştim. Çok sevgili arkadaşım 
Ayşe Koçak ile ilk haftadan çok iyi anlaşmıştık. Mektebimizde şüphesiz çok kaliteli bir eğitim gördük, aynı zamanda Atatürk 
Lisesi bize ömür boyu tükenmeyecek bir hazine sundu; dostlarımız ve tabii onlarla paylaştığımız unutulmaz anılar... Dostluk 
dendiğinde aklıma hep lise arkadaşlarım gelir.  

Öyle çok anımız var ki sizinle de birini paylaşmak isterim: Benim, okulda düzenlenen 
her türlü yarışmaya katılma gibi bir huyum vardı. Canım arkadaşlarım bu hevesimi 
her daim desteklemişlerdir. Hatta bir gün biz son sınıftayken Ayşe, fotoğrafçılık 
yarışmasına katılmam için model olmayı bile kabul etti. Fotoğrafta nostaljik bir hava 
yaratmak istemiştim ve okulun müzesini de kullanarak eski dönemlerdeymişiz gibi bir 
an yakalamak istiyordum. Kız kardeşimin ilkokul önlüğü ve annemin sandıkta bulduğu 
dantel yaka bunu yaratmama yardımcı olacaktı. Birkaç erkek öğrenciye de ihtiyacımız 
vardı ancak sınıf arkadaşlarım son senede olduğu için hiç liseli gibi durmuyorlardı, 
üniversite öğrencisi gibiydiler. Bu nedenle Ayşe, Yağmur, Esra, Dilara ve ben, hazırlık 
sınıflarının bulunduğu koridorlara yöneldik. Fotoğrafta Ayşe’nin yanında model olabilecek 
birini gözümüze kestirip hemen yanına gittik. O ve birkaç arkadaşı bize severek 
yardımcı olacaklarını söylediler. Atatürk Liseliler arası dayanışmayı mezun olacağımız 
yıl, okulumuzda ilk senesinde olan arkadaşlarımızdan yardım alarak da hissediyorduk 
aslında. İşte fotoğraflardan birkaçı yanda olduğu gibi:

Nasıl geçtiğini anlayamadım. 2008’de lisemizden mezun olmuştum. Sonrasında beni farklı 
bir hayat bekliyordu. Yeni bir şehirde, İstanbul’da, Galatasaray Üniversitesi’nde bilgisayar 
mühendisliği bölümüne başladım. Seneler hızla geçti, ardından yüksek lisansım için Paris 

Dauphine Üniversitesi’ne Bilgi Teknolojileri Organizasyonu alanında uzmanlaşmak için gittim ve 2014 senesinde buradan 
mezun oldum. 

Ben her başarımızın arkasında sevdiklerimizin olduğuna inanıyorum; ailemiz, dostlarımız… Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı da 
tüm bu güzel ama aynı zamanda zorlu süreçte hep yanımdaydı. ALEV’in maddi ve moral desteğini lisemizden mezun 
olduktan sonra da hep yanımda hissettim. Bu nedenle başta vakfımızın kurucusu 
Sayın Erol Üçer’e, bize her zaman yardımcı olan çok sevgili Gönül Ertuna’ya, tüm 
ALEV çalışanları ve üyelerine sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Böyle bir 
kuruluşun parçası olduğum için çok gururluyum. Ben de bir mezun olarak elimden 
geldiğince vakfımıza her türlü desteği sağlamaya hazırım. Bu sene okulumuz 131 
yaşına girerken vakfımız da 31 yaşını dolduruyor, nice on yıllara!

Saygı ve sevgilerimle!

Banu Erdem
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Okulumuzda uzun yıllar eğitime hizmet 
vermiş ve emekli olmuş iki değerli 

öğretmenimiz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
Nalan Bayram Gündüz ve İngilizce öğretmeni 
Hülya Melikoğlu, 12 Aralık 2017 tarihinde 
vakfımızı ziyaret etti. Öğretmenlerimiz, samimi 
bir sohbetten sonra okulumuzu ve vakfımızı 
asla unutmayacaklarını belirterek teşekkür 
ettiler. Biz de öğretmenlerimize uzun yıllar 
boyunca öğrencilerimize verdikleri emekler 
ve vakfımıza yaptıkları nezaket ziyareti için 
teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında 
başarılar diliyoruz. 

Emekli 
Öğretmenlerimizden 

Vakfımıza Ziyaret

Soldan sağa: Nalan Bayram Gündüz, Gönül Ertuna (Vakıf 
Koordinatörü), Hülya Melikoğlu

Grubun amacı, okulumuzu ziyaret eden 
ortaokul öğrencilerine öğrencilerimizin gözüyle 
okulu tanıtmak ve bu yolla öğrencilerin daha 
bilinçli bir şekilde lise tercihi yapmalarına 
katkıda bulunmaktır. 

Ziyarete gelen ortaokul öğrencilerine 
okulumuzun fi ziki yapısı tanıtılmakta; sosyal, 
kültürel ve akademik alanda yapılan çalışmalar 
“Aktif Tanıtım Grubu” öğrencileri tarafından 
anlatılmaktadır. Tanıtım ekibi, ayrıca kariyer 
günlerinde okulumuzun üniversitelerle 
iletişim koordinasyonunu da sağlamaktadırlar. 
Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Aktif Tanıtım Grubumuz Çalışmalarına 
Devam Ediyor

Soldan sağa: Selin Doğan Özcan (Rehber Öğrt.), Ezgi Erol 
(10-E), Nursima Şahin (10-E), Gönül Ertuna (ALEV), Ekin 
Naz Gönültaş (10-E),  Aslı Ölmez (10-E),  Yiğit Tetiköz (10 C), 
Mehmet Emin Erdoğan (10-E),  Serra İrem Topçuoğlu (10 C),  
Betül Açıksöz (10 G), Yağmur Dayı(10 H), Başak Dayı (10-E).

Tanıtım Grubumuz ve rehber öğretmenlerimiz Erdinç Avcı, Bahanur Yük-
sel Akpınar, Selin Doğan Özcan, Okul Müdürümüz Bayram Akyüz ile

2014-2015 eğitim öğretim yılında okulumuz 
rehber öğretmenlerinden Mustafa 
Kanaç önclüğünde Aktif Tanıtım Grubu 
oluşturulmuştur.

Aktif Tanıtım Grubumuz Çalışmalarına 
Devam Ediyor
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Okulumuz İngilizce öğretmeni Özlem İleri 
koordinatörlüğünde Hazırlık G sınıfının 

gayretli ve özverili çalışmalarıyla Şanlıurfa 
Siverek ilçesi Kapıkaya köyü ilk ve ortaokulunun 
kırtasiye malzemesi yardım çağrısına yanıt 
verilmeye çalışılmıştır. Kapıkaya köyüne 
gönderilen malzemelerin, başarıyla yerine 
ulaştığını gösteren fotoğrafl arı okurlarımıza 
sunarken öğretmenimizi ve öğrencilerimizi bu 
anlamlı yardımlarından dolayı kutluyoruz.
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Öğrencilerimiz Şanlıurfa’ya 

Gönül Köprüsü Kurdu

Unutmayalım ki sevgi paylaşıldıkça çoğalır, dertler paylaşıldıkça azalır.

Okul Dergimiz Mürekkep’in 
İlk Sayısı Okuyucularımızla Buluştu

Okulumuz öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz Dinçer Eşitgin, 
Ali Koç ve Selmani Karadoğan koordinatörlüğünde Atatürk Lisesi kültür, sanat 
ve edebiyat dergisi “Mürekkep”in ilk sayısını çıkardı. 

Mürekkep Dergisi, öğrencilerimizin çalışmalarını yayımlayan ve şimdilik Ba-
har, Yaz, Güz ve Kış olmak üzere yılda 4 kez çıkacak bir okul dergisi. Öğrenci-
lerimizin birçok yazı ve şiirinin olduğu bu güzel dergi için emeği geçen herkesi 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.



29 Haziran-3 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
Almanya’da düzenlenen Wiesmun (Wiesbaden 
Model United Nations)  Konferansı’na Aysu 
Atay ve Bahanur Akpınar’ın rehberliğinde  4 
öğrencimiz ile tek Türk okulu olarak katılım 
gerçekleştirilmiştir. Konferansta lise ve üniversite 
düzeyinde Norveç, Japonya, Çin, Polonya, Belarus 
gibi ülkelerden 100 civarında katılımcı yer aldı. 
Umut Cihan (Danimarka) ve Kaan Uzunpınar 
(Estonya), Kadın Hakları Komitesi’nde, Berkay 
Aslandoğan (İzlanda) ve Bilge Gürsoy (Katar) 
Ekonomik - Sosyal komitelerde dünya sorunlarına 
çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. 

Öğrencilerimizden.Berkay.Aslandoğan.Best.
Delege.(en..iyi..delege).Ödülü’nü.alırken Umut 
Cihan, en iyi katılımcı ödülünü almıştır.

Bilge Gürsoy’a ise konferansa katkısı nedeni  ile 
mansiyon verilip özel teşekkür edilirken.en şık..
delege..ödülüne layık görülmüştür..

Konferansa Katılan Öğrenciler:

1- Berkay Aslandoğan

2- Umut Cihan

3- Kaan Uzunpınar

4- Bilge Gürsoy

Okulumuzda 2013 yılı Aralık ayında kurulan Mun Kulübü, 
Mun (Model Birleşmiş Milletler) konferanslarına resmi olarak 
ilk katılımını 2014 yılında gerçekleştirmiş ve katıldığı her 
konferanstan ödüllerle dönerek pek çok başarıya imza atmıştır. 
Bu ilk başarının ardından 2015 Mart ayında Çek Cumhuriyeti’nde 
Prag’da ve daha sonra Mayıs ayında Fransa‘da Nice’de katıldıkları 
konferanslarda başarılarını sürdürmüştür.  Bu konferanslardan 
ödülle dönen tek Türk okulu olarak başarılarını sürdüren kulüp, 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında da okulunu ve ülkesini 
Romanya Bükreş’te ve Almanya’da başarıyla temsil ederek her iki 
konferanstan da ödülle döndü. Kulübümüz, 2016-2017 yılında da 
ALEV’den aldığı destekle tüm hızıyla yoluna devam ediyor.

MUN Kulübümüz 
Başarılarıyla 
Göz Doldurmaya 
Devam Ediyor

Soldan sağa: Kaan Uzunpınar (12 E), Bahanur Yüksel Akpı-
nar (Rehber Öğrt.), Berkay Aslandoğan (12 G), Bilge Gürsoy 
(11 C), Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Umut Cihan (12 E)

WIESMUN Konferansından Başarı ile Döndük
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MUN Kulübümüz 18. konferansından 
da ödülle döndü. 20-23 Ekim 2016 
tarihleri arasında Nesibe Aydın 
Koleji’nde düzenlenen  ve 25 okulun 
230 delege ile yer aldığı, NAMUN 
Konferansı’na, MUN kulübümüz 
18 delegeyle katılarak okulumuzu 
başarıyla temsil etti. 

Konferansta Legal komitesinde Yunanistan’ı temsil eden 
İnci Çetin mansiyon, Birleşik Arap Emirliği’ni temsil eden 
Ekinnaz Gönültaş outstanding (ikincilik), Japonya’yı 
temsil eden İdil Sivaslı Best Delege, İngiliz Milletler 
Topluluğu Komitesinde Swaziland’ı temsil eden Ilgın 
Tutku Mandaf outstanding, Nato komitesinde Estonya’yı 
temsil eden Aytöre Arıkan mansiyon, ABD’yi temsil eden 
Bilge Gürsoy outstanding, Çek Cumhuriyeti’ni temsil 
eden Serhan Dalarslan Best Delege ödülünü almıştır.

ALEV 2017 | 35

Kulübümüz 19. konferansından da ödülle 
döndü. 

Kulübümüz, 24-27 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen, 
ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi gibi üniversitelerden 
Uluslararası İlişkiler, Hukuk vb bölüm 
öğrencilerinden oluşan ve çeşitli liselerden 215 
delegenin katıldığı MUNBU (Model United 
Nations of Bilkent University) konferansına 
katıldı. Öğrencilerimizden Disec komitesinde 
(Silahsızlandırma Komitesi) Bolivya’yı temsil 
eden Beril Anıl mansiyon, Ecofi n komitesinde 

(Ekonomik Finans Komitesi)  Estonya’yı temsil 
eden Zeynep Doğan mansiyon, Sochum 
komitesinde (Sosyal ve İnsani Komite) 
Bolivya’yı temsil eden Özlem  Özkan mansiyon, 
Almanya’yı temsil eden İdil  Sivaslı outstanding 
(ikincilik) ödülü aldı. 

Öğrencilerimizi bu konferansta olduğu gibi 
diğer tüm konferanslarda da daima destekleyen 
ve yanında olan tarih öğretmenimiz Aysu 
Atay’a ve İngilizce konuşma (speaking) 
öğretmeni Colin Sutcliffe teşekkür ediyoruz.

Konferansa katılan öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte

MUNBU Konferansı

NAMUN Konferansı’nda En İyi Delege Olduk
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2-5 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Prof. 
Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 
düzenlenen SOBILMUN (Sosyal Bilimler Lisesi 
Model Birleşmiş Milletler) konferansında 
SPECPOL (Special, Political and Decolonisation) 
komitesinde Bangladeş’i temsil eden Beril Anıl 
(10 H) outstanding (seçkin delege) ödülüne 
layık görülmüştür. Öğrencimizi tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

SOBILMUN 
Konferansı’nda Seçkin 
Delege Olduk

17-20 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen, sadece deneyimli delegelerin 
bulunduğu Funtalya (Fantasy United Nations) 
adlı konferansta, kriz komitesinde okulumuzu 
temsil eden 10 A sınıfı öğrencimiz Özlem Özkan, 
“Outstanding Delegate” ödülü aldı.

Kulübümüz böylece 21. konferansından da başarı 
ile döndü.

FUNTALYA 
Konferansı’ndan Başarı 
ile Döndük

Kadir Has Üniversitesi’nin 5-7 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenlemiş olduğu, 
aralarında Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Bilgi 
Üniversitesi gibi birçok üniversite ve lisenin 
katıldığı HASMUN Konferansı’nda “Ad-
Hoc Committee on Refugee and Migrant 

Crisis in Turkey”  komitesinde Amnesty 
International’ı (Türkiye’deki göçmen ve 
mülteci geçici komitesi) temsil eden Beril Anıl, 
(10 H) mansiyon ödülüne layık görülmüştür. 
Böylece MUN Kulübü’nün başarı serisi 24. 
konferansında da devam etti.

MUN’da Bir Başarı DahaMUN’da Bir Başarı Daha
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26-30 Nisan tarihlerinde Bosna-Hersek’te 9.su 
gerçekleşen Uluslararası Mostar Model Birleşmiş 
Milletler Konferansı, (Mostar International 
Model United Nations) profesyonel bir kadro 
ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen çeşitli 
üniversitelerin öğrencileri ve mezunları 
tarafından düzenlendi. Avrupa ve çevresinden 
yaklaşık 150 delegenin katıldığı konferans, 
yerel medya ve Bosna-Hersek ulusal medyası 
tarafından yakından takip edildi. 

Konferansa tecrübeli ve bilgi birikimi olan lise 
ve üniversite öğrencileri davet edilmiştir. Bu 
durum konferansın yüksek akademik düzeyini 
göstermektedir. (Bu konferansa lise düzeyinde 
katılan tek okul, Ankara Atatürk Lisesi oldu.)

ALEV’in maddi ve manevi destek verdiği 
kulübümüz, konferansa UN Women (Birleşmiş 
Milletler Kadın), UN Security Council (Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi) ve Arab League 
(Arap Ligi) komitelerinde olmak üzere beş (5) 
delege ile katıldı.

Dünyaca ünlü bu konferansta MUN Kulübümüz; 
Birleşmiş Milletler Kadın Komitesi’nde Arap 

Birliği’nden Ürdün’ü temsilen Ayşe Aysu 
Sarı Best Delegate (1.lik), Rusya’yı temsilen 
İdil Sivaslı  Outstanding (2. Lik), Brezilya’yı 
temsilen Göksu Özkan Meniton, Güvenlik 
Konseyi Komitesi’nde Mısır’ı temsilen Bilge 
Gürsoy  Mention, ödüllerini almışlardır. Bunun 
yanında konferansın en genç öğrencileri 
olan delegelerimize, kapanış seremonisinde 
oturum başkanları tarafından özel olarak 
teşekkür edilmiştir. Böylece kulübümüz, 23. 
konferansından da başarıyla dönmüştür. 

MOSTİMUN Konferansı’nda Başarı

Konferansa katılan öğrencilerimiz

Soldan sağa: Göksu Özkan (11 C), İdil Sivaslı (10 G), Özlem Özkan 

(10 A), Ayşe Aysu Sarı (11 D), Bilge Gürsoy (11 C)

Konferansa katılan öğrencilerimiz, Almanca öğretmenimiz Neriman Dikmen ve Vakıf Koordinatörümüz Gönül Ertuna ile
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19-23 Nisan 2017 tarihleri arasında ODTÜ’de 
düzenlenen EurosimA Konferansı’na, Bilkent 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
gibi üniversitelerden ve TED Koleji, Jale 
Tezer Koleji, Zafer Koleji, Hacı Ömer Tarman 
Anadolu Lisesi gibi liselerden toplam 300 
delege katıldı.  Seneca Falls Convention (Seneca 
Falls Bildirgesi) komitesinden Marry Ann 
M’Clintock’u temsil eden 10 A sınıfı öğrencimiz 
İnci Çetin, Best Delege ödülü aldı. Bu başarıyla 
Mun kulübümüz, 22. konferansından da ödülle 
dönmüş oldu.

“EURO”=   Avrupa

“sim”    =   Simülasyon

 “A“   =   Ankara’yı temsil ediyor

Yani EUROsimA “Ankara’da Avrupa Birliği 
Simülasyonu” anlamındadır.

EUROsimA, Avrupa düzeyinde karar alma 
mekanizmalarının ve kurumlarının akademik 
bir temsilidir. 

Seneca Falls Bildirgesi: 1848 yılında ABD’de 
kadınların medeni ve siyasi haklarının 
tartışıldığı İlk kadın hakları sözleşmesidir. 

Marry Ann M’Clintock: Bu bildirgede aktif rol 
oynayan ve imzası bulunan bir bayandır.

Mun Kulubü danışman öğretmenlerimiz 
Aysu Atay’a (Tarih Öğrt.) ve Neriman 
Dikmen’e (Almanca Öğrt.), öğrencilerimize 
katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Erasmus+ K2 Okul Eğitimi Stratejik 
Ortaklıklar Programı kapsamında yer alan 
e (maths-science) isimli proje ortaklığımızın  
fi nal toplantısı, 15-18 Haziran 2016 
tarihlerinde Letonya / Jelgava’da yapıldı. 

Final toplantısına öğretmenlerimizden Şükrü 
Akpınar (Fizik), Özgür Bozdoğan (İngilizce), 
Gülay Ayyıldız (Proje koordinatörü Matematik 
öğretmeni) katıldılar.

Letonya, İtalya, Hırvatistan ve Romanya’daki 
okullarla devam eden proje ortaklığımız, 
bu sene tamamlanacak. Öğretmenlerimiz, 
Erasmus + kapsamında devam eden ve iki yıl 
süren e (maths+science) isimli proje üzerinde 
yapılan tüm çalışmaları ve fi nal bitiş raporları 

hakkındaki görüşlerini fi nal toplantısında dile 
getirdiler.

Toplantıda projede yürütülen çalışmalar ve fi nal 
raporları sunulmuş; tüm ülke ortakları, ulusal 
ajanslarına teslim etmeden önce projeyle ilgili 
yapılması gereken son çalışmaları belirlemiştir. 
Çalışmaların yanı sıra öğretmenlerimiz, proje 
koordinatörü olan Jelgavas 4. Vidusskola 
okulunun  düzenlediği Baltık Denizi / Jurmala / 
Riga  gezisine de katılmışlardır.

Çalışmalarından dolayı öğretmenlerimizi tebrik 
ederiz.

Erasmus+E (Math-Science) Proje Final 
Toplantısı İçin Letonya’daydık
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Vakfımız ve 
okulumuzun 

ortaklaşa başlattıkları 
çalışmayla hazırlık 
sınıfl arı arasında her 
ay temiz sınıf yarışması 
yapılıyor. 

Ayın temiz sınıfı tiyatroya, müzik 
dinletilerine, buz pateni yapmaya 
vb. sosyal aktivitelere götürülüyor. 
Bu uygulamayla öğrencilerimiz, 
sorumluluk alma, takım çalışması 
yapma, rekabet, koordinasyon, 
organizasyon yapma, çevreyi 
koruma ve çevreye karşı daha 
duyarlı olma becerilerini de 
kazanıyor. 

Sınıfl ar arasında tatlı bir 
rekabete dönen temiz sınıf 
yarışmasında yoğun gayret 

gösteren öğrencilerimizi 
ve bu organizasyonu 
gerçekleştiren rehberlik 
öğretmenimiz Selin Doğan 
Özcan’ı ve emeği geçen 
herkesi kutluyoruz. 

TEMİZ SINIFLARIMIZ

ARALIK      AYI  HZ   E
OCAK         AYI   HZ  M
MART         AYI   HZ  L
NİSAN        AYI   HZ  B

Hz B

Hz L

Hz M

Hz E

Artık 
Sınıflarımız 
Çok Daha Temiz
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Yıllardır yaptığımız ve tecrübe kazandığımız 
konulardan biri de öğrencilerimizi İngiltere’de 

3 haftalık dil okuluna gönderiyor olmamız…

2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda vakfımızın desteği 
ve kendi imkânlarıyla kafi leye katılanlarla birlikte 
toplamda 65 öğrencimizi İngiltere’ye üç haftalık dil 
kursuna göndermiştik.

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

İngiltere’de Dil 

Kurslarına Giden 

Öğrencilerimiz 

Yurda Döndüler

İngiltere’ye giden öğrencilerimiz, Vakıf Başkanımız Erol Üçer, 
okul idarecileri ve öğretmenleri ile

İngiltere Mektupları
8 Ekim 2016

Yazıma, bana hayatımın en güzel üç haftasını ya-
şama fırsatı tanıdığınız için size teşekkür ederek baş-
lamak istiyorum. İngiltere’de olmak, benim için ger-
çek anlamda her şeyi değiştirdi. Bir sürü güzel kalpli 

insanla tanıştım, sayamayacağım kadar fazla anı bi-
riktirdim, büyüdüm, kendi kendimle olmayı öğrendim. 

Daha önce ailemden bu kadar uzun süre ve bu kadar uzak 
mesafeye gitmediğim için zorlanacağımı düşünmüştüm ama insan, 
oraya gidince bütün dünyası değişiyor; bütün hayalleri, yapmak 
istedikleri, bir bir gözünün önünden geçiyor ve onlara ulaşmak için 
kendine bir şeyler daha katabilmek için hevesi, heyecanı daha da 
artıyor. Hepsinin yanında tabiî ki İngilizcemi de geliştirdim. Orada 
İngilizce öğrenmedim ama bir (1) sene boyunca öğrendiğim şeyleri 
pratik yapma şansı buldum. Atatürk Lisesi’nde okumanın ayrıcalık 
olduğunu bir kez daha anladım.

Bize bu imkânı sağlayan ALEV’e ve bu süreçte her zaman ya-
nımda olan, her soruma bıkmadan cevap veren, bütün samimiyeti 
ve içtenliğiyle yardımcı olan Gönül Ertuna’ya çok teşekkür ederim. 

Sanem Çelik - Hz B

07 Kasım 2016

Yazın İngiltere’ye 

düzenlenen yabancı dil 

kursuna katılmak be-

nim için çok güzel bir 

deneyim oldu. Hazırlık 

sınıfı boyunca ilerlettiğim 

İngilizcemi, bu yurt dışı gezisinde daha 

da geliştirdim. Ayrıca yeni yerler gezip 

gördüm. Başka ülkelerden insanlar-

la tanıştım ve farklı kültürleri öğren-

miş oldum. Her ne kadar 3 hafta bana 

yetmese de hem çok eğlendim hem de 

kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi 

öğrendim. Orada olduğum her dakika 

dopdolu ve yararlı geçti. Böyle kurslar 

düzenleyerek öğrencilere kendilerini 

geliştirme fırsatı veren ALEV’e çok te-

şekkür ederim.

Zeynep Köse - Hz  B
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19 Ekim 2016

Sayın ALEV Okurları ve Değerli Öğrenciler,

Bu yıl sınıf birinciliğiyle Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla %50 bursla git-
tiğim İngiltere eğitimimden ve deneyimlerimden özellikle siz sevgili öğrencilere bahsetmek isti-
yorum. 

Bournemouth şehrinde gördüğüm eğitimle yeni bakış açıları kazandım. Eğitimim boyunca 
beni destekleyen birçok arkadaş tanıdım. Bunu başta güzide vâkıfımız ALEV olmak üzere çalışma 

verimime borçluyum. 

Sizlere öğrenmekte olduğumuz dilin öneminden bahsetmek istiyorum. Günümüzde gelişen teknoloji ile 
uluslararası iletişimin gerekliliği her geçen gün artıyor. Bu iletişimi sağlamak için de en önemli ve etkili 
kanal olan dili kullanıyoruz. Peki hangi dil? Tabii ki İngilizce, devlet olarak da gelişmiş statüsü ve ulusla-
rarası arenadaki yeri nedeniyle diğer uluslarla iletişimin anahtarı rolünü oynuyor. İngilizceyi yalnızca 
bir dil olarak ele almaktan ziyade bakış açımızı geliştirip uluslararası bir insan olmamızı sağlayan önemli 
unsurlardan biri olarak da ele almak gerekiyor. Bu nedenle bize düşen görev, hazırlık eğitimi boyunca dile 
gerekli önemi vermektir. Yakaladığım bu fırsatla gittiğim dil eğitimi, dilimi geliştirmemi, aksan farklılık-
larını görmemi ve İngiltere’nin eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Aynı zamanda farklı 
tecrübeler edinerek fi kirlerimi geliştirdim. 

Hazırlıkta alınan dil eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz öğrencilere de vaktinizi iyi de-
ğerlendirmenizi ve dilinizi geliştirme fırsatınızı kaçırmamanızı öneriyorum. 

Sevgilerimle. 

Ayçe Nur Yücesoy - Hz N  

7 Ekim 2016

Ben Özlem Nur Ersoy. Bundan yak-

laşık 2 yıl önce TEOG sınavına hazırlan-

dığım zamanlarda Ankara Atatürk Lise-

si’nin adını duydum, merak sardım ve iyi 

bir araştırma yaptım. Bunun sonucunda 

bu lisenin diğer liselerden çok ayrı oldu-

ğunu, en büyük ayrıcalıklarından birinin de 

ALEV olduğunu öğrendim. O zamandan sonra Ankara 

Atatürk Lisesi ilk hedefi m oldu, çalıştım ve girmeyi ba-

şardım. 

Hazırlık sınıfında sınıf birincisi oldum ve başarı 

bursuyla 3 haftalığına İngiltere’ye dil okuluna gitme 

şansı kazandım. Hayatımın en güzel deneyimi olan İn-

giltere, bana çok şey kattı. Oradaki her anım çok çok 

güzel geçti. Yeni şeyler deneyimledim, farklı ülkelerden 

birçok arkadaş edindim, oranın kültürünü ve insan-

larını tanıdım. Ayrıca gittiğim şehir Bournemouth’u 

çok sevdim. İleride mutlaka yeniden gitmek istediğim 

şehirlerden birisi oldu. Bu 3 hafta içinde Londra da dâ-

hil olmak üzere birçok şehir gezdik ve çok güzel şeyler 

yaptık, çok güzel yerler gördük. Aynı zamanda da fark-

lı ülkelerden insanların olduğu okulda eğitim gördük. 

Bana bu harika deneyimi yaşattığı için ALEV’e, 

özellikle bana çok yardımı dokunan, beni hep destekle-

yen, hep yanımda olan Gönül Hanım’a (babaanneme) 

çok şey borçluyum. ALEV’e sahip olduğumuz için çok 

şanslıyız.

Özlem Nur Ersoy - Hz B

18 Kasım 2016

Sevgili Atatürk Lisesi Eğitim Vak-

fı Yöneticileri,

2016‘nın tek güzel dönemi olan 

yaz tatili, zihnimde unutulmayacak 

anıların kazılmasını sağladı; omuz-

larımda taşımanın çok zor olduğu bir 

yükün hafi fl emesini sağladı; İngilizce eğitim için 

gittiğim okul Bournemouth’daydı. 

Ülkemden kilometrelerce uzak olan Bourne-

mouth, doğanın güzelliğiyle insanı kendine âşık 

edebilen bir şehirdi. Okuldaki öğretmenler, reh-

berler bize özgüven aşıladılar. Tanışırken ne ka-

dar sıcakkanlı olduklarını hissedebiliyordum. 

Orada tanıştığım insanlar, iki hafta içinde dostum 

oldu. İlk kez İsveç’ten mektup bile aldım; teknoloji 

sayesinde onlarla sürekli iletişimde bulunabiliyo-

rum.  

Böyle güzel anları yaşadığım için kendimi çok 

şanslı hissediyorum. Eğlenirken öğrenmek hiç bu 

kadar güzel olmamıştı! Aldığım bu eğitim saye-

sinde İngilizce seviyem gelişti ve pratik konuşma 

becerim arttı, kendime özgüvenim geldi.

Tüm güzel deneyimleri yaşamamı sağlayan 

vakfımıza, ALEV başkanı Erol Üçer’e ve can-ı Gö-

nül Hocama ne kadar teşekkür etsem az!

Çok teşekkür ediyorum!

Sibel Biçer 9 M
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Vakfımız, öğrencilerimizin her zaman 
daha iyi bir eğitim alarak kendilerini 

yetiştirmeleri için tüm imkânlarını seferber 
ediyor, verdiği desteklerle öğrencilerimize 
çağdaş dünyanın eğitim seviyesini yakalatma 
amacına yönelik gayretlerini sergiliyor. 

Vakfımız, bu amacı gerçekleştirme yollarından 
biri olarak da yabancı dil eğitimini görüyor ve 
bu eğitimi çok önemsiyor. Öğrencilerimizin iyi 
bir dil eğitimine sahip olması için yoğun gayret 
gösteriyor.

Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz 
normal şartlarda diğer okullara göre daha 
üst seviyede yabancı dil öğrenmiş ve daha 
donanımlı bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla 

okulumuz, ülke genelinde isminden söz ettiren 
bir öncü, bir model oluyor. Bu uygulamalar 
gerçekten “Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır.“ 
sözünü doğruluyor. Öğrenci ve velilerimizin 
yoğun ilgisini çeken ve bu uygulamalar, 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılında da vakfımızın 
öncülüğü ve desteği ile tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu eğitim öğretim yılında da kendi 
imkânları ile kafi leye katılanlarla birlikte 
öğrencilerimizi Temmuz - Ağustos aylarında 
yine İngiltere’ye 3 haftalık dil kursunda 
gönderiyoruz.

Bu kurslarda öğrencilerimiz, İngilizcelerini 
geliştirmelerinin yanı sıra öz güven kazanıyor, 
kendilerini dünya insanı olarak görmeye 
başlıyor.

İşte Farkımız: İşte Farkımız: 

Öğrencilerimizi Yine İngiltere’ye GönderiyoruzÖğrencilerimizi Yine İngiltere’ye Gönderiyoruz

İngiltere’ye giden öğrencilerimiz okul idaresi, vakıf yöneticileri ile toplu halde

“Her biri geleceğimizi aydınlatacak birer ışık olan gençlerimize 
vereceğimiz her destek, onlara yapacağımız her yatırırım, ülkemizi 

daha güzel yarınlara taşıyacaktır. Gençlerimizin iyi bir yabancı 
dil eğitimi alarak global dünyaya entegre olmaları, tercih ettikleri 
üniversiteleri kazanmaları ve o üniversitelerden üstün dereceyle 

mezun olup hayata atılmaları, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır.” *

* (Erol Üçer, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı, ALEV Dergisi 34. sayı, sayfa 2’den)
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2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı, 
19 Eylül 2016 Pazartesi günü okulumuz 
bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. 
İstiklal Marşı’mızın öğretmen, öğrenci 
ve velilerimiz tarafından coşkulu bir 
şekilde okunmasının ardından tören, 
okul müdürümüz Bayram Akyüz’ün açılış 
konuşmasıyla başladı. 

Törende okulumuz tarih öğretmeni Sami 
Tüysüz, günün anlam ve önemine dair bir 

konuşma yaptı. Daha sonra LYS’de Türkiye 6.sı 

olan Fırat Şirvan ve okulumuz hazırlık sınıfına 

en yüksek puanla kayıt yaptıran Ayşe Sumira 

Küreşir, öğrenci arkadaşlarına hitaben birer 

konuşma yaptı. Tören, üniversite sınavında ilk 

1000’e giren öğrencilerimizin, Vakfımız ve Okul 

Aile Birliğimiz tarafından çeşitli hediyelerle 

ödüllendirilmesinin ardından sona  erdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının, tüm öğretmen ve 

öğrencilerimize başarı ve mutluluk getirmesini 

temenni ediyoruz.

Bir Eğitim Öğretim Yılında Daha Beraberiz

Tören sonundan toplu bir fotoğraf
Soldan sağa: Sami Tüysüz (Tarih Öğrt.), Hatice Büşra Öztürk (12 G), Selmani Karadoğan (Türk Dili ve Edb.Öğrt.), Mehmet 
Uluçay (Md.Yrd.), Bayram Akyüz (Okul Md.), Fırat Şirvan (2016 Okul Birincisi ve LYS Türkiye 6.sı)
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Değerli Veliler, Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım, 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın Değerli Temsilcileri, 
Atatürk Liseliler Derneği’nin Değerli Temsilcileri ve 
Sevgili Öğrenciler!

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı açılış törenimize hoş 
geldiniz. Her birinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.  
İdeallerimize bir adım daha yaklaşma imkân ve fırsatını 
bulacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.

2016-2017 yılı eğitim öğretim hayatına biraz buruk bir 
başlangıç yapıyoruz. Dünyanın en zor coğrafyalarından 
birinde yaşayan milletimiz, daima ağır imtihanlara 
maruz kalmış ve büyük bedeller ödemiştir. Tarihin en 
kadim coğrafyasında yaşamanın elbette bazı bedelleri 
vardır. Böylesine güzel bir vatana sahip olmanın 
bedelini biz millet olarak peşin ödemişiz,  ödemeye de 
devam ediyoruz. Bunu hiç yüksünmüyoruz. Milletimiz, 
tarihin seyri içinde de büyük badireler atlatmıştır. Her 
seferinde vatan sevgisini ortaya koymayı bilmiş ve bitti 
denilen yerde Zümrüdüanka kuşu misali küllerinden 
doğmayı başarmıştır. 15 Temmuz 2016, bazıları için 
ihaneti de içeren kara bir leke iken milletimizin altın 
tarih sayfalarında yazılacak muazzam bir zaferidir. 
Modern dünyada savaşın adı ve mantığı değişmiştir. 
Artık ülkeler ordularla değil fi tne ve şer oyunlarıyla 
işgal edilmektedir. Yanıbaşımızdaki ülkelerin nasıl 
işgal edildikleri gün gibi ortadadır. Düşman, savaş 
meydanlarında mertçe değil; çeteler, hainler eliyle 
saldırmakta ve işgalini sinsice gerçekleştirmektedir. Bu 
savrulmalar içinde milletimiz, vatana olan sevgisini bir 
kez daha ortaya koymuştur. Çünkü biz biliriz ki vatan 
sevgisi, imanın bir parçasıdır. Esir olarak toprağın 
üstünde yaşamaktansa şehit olarak toprağın altını tercih 
ederiz. Aziz milletimiz o gün bir destan yazmıştır. 
Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destan.  İnançlı bir 
yüreğin tanktan da uçaktan da daha güçlü olduğunu 
ispat etmiştir. Hainlere haddini bildirmiş, düşmanlara 
da gerekli dersi vermiştir. Okulumuzda ve ülkemizde 
bu hafta boyunca bu demokrasi zaferinde canlarını feda 
eden yiğitleri yâd edeceğiz. Onlara olan borcumuzu 
ne yapsak ödeyemeyiz ama onları ve hatıralarını canlı 
tutarak bir daha böyle şeylerin yaşanmasını engelleriz.

 Evet, belki yaptığımız ve yapacağımız şeyler, 
canlarını feda eden insanların bedeli olamayacaktır 
ama biz gök kubbe üzerimize çökünceye kadar onları 
hayırla yâd edecek ve isimlerini asla unutmayacak, 
unutturmayacağız. Bu zafer, bize bir kez daha 
göstermiştir ki üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız 
yer delinmedikçe Türk milleti esir edilemeyecektir. Tüm 
şehitlerimizi saygıyla yâd ediyorum.  Onlara minnettarız.

Değerli misafi rler! Türk medeniyet tarihinde önemli 
işleri yapmış öğrencileri sinesinden çıkaran kutlu bir 
mekândayız. Zira mekân ve zaman insanın tekâmülünde 
ehemmiyet arz eder. Atatürk Lisesi her daim milletimizin 
kaderine tesir etmiş önemli işlerin başarıldığı müstesna 

bir müessesedir. Kıymetli öğrenciler! Adımladığınız 
her koridorda bilin ki bir büyük simanın da ayak sesleri 
yankılanmaktadır. Duvarlarında Tanpınar’ın şiirlerinin 
ses bulduğu birçok mühim edebiyatçımızın gençliğinin 
izlerinin yer aldığı bir binadır burası. Binalara ruh 
veren insanlardır. Büyük başarılar elde etmiş insanların 
bıraktıkları izler de sizleri her yönüyle burada saracak, 
sarmalayacaktır.

Biz Atatürk Lisesi olarak çok büyük başarılara talibiz. 
Burada göstereceğimiz her türlü gayret ve çabanın 
milletimizin kaderine tesir ettiğini ve edeceğini 
biliyoruz. Bu yönüyle dökülen her alın terinin bir 
karşılığı mutlaka olacaktır.  Vazifede en ufak bir kusur 
gösteremeyiz. Ama ve lâkinlerin gölgesine sığınamayız. 
Böyle bir lüksümüz yok. Çok çalışmak zorundayız. 
Çünkü biz artık büyük hayallerin peşinde koşan bir 
nesiliz. Dün yaptık, yarın bir kez daha yapabiliriz. 
Unutmayın; ilim, sizin kayıp hazineniz, onu arayıp 
bulmak ise bitmeyen vazifeniz. Asla “Artık bu kadar 
yeter.” demeyeceğimiz bir mecradır, ilmi bulma 
mecrası. Sadece yazılılardan yüksek not almak, asla 
bizim hayallerimizi tatmin edemez. Hatta sadece 
bir üniversiteli olma gömleği dahi Atatürk Lisesi 
öğrencisinin hayaline dar gelmelidir. Siz mükemmeli, 
kimsenin başaramadığını hayal etmelisiniz. Önce 
hayal edin, sonra çaba sarf edin. Siz sadece seferle 
mükellefsiniz.

Kıymetli öğrenciler! Atatürk Lisesi olarak birinci 
hedefi miz intizamdır. Medeniyetin beşiği kabul edilen 
eski Yunan’da dahi ders yerine disiplin kelimesi 
kullanılırdı. Misal Matematik disiplini gibi. Bir yerde 
intizam yoksa oraya kaos egemen olur.  Kargaşa 
da yanı sıra insanların haklarının gaspını ve işin 
yapılamaması sonucunu getirir. Bütün enerjimizi, 
herkesin öncelikle görevini, sonra hakkını bilerek burada 
varlığını sürdürmesi için harcayacağız. Hedefi miz ders 
başlayınca dersine giren, vaktinde okula gelen, okulun 
belirlediği kurallara itina ile riayet eden, devletimizin ve 
milletimizin malı olan bu binaya ve malzemelerine kendi 

Okul Müdürümüz 
Bayram Akyüz, 
konuşmasını 
yaparken

Okul 
Müdürümüz 
Bayram 
Akyüz
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öz malı gibi bakan; kırmayan, dökmeyen, kirletmeyen 
ve en önemlisi derslerinde başarılı olmayı önceleyen 
öğrencilerdir.

Şurası net olarak bilinmelidir ki biz, hepimiz, aynı 
takımın oyuncularıyız. Asla rakip değiliz. Bizlerin, 
öğretmenlerin, velilerin ve siz öğrencilerin yegâne 
amacı, sizlerin burada iyi bir eğitim öğretim hizmeti 
almanızdır.  Sizlerin can güvenliği bizim için her şeyin 
üstündedir. Ankara’nın en kalabalık mekânlarından 
Kızılay’da bulunmamız, bizi bu konuda çok ciddi tedbir 
almaya mecbur kılıyor. Bir öğrencimizin dahi en ufak 
bir biçimde zarar görmesini asla istemeyiz. Bu konuda 
çok abartılı davranmaktan da çekinmeyiz. Sizlerin 
zararlı alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan 
korunması, bizim hem okul içinde hem de okul dışında 
en temel görevimizdir. İşte bu nedenle bazı kısıtlamalar 
getiriyoruz. Bunu asla özgürlük alanlarınızın kısıtlaması 
olarak algılamayın. Toplu yaşam alanlarında kuralların 
olmaması düşünülemez. Bina dışına asla yanınızda 
veliniz olmadan çıkmanıza müsaade etmiyoruz. Bu 
konuda gereksiz yere güvenlik görevlimizle ve idari 
personelimizle münakaşa etmeyiniz. Binaya dışarıdan 
yiyecek içecek sipariş etmenizi istemiyoruz. Bunun 
hangi kötü emellere hizmet etme ihtimali olduğunu siz 
de biliyorsunuz. Bina dış duvarlarına yakın oturmanızı, 
hatta duvara yakın mesafelerde dolaşmanızı tasvip 
etmiyoruz. Açık kapı politikamızı sürdürmeye devam 
edeceğiz. Sizlerin yaşadığınız en ufak bir problemde 
dahi yanınızda olmaya çaba sarf edeceğiz. Her 
öğrencinin okulumuzdaki her kademedeki görevlisiyle 
temas halinde olabilmesinin, problemlerine deva olacak 
kimselere ulaşmasının hâl ve çarelerini aramaya devam 
edeceğiz. Geçmiş yılda olduğu gibi sizlerle iletişim 
halinde olmayı çok önemseyeceğiz. 

Bütün iletişim kanallarının açık olmasına itina 
göstereceğiz. Her an sizlerle ve velilerinizle irtibat 
halinde olmaya gayret sarf edeceğiz. Velilerimizden 
de okulla sürekli iletişim halinde olmaya gayret 
göstermelerini bekliyoruz. Okul yaşamı, tüm paydaşlar 
ancak bir bütün olarak bir araya gelir ve aynı gayeye 
hizmet ederse başarıyla neticelenebilir. Velilerin mutlaka 
eğitim hayatının içinde olmasını bekliyoruz. Eti senin 
kemiği benim anlayışıyla değil herkesin görevini yerine 
getirmesi anlayışıyla hareket edeceğiz.  

Kıymetli öğrenciler! Potansiyelimizin farkındayız. 
Fizikî donanım olarak birçok ihtiyacımızı karşılayan bir 
mekâna sahibiz, daha iyisini elde etmenin çabası içinde 
olacağız. Yaşanılan mekânların güzelliğinin mutlak 
surette başarıda tesiri vardır.  Bilgiye her an ulaşabilecek 
kolaylıkta bir şehirde yaşıyoruz. Ülkemizin en seçkin 
öğrencilerinin bir araya getirildiği seçkin bir okuluz. 
İşlerinde uzmanlaşmış ve işini iyi yapan öğretmenlere 
sahibiz. Sivil toplum adına siz öğrencilerin daha iyi 
eğitim almalarını gaye edinmiş ve bunun için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayan mezunlarımız,  ALEV gibi bir 
vakfımız ve Atatürk Liseliler Derneğimiz var. Bütün bu 
güzellikler, her daim memleketimize önemli hizmetler 
edecek gençlerin yetiştirilmesini sağlayacaktır.  En 
iyisini yapmak ve Atatürk Lisesi’ni eğitimin merkezinde 
duran, öncü bir eğitim kurumu haline getirmek ise 
hepimizin görevidir.

Bütün bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının 
hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyilik, 
güzellik ve başarının bizlerle beraber olması diliyorum.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Sayın Müdürüm, Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım, 
ALEV Yetkilileri, Okulumuzun Özverili Çalışanları, 
Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler!

2016-2017 eğitim öğretim yılını açtığımız bu mutlu 
günde hepinizi saygıyla selamlarım.

Ayrıca, aramıza yeni katılmış olan hazırlık sınıfı 
öğrencilerimize ve onların velilerine hoş geldiniz der; 
hep birlikte başarıdan başarıya koştuğumuz bir eğitim 
öğretim yılı geçirmemizi dilerim.

Değerli Dinleyenler!                

Bu yıl okulumuzu, ülkemizin içten ve dıştan 
çeşitli saldırılara uğradığı olağanüstü bir dönemde 
açıyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz, geride bıraktığımız 
15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişimine sahne 
oldu. Bu kalkışma sırasında, özellikle TBMM’nin 
hedef alınması göstermiştir ki darbecilerin temel 
amacı  laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaktı. Ancak darbeye 
teşebbüs edenlerin unuttukları bir şey vardı: O da ülkesi 
ve devletiyle bölünmez bir bütün olan Türk Milleti’nin; 

Tarih öğretmenimiz 
Sami Tüysüz, 
konuşmasını yaparken

Tarih 
Öğretmenimiz 
Sami Tüysüz
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vatanı, cumhuriyeti ve demokrasisini koruma yolunda 
gerekirse canını vermekten çekinmeyeceğiydi.

İşte aziz milletimiz, bu tarihî vasfını 15 Temmuz 
gecesinde de göstermiş; bağrından çıkardığı silahlı 
kuvvetlerinin ezici çoğunluğu ve emniyet güçleriyle 
birlikte darbecileri geri püskürterek hüsrana uğratmasını 
bilmiştir. Başka bir deyişle Türk Milleti, egemenliğine 
sahip çıkmış ve Atatürk’ün öncülüğünde kurmuş olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ebediyen payidar 
kalacağını güçlü bir sesle tüm dünyaya haykırmıştır.

Ne yazık ki bu demokrasi mücadelemiz sırasında; 
sivil, asker ve polis 249 vatandaşımız şehit düşerken 
çok sayıda vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle 
kendilerini darbecilerin ölüm kusan silahlarının önüne 
atarak 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni kazanan 
kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha 
saygıyla ve şükranla anıyorum.  

Sevgili öğrenciler!          

Millî eğitim camiası olarak ana ülkümüz, Türk 
Milleti’nin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak, bir bütün hâlinde milli bilinç etrafında toplamak; 
milletimizi bilgi, teknoloji, güzel sanatlar ve ekonomi 
alanlarında çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin 
bir ortağı haline getirmektir. Bu nedenle milletçe ne 
kadar zor günlerden geçersek geçelim, öğretmenleriniz 
olarak  her zamankinden daha güçlü bir istekle 
görevlerimizin başındayız ve hazırız.

Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Cumhuriyet’imizin istediği fi kri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz.

Türk öğretmenleri olarak amacımız; sizlerin, 
Anayasa’mızda ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi, tarihî ve 
kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, yurdunu, milletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan vatandaşlar olarak yetişmenizi sağlamaktır.

Sizleri soran, sorgulayan, eleştirel düşünme yetisine 
sahip, düşündüğünü demokratik yollarla ifade edebilen, 
temel hak ve hürriyetlere saygılı ve her türlü ayrımcılığa 
karşı çıkan, bağımsız bireyler olarak hayata hazırlamak 
en büyük idealimizdir.

Bu idealin gerçekleşmesi, milletimiz için hayatî 
derecede önemlidir. Çünkü sizler, bilimsel bilgiyle 
donanmış, akıl dışılıktan ve bağnazlıktan uzak, özgür 
düşünceli, evrensel değerleri içselleştirmiş, sağlam 
karakterli bireyler olarak yetiştikçe varlığımızı ve 
bağımsızlığımızı hedef alan hiçbir saldırı başarı şansı 
bulamayacaktır.

Saygıdeğer velilerimiz!

Okulumuz Ankara Atatürk Lisesi, 130 yıllık şanlı tarihi 
ile yalnız ülkemizde değil; dünyada da adından söz 
ettiren müstesna bir eğitim çınarıdır.

Çocuklarınız, adını millî egemenliğimizin vücut bulduğu 
yer olan başkentimiz Ankara’dan ve devletimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu görkemli 
çınarın güvenilir gölgesinde yetişmektedir.

Bizler, Ankara Atatürk Lisesi öğretmenleri olarak 
yüklendiğimiz tarihî sorumluluğun farkındayız ve bunun 
ağırlığını üzerimizde hissediyoruz. Bir yandan da bu 
kutsal çatı altında görev yapmaktan büyük bir onur ve 
kıvanç duyuyoruz. Sizler de bizlere emanet ettiğiniz 
çocuklarınızın emin ellerde olduğunu biliniz ve Ankara 
Atatürk Liseli olmayı başaran evlatlarınızla gurur 
duyunuz.

Sevgili gençler! Övünçle taşıdığınız Ankara Atatürk 
Lisesi arması, hakkınızla kazandığınız bir şeref 
madalyası olmanın yanı sıra, sizlere önemli görevler de 
yüklemektedir.

Çünkü sizler, Atatürk’ün “Bu eseri ona bırakacağım 
ve gözüm arkada kalmayacak.” diyerek; Cumhuriyet’i 
emanet ettiği Türk gençliğinin günümüzdeki 
temsilcilerisiniz. Bu nedenle milletimizin bütün ümidi 
sizlerdedir.

O hâlde sizler de aklın ve bilimin yol göstericiliğinde 
ilerleyerek bu umudu boşa çıkarmayınız. Kalıp 
yargıların, dogmatik düşüncelerin ve bunları 
savunanların, düşünce dünyanızı ve vicdanınızı ele 
geçirip tutsak almalarına asla izin vermeyiniz.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek Atatürk’ün 
“Türk Milleti’ni çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine 
yükseltme” idealini kendinize şiar edininiz.

Onun “Türk çocuğu, çok zekisin; bu belli. Fakat zekânı 
unut. Daima çalışkan ol.” sözünden hareketle çok 
çalışınız.

Yalnız ailenize ve ülkenize değil, bütün insanlığa faydalı 
olmanız gerektiğinin bilincinde olunuz ve geleceğe bu 
vizyonla hazırlanınız.

Her zaman ve her koşulda devletimize, bayrağımıza 
ve Anayasa’mızda ifadesini bulan Cumhuriyet’imizin 
değişmez temel niteliklerine sahip çıkınız. Millî birlik 
ve beraberliğimize yönelen tehditler karşısında daima 
uyanık ve dikkatli olunuz.

Bizler, sizleri ülkemizin parlak yarınlarını inşa edecek 
yaşam mimarları olarak görüyor; bunu başaracağınıza 
inanıyor ve her birinize tereddütsüz çok güveniyoruz. 
Yolunuz açık olsun.

Sayın müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, 
saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler. Sözlerime 
burada son verirken 2016-2017 eğitim öğretim yılının 
okulumuza, ülkemize ve Türk Millî Eğitimi’ne 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.

Sami Tüysüz
Ankara Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni                                                                                                                           
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Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli 
anneler, babalar ve sevgili arkadaşlarım hepinizi 
saygıyla selamlıyor ve yeni eğitim öğretim yılının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bu konuşmayı yapmam istendiğinde önce bir telaşa 
kapıldım. Sanki bir mucizeyi gerçekleştirmişim 
veya mesela Cern’de atom altı parçacıkların keşfi ne 
katılmışım da bir sırrı sizlerle paylaşmam gerekiyormuş 
gibi hissettim.

Oysa sizlere ilk defa duyacağınız ne söyleyebilirim, 
bilmiyorum. Bildiğim tek şey başarıyı yakalamanın 
kovalamakla ilgili olduğudur. Hiçbir başarı ulaşılmaz, 
imkânsız değildir. Ve başarının ilk şartı istemek, ikinci 
şartıysa sabretmektir.

Bakın, her yıl birileri ilk 100’e, ilk 10’a giriyor. 
İnsanlar, onların öykülerini birbirlerine anlatıp 
masalsı bir atmosfer yaratsalar da bu insanlardan biri 
olmamak için hiçbir sebep yok aslında. En taze örneği 
de karşınızda duruyor, hem de içinizden çıkmış biri; 
sizinle aynı sıralarda ve aynı öğretmenlerden ders 
görmüş, üstün zekâlı veya dahi falan da değil, 300 kişi 
alan lisesine, 200 küsuruncu sıradan giren biri, ortalama 
bir öğrenci…

Her ne kadar kişinin istediği bölüme girebilecek kadar 
çalışmasını yeterli gören biri olsam da illa dereceye 
girmeyi hedefl eyen arkadaşlarım varsa onlar için bir 
şeyler söylemem gerekir.

Arkadaşlar, başarının ancak adım adım geleceğini 
sizlere hatırlatmak isterim. Yapmanız gereken ilk şey 
kendinizi ilk 10 000 bandına sokmaktır. Sonra ilk 5000 
ve ilk 1000.  İlk 1000’e girdikten sonrasıysa sabır 
göstermeye bakar. İşte o noktada daha da ilerlemek 
isteyen öğrenci hiçbir eksik bırakmamaya uğraşmalıdır.

İnanın, sınav esnasında bir aksilik çıkmadığı sürece 
çalışmalarınızın karşılığını büyük ölçüde alırsınız. 
Dolayısıyla ne kadar çalışır, dişinizi ne kadar sıkarsanız 

-kırmadan tabi, o dişlere sonrasında çok ihtiyacınız 
olacak- o kadar başarılı olursunuz.

Sınav öncesi yapacağınız stratejik her çalışmanın- 
belki sınavdan bir gece önce yapılacak son dakika 
çalışmasının bile- bir yararı olacaktır.

Size önerim, öğretmenlerinizi sıkıştırın; zorlayın 
onları. Derste bir öğreniyorsanız ders dışında on 
öğrenmeye bakın. Kafanıza takılan bir sorunun 
müfredat dışı olması o sorunun sorulmaması gerektiği 
anlamına gelmez, o sorunun gereksiz olduğu anlamına 
da gelmez; aksine o soruyu kesinlikle sormalı ve 
tatmin olacağınız cevabı alana kadar da araştırmayı 
sürdürmelisiniz.

Derslerden de hatırlayacağınız üzere insanın en hızlı 
öğrendiği dönemler bebeklik ve çocukluk dönemleridir. 
Herkesten çok merak eder ve herkesten çok soru 
sorarlar. Bu yüzden, siz de merak etmeyi ve soru 
sormayı asla bırakmayın.

Çok okuyun, bilgiye aç olun. Öğrenmekten bıkmayın.

Yemek seçer gibi ders seçmeyin. Öğrendiğiniz en ufak 
şeyin faydası olacaktır. Gereksiz gördüğünüz derslere 
daha çok dikkat edin. Sizi farklı kılacak, ufkunuzu 
açacak, olaylara farklı perspektifl erden bakmanıza 
yardımcı olacak dersler, o derslerdir.

Üniversite sınavına bölüm değil, üniversite seçmek için 
girin. Yüksek bir dereceniz olsun ki seçme şansınız 
olsun ama benden size tavsiye, o meşhur seçme zamanı 
geldiğinde nereye gideceğinizi çoktan seçmiş olun.

Arkadaşlarım, insanı değerli kılan fi ziksel özellikleri 
değil; kişiliğidir, kendisine ve çevresine kattıklarıdır. 
Yardım elinizi uzatın çevrenizdekilere. Sorunlarına 
çözüm üretmelerine yardımcı olun. Orta düzey fakat 
diğerkâm bir başarı, yüksek ama bencil bir başarıdan 
çok daha değerlidir.

Birlikte olun, farklılık gözetmeksizin sevin insanları. 
Sizi, hepimizi ileri götürecek şey bu sevgi olacak; 
insanların bir araya gelebilmesi, birbirlerinin 
farklılıklarına saygı gösterebilmesi güzel günlerin 
anahtarı olacak.

“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek 
istiyorsan işte o zaman insanlarla birlikte ol!” der, bir 
Afrika Atasözü.

Hayaller ve ideallerdir insana güç veren, çalışırken ona 
yorulduğunu unutturan ve üstün başarının sağlayıcısı 
olan. Sizin de idealleriniz olsun, büyük idealleriniz. Bir 
şeyleri değiştirmeye ve güzelleştirmeye dair…

Başarısız olmaktan da korkmayın, yılmadan çalışırsanız 
geçemeyeceğiniz engel, ulaşamayacağınız zirve yoktur. 

LYS Türkiye 6.sı Fırat 
Şirvan, konuşmasını 
yaparken

2015-2016 
Eğitim-
Öğretim 
Yılı Okul 
Birincisi, LYS 
Türkiye 6.sı 
Fırat Şirvan
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Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli 
anne babalar ve sevgili arkadaşlarım, öncelikle sizleri 
saygıyla selamlıyor ve yeni eğitim öğretim yılının 
hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Seneler boyu iyi bir eğitim almak ve daha iyi 
bir gelecek için çalıştık, çabaladık. Kimi zaman 
heyecanlandık, kimi zaman üzüldük, kimi zaman 
sevindik. Fakat şunu biliyorum ki çabalarımızın 
hiçbiri boşa değildi çünkü başarıya ulaşmak için 
onun peşinden koşmak, bu yolda bazen düşmenin, 
düştüğünüz yerden kalkmanın bizi olgunlaştırdığını, 
bizi kendimiz kıldığını bilmek gerekir. Bizler, bu okula 
yeni gelenler, çok koştuk, engeller aştık, sendeledik 
ama şimdi ayaktayız. Ankara Atatürk Lisesi’ndeyiz.

Kendi adıma konuşmam gerekirse yeni dostluklar, 
yeni arkadaşlıklar, yeni tecrübeler edineceğimden 
emin olduğum bu okulda olmaktan çok mutluyum. 
Ve büyük bir heyecan duyuyorum.  Birazdan ilk 
ders zili çalacak ve hepimiz bu merdivenlerden çıkıp 
geleceğimizi belirleyecek beş senemizi geçireceğimiz 
sıralara oturacağız. Ve o sıralarda bizi hayata 
hazırlayacak kendini bu işe ve öğrencilerine adamış 
öğretmenlerimizin, yıllar boyunca kazandıkları tecrübe 
ve Başöğretmen Atatürk’ün ilkeleri ile bu ülkeye, bu 

Nice efsanevi kalkışlara gebedir, feci düşüşler.

Hayat uzun bir merdiven. Bu sınavlarsa ne bir şeylerin 
başlangıcı ne de sonu, yalnızca birer basamak. Her ne 
kadar çoğu zaman öyle değerlendirilmese de sürecin 
sonuçtan daha önemli olduğu bir dönemdir lise hayatı. 
Siz iyi ve doğru geçirmeye bakın, bu dönem harika bir 
sonuçla taçlanacaktır zaten.

Son olarak okulunuzu çok sevin. Ona sahip çıkın. 
Çok değerli, çok özel öğretmenler, çalışanlar 
barındırıyor bünyesinde. Buradaki kıymetli zamanınızı 
iyi değerlendirin ve Atatürk Lisesi’nden, “İyi ki 

dünyaya, insanlarımıza ve insanlığa faydalı bireyler 
olmamız için ellerinden geleni yapacaklarından 
eminim. 

Mezunlarıyla ülkeye ve ülke insanlarına yardımcı 
olmuş bu liseden mezun olduğumuz zaman umuyorum 
ki biz de bu liseye ve ülkeye yaraşır birer vatandaş 
olacağız.

Evet, kazandığımız bu eğitim kurumunda 
omuzlarımızda büyük bir yük olabilir fakat o yükleri 
yalnız değil, bu okulun çok değerleri eğitimcileriyle 
ve çalışanlarıyla taşıyacağız ve aydınlık bir geleceğin 
basamaklarını onların yardımlarıyla çıkacağız.

Bizleri geleceğe hazırlayacak olan bu “Taş Mektep”i 
kazanmamızı sağlayan sadece kendi çabalarımız değil, 
aynı zamanda bizi bu günlere getiren, önümüzde 
ya da arkamızda değil, her zaman yanımızda duran, 
sorunlarımıza çözüm getiren, bizim için her türlü 
fedakârlığı yapan ve gözünü kırpmadan yapmaya 
devam edecek olan ailelerimizdir. Öncelikle kendi 
aileme, sonra da diğer ailelere bu zamana kadar 
yaptıkları ve bundan sonra da yapacakları için  teşekkür 
ediyorum.

Konuşmamın sonuna gelirken Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal 
sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek 
ve sürdürecek sizlersiniz.” sözünü zikrederek her 
Türk gencinin hem kendi istikbalini hazırlamakla hem 
de vatanın ve Cumhuriyet’in geleceği için hizmetle 
yükümlü olduğunu vurgulamak isterim. Bu lisede 
geçireceğimiz beş seneyi, bu ülkenin bu günlere 
gelmesini sağlayan ve gelecek nesiller için daha iyi 
bir yer haline getirmeye çalışan nice insanlar gibi 
sadece kendimizi değil, kardeşlerimizi de düşünerek 
geçirmeliyiz. Bugün hepinize yeni eğitim yılında  güzel 
anılar, tecrübeler ve başarılar diliyorum. 

Ayşe Sumira Küreşir
Hz C

okumuşum.” diyerek mezun olun, aynı benim gibi.

Biz 2016 mezunları olarak güzel bir çizgi yakaladık. 
İnanıyorum ki bizden sonraki mezunlar yani sizler de 
bu çıtayı yükseltecek, Atatürk Lisesi’ni daha ileri bir 
noktaya çıkartacaksınız. Çalışmaktan ve ATATÜRK’ten 
asla şaşmayın. Hepinize sonsuz başarılar dilerim. 
Teşekkür ederim.

Fırat Şirvan
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Birincisi, 
LYS Türkiye 6.sı

Ayşe Sumira Küreşir 
konuşmasını yaparken

Okulumuza 
Birinci Sırada 
Yerleşen 
Ayşe Sumira 
Küreşir’in 
Konuşması
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2016-2017 
eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, 

tüm özel, resmi, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
ve Şehitleri Anma“ temasıyla öğrencilerin 
seviyeleri dikkate alınarak etkinlikler 
yapılması yolunda genelge yayınlandı.

Amacı geleceğin teminatı olan çocuklarımızı, 
millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve 
kültürel hassasiyetleri benimseyen, koruyan 
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan 
haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek 
olan etkinliklerde; “Demokrasi, şehitlik, millî 
irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve 
metinlerin Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din 
kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve tarih 
derslerinde işlenmesi, 15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitleri Anma” konu başlıklarına özel 
olarak yer verilmesi istendi.

Bu faaliyetler kapsamında okulumuzda 2016-
2017 eğitim-öğretim yılının açılış programının 
ardından tüm öğrencilere, “15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını 
anlatan broşürler dağıtıldı; tüm sınıf ve 
şubelerimizin ilk ders saatinde öğrencilere 
“Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” konusu 
anlatıldı.   

Okulumuzda 23 Eylül 2016 tarihinde 15 Temmuz 
Şehitleri Anısına “Vatan ve Bayrak” konulu şiir 
dinletisi düzenlendi. Düzenlenen şiir dinletisinde 
okulumuz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 

Hayri Akın’ın slayt show eşliğinde yaptığı 
konuşma ve öğrencilerimizin okuduğu duygusal 
şiirler ile hazırladıkları müzik sunumu, tüm 
konuklarımıza oldukça duygulu anlar yaşattı.

Bu program, ülke olarak yaşadığımız bu elim 
hadiseden sonra tekrar canlanan millî ve 
manevi değerlerin bir dışa vurumu, bir minnet 
borcu oldu. Bu programla lisemiz, bu konuda 
duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu. 
Vatanımızın bekası için gelecek nesillerimizin 
huzurlu bir ortamda hayat sürdürebilmesi için 
canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimizin 
anıldığı bu programın hazırlanmasında 
yoğun emeği bulunan Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan’a, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Hayri Akın’a 
ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür 
ediyoruz.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak biz de ülkemizi 
karanlık bir geleceğe mahkûm edip geleceğimizi 
tehdit etme, ülkemizi parçalama, yok etme 
amacı güden bu hain kalkışmayı şiddetle 
kınıyoruz. Vatanını, milletini seven her yurtsever 
gibi biz de bu tür saldırılara karşı el ele, gönül 
gönüle vererek vatanımızı, milletimizi tek yürek 
savunacağımızı beyan ediyoruz. Bu vesileyle 15 
Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, yakınlarına sabır, gazilerimize acil şifalar 
diliyoruz. Yurdumuzda bu ve benzeri hain 
girişimlerin bir daha yaşanmamasını temenni 
ediyoruz.
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15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
ve Şehitleri Anma Programı

Vatan uğruna 
canlarını veren tüm 
şehit ve gazilerimizi 
minnetle anıyoruz.
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15 Temmuz 2016 konulu resim sergisinden görüntüler

Soldan sağa: A. Nurcihan Kırılmaz (Resim Öğrt.), Sedanur Işıktaş (10 L), Esma Nur 
Kolata (10 L), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Bahar Kök (10 L)
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Atatürk Lisesi’nde bir 
gelenek halini almış olan 

başkanlık seçimleri, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da tüm hızıyla 
devam ediyor. Seçimin tüm 
aşamalarında öğrencilerimize 
Rehber öğretmenleri önderlik 
ediyor. Atatürk Lisesi öğrencileri 
fi kirlerini beğendiği başkan adayları 
içerisinden projelerine inandıkları, 
arkadaşlarını seçmeyi sürdürüyor.

Dostluk, barış, hoşgörü ve eğlencenin 
hâkim olduğu seçimlerde başkan 
adayları, önce kendi ekiplerini kurarak 
tanıtım faaliyetlerine başlıyor. Yoğun bir 
propaganda dönemi sonucunda gizli oy, 
açık tasnif biçiminde gerçekleşen sayımlar 
sonucunda en fazla oyu alan aday, 
Atatürk Lisesi okul meclisi başkanlığına 
seçilmiş oluyor. Atatürk Lisesi okul meclisi 

Atatürk Lisesi, 
Yeni Başkanını Seçti

Seçimden görüntüler

Barış Darıcıoğlu Sıla Akdoğan Dilan Yılmaz
Serhan Dalarslan
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başkanı okulunu 
il ve ilçe bazında 
temsil ederek 
buradaki başkanlık 
seçimlerine 
de girebiliyor. 
Burada üretilen fi kirler ve alınan kararlar, yönetim 
birimleriyle paylaşılarak öğrencilerin de eğitim 
sürecine katılmaları sağlanıyor. Okullarımızda bu yolla 
mini bir demokrasi modeli işletiliyor. 

2016-2017 döneminde Barış Darıcıoğlu (11 B ), 
Sıla Akdoğan (11 C) , Dilan Yılmaz (11 E)  Serhan 
Dalarslan’ın aday olduğu başkanlık yarışında en fazla 
oyu alarak okul meclisi başkanlığına 10 A sınıfından 
Serhan Dalarslan seçildi. 

Tebrikler başkan… 

Arkadaşların için çok güzel çalışmalar yapman ve onların 
sesi olman dileğiyle bu başarını kutluyoruz. 
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Matematik Öğretmenimiz 
Gülay Ayyıldız’ın kurucusu 
olduğu e(maths+science)  
isimli Uluslararası 
eTwinning projemiz 
21.09.2016 tarihinde 
Ulusal Kalite Etiketi ile 
ödüllendirildi. Projede yer 
alan öğrencilerimiz Ali 
Taha Akpınar, Atalay 
Kutlay, Barış Kera, Bilge 
Gürsoy, Ceren Çetin, Fırat 
Şirvan, Furkan 
Bahçeli, Koray 
Yeşilova, Muratcan Ayyıldız, Özcan Öncel ve Ufuk 
Tanyeri  “Pupil Quality Label” (Öğrenci Kalite 
Belgesi) ile ödüllendirildiler.

Bu etiketler, projenin belirli bir Ulusal standarda 
ve Avrupa standardına ulaştığını belirtmektedir. 
Bu nedenle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite 
Etiketi olmak üzere iki etiket bulunmaktadır.

NSS, bir projeye Kalite Etiketi verme konusunda 
minimum 5 gerekliliğin yerine getirilmiş olması 
şartını aramaktadır.

Söz konusu gereklilikler şunlardır:

1. Projenin ortak amaçları ve ortak bir planı 
olmalıdır.

2. Proje, bitirilmiş ya da en son aşamasında 
olmalıdır.

3. Başvuran öğretmenin, projeye önemli 
katkısının olması gerekir.

4. Belirli ölçüde iş birliği yapılmış olmalıdır.
5. Proje sonuçlarının görünür olması gerekir.

Bu 5 gereklilik karşılandıktan sonra, proje gerekli 
olan 6 kritere göre değerlendirilir.

Bir proje, genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda 
mükemmelliğe ulaşmış olmalıdır:

1. Pedagojik yenilikçilik,

2. Müfredat ile uyum,

3. Ortak okullar arasındaki iletişim ve bilgi 
alışverişi,

4. Ortak okullar arasında iş birliği,

5. Teknoloji kullanımı,

6. Sonuçlar, etkileri ve dökümantasyon.

Avrupa’da okul 
ortaklıklarının 
kurulması, bilişim 
teknolojilerinin eğitim 
öğretim faaliyetlerinde 
kullanılmasının 
yaygınlaştırılması, yenilikçi 
öğretim yöntem ve 
tekniklerinin Avrupa’da 
öğretmenler arası 
paylaşımının sağlanması, 
öğrenci ve öğretmenlerin 
bilişim teknolojilerini ve 
yabancı dili kullanma 

becerilerinin artırılması amacıyla ülkemiz,  22 
Şubat 2009 tarihinde eTwinning Faaliyetinin üyesi 
olmuştur. eTwinning Türkiye faaliyetleri, Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulmuş olan Ulusal Destek Servisi (UDS) ekibi 
tarafından yürütülmektedir.

Kalite Etiketleri, mükemmel eTwinning projeleri 
düzenleyen öğretmenlere verilmektedir.   Ankara 
Atatürk Lisesi’nde ilk defa eTwinning projesini 
gerçekleştiren ve mükemmelliğe ulaşarak ödüle 
layık görülen Matematik öğretmenimiz Gülay 
Ayyıldız’ı ve projede yer alan 11 öğrencimizi tebrik 
ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz.

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş 
bir topluluktur.

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, 
projeler geliştirmek, paylaşmak, bu heyecan verici 
öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun 
bir parçası olmak için çalışmalar yapmaktadır. 
eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 
kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araç ve 
hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir 
konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını 
kolaylaştırarak Avrupa’da okullar arası işbirliğini 
teşvik etmektedir. 

2005 yılında Avrupa Komisyonunun öğrenme 
programının ana hareketi olarak başlatılan 
eTwinning, 2007 yılından bu yana yaşam 
boyu öğrenme programıyla sıkı bir şekilde 
bütünleşmiştir. Ülkemiz eTwinning’e 2009 yılında 
dâhil olmuştur, o günden bugüne pek çok başarılı 
çalışmalara imza atmıştır. 

E-Twinning E-Twinning 
Ulusal Kalite Etiketi Ödülünü AldıkUlusal Kalite Etiketi Ödülünü Aldık
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13 Ekim 2016 tarihinde okulumuz 
konferans salonunda e-twining ve 
AB Gençlik Projeleri Bilgilendirme ve 
Gönüllülük Kulübü tarafından Eurodesk 
Türkiye “Şimdi Hareket Zamanı“ 
etkinlikleri ve “Komşumla Buluşuyorum” 
video yarışması sertifi ka-ödül töreni 
yapıldı.

Törende “Komşumla Buluşuyorum” video 
yarışmasında ödül kazanan okulumuz 
öğrencilerine ve okulumuzu Avrupa Birliği 
Projelerinde temsil eden e-twining kulübünün 
başarılarında önemli görev üstlenmiş olan 
Gülay Ayyıldız öğretmenimize  sertifi kası 
verildi. Törenin 2. bölümünde okul bahçesinde 
AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Eurodesk 
Türkiye Ankara Yerel Temas Noktası & Sistem 
Jenerasyon gönüllülerinin hazırladığı stantlar 
ziyaret edildi. Açılan stantlarda Makedonya, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Kazakistan 
ve Pakistan’dan gelen konuklarımızın yerel 
kültürünü yansıtan yiyecekler, eşyalar ve 
broşürler yer aldı. Öğrencilerimiz birbirinden 
ilginç stantları gezdikten sonra “şimdi hareket 
zamanı” adlı etkinlik çevresinde voleybol, 
basketbol gibi aktivitelerde bulundular. 

Kulübümüze tüm çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.       

E-Twinning ve AB Gençlik Projeleri 
Bilgilendirme & Gönüllülük Kulübü Çalışmaları

Video yarışması 1.si İlayda Gümüş (12 B), 3.lük alan öğrencilerimiz İdil Sivaslı (10 G), 
Muratcan Bilgiç (10 G), Melda Canbeyli (10 G) okul müdürümüz Bayram Akyüz ile

Matematik öğretmenimiz Gülay 
Ayyıldız



14 Ekim 2016 - 05 Ocak 2017 
tarihleri arasında Çankaya İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve Çankaya İlçe 
Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen 

“Değerlerimizle Buluşalım 
Ödüllü Meal Bilgi 

Yarışması” yapıldı.

Yarışmaya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenimiz Ömer Ceran rehberliğinde 
katılan öğrencilerimiz Yasin Uğur Dinç (10 E), 
Burak Tıraş(11 H), Deniz Çamlı (11 A), 
rakiplerini geride bırakarak okulumuza 
birincilik ödülünü kazandırdılar ve 
umre ödülü ile ödüllendirildiler.

Öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutluyor başarılarının 
devamını diliyoruz.

“Değerlerimizle Buluşalım 
Bilgi Yarışması”nda Birinci Olduk

Soldan sağa: Yasin Uğur Dinç (10 E), Burak Tıraş (11 H), 
Deniz Çamlı (11 A), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Ömer 
Ceran (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.)

Törenden bir görünüm

Derslerinde başarılı olmanın 

yanı sıra sanatta, bilimde, 

sporda ve diğer birçok alanda 

faaliyette bulunan ve başarılı 

olan Ankara Atatürk Lisesi 

öğrencileri, 27 Ekim 2016 

Perşembe günü Edebiyat 

öğretmenimiz Ayşe Soylu ve 

Rehber öğretmenimiz Bahanur 

Akpınar ile Türk müziğinin 

büyük yeteneklerden biri olan 

piyanist İdil Biret’in eğitim 

konserine katıldı. 

45 kadar öğrencimizle yapılan etkinlikte 

öğretmen ve öğrencilerimiz, sanatçımız 

İdil Biret’le sohbet etme fırsatı buldu. 

Sanatçımıza çalışmalarında başarılar 

diliyor ve bizi kabul ettiği için teşekkür 

ediyoruz.

Öğrencilerimiz 

İdil Biret Konserinde

Öğretmen ve öğrencilerimiz, piyano sanatçısı İdil Biret’le

Eğitim konserinden bir görüntü
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Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Cumhuriyet, halk 
çoğunluğunun söz sahibi olduğu, fi kirlerini özgürce ortaya koyduğu bir yönetim 

biçimidir. Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı milli 

mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. 

Bu çok önemli gün, o günden bugüne her Ekim ayının 29’unda  Türkiye’de ve Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlanan millî bir bayram haline gelmiştir.

Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu 
gibi okulumuzda da öğrencilerimizin 
özenle hazırladığı programla kutlandı. 
Okunan şiirler, cumhuriyet oratoryosu 
ve müzik gösterileri coşkulu ve eğlenceli 
anların yaşanmasına neden oldu. 

Biz de halk iradesinin ön plana çıktığı 
ve bağımsızlık günümüz olan bu güzel 
günümüzü kutluyor, etkinlikte emeği 
geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize  
teşekkür ediyoruz.
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Cumhuriyetimiz 
93 Yaşında

“Ey yükselen yeni nesil!
 İstikbal sizindir. 

Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu devam ettirecek sizlersiniz”

Mustafa Kemal Atatürk
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Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım ve öğrenciler, 
değerli misafi rler!

Cumhuriyetimizin 93. yılını coşkuyla kutladığımız 
bu büyük günde sizleri saygı ile selamlıyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları, vatan savunmasında 
tüm varlıkları ile mücadele eden kahraman şehit 
ve gazilerimizin manevi huzurlarında tazimle 
eğiliyorum.

Bu büyük ve anlamlı günde milletimizin uygar 
dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan 
Cumhuriyet’e ve onun büyük kurucusu eşsiz önder 
M. Kemal Atatürk’e, bağımsız ve özgür bir yurda, 
ülkesini seven ve onu yaşatmayı, korumayı amaç 
edinen kuşaklara sahip olmanın gururunu yaşıyoruz.

Değerli vatandaşlar, yüzlerce yıldan beri sahip 
oldukları ekonomik ayrıcalıklarıyla Türk yurdunu 
sömüren emperyalist devletler, ülkemizi işgal 
etmişlerdi. Yıllar boyu dünyanın dört bir yanında 
savaşmaya mecbur kalan, tükenen, bitkin, yorgun 
düşen, ulusal refl eksleri zayıfl ayan halkı, şimdi 
Türk Yurdu, Türk Milleti kavramlarının etrafında 
birleştirmek ve ulusal egemenliği için savaşmasını 
sağlamak gerekiyordu.

Samsun’dan başlayan bu destansı diriliş, tarihin en 
güç işi, sömürgeciliğin pençesinden kurtulmayla 
sonuçlanıyor, Milletimiz ve onun mücadele azminin 
yüksek tecellisi Türk ordusu ve onun eşsiz komutanı 
Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist orduları bir 
daha buna asla cüret edemeyecekleri şekilde Türk 
vatanından söküp atıyordu. İşte Türk Kurtuluş 
Savaşı, milletimizin var olma savaşının adıdır.

Değerli öğrenciler, şimdi hedef Ulusal Egemenlik 
ilkesine ve bilimsel düşünce ölçülerine dayalı bir 
devlet ve toplum yapısı kurmak, bunu yaşatıp 
korumayı başaracak demokratik Türk bireyini 

yetiştirmekti. Türk Milleti’nin özlemlerini, inandığı 
değerleri, toplumsal dinamiklerini çok iyi bilen yüce 
önder, tam bağımsızlığın yaşama geçirilmesinin, 
ancak Cumhuriyet idaresiyle mümkün olacağını 
görmüş; Türk Milleti de tüm bu ülküler çerçevesinde 
Ata’sının etrafında kenetlenmiştir. İşte tüm bu 
nitelikleriyle Cumhuriyet, milletimizin dirilişinin 
ve yükselişinin, ulusal onurumuzun bayraklaşan 
simgesidir. Türk Milleti, Cumhuriyet’le yurttaş 
konumuna yükselmiş; devletin tek ve gerçek sahibi 
olarak ulusal egemenliğin kaynağı durumuna 
gelmiştir.

Değerli öğrenciler, Cumhuriyet idaresi ile herkes 
kucaklanmış, tüm yurttaşlara eşit haklar tanınmış, 
temel haklar ve özgürlükler güvence altına alınmış, 
çağdaş hukuk düzeni kurulmuş, devlet ve toplum 
yapısındaki çağdışılığa son verecek yapılanmalar 
hızla hayata geçirilmiştir. Böyle yüksek bilince 
ulaşan, yurttaş olmanın erdemini yaşayan, uygar 
dünyanın değerleriyle tanışan Türk çocukları 
ülkesinin yarınlarını inşaya koyulmuşlar ve tüm 
dünyayı hayretler içinde bırakan bir dönüşümü 
gerçekleştirmişlerdir.

Egemenliğin kayıtsız ve koşulsuz milletin olduğu 
bu yeni yönetim biçimi Türk Milletini güvenli 
ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu gibi asıl 
düşüncelerde yarattığı güven itibariyle yeni bir 
yaşamı milletimize müjdelemişlerdir. Türk Devrimi 
ve Cumhuriyet yapıldığı dönemle sınırlı kalmayan, 
sürekliliği olan, yeni kazanımlarla ve ilk günkü 
bilinçle sürdürmemiz gereken bir çağdaşlaşma 
atılımıdır. Cumhuriyet Türk Milletinin geçmişidir, 
bu günüdür, yarınları olmaya devam etmelidir ve 
edecektir.

Değerli öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, Atatürk 
ilke ve inkılâplarının korunup kollanmasında 
hepimize sorumluluk düşmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti, millet egemenliğine dayanan, laik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu yapı 
90 yıldır toplumsal barışın, huzurun, temel hak 
ve özgürlüklerin kaynağıdır. Ülkemiz barışını ve 
huzurunu bozmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ve onun ülkemize kazandırdıklarını kendilerine 
hedef olarak almaktadır. Cumhuriyetimize yönelecek 
tehditlere karşı millet olarak her zaman hazırlıklı 
olmalıyız.

Atatürk’ün manevi mirası olan akıl ve 
bilimle hareket edip onun en büyük eseri ve 
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bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyet’imizi 
koruyacak milli refl eksi her zaman canlı tutmalıyız. 
Kültürel değerlerimizi özenle korumalıyız. Atatürk 
ilkeleri ve devletimizin değiştirilemez nitelikleri, 
yolumuzu aydınlatmayı sonsuza dek sürdürmelidir. 
Bu ilkeleri değiştirmeye yönelik hareketlere karşı 
kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeliyiz. Devletimizin 
bayrağı, sınırları, dili, egemenliği ve tam 
bağımsızlığı her türlü tartışmanın uzağında olmalıdır.

Değerli öğrenciler, milli birlik ve beraberliğimiz, 
geleceğimiz yönünden yaşamsal bir önemdedir. 
Ülkemizin birlik ve beraberliğini yok etmeye, 
milletimizin toplumsal yaşamını ve devletimizin 
niteliklerini değiştirecek çağ dışı bir yönetime 
sürüklemeye, ülkemiz demokrasisini ortadan 
kaldırmaya yönelik hareketlere karşı yürüttüğümüz 
mücadele, hiç kimsenin tartışamayacağı ve 
haklılığını sorgulayamayacağı sebeplere 
dayanmaktadır. Bu mücadeleyi hiç bırakmadan 
sürdürmeli ve ayrılık yaratmaya, vatanımızı bölmek 
isteyenlere fırsat vermemeli; içten ve dıştan gelen 
yıkıcı, bölücü akımlara karşı, Atatürk Cumhuriyeti’ni 
korumalı ve ona sahip çıkmalıyız.

Değerli öğrenciler, Türk milleti Cumhuriyet ile 
çağdaş olmanın gururunu tatmış; bu gurur sayesinde 

bölgesinin ve dünyanın önemli devletlerinden 
biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti köklü, 
büyük, güçlü bir devlettir. Sağladığı başarılar 
yalnız Türk milleti için değil, bütünüyle uygarlık 
için parlak bir örnektir. Bizler -Cumhuriyet’imizi 
yaşatmaya ant içmiş, ilke ve devrimleri benimsemiş, 
Cumhuriyet aşığı olan Türk milleti- ülkemizin en 
büyük güvencesi olmaya devam edeceğiz. Bu, 
Cumhuriyet’i kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına, 
bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen 
milletimize borcumuzdur.

Türk milleti olarak biz, yalnız yiğitlikte ve 
savaşçılıkta değil, fi kirde ve uygarlıkta da insanlığın 
şerefi yiz. Belleğimizdeki binlerce ve binlerce 
yılın anısını taşıyan tarih ve uygarlık safında layık 
olduğumuz yeri bize gösteriyor. Oraya yürüyüp 
yükseleceğiz. Bu bizim için hem bir hak, hem bir 
ödevdir. Bu hedef binlerce yıldır değişmedi ve bizler 
bu hedefe yılmadan büyük bir azimle yürüyeceğiz. .

Gücünü tarihinden, medeniyetinden ve asil kanından 
alan Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu 
olsun.

Bayram Akyüz 
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı 
hedefl eyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefl eri olan, uygulanması 
sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel 
bir çalışma olan projede gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen 
bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin 
olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve 
sonuçların aktarılması söz konusudur.

30 Kasım 2016 tarihinde okulumuz konferans salonunda Sakarya 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Ayşegül Adıyaman Anıl tarafından 10. sınıf öğrencilerimize “proje” 
konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme konferansı verildi. 

Konferansta öğrencilerimize proje nedir, iyi bir proje nasıl olmalıdır, 
proje gelişim evreleri nelerdir, karşılaşılan zorluklar ve başa çıkma 
yolları, projeyi hayata geçirmek nasıl mümkün olur, bunun metotları 
nelerdir vb gibi konular hakkında bilgi verildi.

Resim öğretmenimiz A. Nurcihan Kırılmaz koordinatörlüğünde 
gerçekleşen bu çalışmadan sonra öğrencilerimizin uluslararası projelere 
imza atmaları temennisi ile başarılar diliyoruz.

“Proje” Konulu Konferans

Soldan sağa: Ayşegül Adıyaman 
Anıl, resim öğretmenimiz A. 
Nurcihan Kırılmaz
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Ders çalışmanın, diğer aktivitelere ve sosyal 
yaşama engel olmaması gerektiğinden bahseden 
Aslantürk, bunun en güzel örneklerinin 
okulumuzdan mezun olan ve kariyer yapan 
başarılı iş adamları, akademisyenler, sanatçılar ve 
devlet adamları olduğunu belirtti. Bu mezunların 
bazılarının yaşamlarından örnekler vererek 
öğrencileri, gerçek başarı hakkında bilgilendirdi. 
Aslantürk, seminer sonunda öğrencilerimizin 
sorularını yanıtladı. Konuğumuza katılımından ve 
keyifl i sunumundan ötürü teşekkür ediyoruz.

Hayallerimle Randevum Var

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, 
Eğitim Uzmanı Hüseyin 

Aslantürk, 13 Ekim 2016 tarihinde 
12. sınıf öğrencilerine ”Hayallerimle 
Randevum Var” konulu bir seminer 
verdi. Aslantürk, öğrencilerimize 
YGS ve LYS’ye nasıl hazırlanılacağı 
ve nasıl motive olunabileceği 
konusunda bilgiler verdi. 
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2-8 Kasım Lösemi Farkındalık Haftası 
etkinliği kapsamında okulumuz 
konferans salonunda LÖSEV temsilcileri 
öğrencilerimizi bilgilendirdiler. 
Etkinliğe Gastronomi ve Beslenme 
Kulübü öğretmenimiz Nazan Yılmaz ve 
rehber öğretmenimiz Bahanur Akpınar’ın 
koordinatörlüğünde, 10-A sınıfından 
Gizem Akyol, 10-C sınıfından Simay Dener, 
Hande Özer, 10-D sınıfından Beyza Sima 
Köse öğrencilerimizin çalışmalarıyla LÖSEV 
Temsilcileri Şeyma Ayhan ve Zeynep Genç’i 
konuk ettiler.

Öğrencilerimize LÖSEV ve lösemi ile ilgili bilgi 
veren konuklarımız gönüllü olma, gönüllülerin 
yaptığı işler, LÖSEV Kent, LÖSEV okullarında 
eğitim gibi konularda LÖSEV’in çalışmalarıyla 
ilgili bilgiler verdiler.

Soldan sağa: Simay Dener (10 C), Gizem Akyol (10 A), 
Şeyma Ayhan (LÖSEV Temsilcisi), Nazan Yılmaz (İngilizce 
Öğretmeni), Zeynep Genç (LÖSEV Temsilcisi), Hande Özer 
(10 C), Beyza Sima Köse (10 D) 

Lösemi Farkındalık Haftası
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Bedenen aramızda yoksunuz ama 
fi kirleriniz ve manevi şahsiyetiniz, 

içimizde varlığını sürdürmeye 
devam ediyor. Manevi varlığınız 

önünde saygıyla eğiliyoruz.

Her 10 Kasım’da, Ata’mızın 
aramızdan ayrılışının yıl 

dönümünde, tüm ülkede olduğu 
gibi okulumuzda da anma 

törenleri düzenlenmektedir. Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 

Fatma Sinan Aslan önderliğinde 
Tarih öğretmenimiz Aysu Atay 
ve öğrencilerimizin katkılarıyla 

okulumuz bahçesi ve konferans 
salonunda düzenlenen 

tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’mızın okunmasıyla 
başladı. Programda, okul 

müdürümüz Bayram Akyüz 
ve tarih öğretmenimiz 

Tahsin Fındık, günün
 anlam ve önemine ilişkin 

birer konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından 

öğrencilerimiz günün anlam 
ve önemine ilişkin yazı ve 

şiirler okudular, zeybek oyunu 
oynadılar; oratoryo ve mini 
tiyatro gösterileri sundular. 

Öğrencilerimizin Atatürk’ün 
sevdiği türküleri söylemesi

 ile tören sona erdi. Bu gün 
sebebiyle vakfımızın 

destekleriyle alınan hediyeler 
öğretmenlerimize hatıra 

olarak verildi. 

Bu ülke için verdiğiniz 
bağımsızlık 

mücadelesi ve 
liderliğiniz için 
bize kattığınız 

değerler için 
müteşekkiriz. 

Rahat Uyu Atam. 
Ruhunuz Şad Olsun.
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“Beni Görmek Demek, Mutlaka Yüzümü Görmek 
Değildir. Benim Fikirlerimi Benim Duygularımı 
Anlıyorsanız ve Hissediyorsanız Bu Kâfi dir.”

Mustafa Kemal Atatürk

78 Yıllık Hasret

Kahraman milletimizin büyük önderi ve 
Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa 

Kemal ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 78. yıl 
dönümünde hasret özlem ve minnetle anıyoruz. 
Her an özlemini içimizde taşıyoruz.
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Tören sonrasında programda görev alan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz, vakıf temsilcilerimiz ile birlikte

Törenden görüntüler
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Sayın öğretmen arkadaşlarım, kıymetli öğrenciler ve 
misafi rler!

Bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz yirminci asra 
damgasını vurmuş, büyük bir Türk devlet adamını 
vefatının 78. yıl dönümünde anmak maksadıyla bir 
araya gelmiş bulunuyoruz.

Yirminci asır pek çok yön itibariyle milletimizin 
yıkıntılar yaşadığı, birçok cephede mağlubiyetler 
gördüğü bir zaman dilimi olmuştur. Sultan 4. Murat’tan 
beri devletin kötü gidişatına dur diyebilme gayretleri 
bir türlü netice vermemiş, hem içtimai sahada hem 
de askeri alanlarda her geçen gün devletin içine 
düştüğü girdap derinleşmiş ve artık bir cihan devleti 
olma iddiası bir bir tükenmeye başlamıştır. Bütün 
dünyayı kasıp kavuran Birinci Cihan Harbi, ülkemiz 
sınırlarına dayanmış ve bu büyük yangın, milletimizi de 
sarmalayarak tüm dünyayı avuçlarının içine almıştır. 

Savaşlardan yorulmuş ve bitap düşmüş, silah ve insan 
gücü zayıfl amış ordumuz, Mehmetçiğimizin canı 
pahasına verdiği mücadelelere rağmen imparatorluk 
coğrafyasında girdiği cephe savaşlarını kaybetmiş 
ve binlerce yıllık Türk toprakları birer birer düşman 
askerlerinin çizmeleri altında ezilmeye başlanmıştır. 
Ana vatanın aziz parçaları, birer birer ondan koparılmış 
ve evlatlarının her biri hiçlik denizinde savrulmaya 
başlamıştır. Millet tarihimizin en kara günleri yaşanmış, 
tarihin her devrinde büyük devletler kurmayı başarmış 
aziz milletimiz, hasta adamdan artık yok edilecek adam 
durumuna getirilmiştir. Devlet erkânı da halka ümit 
vaat edecek hamleler yapmaktan uzaktır. Ümitsizliğin 
kavurduğu son kalemiz Anadolu toprakları da düşmanın 
işgaline maruz kalmış, artık yaklaşan acı kaderini 
beklemektedir. Halk, bedbin ve ümidi kaybetmiş bir 
haldedir. İşte her şey bitti dediğimiz bir anda milletin 
sinesinden kurtuluş umuduyla bir yiğit ortaya çıkmış 
ve bütün karanlık bulutların ülke semasından dağılması 
için halka ümit dağıtmıştır.

Mustafa Kemal, bütün dünyanın tasdikiyle büyük bir 
askeri dehadır. Yorgun insanımıza güç katacak ve zayıf 
güce rağmen dünyanın en kuvvetli devletlerini dize 
getirecek bir askeri dehadır. Her şeyden evvel zamanın 
şartları ve içinde bulunduğumuz girdabın büyüklüğü bir 
kez daha tahayyül edilirse elde edilen muzafferiyetin 
değeri daha iyi anlaşılacaktır. Askeri dehadır çünkü 
bütün gücünü ordusundan ve milletinden almıştır. 
Başka hiçbir güce yaslanmadan başarıyı elde etmiştir.

Mustafa Kemal, sadece konuşan biri olmamıştır. 
O, söylediği her şeyi icra ederek gösteren bir 
liderdir. Çanakkale›de askerle beraber cephededir. 
En ön safta Mehmetçikle koyun koyuna savaşın 
kalbindedir. Vatan toprağının çiğnendiği her yerde 
mukaddes vatanı korumak için bilfi il Mustafa Kemal 
de vardır. Lübnan‘da, Trablusgarp‘ta, Bingazi‘de 
yerel kuvvetlerin yanında vatan savunmasındadır. 
Kocatepe‘de elbisesine sarılıp karlar üstünde yatarken 
bile sahadadır.

Mustafa Kemal gerçekçidir. Hayalin aklını 
bulandırmasına asla müsaade etmemiştir. Nutuk’unda 
bahsettiği şekliyle İstiklal Mücadelesi yıllarında 
ordumuzun Ortadoğu‘ya müdahalesi teklifl eri 
karşısında, bir avuç vatan evladının da buralarda heba 
edilemeyeceğini söyleyerek hayalin değil gerçekliğin 
peşinde olduğunu göstermiştir.

Mustafa Kemal, sadece bir asker değil bazen kara tahta 
başında öğretmendir; “Başöğretmen”dir. Yaşadığı süre 
zarfında halka örnek teşkil edecek derecede öğrenme 
aşkıyla dolu bir liderdir. Kitaplar kaleme alan bir 
yazardır.

Halkına hesap verme şeffafl ığında bir liderdir. Uzun 
savaş yılları boyunca yaşananları Nutuk eseriyle halka 
anlatan, bütün şeffafl ığıyla ortaya koyan bir liderdir.

Dünyanın diğer milletlerinin liderlerinin halklarına 
baskıcı bir yönetim tarzını dayattıkları bir dönemde 
Mustafa Kemal, halkı için demokrasiyi öngörecek 
kadar millet sevdalısı bir liderdir.

Bugün aramızdan ayrılışının hüznünü en derinden 
yaşıyor ve kendisinin “Beni görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek demek değildir; benim fi kirlerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, 
bu yeterlidir.” düsturundan hareketle kurduğu aziz 
Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma cehdiyle sözlerime 
son veriyorum.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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“DÂHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR”

Ankara Atatürk Lisesi’nin sayın müdürü, müdür 
yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencileri!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve daimi önderi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yetmiş 
sekizinci yıl dönümünde anmak üzere bir araya gelmiş 
bulunmaktayız. Aradan geçen bunca yıla rağmen 
Atatürk’ün, tarihin şahit olduğu nadir liderlerden biri 
olduğu, dost-düşman herkesin malumudur.

En kesif orduların dördünün beşinin medeniyet kılığında, 
tek dişi kalmış bir canavar edasıyla dalını budağını 
koparmaya çalıştığı dev Osmanlı çınarının enkazı altında 
sıkışıp kalmış, ezilip ölme haleti ruhiyesi içindeki 
milletimize Atatürk sahip çıkmıştır. Atatürk, ölmek üzere 
olan Anadolu insanına son nefesinde bile bir yudum 
suyu esirgeyecek sefi hlikteki müstevlilere karşı çıkmakla 
kalmamış, ulusumuza yeni bir can suyu vermiş, kurumak 
üzere olan köklerin arasından Türkiye Cumhuriyeti’nin 
fi lizlenmesini sağlamıştır. Atatürk, memleketi fi ili işgalden 
kurtaracak ağır sorumluluğu yüklenmekle kalmamış, 
kurtuluştan sonra da hayatını vakfettiği halkının muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşması ve hatta onların da 
üzerinde bir gelişmişlik düzeyine ulaşması için çalışmıştır. 
Yaptıklarının yanında, iç ve dış politika alanlarındaki 
tespit ve tavsiyeleriyle geleceğe yön veren vizyon sahibi 
bir lider olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün sizlere Atatürk’ün, Gençliğe Hitabesi’nde 
kullandığı bir ifadeyi hatırlatmak, an itibari ile 
geçerliliğini koruyan nasihat gibi sözlerini biraz açmak 
istiyorum. Atatürk gençlerden “bağımsızlığımızı ve 
cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumalarını” istiyor. 
Üstelik bu görevin hayat memat meselesi olduğunu, bugün 
ve gelecekte var olabilmenizin temel koşulunun bu görev 
olduğunu söylüyor.

Bu vazifenin yerine getirilmesi sırasında karşılaşacağınız 
engellerle ilgili uyarı sırasında Atatürk, “dâhili ve harici 
bedhahlar” ifadesini kullanıyor. İçte ve dışta her türlü 
kötülüğü yapacak insan ya da devletin kastedildiği bu 
ifadeyi anlamanız, idrak etmeniz çok önemli. Gençliğe 
emanet edilen cumhuriyetimizin varlığını koruyabilmesi 
için emanet sahibi olan sizlerin, vazifenizin bilincinde 
olmanız şarttır.

Son zamanlarda yaşadığımız, tanımlamakta hâlâ güçlük 
çektiğimiz badireler, bizlere yeniden her an birlik ve 
bütünlük içinde olmanın önemini -acı olaylarla da olsa- 
hatırlattı. Üstelik düşmanın çok uzaklarda olduğunu 
varsayarken kapıldığımız gafl et, en yakınımızdaki 
tehlikelere karşı duyarsızlaştırdığımızı da ortaya koydu.

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri olarak Atatürk’ün 
işaret ettiği tehlikelere karşı her an güçlü bir şekilde hazır 
olmalısınız. Kuşkusuz sahip olduğunuz tarihsel misyon, 
motivasyonunuz için yeterlidir. 

Sevgili gençler, sizlere verilen göreve hazır olmak 
için hem gönüllü hem de çalışkan olmalısınız. Farklı 
alanlarda ülkede ve dünyada sayılı insanlar arasına girecek 
yetenekleriniz var. Sahip olduğunuz cevherin daha da 
değerlenmesinde öğretmenlerinizin her an yanınızda 
olduğunu bilmelisiniz. Sizler Atatürk‘ün çok değer verdiği 
bir şeyi emanet edecek kadar güvendiği kişilersiniz.

Mustafa Kemal Atatürk ve her rütbeden silah 
arkadaşlarının aziz ruhlarına!

Tahsin Fındık 
Ankara Atatürk Lisesi Tarih Öğretmeni
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15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen 
menfur kalkışma hareketinin izlerini 
taşıyan olay mahallinin öğrenci ve 
öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi 
etkinliği kapsamında öğrencilerimiz, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 
öğretmenlerimiz Hayri Akın ve Seyfettin 
Bulut rehberliğinde TBMM’yi ziyaret 
ettiler.

Ziyarette öğrencilerimiz özgürlüğümüzün, 
bağımsızlığımızın ve ülke olarak varlığımızın 
sembolü olan meclisimizi gezerken 15 Temmuz 
gecesi ne kadar ciddi ve korkunç bir durumla 
karşı karşıya kalındığının, tüm yurdumuzun ne 
kadar büyük bir badire atlattığının şahidi oldular. 
Ziyarette öğrencilerimiz ülkede, birlik, beraberlik 
ve kardeşliğin, huzur içinde özgürce yaşamanın ne 
kadar önemli bir unsur olduğunu bir kez daha idrak 
ettiler.

Öğrencilerimiz TBMM’deydi

Ziyaretten bir görünüm

11 Kasım 2016 tarihinde 10 D sınıfı 
öğrencilerimiz, Tarih öğretmenimiz Sami 
Tüysüz ile birlikte Pembe Köşk adıyla bilinen 
İsmet İnönü Evi’ni ziyaret ettiler.

Öğrencilerimiz bu gezi sırasında, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün en 
yakın silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı’mızdaki I. 
ve II. İnönü Zaferlerini kazanan Garp Cephesi 
Komutanı, Mudanya ve Lozan Konferanslarında 
Türkiye’yi başarıyla temsil eden baş delegemiz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci 
Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün yaşadığı 
mekânları görme imkânı buldular. İsmet 
İnönü’nün eşyalarını, tarihî obje ve belgeleri 
yakından inceleyip fotoğrafl arını çektiler. İsmet 
İnönü’nün yakınında bizzat bulunmuş müze 
görevlisinin anlattıklarını dinleyip ona sorular 

sorarak birinci elden tarihî bilgiler edindiler. 
Böylece Cumhuriyet’imizin kuruluş günlerine 
tanıklık etmiş tarihî bir mekânın atmosferini 
soluyarak sahip oldukları tarih bilgisini ve 
bilincini geliştirdiler.

Pembe Köşk gezisinin gerçekleşmesinde emeği 
geçen okul yöneticilerimizi, öğretmenimizi, 
İnönü Vakfı’nın misafi rperver yetkililerini 
ve okulumuzu başarıyla temsil eden 
öğrencilerimizi kutluyoruz.

Pembe Köşk Ziyareti
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Çevre Koruma ve Doğa Sporları Çevre Koruma ve Doğa Sporları 
Kulübü’müz 12 Kasım 2016 tarihinde Kulübü’müz 12 Kasım 2016 tarihinde 
okulumuz öğretmenlerinden Birnur Gürses okulumuz öğretmenlerinden Birnur Gürses 
(İngilizce), Meliha Bulut (Almanca), Meltem (İngilizce), Meliha Bulut (Almanca), Meltem 
Dilek (İngilizce) ve Berrin Gönel (İngilizce) Dilek (İngilizce) ve Berrin Gönel (İngilizce) 
eşliğinde Atatürk Orman Çiftliği’nde fi dan eşliğinde Atatürk Orman Çiftliği’nde fi dan 

dikme faaliyetlerinde bulundu. Etkinliğe dikme faaliyetlerinde bulundu. Etkinliğe 
katılan e-twining ve AB Projeleri Gençlik katılan e-twining ve AB Projeleri Gençlik 
Bilgilendirme ve Gönüllülük Kulübü’nü, Bilgilendirme ve Gönüllülük Kulübü’nü, 
11 G, Hz B ve Hz E sınıfl arını katkılarından 11 G, Hz B ve Hz E sınıfl arını katkılarından 
dolayı kutluyoruz.dolayı kutluyoruz.

Atatürk Orman Çiftliği’ne
Yeni Fidanlar Diktik



Neden 24 Kasım Öğretmenler Günü?

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet 
Mektepleri’nde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden 
herkese yeni harfl erle okuma yazma öğretilmiştir. 
Millet Mektepleri’nin açılışı ve Atatürk’ün 
Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 
1981 yılından beri 24 Kasım Öğretmenler 
Günü olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik 
mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak 
için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama 
günüdür. Dünyanın birçok yerinde tarihleri 

farklı olsa da öğretmenler günü kutlamaları 
yapılmaktadır.

Okulumuzda da 24 Kasım 2016 tarihinde, Almanca 
öğretmenlerimiz Meliha Bulut ve Neriman 
Dikmen koordinatörlüğünde öğretmenler 
odasında Öğretmenler Günü kutlamaları yapıldı. 
Kutlamalara Okul İdaresi, Okul Aile Birliği ve 
Vakfımız yöneticileri ile öğretmelerimiz katıldı. 
Okul müdürümüz Bayram Akyüz ve Vakıf 
başkanımız Erol Üçer, öğretmenlerimize hitaben 
birer konuşma yaparak tüm öğretmenlerimizin bu 
güzel gününü kutladılar. 

Kutlamalarda öğretmenlerimize vakfımızın 30. 
yılı nedeniyle bastırılan  “Türk Eğitiminde Bir 

Öğretmenlerimiz bir arada

24 Kasım Öğretmenler Günü
Okulumuzda Coşkuyla Kutlandı

Öğretmen bir kandile benzer, 
kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

(Atatürk) 

Vakfı Başkanımız Erol Üçer, öğretmen ve idarecilerimizle
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Başarı Öyküsü: Kuruluşunun 30. Yılında ALEV”  
kitabı hediye edildi. Ayrıca vakfımız, bu güzel 
gün nedeniyle tüm öğretmenlerimize bir yemek 
daveti verdi. Okul müdürümüz, bu yıl emekli olan 
matematik öğretmenimiz Latif Tiryaki’ye yemekte 
plaket verdi.

Ankara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
düzenlediği Öğretmenler Günü töreni de 25 
Kasım 2016 tarihinde konferans salonumuzda 
yapıldı. Yapılan törene İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Mustafa Özel, şube müdürleri, okul müdürleri, 
öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan tören, Çankaya Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü’nün açış konuşması ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Mustafa Özel’in günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalarıyla devam etti.

Emekli öğretmen Yıldırım Aydoğan’ın tüm 
emekli öğretmenler adına duygularını aktardığı 
konuşmasının ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü 

Mustafa Özel, emekli öğretmen Yıldırım 
Aydoğan’a hizmet şeref belgesi sundu.

Programda şiir, fi lm gösterimi, solo şarkılar, 
Akşemsettin Ortaokulu ve Türk-İş Blokları İlkokulu 
öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekiplerinin 
gösterilerinden sonra “4. Ankara Öğretmenler 
Arası Anı Yazma Yarışması Ödül Töreni” yapılması 
ve günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin 
ardından program sona erdi. 

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü 
kutluyor, saygılar sunuyoruz.

Okul müdürümüz Bayram Akyüz, emekli olan matematik 
öğretmenimiz Latif Tiryaki’ye plaket verirken

Ankara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yapılan törenden görüntüler

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özel, okul müdürümüz 
Bayram Akyüz ve diğer bürokratlarla birlikte töreni izlerken

Öğretmenlerden oluşan halk oyunu gurubu gösterisini sergilerken

Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması’nda dereceye giren 
öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve diğer 
bürokratlarla
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Öğretmenler Günü nedeniyle 
bir gelenek haline gelmiş olan 

“Öğretmenler Arası Ödüllü Satranç 
Turnuvası”nın 8.si, vakfımızın katkılarıyla 
24 Kasım 2016 tarihinde okulumuz 
satranç odasında yapıldı. 

Beş gün süren turnuva, öğretmenlerimizin 
hoşça vakit geçirdiği, daha çok kaynaştığı; kimi 
zaman heyecanlı, kimi zaman çekişmeli, kimi 
zaman da neşeli anların yaşandığı bir etkinlik 
oldu.

30 öğretmenimizin katıldığı turnuvada, 
çekişmeli mücadeleler sonucunda sıralama şu 
biçimde oldu:

1. Esra Kandilci

2. Yavuz Dündar

3. Haydar Bayrak

4. İsmail Alankuş

Dereceye giren öğretmenlerimiz Vakfımızca 
alınan hediyelerle ödüllendirildi.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü 
kutlar, öğretmenlerimize başarılar dileriz.

Öğretmenler Arası 
Satranç Turnuvası’nın
8.si Yapıldı

Turnuvaya katılan öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve vakıf koordinatörümüz ile

Öğretmenlerimiz turnuva sırasında

Soldan sağa:  Gönül Ertuna (Vakıf Koordinatörü), Yavuz Dündar 

(Matematik Öğrt.), Esra Kandilci (İngilizce Öğrt.), Haydar Bayrak 

(Matematik Öğrt.), Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü)



12-16 Aralık 2016 tarihlerinde okulumuz 
satranç odasında antrenörümüz Hüseyin Yayla 
rehberliğinde öğrenciler arası satranç müsabakası 
düzenlendi. 50 kadar öğrencimizin katıldığı 
turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz, okul 
müdürümüzce madalya ve vakfımız tarafından 
verilen hediyelerle ödüllendirdi. 

Öğrencilerimizin zekâ, bilgi ve becerilerinin 
en üst seviyede kullanıldığı, konsantrasyon ve 
ileriye dönük planlama becerisini kazandığı, 

boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirdiği 
turnuvalarda dereceye giren öğrencilerimizi 
kutluyor başarılanın devamını diliyoruz. 

Turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz

1- Berkin Şekerci      Hz A

2-Hande Zengin       10 D

3-Alperen Canışen    9 M

4-Ekin Taş                  9 B

Satranç Turnuvası DüzenledikSatranç Turnuvası Düzenledik Turnuva açılışından bir görünüm
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Okulumuzda 10. sınıfl ar arasında ödevleri 
eksiksiz yapma, kurallara uyma, ders 

başarısı gösterme  konularında istikrarlı olan 
10 K sınıfı, 22.12.2016 tarihinde düzenlenen 
CSO eğitim konserine katılmaya hak kazandı. 
Öğrencilerimize, Müdür Yardımcısı Sedat 
Targutay ve Rehber öğretmen Selin Doğan 
Özcan refakat ettiler. 

Öğrencilerimiz, 17 yıldır Avrupa’nın önde 
gelen orkestraları Janacek Filarmoni Orkestrası 
ve Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası’nın 
sanat yönetmeni ve şefi  Theodore KUCHAR’ın 
şefl iğinde ve İtalya’da Uluslararası Müzik 
Yarışması “IBLA Grand Prize” Jüri özel 
ödülü alan, Özgür Mert ESEN’in piyonosuyla 
eşlik ettiği eğitim konserinde, Sergei 
Rachmaninoff‘un eserlerinin çalındığı piyano 
konçertosunu dinlediler.

10 K Sınıfı, 
Eğitim Konserinde
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Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet 
Yılmaz, “Anadolu Mektebi Yazar 

Okumaları Projesi” kapsamında 27 Aralık 

2016 tarihinde okulumuzda düzenlenen    

“Vefatının 80. Yılında Akif’i Anlamak, Asım’ı 

Yaşamak” adlı programa katıldı.

Gençlerimizin milli ve manevi değerlerini 
tanımasını ve bu değerlere uygun tarzda 
yaşamasını hedefl eyen proje, tanınmış 
yazarlarla ilgili tanıtım çalışmasını ve etkinlikleri 
içermekte; eş zamanlı olarak yurdumuzun farklı 
şehirlerinde uygulanmaktadır.

Okulumuz konferans salonunda düzenlenen 
programa Milli Eğitim Bakanı’mızın yanı sıra 
ALEV yönetim kurulu başkanımız Erol Üçer ve 
üst düzey pek çok bürokrat ve davetli katıldı.

ALEV 2017 | 35

Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, 
“Vefatının 80. Yılında Akif’i Anlamak, Asım’ı Yaşamak” 
Konulu Panel İçin Lisemizdeydi

Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın İsmet Yılmaz, panel 
açılışında konuşmalarını 
yaparken 
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Program, çeşitli illerden gelen öğrencilerin 
düzenlediği Mehmet Akif Ersoy konulu panelle 
başladı. Panelin ardından konuşan Bakan 
Yılmaz, Anadolu Mektebi Projesi kurucularına 
ve üyelerine teşekkür ederek  “Birileri 
okuyacak, okuduklarını anlatacak ve birileri 
de dinleyecek. İkisi de birbirinden ayrılmaz 
bir husus. Okursanız daha iyi anlarsınız, 
okursanız kendinize olan özgüveniniz 
artar.” diyerek,  “Akif; yazıları, konuşmaları 
ve şiirleriyle edebiyatımıza damga vurmuş 
İstiklal Marşı’mızı kaleme almış abide bir 
şahsiyettir. Akif, İstiklal Marşı’yla, yüksek 
ahlakıyla, toplumsal sorunları gönülden 
anlatışıyla milletimizin her zaman ortak bir 
değeri olmuştur.” ifadelerini kullandı. Sayın 
Yılmaz konuşmalarının devamında  “İnsanımız, 
15 Temmuz’da Asım’ın şahsında Akif’in 
değerlerinin bugünün gençliğinde yaşadığını 
göstermiştir.” diyerek günün anlam ve önemine 
ilişkin konuşmasını tamamladı. 

Konuşmaların sona ermesinin ardından 
Bakan Yılmaz, program çerçevesinde açılışını 
gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini gezdikten 
sonra okulumuzdan ayrıldı.
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Program sonrasında sayın bakanımız sergi açılışını 
yaparken

Törenden görüntüler

Panele katılan misafi rlerimiz toplu halde
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Bundan tam 102. yıl önceydi…

Allahuekber Dağları’nda 22 Aralık 1914 
ve 15 Ocak 1915 tarihleri arasında 
Enver Paşa komutasındaki birlikler 
Sarıkamış’taki Rus kuvvetlerini 
püskürtmek ve vatanı, düşmandan 
kurtarmak isterken ağır kış şartları 
ve elverişsiz koşullardan dolayı şehit 
düştü… Tam 90 bin vatan evladı…

Bu acıklı yiğitlik destanı, uzun yıllar geçse de 
asla unutulabilecek bir olay değildir. Onun için 
vatan uğruna, ülkesini korumak uğruna, şehit 
düşmüş vatan evlatlarının bu hazin, yürekleri 
dağlayan öyküsü, yıl dönümünde yurdun 
her köşesinde anımsanmaktadır. Bu amaçla 
şehitlerimiz, harekâtın 102. yıl dönümünde     

-28 Aralık 2016 tarihinde- okulumuz 
konferans salonunda anıldı.

Tören, şehitlerimiz için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasıyla başladı. Tarih 
öğretmenimiz Sami Tüysüz’ün 

yaptığı açılış konuşmasının ardından, slaytlar 
eşliğinde Sarıkamış Harekatı ile ilgili sunumlar 
yapıldı. 

11 G, 11 H ve 9 G sınıfı öğrencilerinin 
çabalarıyla hazırlanan törende Sarıkamış’a ait 
türküler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı, 
hüzünlü ve duygusal anlara sahne olan 
tören bitiminde 9 H sınıfı öğrencileri, rehber 
öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde 
Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi. 

Vatanı korumak için canlarını feda eden tüm 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Ruhlarınız şad olsun!
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Canın Buz Kesildiği Yer “Sarıkamış”

Yer Sarıkamış…

Yer buz tutmuş

Gök buz tutmuş

El buz tutmuş

Ayak buz tutmuş.

Çekilecek bir çadır

Örtecek bir örtü yok

Nefes buz tutmuş

Can buz tutmuş.

Anma töreninden bir görüntü.
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Tam 97 yıl önceydi, Atamızın 30 Aralık 1919 tarihinde 
lisemizi ziyaret edişi. Sanki bugün gibi her şey çok 

taze, her şey o günkü sıcaklığında…

Atatürk Liseliler bu büyük lideri, bu örnek insanı, lisemize gelişinin 
her yıl dönümünde büyük bir sevgi, saygı ve özlemle anıyor; onu 
unutmadığını göstermek için ziyarete gidiyor.  

30 Aralık 2016 tarihinde Okul İdarecileri, Atatürk Lisesi Eğitim 
Vakfı temsilcileri, Okul Aile Birliği ve Atatürk Liseliler Derneği ile 
okulumuz öğrencileri, bir araya gelerek atamızı ziyarete gitti. 

Okulumuz adına yapılan törende Okul Müdürümüz Bayram Akyüz 
mozoleye çelenk koyarak duygularını Anıtkabir Özel Defteri’ne 
yazdı. Daha sonra öğrencilerimiz anıtkabiri gezdi, toplu fotoğraf 
çekiminin ardından öğrencilerimiz, ismini taşımaktan gurur 
duydukları Ata’larını ziyaret etmenin verdiği mutlulukla, gururla 
okullarına döndüler. 

Ziyaretten Görüntüler

 

Ata’mızın Huzurunda

EBEDİYEN RAHAT UYU ATA’M!  SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ.
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Türkiye genelinde 13 bin 
940 projenin başvurduğu 
yarışmalarda Kodlama 
ve Tarih alanında önce 
Ankara birincisi, sonra 
bölge birincisi olan 
öğrencilerimiz, daha sonra 
büyük bir başarıya imza 
atarak Kodlama alanında 
Türkiye Birincisi, Tarih 
alanında ise Türkiye İkincisi 
oldu.

12 dalda gerçekleştirilen 
proje yarışmalarıyla, lise 
öğrencilerinin temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim 
alanlarında çalışmalar 
yapması teşvik ediliyor.

Lisemiz, TÜBİTAK 48. Bilimsel 
Araştırma Projeleri Yarışmasında 
Büyük Başarı Kazandı

Soldan sağa:  Nilsu Erkoç (Md.Yrd.), Oğuzhan Önder (Felsefe Öğrt.), Aysu Atay (Tarih 
Öğrt.), Vefa Bardakcı (Ankara Millî Eğitim Müdürü), Berfi n İpek Yalçın (11 L), Şeyma 
Işıldar (11 L), Nur Eylül Öncel (11 C ), Atalay Kutlay (11 K), Hasan Sonat (Md.Yrd.)

Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) 

2 Ocak -12 Mayıs 2017 

tarihleri arasında 

“48. Lise Öğrencileri 

Araştırma Projeleri 

Yarışması” düzenledi. 

Okulumuz, TÜBİTAK fi nal 

yarışmalarına Tarih, 

Kodlama ve Değerler 

Eğitimi alanlarında

 3 proje ile katıldı. 
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Kodlama alanında RDS Teknolojisiyle (Radio 
Data System’in = Radyo Veri Sistemi) Uzun 
Menzilli Wi-Fi Ağlarına Alternatif Ağ Modeli 
Oluşturulması başlıklı proje ile mevcut Wi-Fi 
çözümlerine daha ucuz, daha güvenli ve kolay 
kurulumlu alternatif sunmak amaçlanmıştır. 
Günümüzde radyolardaki RDS teknolojisi 
kullanılmış, kullanılan uzun menzilli radyo 
dalgaları sayesinde şehir ölçeğinde tek verici ile 
milyonlarca potansiyel alıcıya ulaşma olanağı 
sunduğu için yeni alıcı kurulumu yapılmamış, 
böylelikle maliyet yarıya indirilmiştir. Projenin 
daha çok akıllı şehircilikte kullanılacağı 
düşünülmekle beraber uzun menzilli komut 
göndermeye dayalı her türlü gelişmeye açık 
olduğu da tespit edilmiştir.

Tarih Alanında, “Anlat Hünkârım” adlı projede, 
bilgilerde kalıcılığı arttırmak ve  tarih dersine 
olan merak ve ilgiyi çoğaltmak dü şü ncesi ile 
harekete geçilmiş,  bu amaçla lise öğrencilerine 
bir oyun tasarlanmıştır. Yapılan çalışma sonucu 
elde edilen veriler, tezleri doğrulamıştır. 

Tarih derslerinde görsel - işitsel oyunlar ile 
bilgilerin kalıcılığını artırıp oyunlarla eğitimin 
desteklenmesi ve bu çalışmanın tarih alanında 
eğitim veren veya oyun tasarlayan kişilere ilham 
kaynağı olması hedefl enmiştir.

Değerler Eğitimi alanında İslamofobi’ye antidot 
(Karşıt.fi kir) oluşturan proje, dikkat çekerek 
farkındalık yarattı.

Yarışma Projelerimiz

Öğrencilerimiz, proje danışmanları Edebiyat öğretmenimiz 
Fatma Sinan Aslan ile

Öğrencilerimiz, proje danışmanları Felsefe öğretmenimiz 
Oğuzhan Önder ile

Öğrencilerimiz, proje danışmanları Tarih öğretmenimiz 
Aysu Atay ile

1
KODLAMA alanında “RDS Teknolojisiyle 
Uzun Menzilli Wi-fi  Ağlarına Alternatif 
Ağ Modeli Oluşturulması” başlıklı. proje 
ile Atalay Kutlay (11 K) ve Nur Eylül Öncel 
(11 C) TÜRKİYE BİRİNCİSİ oldu  (Danışman 
Öğretmen Oğuzhan Önder - Felsefe Öğrt.).

2
TARİH alanında “Anlat Hünkârım”  adlı 
proje ile Berfi n İpek Yalçın (11 L) ve 
Şeyma Işıldar (11 L) TÜRKİYE İKİNCİSİ 
oldu (Danışman Öğretmen Aysu Atay-Tarih 
Öğrt.).

3
DEĞERLER EĞİTİMİ alanında “Yunus 
Emre Hoşgörüsü” adlı proje ile Başak 
Alacatlı (11A) ve Aybala Güllü (11G) adlı 
öğrencilerimiz, projeleri ile dikkat çekerek 
farkındalık yarattı. (Danışman Öğretmen 
Fatma Sinan Aslan-Edebiyat Öğrt.) 
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Gönül ERTUNA (Vakıf Koordinatörü): 
Merhaba arkadaşlar.

Proje ekibi: Merhaba…

Gönül ERTUNA: Öncelikle 
TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri 

Yarışması Türkiye Finali’nde 
okulumuzu layıkıyla temsil edip ‘Kodlama’ 

alanında Türkiye Birinciliği kazandığınız için 
vakfımız adına sizleri, bir kez daha tebrik ediyorum. 
Okul olarak uzun yıllar sonra ilk kez bu yarışmaya 
iştirak etmemiz, hem Türkiye birinciliği hem de 
Tarih dalında Türkiye ikinciliği kazanmış olmamız 
bizleri mutlu etti. 

Proje Ekibi: Teşekkür ederiz.

Gönül ERTUNA: Öncelikle şunu sormak istiyorum. 
Bu yarışmadan nasıl haberdar oldunuz?

Nur Eylül ÖNCEL (Öğrenci 11 C): 
Yarışmayı geçmiş yıllardan biliyorduk. 
Bu anlamda bu yılki yarışmaya 
katılmaya karar verdik. 

Gönül ERTUNA: Peki ekip olarak 
bir araya nasıl geldiniz?  

Atalay KUTLAY (Öğrenci 11 K): Biz, 
Eylül ile proje üzerinde eğitim – öğretim 

yılı başından itibaren çalışmaya 
başladık. Konuyu belirledik, konuya 
dair araştırmalarımızı yaptık. 
Projemizin uygulanabilirliğini 

gösteren materyallerin hazırlığına 
başladık.

Oğuzhan ÖNDER (Felsefe Öğretmeni): 
Ben öğrencilerimize sonradan katıldım. 
Malumunuz okulumuzdaki görevime 
bu yıl başladım. Önceki okulumda 
TÜBİTAK’ın yarışmasına danışman 
öğretmen olarak katılmıştım. Atalay 

ile Eylül’ün ellerinde vücut bulan 
bu projede onların yanında olmanın, 

tecrübelerimi onlarla paylaşmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. 

Gönül ERTUNA: Yarışmadaki alanınıza nasıl karar 
verdiniz? 

Atalay KUTLAY: Bizim planladığımız proje, içeriği 
itibari ile yarışmanın Kodlama alanına giriyordu. Biz 
de bu alandan müracaat ettik. 

Gönül ERTUNA: Konunuza nasıl karar verdiniz ya 
da fi kir aklınıza nereden geldi? 

Atalay KUTLAY: Metropollerin düzenlenmesi 
yıllardır üzerinde çalışılan bir konu ve şu an için 
en popüler olanı Nesnelerin İnterneti. Önümüzdeki 
10 yıl içerisinde Avrupa’da 37’den fazla şehir, 
Nesnelerin İnterneti projesi için şehrin tamamına 
Wi-Fi ağı kurulumunu tamamlamayı planlıyor. Fakat 
İstanbul ve Ankara gibi kalabalık olmasının yanında, 
yüzölçümü bakımından da oldukça büyük olan 
şehirler için bu uygulamalar çok maliyetli oluyor. 
Biz de bu maliyeti indirmek için Wi-Fi dalgalarından 
daha uzun menzilli dalgalara sahip olan bir teknoloji 
kullanmak istedik. Yıllardır kullandığımız radyo 
teknolojisi bunun için çok uygundu ve hâlihazırda 
RDS teknolojisiyle veri aktarımına olanak 
sağlıyordu. 

Gönül ERTUNA: Maliyeti Wi-Fi’dan ne kadar 
düşüktür?

Nur Eylül ÖNCEL: İsviçre’deki Winterthur kentini 
kendimize baz alarak bir maliyet çıkarımında 
bulunduk. Bu şehirdeki Wi-Fi alıcı ve vericileri 
yoğunluğuna Ankara’nın ulaşması için 1.067.308 
TL gerekmektedir. Fakat RDS teknolojisi Ankara 
için 458.000 TL’ye mal olmaktadır. 

Gönül ERTUNA: Peki bu RDS teknolojisi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Nur Eylül ÖNCEL: Radyo Data Sistemi; 
arabalarımızda, akıllı telefonlarımızda kullandığımız 
ve dijital radyolarda istasyon adı, şarkı adı gibi 
bilgilerin şehirdeki bir vericiden tüm alıcılara 
gönderilmesini sağlayan teknolojidir. Şimdiye kadar 
bu alan dışında kullanılmamıştır. Bu teknolojiyi 
tercih etmemizin en önemli sebeplerinden biri, 
yıllardır kullanılması sebebiyle yan ürünlerinin çok 
ucuz olması ve şehrin tamamı için yayın yapma 

Vakıf Koordinatörümüz Gönül Ertuna’nın 
Okulumuza TÜBİTAK Yarışmasında Türkiye Birinciliği kazandıran 
öğrencilerimizle ve öğretmenimizle yaptığı söyleşiyi yayımlıyoruz.



olanağı sunmasıdır. Ayrıca hâlihazırda RDS destekli 
olan arabalar ve telefonlarımız, bu teknolojinin 
şehirde kullanılması durumunda bir güncelleme ile 
alıcı konumuna getirilebilir.

Gönül ERTUNA: Şehirdeki düzenlemeler neler 
olabilir?

Atalay KUTLA: Avrupa’da şu anda akıllı olan 
birkaç şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerde trafi k 
ışıkları, sokak lambaları, reklam panoları, bariyerler 
vb... bir şehirde konumlandırılmış aklınıza 
gelebilecek her türlü elektronik cihaz, tek bir 
merkezden kolayca yönetilebilir. Böylece trafi k 
sorunları çözülebilir, ambulans gibi araçlara geçiş 
önceliği sağlanabilir, şehirde güvenliğin tehlikede 
olduğu durumlarda giriş çıkışlar kontrol altına 
alınabilir, şehirdeki düzenlemelerde iş gücünden 
tasarruf edilebilir. Örneğin bu yıl Türkiye kış saati 
uygulamasına geçmediğinden sokak lambaları 1 
saat geç yanmış, bunu düzenlemek için her sokak 
lambasında zaman ayarlı röleleri tek tek ayarlamak 
gerekmişti. Böyle bir teknoloji var olsaydı bu 
kadar zaman ve para kaybına, ekstra işçi gücüne 
gerek olmayacaktı. RDS teknolojisinin en güzel 
yönlerinden biri de telefonların çekmediği, elektriğin 
olmadığı durumlarda (doğal afet, terör olayları 
vb.) kullanılabilmesidir. Böylece bu sistem, bir acil 
durum sistemine dönüştürülerek cihazlar vasıtasıyla 
insanlar bilgilendirilebilir ve şehirde bir kargaşanın 
çıkmasının önüne geçilebilir.

Gönül ERTUNA: Bu teknoloji Wi-Fi kadar güvenli 
midir?

Nur Eylül ÖNCEL: Yaptığımız bilgi aktarımı 
doğrudan değil, belli bir şifreleme ile oluşmaktadır. 
Bu şifreleme günümüzde kırılamayacak olan MD5 
algoritmasıyla oluşturulmuştur.

Gönül ERTUNA: Projeniz ile ilgili olarak bundan 
sonraki aşamada neler yapmayı planlıyorsunuz? 

Atalay KUTLAY: Yirmi dokuzuncusu bu yıl 
22 - 27 Eylül 2017 tarihleri arasında Estonya’nın 

başkenti Tallinn’de düzenlenecek olan Avrupa Birliği 
Proje Yarışması (EUCYS 2017) var.  TÜBİTAK’ın 
aldığı karar gereği, biz de Türkiye’yi temsilen bu 
yarışmaya iştirak edeceğiz. Umarız oradan da iyi bir 
sonuçla döneriz.  

Gönül ERTUNA: Bizler de bu yarışmada sizlere 
başarılar diliyoruz. Peki, üniversite hayatınızda da bu 
alanda yani bilgisayar veya yazılım alanlarında bir 
eğitim almak mı istiyorsunuz?

Nur Eylül ÖNCEL: Ben farklı alanlara da 
yönelebilirim. Alternatifl er üzerinde de duruyorum.

Atalay KUTLAY: Ben daha ziyade bu alanlarda 
eğitim almak istiyorum. Fakat süreç neyi getirir 
bilemem.

Gönül ERTUNA: Hangi alanda eğitim alırsanız 
alın, gelecekte icra edeceğiniz mesleklerinizde de 
birçok başarılı çalışmaya imza atacağınıza yürekten 
inanıyoruz. Oğuzhan hocam son olarak size bir 
soru sormak isterim. TÜBİTAK’ın düzenlediği bu 
yarışmalara önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizin 
katılımını artırmak adına yapmayı planladığınız 
çalışmalar var mı? 

Oğuzhan ÖNDER: Okul idaremizle bu 
konuda bir çalışma yapıyoruz. Öğrencilerin 
ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmesi ve 
koordinasyonun sağlanması için bir çalışmayı 
2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren 
başlatacağız. Bu sayede daha fazla projeye, bu ve 
benzeri yarışmalara katılmayı hedefl iyoruz. Umarız 
bu hedefi mize de ulaşırız.

Gönül ERTUNA: Ben Vakfımız adına siz ve sizin 
gibi başarılı gençleri her zaman destekleyeceğimizi 
söyleyerek bir daha tebrik ediyor, katılacağınız her 
yarışmada ve bundan sonraki hayatınızda sağlık, 
başarı ve mutluluklar diliyorum.

Proje Ekibi: Sağ olun. Bizler de gerek size ve 
gerekse daima yanımızda olan, varlığı ile bize güç 
katan ALEV’e teşekkür ediyoruz.  
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Vakfımız, 13 Ocak 2017 tarihinde 
düzenlediği bir yemekle 
başarılı Atatürk Liselileri 
yine bir araya getirdi. 
Vakfımızla birlikte 
Atatürk Liseli 
olma ruhunun 
ve “Atatürk Liseli 
olmak bir ayrıcalıktır.” 
sözünün vücut bulduğu 
buluşmaya, okulumuzda halen 
okumakta olan öğrencilerimiz, üniversite 
yaşamını devam ettiren ve mezun olmuş 
başarılı bir grup öğrencimiz katıldı. Vakıf 
Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı 
gecede öğrencilerimizin tanıtılmalarının 
ardından Vakıf Başkanımız Erol Üçer, 
konuklarımıza hitaben kısa bir konuşma yaptı. 

Vakıf Başkanımız Erol Üçer, başarılı gençlerle 
bir arada bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek vakfımızın destekleri 
ve öğrencilerimizin de gayretli çalışmalarıyla 
Atatürk Lisesi’nin her zaman diğer liselere 
göre bir adım önde olduğunu ifade etti. 
Erol Üçer, vakfımızın şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da başarılı öğrencileri 
desteklemeye devam edeceğini belirttiği 
konuşmasında öğrencilerimizin bu başarıları 

her zaman devam ettirmesi 
temennisini dile getirdi. 

İlerleyen saatlerde, 
vakfımızın 
düzenlediği 
çekilişte üç 

öğrencimize çeşitli 
hediyeler verildi.

Yemek sonrasında vakıf 
üyeleri ve öğrencilerimiz, 

birbirleriyle sohbet ederek sıcak bir ortam 
oluşturdular. Gecenin sonunda davetliler böyle 
bir yemeğin tertip edilmesinden duydukları 
memnuniyeti ifade ederek tekrar görüşmek 
dileğiyle geceden ayrıldılar.
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Yine Bir Aradayız
Yemeğe katılan öğrencilerimiz, okul idaresi ve vakıf yönetim kurulu üyelerimizle toplu halde

Çekilişte hediye kazanan öğrencilerimiz Vakıf Başkanımız 
Erol Üçer’in değerli eşleri Mine Üçer Hanımefendi ile birlikte

Soldan sağa:  Gözde Güçlü (11 F), Eylül Nil Altuntaş (10 E), 
Gönül Ertuna (ALEV), Mine Üçer, Bilge Gürsoy (11 C)
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Ankara itfaiye dairesinden Nihat Arslan, Ankara itfaiye dairesinden Nihat Arslan, 
iki yardımcısıyla birlikte 14 Şubat 2017 iki yardımcısıyla birlikte 14 Şubat 2017 
tarihinde okulumuzda uyguladıkları tatbikatta tarihinde okulumuzda uyguladıkları tatbikatta 
öğrencilerimize yangın, yangın söndürme aletleri öğrencilerimize yangın, yangın söndürme aletleri 
ve yangınla mücadele hakkında bilgi verdiler ve ve yangınla mücadele hakkında bilgi verdiler ve 
öğrencilerimizle birlikte tatbikat yaptılar.öğrencilerimizle birlikte tatbikat yaptılar.

Günlük hayatımızda oldukça önem arz eden Günlük hayatımızda oldukça önem arz eden 
yangın ve yangına ilk müdahale yolları ile ilgili yangın ve yangına ilk müdahale yolları ile ilgili 
bilgilendirmeleri için Ankara İtfaiye Dairesi’ne ve bilgilendirmeleri için Ankara İtfaiye Dairesi’ne ve 
bilgilendirme yapan personele teşekkür ediyoruz.bilgilendirme yapan personele teşekkür ediyoruz.
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Ankara itfaiye dairesinden Nihat Arslan, 
iki yardımcısıyla birlikte 14 Şubat 2017 
tarihinde okulumuzda uyguladıkları tatbikatta 
öğrencilerimize yangın, yangın söndürme aletleri 
ve yangınla mücadele hakkında bilgi verdiler ve 
öğrencilerimizle birlikte tatbikat yaptılar.

Günlük hayatımızda oldukça önem arz eden 
yangın ve yangına ilk müdahale yolları ile ilgili 
bilgilendirmeleri için Ankara İtfaiye Dairesi’ne ve 
bilgilendirme yapan personele teşekkür ediyoruz.

Yangın Tatbikatı YaptıkYangın Tatbikatı Yaptık

Okulumuz 2015 -16 mezunu, okul 
birincimiz ve LYS’de Türkiye 6. olan 

ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nde okuyan 
öğrencimiz Fırat Şirvan, 23 Şubat 
2017 tarihinde öğrenci arkadaşlarıyla 
konferans salonunda buluştu. 

Mezun olduğu okulda öğrenci 

arkadaşlarıyla bir araya gelen Fırat Şirvan, 

kendisinden kısaca bahsederek kazandığı 

bu başarının ardında yatan temel nedenler 

üzerinde durdu. Arkadaşlarına verdiği 

ipuçları ve uyarılarla onlara değerli bakış 

açısı kazandırdı. Soru cevap şeklinde 

ilerleyen buluşmada öğrencilerimiz, 

akıllarında kalan, merak ettikleri pek 

çok konuya cevap bulmuş oldu. Böyle bir 

buluşmayı kabul eden değerli öğrencimize 

bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk 

ve başarılar diliyoruz. 

2015-2016 Okul Birincimiz 
ve LYS Türkiye 6.’sı

Fırat Şirvan, 
Öğrencilerimizle Buluştu
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Ankara’nın köklü okulu olan Atatürk 
Lisesi, sosyal sorumluluk ve farkındalık 

çalışması olarak bir ilki gerçekleştirerek 
‘’Çölyak hastalığına’’ dikkat çekmek 
amacıyla. 19 Ocak 2017 tarihinde 
okulumuzda Çölyak Farkındalık Konferansı 
gerçekleştirdi.                                

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın, GLUTEN adlı 
proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen 
alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar 
ve Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir. Çölyak 
hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde 
bağırsak mukozasında alerji nedeniyle 
bağırsak yüzölçümü gittikçe incelir ve alınan 
gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme 
yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri 
ortaya çıkar. Çölyak hastalığı ülkemizde resmi 
rakamlara göre görülme sıklığı yüzde 1 ila 
binde 3 oranlarında görülen bir rahatsızlıktır. 
Çölyak hastalığından müzdarip insanların sayısı  
günümüzde giderek artmaktadır. 

Ankara Atatürk Lisesi, hastalıkla ilgili olarak 
bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve 
farkındalık yaratmak için ilk olarak İstanbul Eyüp 
Anadolu Lisesi, Adana Mehmet Özöncel Anadolu 

Lisesi ile irtibata geçmiştir. Böylece yapılacak 
çalışmaların Türkiye çapında duyurulması 
hedefl enmiştir. 

Okulumuz  konferans salonunda başlayan 
etkinlikte Türkiye Halk Sağlığı Beslenme Dairesi 
Başkanı Nazan Yardım, Hacettepe Üniversitesi 
öğretim görevlisi diyetisyen Ayşegül Aksan, 
Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, 
METVAK Temsilcisi Figen Kutluay ve Çölyak 
hastalarına özel ürünler  üreten bir fi rmanın ürün 
müdürü Meltem Şimşek konuşma yaptı. Çölyak 
hastası öğrenciler de bu konferansta yaşadıkları 
zorlukları dile getirdi. Konferans, mini konser ile 
sona erdi. Programda yoğun emeği geçen başta 
tarih öğretmenimiz Aysu Atay olmak üzere, 11 A 
sınıfı öğrencisi Deniz Özmen’e ve görev alan tüm 
öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
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Çölyak 
Farkındalık 
Konferansı

 Konferans sonrası toplu halde

Dr. Nazan Yardım, konferans verirken
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Değerli katılımcılar, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, 
sevgili öğrenciler!

Ankara’nın en eski ve köklü okulu olarak böylesi bir 
farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapmış olmaktan 
dolayı kıvanç duyuyoruz. Hepinize ayrı ayrı hoş 
geldiniz diyorum. Bu faaliyete liderlik eden kıymetli 
tarih öğretmenimizi ve emeklerini esirgemeyen 
değerli öğrencilerini canı gönülden tebrik ediyorum.

İnsanların birbirlerinin farkına varmalarını ve 
farklılıklarına saygı duymalarını, beraber yaşama 
ve gerçek anlamda güçlü bir toplum olma adına çok 
önemsiyorum. Yarının güçlü Türk toplumunun bu 
küçük adımların ürünü olacağına dair ümidim çok 
büyüktür. Bugün bu genç yaşlarında öğrencilerimizin 
bu farkındalığı yakalayabilmiş olmaları da büyük bir 
adımın habercisidir. Bugün burada yapılan faaliyet 
vesilesiyle öncelikli olarak Türk toplumu olarak 
çok fazla tanımadığımız Çölyak hastalığını tanımış 
olacağız. Hayatını bu şekilde sürdürmek durumunda 
olan insanlarla empati kuracağız ve en önemlisi 
bu ve buna benzer zaruri sebeplerden hayatlarında 
kısıtlamalara maruz kalan insanları bir nebze olsun 
anlamış ve anlatmış olacağız. 

Çağın en büyük vebası insanların «BEN» 
merkezli yaşamalarına yönelik yaşam tarzının 
dayatılmasıdır. Kişinin sadece kendi mutluluğu 
ve çıkarlarını gözetmesi, toplumun geri kalanını 
kendi çıkarına kurban etmesi, bir büyük yıkımın 
başlangıcıdır. Sadece kendini düşünen bir insanın 
mutlu olması mümkün değildir. Bu düşünce tarzı, 
insanları kalabalıklar içinde yalnızlığa iter; hatta 
akrabalık ilişkilerinin dahi yok olması neticesini 
verir ki bu, bir toplumun ifl ası demektir. İşte biz 
bugün yürüttüğümüz bu faaliyet ile büyük bir setin 
tuğlalarını döşemeye başlamış olacağız. Kuracağımız 
bu büyük baraj, içerisinde pek çok güzelliği ve 
iyiliği barındıracak. Unutulmasın ki her büyük iş bir 
küçük adımla başlamıştır. Bir işe başlamak esastır. 
Arkası daima gelecektir. Bu güzel çalışmaları için 
öğrencilerimi tebrik ediyor, yapılacak her türlü 
etkinliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bayram Akyüz 
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

Okul müdürümüz Bayram Akyüz ve Tarih öğretmenimiz 
Aysu Atay konferans sonrası konuklarımızla birlikte

Etkinlikten bir görüntü
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Şubat 2017 ve 15 Mayıs 
2017 tarihleri arasında 

ALEV’in desteğiyle okulumuz 
önderliğinde, Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenimiz 
Nilgün Sönmezer’in 
koordinatörlüğünde, Çankaya 
ilçesinde lise ve dengi okulları 
kapsayan “Bir İnsanı Sevmekle 
Başlar Her Şey” konulu, öykü 
yazma yarışması düzenlendi. 
Amacı gençlere edebiyatı 
sevdirmek, toplum içindeki 
duruşlarına olumlu ve kalıcı 
bir nitelik kazandırmak ve 
anadil bilincini geliştirmek olan 
yarışmaya 14 okuldan toplam 
37 öğrenci katıldı. 
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Çankaya İlçesinde 

“Bir İnsanı Sevmekle 

Başlar Her Şey”

Konulu Hikâye Yazma 

Yarışması Düzenledik

Soldan sağa: Bayram Akyüz (Okul Müdürü), İhsan Yalçınkaya 
(İl Milli Eğitim Md.Yrd.), Sanem Işık, Gönül Ertuna (Vakıf 
Koordinatörü), Yağmur Demiroğlu, Gizem Alkan, Mustafa Özel 
( İlçe Milli Eğitim Md.) 
Yarışmada dereceye giren öğrenciler vakfımızca ödüllendirildiÇankaya İlçesinde 

“Bir İnsanı Sevmekle 

Başlar Her Şey”

Konulu Hikâye Yazma 

Yarışması Düzenledik
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Yarışmada derecelerin belli olmasının ardından 
15 Mayıs 2017 tarihinde okulumuz konferans 
salonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın İhsan 
Yalçınkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Özel, 
çok sayıda bürokrat ve davetli katıldı. 

Edebiyat öğretmenimiz Nilgün Sönmezer’in 
sunumunda gerçekleşen ödül töreni, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm 
şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Okul 
Müdürü Bayram Akyüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Özel’in açış konuşmasıyla başladı. 
Konuşmaların bitiminde, yarışmada jüri üyeliği 
yapan değerli konuklarımız Doç. Dr. Sayın Yusuf 
Doğan, Sayın Tarık Torun, Sayın Serdar Arhan, 
Sayın Gökçağrı Gürel’e okul müdürümüzce plaket 
verildi. Törenin devamında müzik öğretmenimiz 
Murat Gümüş ve öğrencilerimizce hazırlanan 
müzik dinletisi, izleyenlerin beğenisine sunuldu. 
Dinletinin ardından dereceye giren öğrencilere 
ödülleri İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Sayın 
İhsan Yalçınkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa 
Özel, Okul Müdürü Bayram Akyüz ve Vakıf 
koordinatörü Gönül Ertuna tarafından verildi. 

Yarışmaya katılan tüm okullarımızı, başarı 
kazanan öğrencilerimizi ve bu yarışmanın 
hazırlanmasında katkıları bulunan değerli 
öğretmenlerimiz Nilgün Sönmezer, Efsun 
Yılmaz Uğur, Seher Keleş, Yasemin Şenel 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

Yarışma dereceye giren öyküler ve öğrenciler 
şöyledir:

1-“Manzara “adlı öyküsüyle Sanem Işık - Dr. 
Rıdvan Ege Dr. Binnaz Ege Anadolu Lisesi

2-“Sahra” adlı öyküsüyle Sena Aluç - Reha 
Alemdaroğlu Anadolu Lisesi

3-“Sevgiyle iyileşmek” adlı öyküsüyle Yağmur 
Demiroğlu - Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

4-“Çocuk Yarası” adlı öyküsüyle Gizem Alkan - 
Mansiyon - 75.Yıl Anadolu Lisesi

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Mustafa Özel açış konuşmasını yapar-
ken

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz açış 
konuşmasını yaparken

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nilgün 
Sönmezer sunumunu yaparken

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz jüri üyelerine plaketlerini 
verdi.



6 - 27 Şubat 2017 tarihleri arasında 

okulumuzda Atatürkçü Düşünceyi 

Geliştirme Kulübü’nün düzenlediği 

ve İngilizce öğretmenimiz Ayşegül 

Baykal koordinatörlüğünde 

“Atatürk’e Mektup“  konulu 

kompozisyon yarışması düzenlendi. 

Çok sayıda katılımın olduğu 

yarışmada, okulumuz edebiyat 

öğretmenlerinden Fatma Sinan 

Aslan, Nilgün Sönmezer, Efsun 

Yılmaz Uğur ve Dinçer Eşitgin’den 

oluşan jüri değerlendirmesi 

sonucunda sıralama şöyle olmuştur.

1- Rana Dicle Çankaya Hz B 

2- Sultan Uzunay Hz B

3- Şeyma Çakmak 9 H 

Öğrencilerimizi kutluyor 

başarılarının devamını diliyoruz.
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Soldan sağa: Şeyma Çakmak (9 H), Ayşegül Baykal (İngilizce Öğrt.), 
Rana Dicle Çankaya  (Hz B), Sultan Uzunay  (Hz B), Bayram Akyüz (Okul 
Müdürü)           

Atatürk’e Mektup

Öğrencilerimiz Ulusal Bilgi Kampında

Samsun Anadolu Lisesi’nin 13-
15 Şubat 2017 tarihleri arasında 
düzenlediği  “Ulusal Bilim Kampı”, 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı 51 özel program ve proje 
okulunun katılımı ile Samsun’da 
düzenlendi.

Kampa okulumuzdan Müdür 
Yardımcısı Nilsu Erkoç, Kimya 
öğretmeni Ali İkbal Başbuğ, 9. sınıf 
öğrencileri Bora Çabuk ve Doğa Kıhtır 
katıldılar.

Öğretmen ve idareciler çalıştay 
yaparken, öğrencilerimiz de 19 Mayıs 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
tarafından düzenlenen bilgisayar 
yazılımlarıyla ilgili 3 günlük eğitim 
aldılar. 

Soldan sağa:   Ali İkbal Başbuğu (Kimya Öğrt.), Bora Çabuk (9 E), 
Bayram Akyüz ( Okul Md.), Doğa Kıhtır (9 E), Nilsu Erkoç (Md.Yrd.)



Öğrencilerimiz 22 Şubat - 1 Mart 2017 tarihleri 
arasında Atılım Üniversitesi Matematik 
Bölümü ve ARF Matematik Topluluğu’nun 
(İsmini ünlü Türk matematikçisi Cahit Arf’ten 
alan topluluk) düzenlediği 8. Liseler Arası 
Matematik Yarışması’nda 56 okul arasında                           
4. oldu. Matematik zümre başkanı Haydar 
Bayrak koordinatörlüğünde yarışan 
öğrencilerimiz Can Kara (12 H), F.Giray Yayla  
(12 D), Yağmur Eren’den (12 C) oluşan 
takımımızı ve öğretmenimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Okulumuz e-twinning Kulübü 26.02 ve 
05.03 2017 tarihleri arasında kulüp başkanı 
ve Almanca öğretmenimiz Meliha Bulut 
önderliğinde İpek Karaca (9 A ) ve Deniz 
Yaren Kale (9 H) adlı öğrencilerimiz, “Act 
Against Racism” adlı projeyle Finlandiya’ya 
gittiler. Burada 7 ayrı ülkeden gelen öğrenci 
ve liderlerle bir hafta boyunca ırkçılığa karşı 
workshoplar düzenleyerek çalışmalar yaptılar. 
Katılımcıların birbirlerinin kültürünü daha 
yakından tanıdığı ve sıcak dostluklar kurduğu 
bu çalışmalarda öğrencilerimiz hem daha 
fazla yabancı dil konuşma pratiği yapıyor 
hem de gittikleri ülkelerin kültürlerini daha 
yakından öğrenme fırsatı buluyor.

Liseler Arası Matematik 
Yarışması’nda 4’üncü Olduk

Soldan Sağa: Can Kara (12 H), F.Giray Yayla (12 D), 
Yağmur Eren (12 C) , Haydar Bayrak (Matematik Öğrt.)

Öğrencilerimiz yarışma sırasında

Ödül töreninden bir görünüm

Finlandiya’daydık
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Satrançta Türkiye’nin En İyileriyle Yarıştık
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28 FARABİ ANADOLU LİSESİ
29 ANKARA FEN LİSESİ (2)
30 ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ
31 MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK A.L 
32 ETLİK ANADOLU LİSESİ
33 ÖZEL EVRENSEL KOLEJİ (3)
34 ÖZEL SEVİYE İNCİRLİ TEMEL LİSESİ
35 ŞEHİT LOKMAN BİÇİNCİ MESLEKİ VE TEKNİK A. L
36 ANITTEPE ANADOLU LİSESİ
37 TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK A.L
38 PROF.DR. RAGIP ÜNER MESLEKİ VE TEKNİK A.L
39 Ö.MEKTEBİM KOLEJİ (2) - İNCEK
40 ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
41 Ö.MEKTEBİM KOLEJİ (1) - İNCEK
42 ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
43 AYRANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
44 Ö.YALÇIN TAMER ANADOLU LİSESİ
45 DİKMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
46 ÖZEL FATOŞ ABLA ANADOLU LİSESİ
47 İSKİTLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
48 BEKİR GÖKDAĞ ANADOLU LİSESİ
49 SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ
50 Ö.MEKTEBİM KOLEJİ  (2)- BATIKENT
51 ANKARA MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJİ

Bu başarısıyla Nisan ayında Samsun’da yapılan 
fi nalde Bölge Birincisi olan satranç takımımız, 
2-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin en iyi 
24 satranç takımı arasında Nevşehir’de yapılan 
Türkiye Finallerinde eş puanla 4. oldu. (8 takımla 
4.lüğü paylaştık). Vakfımız bu başarılarından 
dolayı öğrencilerimizi başarı teşvik bursu ile 
ödüllendirdi.

Bu başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve satranç 
öğretmenimiz Hüseyin Yayla’yı kutluyoruz

1-3 Mart 2017 tarihleri arasında Ulus Gençlik Ve 
Spor İl Müdürlüğü lokalinde düzenlenen, Ankara 
ilinden toplamda 51 okulun katılımıyla yapılan 
liseler arası satranç takımları yarışmasında lisemiz 
satranç takımı, rakiplerini geride bırakarak il 
birincisi oldu.

Yarışmaya Katılan Okul Takımlarının Listesi

Sıra Takımlar                            

  1 ANKARA ATATÜRK LİSESİ
  2 ANKARA TED KOLEJİ (A)
  3 POLATLI ANADOLU LİSESİ
  4 MEHMET EMİN RESULZADE ANADOLU LİSESİ
  5 ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
  6 ÖZEL NESİBE AYDIN FEN LİSESİ
  7 ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ
  8 ÇUBUK ANADOLU LİSESİ
  9 ÖZEL EVRENSEL KOLEJİ (1)
10 NERMİN-MEHMET ÇEKİÇ ANADOLU LİSESİ
11 ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ
12 BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ - A TAKIMI
13 İNCİRLİ ANADOLU LİSESİ GENEL
14 ANKARA TED KOLEJİ (C)
15 ANKARA TED KOLEJİ (B)
16 ANKARA SINAV KOLEJİ
17 ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ
18 ERYAMAN SEVGİ OKULLARI
19 HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ
20 GENÇ OSMAN ANADOLU LİSESİ
21 ETLİK ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ
22 ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
23 Ö.MEKTEBİM KOLEJİ  (1)- BATIKENT
24 BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ - B TAKIMI
25 ANKARA FEN LİSESİ (1)
26    EGE ANADOLU LİSESİ
27 ÖZEL EVRENSEL KOLEJİ (2)



He For She, Birleşmiş Milletler bünyesinde 2014’te “Ortak 
noktalarımız, farklılıklarımızdan daha güçlüdür. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin olduğu bir dünya yaratmak için şimdi harekete 
geçin.” anlayışı ile başlatılan bir sosyal sorumluluk çalışmasıdır.

2015 yılında,  He For She Topluluğu,  Ankara’da  bir devlet 
okulunda, Atatürk Lisesi’nde, ilk defa BM çalışmalarını takiben 
kurulmuştur. Topluluk, öncelikle panolar düzenleyerek okul 
içinde çalışmalar başlatmış,  ardından daha çok kişiye ulaşmak 
adına dışarıda yapılan soru-cevap çekimleri  ile halkın da bu 
konuya dikkatini çekmeye çalışmış; çeşitli mesleklere mensup 
kişilere ulaşmış, röportajlar yapmıştır. 

AAL He For She 1 Mart 2017 tarihinde, alanlarında 
saygın kişilerin yer aldığı ve sivil toplum kuruluşlarının 
desteklediği “Toplumda ve Meslek Dallarında Cinsiyet Eşitliği’’ 
konferansı düzenlemiştir. Atatürk’ün “Yaşamak demek faaliyet 
demektir. Bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken 
diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.” sözü ile 
hareket eden AAL He For She’nin amacı, hiçbir ayrımın olmadığı 
bir toplumda meslek seçiminin ve başarının cinsiyete bağlı 
olmadığını göstermektir.

Tarih öğretmenimiz Aysu Atay rehberliğinde düzenlenen 
etkinliğe, 10-A sınıfı önderliğinde tüm okul öğrencilerimiz 
katılmıştır. Emekleri ve gayretli çalışmalarından ötürü 
öğretmenimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

He for She

Konferans sonrası okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimiz, konuklarımızla birlikte

6 Mart 2017 tarihinde 
Almanca öğretmenlerimiz 
Meliha Bulut ve Neriman 
Dikmen rehberliğinde 
bir grup öğrencimiz, 
PASCH Okulu etkinlikleri 
çerçevesinde  Alman 
Goethe-Enstitüsü’nü 
ziyaret etti. Öğrencilerimiz 
burada enstitüyü gezerek 
bilgilendiler.

Goethe Enstitüsü’nü 
Ziyaret Ettik
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Okulumuz Popüler Bilim ve 
Yazılım Topluluğu 27 Şubat 

2017 tarihinde NASA’da görev 
yapan Astrofi zikçi Dr. Umut Yıldız 
ile “Astronomi ve Uzay“ konulu 
bir e-konferans gerçekleştirdi. 
Bu canlı bağlantıda Dr. Umut 
Yıldız, öğrencilerimizle bir 
arada bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu ifade ederek astronomi 
ve uzay konusunda detaylı 
bilgilendirmede bulundu ve 
öğrencilerimizin sorduğu soruları 
cevapladı. 

Teknolojik gelişmeler, insanlığa 
önemli derecede olanak sağlıyor; 
zaman ve mekân nerdeyse 
önemini yitiriyor. Bunun en 
çarpıcı örneklerinden biri de Dr. 
Umut Yıldız ile gerçekleştirilen 
e-konferans oldu. Bu organizasyonu 
tertip eden Popüler Bilim ve Yazılım 
Topluluğu üyelerine, e-konferansa 
katılarak öğrencilerimizi 
bilgilendiren, onların sorularını 
cevaplayan sayın Dr. Umut Yıldız’a 
ve bu organizasyonda emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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NASA ile NASA ile 
Canlı Bağlantı Canlı Bağlantı 
YaptıkYaptık

6 Mart 2017 tarihinde okulumuz Kimya Kulübü, 
kimya öğretmenimiz Çetin Göztepe ve kulüp üyesi 
19 öğrencimiz, TSE Kimya Laboratuvarına giderek 

kimya iş alanı ve TSE’nin yaptığı çalışmalar 
konusunda önemli bilgiler edindiler. 

NASA ile 
Canlı Bağlantı 
Yaptık

Kimya Kulübümüz Kimya Kulübümüz 
TSE Laboratuvarlarında

Öğrencilerimiz, 
6 Mart 2017 

tarihinde İngilizce 
öğretmenimiz Sedef 
Özdamar rehberliğinde 
Çankaya Belediyesi’nde 
görme engelliler için 
İngilizce kitaplar 
okudular.

Sesli kütüphane, görme 
engelli vatandaşlarımızı 
değişik konularda yazılmış 
dünya klasikleri ve günümüz 
kitaplarıyla buluşturmak 
için kurulmuştur. Gönüllü 
okuyucular tarafından 
seslendirilen yaklaşık 100 
kitabı dinlemek isteyenler, 
kütüphaneyi ziyaret ederek bu 
hizmetten faydalanabiliyorlar. 
Vatandaşlar kütüphaneye 
gönüllü okuyucu olarak da 
başvurabiliyor. Öğretmen 
ve öğrencilerimizi 
duyarlılıklarından ötürü 
kutluyoruz.

Sesli Kütüphanede 
Bizim de Sesimiz Var
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Neden kutluyoruz: 8 Mart 
1857 tarihinde ABD’nin 

New York kentinde 
40.000 dokuma işçisi, 
daha iyi çalışma koşulları 
istemiyle bir tekstil 
fabrikasında greve başladı. 
Ancak polisin işçilere saldırması ve 
işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, fabrikada 
yangın çıkması ve fabrika önünde barikat 
kuran polisin işçilerin kaçışına izin 
vermemesi sonucunda 129 kadın işçi can 
verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın 
kişi katıldı.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın 
Kopenhag kentinde 8 Mart 1857 tarihindeki 
tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler 
anısına 8 Mart’ın (International Women’s Day) 
Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini 
getirildi, öneri oybirliğiyle kabul edildi ve 
tüm dünya genelinde kutlamalar 
yapılmaya başlandı.

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü, 
Birleşmiş Milletler 
tarafından 
tanımlanmış 
uluslararası 
bir gündür. 
Bu günde İnsan 
Hakları temelinde, 
kadınların siyasi ve sosyal 

bilincinin geliştirilmesine yer 
verilmekte; ekonomik, siyasi 

ve sosyal başarılarının, 
başka kadınlara 
örnek oluşturması 
amaçlanmaktadır.

Okulumuz konferans 
salonunda 8 Mart 2017 tarihinde 

Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. 
Kadının toplumdaki yeri ve kadın haklarıyla 
ilgili farkındalık yaratmak için düzenlenen 
program, resim öğretmenimiz Nurcihan 
Kırılmaz ve edebiyat öğretmenimiz Dinçer 
Eşitgin  ile 10 G sınıfının katkılarıyla hazırlandı. 
Öğrencilerimiz tarafından Dünya Kadınlar Günü 
hakkında ön bilgilendirmelerin yapılmasının 
ardından, program okul müdürümüz 
Bayram Akyüz’ün konuşması ile devam etti. 
Konuşmanın bitiminde öğrencilerimizin 
hazırladığı şiirler, şarkılar, tirat‘lar izleyenlere 
sunuldu. Son olarak öğrencilerimiz tarafından 
hazırlanan Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili sokak 

röportajlarının gösterimi ve “Tarihte 
Kadın” adlı slayt gösterisi 

beğeniyle izlendi. 
Program, vakfımızın 

desteğiyle 
öğretmenlerimize 
alınan hediyelerin 
verilmesinin 
ardından sona erdi.

 Biz de tüm dünya 
kadınlarının bu anlamlı 

gününü kutluyoruz.

Dünya Kadınlar Günü
Gösteri sonunda görev alan öğrenci, öğretmen ve idarecilerimiz toplu halde

“Ey Kahraman Türk Kadını! 
Sen Yerde Sürünmeye Değil Omuzlar 
Üzerinde Göklere Yükselmeye Layıksın”

Mustafa Kemal Atatürk
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Milletimizin yaşadığı 
en buhranlı dönemde 

İstiklâl Marşı’mız, 
kahraman ordumuza ve 
aziz milletimize umut 
aşılamış; Millî Mücadele 
ruhunun canlanmasına vesile 
olmuştur. 

Milli değerlerimizin, 
bağımsızlık ideallerimizin 
ve milli şuurumuzun veciz 
bir şekilde ifade edildiği 
Marş’ımız, bu niteliklerinden 
dolayı Millî Mücadele’nin en 
çetin dönemlerinde ‘Korkma’ 
ifadesiyle başlayarak halkımıza 
büyük bir cesaret vermiş, moral 
aşılamıştır.

Her mart ayının 12’sinde bu 
çok anlamlı günün nişanesi 
olarak tüm ülkemizde anma 
programları hazırlanmaktadır. 

Okulumuz konferans 
salonunda da İstiklal 
Marşı’mızın kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u anma programı 
yapıldı. İstiklal Marşı’mızın 
kabulünün 96. yılında yapılan 
bu etkinlik; Taylan Tatlı (Türk 
Dili ve Edebiyatı), Tahsin 
Fındık (Tarih) ve Murat Gümüş 
(Müzik) öğretmenlerimizin 
koordinatörlüğünde ve 9 C 
sınıfının katkılarıyla hazırlandı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’mızın okunmasıyla 
başlayan törende Tarih 
öğretmenimiz Tahsin 
Fındık, günün anlamına 
ilişkin bir konuşma yaptı. 
Öğrencilerimizin hazırladığı 
“Mehmet Akif Ersoy ve 
İstiklal Marşı” konulu sokak 
röportajlarına yer verildi. Kısa 
bir video gösterisi yapıldı. 
Programın devamında 
öğrencilerimiz şiirler okudu 

ve İstiklal Marşı’mızın 
kabulüyle ilgili küçük bir 
tiyatro gösterisi yaptı. İstiklal 
Marşı’mızın öğrencilerimizden 
oluşan koroyla aruz vezniyle 
okunmasının ardından Mehmet 
Akif Ersoy’un bestelenmiş 
şiirleri, müzik eşliğinde 
öğretmenlerimiz tarafından 
seslendirildi.

Başta bağımsızlık 
mücadelesinin büyük komutanı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve İstiklal Marşı’mızın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy olmak 
üzere tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyoruz.

Ruhlanınız  şad olsun! 

“Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır. Toprak, eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır.”

Mithat Cemal Kuntay
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İstiklâl Marşı’mız 96 Yaşında

Tarih öğretmenimiz Tahsin Fındık 
konuşmasını yaparken

Öğrencilerimiz, İstiklal Marşı’mızı aruz vezniyle söylerken

Korkma Sönmez Bu Şafaklarda Yüzen Al Sancak!
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Okulumuzda 9. sınıfl ar 
arasında 16 Mart - 10 Nisan 
2017 tarihleri arasında 
bilgi yarışması düzenlendi. 
Öğrencilerimizin bilgi 
seviyelerinin değerlendirildiği, 
bilgilerinin tazelendiği, 
bilmediklerini öğrenme 
fırsatı bulduğu, heyecanlı ve 
aynı zamanda bir o kadar 

da eğlenceli bu yarışma 
sonucunda Kemal Enes Akyüz, 
Feyza Özün Bedir, Selen Yiğit 
ve Burak Güçlü’den oluşan 9 A 
sınıfı birinci oldu.

Dereceye giren sınıfl ar:

1.  9 -A  Sınıfı 

2.  9 -G  Sınıfı

3.  9 -N  Sınıfı

Yarışma sonunda 
öğrencilerimize katılım 
belgeleri Okul Müdürü Bayram 
Akyüz tarafından verildi. Ayrıca 
ALEV, birinci olan sınıf takımını 
bir aylık başarı teşvik bursu 
ile ödüllendirdi. Yarışmaya 
katılan tüm öğrencilerimizi 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

9. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Yapıldı

Yarışmadan bir görünüm Yarışmaya katılan öğrencilerimiz katılım belgeleri ile

6 Nisan 2017  tarihinde 11 A ve 11 C sınıfı 
öğrencilerimiz, Edebiyat öğretmenlerimiz Ali 
Koç ve Zülfi kar Uğur Yıkan eşliğinde Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ziyaret ettiler. 

Ziyarette araştırma görevlisi Yaprak Öntan, 
öğrencilerimize fakülteyi gezdirdi. Daha sonra 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güneş Okuyucu 

Ergun, Fakülte Sekreteri Hasan Basri Yalçınkaya, 
öğrencilerimizle sohbet ederek öğrencilerimize 
bilgi verdiler. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi 
misafi r eden Sayın Dekan’a ve fakülte yönetimine 
teşekkür ederiz. 

Öğrencilerimiz, Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni Ziyaret Ettiler

Ziyaretten bir görünüm
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Aradan 102 yıl geçti. Anılar tüm tazeliğiyle 
hafızalarda. İşte karşı cephede, hendekte 

bir Hindu, yanında bir İngiliz, bir Fransız, bir 
Anzak…. Çoğu burada oluşunun cevabını 
bile bilmiyor. Biz ise vatanı kurtarmak, bu 
haksız işgale dur demek ve can vermek 
üzere buradayız. Anayı, babayı, yâri bir daha 
görmemecesine, kendi cenaze namazımızı 
kılarak çıkmışız bu yola. Ölmek var dönmek 
yok demişiz bu uğurda. Vatanın geleceği için 
bir daha geri dönmemecesine…

Bomba sesleri mermi seslerine, barut kokuları 
dumanlara karışmış bu cephede. Ölüme koşarak 
giden kahramanların sesi göklerde çınlıyor, 
belki sevgiliye ulaşır diye.

Türk tarihi büyük kahramanlıklarla doludur. 
Ancak Çanakkale Savaşı, gerçekten Türk 
Milleti’nin dönüm noktası vatanın tamamı 
için verilmiş bir varlık yokluk savaşıdır. Bu 
cephe, kahramanlıkların en açık bir biçimde 
sergilendiği, 250.000 şehidin verildiği ve 
tapusunun, canla, kanla alındığı yerdir. 

Bu önemli başarımız hafızalarda daima 
canlı, kalsın, gençlerimiz tarihini öğrensin ve 
unutmasın diye  her yıl 18 Mart’ta tüm ülkede 
anma törenleri yapılıyor.

20 Mart 2017 tarihinde okulumuzda da 
Çanakkale  Zaferinin 102.yıldönümü 
kutlamaları Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Betül Doma Sisli koordinatörlüğünde, 
Müzik Öğretmenimiz Neslihan Akıncı, 
Resim Öğretmenimiz A.Nurcihan Kırılmaz, 
İngilizce Öğretmenimiz Birnur Gürses ve 
öğrencilerimizin gayretli çalışmalarıyla coşkulu 
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 “Bugün burada aldığımız her bir nefes, o gün Çanakkale’de verilmiş olan son nefes sayesindedir.” *     
 (*) Ahmet Sılay: Türkiye’nin tek resmi Çanakkale koleksiyoneri

Konuğumuz Erdal Çakır, 
törende konuşmasını yaparken

Konuğumuz Mustafa Turan 
konferans sırasında

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı

102 Yıllık Gurur
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bir şekilde kutlandı.  Ulu Önder Atatürk ile 
silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için yapılan 
saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan tören, okulumuza davetli olarak 
gelen şair-yazar Erdal Çakır’ın bu anlamlı 
günle ilgili konuşmasıyla devam etti. Program, 
öğrencilerimizin günün anlamına ilişkin  şiirler 
okuması, konuşmalar yapması, mini tiyatro 
gösterisi ve müzik dinletisi yapmalarının 
ardından sona erdi.

Programın ikinci bölümünde araştırmacı ve 
tarihçi yazar Mustafa Turan,öğrencilerimize 
“Çanakkale“konulu bir konferans verdi

Bizlerin, bu topraklarda özgürce, kardeşçe 
yaşaması için canlarını feda eden “Çanakkale 
geçilmez.” diyerek tarihe not düşen 
şehitlerimizi, aziz atalarımızı rahmetle anıyoruz.

RUHLARINIZ ŞAD OLSUN.
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31 Mart -21 Nisan 2017 
tarihinde “Milli Birlik ve 
Kahramanlık” konulu kitap 
okuma yarışmasında 10 H sınıfı 
öğrencimiz Merve Doğancı, 
başarılı bir performans 
sergileyerek ilçe birincisi oldu. 
Daha sonra 24 okulun katıldığı 
il fi nalinde, Fatih Harbiye ve 
Küçük Ağa romanlarından 

sınava hazırlanan öğrencimize 20 soru 
soruldu, öğrencimiz 20 soruya da doğru cevap 
vererek İl Birincisi oldu. Vakfımız, öğrencimizi 
bu başarısından dolayı başarı teşvik bursu 
ile ödüllendirdi. Öğrencimizi ve kendisine 
rehberlik eden öğretmenlerimizi kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz.

“Millî Birlik ve Kahramanlık” Konulu Kitap Okuma Yarışmasında 
İl Birincisi olduk

Soldan sağa:  Zülfi kar Uğur Yıkan  (Türk Dili ve Edebiyat 
Öğrt.), Selmani Karadoğan  (Türk Dili ve Edebiyat Öğrt.), 
Merve Doğancı (10 H), Bayram Akyüz (Okul Müdürü)

Ödül töreninden bir görünüm

Kitap okuma 
yarışmasında Merve 
Doğancı İl Birincisi 

oldu.
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Nevruz isminin köken olarak anlamı 
“yeni gün ya da günışığı”dır. 

Günümüzün Farsçasında da hâlâ aynı 
anlamda kullanılmaktadır nev: yeni -ruz: 
gün; anlamına gelir yani  “yeni gün”.
Nevruz; baharın, uyanışın, dirilişin müjdecisidir. 
Bu canlanmanın, bu uyanışın yansıması tüm 
tabiatta olduğu gibi insanlarda da kendini her 
yönüyle belli eder. Bu yansıma; neşesi, sevinci ve 
uyanış enerjisi ile çok eski tarihlerden beri Türk 
dünyası topluluklarında şenliklere, eğlencelere, 
kutlamalara vesile olur. 

Çok eski yıllardan beri süregelen Nevruz 
kutlamaları, okulumuzda da “Türk Dünyası ve 
Toplulukları Haftası” etkinlikleri kapsamında 
21 Mart 2017 tarihinde yapıldı. Fransızca 
öğretmenimiz Elif Gonca Piyade Arıkan, Beden 
Eğitimi öğretmenimiz Murat Değirmenci, 
İngilizce öğretmenimiz Sedef Özdamar‘ın 
rehberliğinde yapılan kutlamalarda 10 M sınıfı 
da görev aldı. Okul bahçesinde düzenlenen 
programda günün anlam ve önemi ile ilgili 
konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Okul müdürümüz Bayram Akyüz’ün geleneksel 
olarak yapılan örste çekiçle demir dövme 
ve nevruz ateşinden atlamasının ardından 
kutlamalar; şarkılar, türküler eşliğinde halaylar 
çekilmesi, zeybek gösterilerinin izlenmesi, 
ip çekme ve çuval yarışı gibi faaliyetlerin 
yapılması, okul bahçemizin girişine öğretmen 
ve öğrencilerimiz tarafından lalelerin 
dikilmesinin ardından sona erdi. 

Tüm hayatınızın bahar bayramı tadında geçmesi 
dileğiyle mutlu Nevruzlar!
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Nevbahar
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Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma 
sanatı. Dünya bir tiyatro sahnesi, oyuncuları 
ise bizleriz. Hepimiz kendi sahnemizde kendi 
rollerimizi oynamaktayız. Kimi zaman anne, 
baba, kimi zaman öğrenci, kimi zaman arkadaş, 
kimi zaman bir sanatçı rolünde… Çoğumuz 
bunun idrakinde ya da değil. Ama roller 
istisnasız devam etmekte.

Evet, hayat bir tiyatro sahnesi ve görülüyor 
ki hayatımızın her anında ismini koymasak da 
tiyatronun doğasıyla iç içeyiz. Peki, nereden 
gelmiş bu tiyatro geleneği ve nasıl oluşmuş?

Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik 
yer” anlamına gelen teatron’dan sözcüğünden 
gelmektedir.

İlk tiyatronun nerede, nasıl başladığı tam 
olarak bilinmiyor. Ancak yapılan araştırmalarda, 
tiyatronun ilk insanların sevinç ve heyecanlarını, 
yaşadıkları olayları ya da av dönüşü av 
serüvenini anlatmaya çalışmasından ve bu 
arada birtakım ritüelleri gerçekleştirmelerinden 
kaynaklandığı iddia edilir.

Tiyatronun ilk çağlarda yazılı bir metni yoktu. 
Yeteneklerine güvenen, toplumca bu konuda 
yetenekli sayılan kişiler, doğal oyuncular olarak 
ortaya çıkıp oyunlar oynar, danslar eder, fi gürler 
sergilerlerdi. O günden bu güne tiyatro, birçok 
evreden geçerek bugünkü modern ve sistemli 
şeklini aldı.

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

 Bu günde tiyatroyu insanlara sevdirmek ve 
bilinçlendirmek için halka parasız tiyatro 
gösterileri düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. 

Tüm dünyada çeşitli etkinliklere sahne 
olan Dünya Tiyatrolar Günü, okulumuz 
konferans salonunda da Türk dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Nilgün Sönmezer rehberliğinde 
9 H sınıfı öğrencilerinin özverili çalışmaları ile 
günün anlamına uygun bir biçimde kutlandı.

Programda tiyatronun tarihi gelişimi anlatıldı. 
Öğrencilerimiz, hazırladıkları Meddah 
gösterisini, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”  ve 
İngiliz yazar William Shakespear’in Romeo-

Jüliet isimli oyununu ve müzik gösterilerini 
izleyenlerin beğenisine sundu.

Kutlamaların ikinci bölümünde tiyatrocu 
konuklarımız Cantuğ Turay ve Ümit Anaç, 

öğrencilerimiz ile buluştular, onlardan 
gelen soruları cevapladılar. Hazırladıkları 

program ve okulumuza çağırdıkları konuklarla 
bizlere renkli bir gün yaşatan ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Dünya Tiyatrolar Günü’nüz kutlu olsun.
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HAYAT BİR TİYATRO

Öğrencilerimizin canlandırdığı “Şair Evlenmesi”  adlı 
oyundan bir kesit

Öğrencilerimizin canlandırdığı “ Romeo ve Juliet ”  adlı 
oyundan bir kesit

Konuklarımız Ümit Anaç ve Cantuğ Turay 
öğrencilerimizle buluştu.
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30 Mart 2017 tarihinde 
TED Üniversitesi Rektörü 
Sayın Murat Tarımcılar, 
öğrencilerimizle konferans 
salonunda bir araya 
geldi. Tarımcılar, kısaca 
kendini tanıttıktan sonra 
öğrencilerimize hızla gelişen 
dünyada artık çok çeşitli 
meslek grupları oluştuğunu, 
bugün gözde olan mesleklerin 
önümüzdeki birkaç on yıl 
içersinde artık bu kadar gözde 
olamayacağını, üniversite 
seçimi yaparken bunların 
dikkate alınması gerektiğini 
söyledi. 

Tarımcılar; eğitimin önemi, 
sorgulama, risk alma, 
başarısızlıktan korkmama, 
çağı yakalama, bilinçlenme ve 
geleceğe hazır olma süreçleri 
hakkında bilgiler verdi. Soru 
cevap şeklinde devam eden 
söyleşide öğrencilerimiz, Sayın 
Tarımcılar’ın anlatımlarıyla 
geleceğe ilişkin plan ve 
programlarına, farklı bir 
pencereden bakma olanağına 
kavuşmuş oldular.

Davetimizi geri çevirmeyerek 
okulumuza gelen TED 
Üniversitesi Rektörü Sayın 
Murat Tarımcılar’a teşekkür 
ediyoruz.

ALEV 2017 | 35

TED Üniversitesi Rektörü Murat Tarımcılar 
Öğrencilerimizle Buluştu

Murat Tarımcılar, öğrencilerimize sunum 
yaparken

Okulumuz öğrencileri 31 Mart-22 
Nisan 2017 tarihleri arasında ODTÜ-
GİSAM (Görsel İşitsel Sistemler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi) 
tarafından düzenlenen liseler arası  
“Hayalim ODTÜ” kısa fi lm ve video 
yarışmasına katıldı. Yarışmaya Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Ali Koç rehberliğinde katılan 10 
A sınıfı öğrencilerimiz Aleyna 
Öztürk, Gülçe Naz Ergin, Atakan 
Çağlayan, ön elemeleri geçerek 
fi nalde en iyi üç fi lme verilen ödülü 
aldı. Öğrencilerimiz ODTÜ Kültür 
ve Kongre Merkezi’nde yapılan 
törende plaket ve ödüllerini ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan 
Kök’ün elinden aldılar. Öğretmen 
ve öğrencilerimizi bu başarılarından 
dolayı kutluyoruz.

“Hayalim ODTÜ” Kısa Film ve Video 
Yarışmasından Ödülle Döndük

Soldan sağa: Aleyna Öztürk (10 A) , Gülçe Naz Ergin (10 A), Ali Koç (Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğrt.), Atakan Çağlayan (10 A)
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11 Nisan 2017 tarihinde 
okulumuz bahçesinde kariyer 
günleri etkinliği düzenlendi. 
Okulumuzun davetine ülke 
çapında ismini duyurmuş 
20 kadar seçkin üniversite 
katıldı. Etkinlik kapsamında 
okulumuz bahçesinde stant 
kuran üniversite temsilcileri, 
öğrencilerimizle buluştu; 
temsil ettikleri üniversiteler 
hakkında tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Rehberlik öğretmenimiz 
Bahanur Yüksel Akpınar’ın 
koordinatörlüğünde 
düzenlenen bu günde 
öğrencilerimiz, kariyer 

öğrencilerimizi bilgilendiren 
konuklarımıza, başta Bahanur 
Yüksel Akpınar olmak 
üzere bu organizasyonda 
emeği geçen tüm rehber 
öğretmenlerimize ve okul 
idarecilerimize teşekkür 
ediyoruz.

yapmak istedikleri 
üniversiteler hakkında geniş 
kapsamlı bilgi edinme fırsatı 
buldular. Üniversite ve bölüm 
tercihlerini netleştirmiş 
oldular.

Her yıl düzenlenen 
bu etkinliğe katılarak 

AAL Kariyer Günleri

Kutlu 
Doğum 
Haftası

Kutlu Doğum Haftası, 
Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed’in (S.A.V) miladi 
olarak doğum günü olan 20 
Nisan’ı içine alan haftaya denir. 
1989 yılından beri 14 - 20 Nisan 
tarihleri arası, Kutlu Doğum 
Haftası olarak kutlanır. 

Program, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları 
ile tüm şehitlerimiz için saygı 
duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasıyla başladı. Ardından 
öğrencilerimizce peygamber 
efendimizin hayatı hakkında 
kısa bilgi verildi, günün anlam 
ve önemine ilişkin şiirler 
okundu.

Programın devamında 9 H 
sınıfı tarafından hazırlanan 
“Habibullahı Sevmek“ 
isimli oratoryo seslendirildi. 
Okulumuz öğrencilerinden 
oluşan ilahi gurubunun, sevilen 
ilahileri seslendirmesinin 
ardından kutlama programı 
sona erdi.

Hz. Muhammed’in (S.A.V)  
doğumunun 1446. yılında 
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 
okulumuz konferans salonunda 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenimiz Ömer Ceran, 
Coğrafya öğretmenimiz Maruf 
Beddur, Müzik öğretmenimiz 
Neslihan Akıncı rehberliğinde 
ve 9 H, 9 K, 10 H sınıfı 
öğrencilerinin çalışmalarıyla 
bir anma programı düzenlendi. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenimiz Ömer Ceran 

konuşmasını yaparken
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23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
yeni bir devletin kurulduğunun da ilanıydı. TBMM, 23 Nisan 
1921’de 23 Nisan gününü “Milli Bayram” olarak kabul etti.

23 Nisan, 1925 yılında “Çocuk Günü” olarak, 1926’dan itibaren 
ise “Çocuk Bayramı” olarak görülmeye başlandı.

Ulu Önder, 97 yıl önce ulusal egemenliği armağan ettiği 
çocuklara şöyle seslenmişti:

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı 
ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.”

Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, bugün Türkiye’de, KKTC’de ve dış temsilciliklerde 
coşkuyla kutlanıyor. 

Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bize bu vatanı 
armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve 
minnetle anıyoruz.
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97 Yıllık Gururumuz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 
TBMM’nin açılışının  97’nci yıl dönümü, bugün 
coşkuyla kutlanıyor.
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Okulumuzda 24 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen 
“Gelecek Üzerine Söyleşiler: Teknoloji” başlıklı 
konferansta Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Göksel Durkaya ile eski mezunlarımızdan 
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Danışmanı Harun Demir bizlere görüşlerini 
aktardılar.

Sayın Harun Demir, konuşmasında ülkemizin 
içinde olduğu orta gelir tuzağının nedenlerinden 
biri olan teknolojik yoksunluğun sosyo-ekonomik 
motivasyonlarına değinerek öğrencilerimizin, 

ülkemizin başarısı için şimdiden nasıl 
hazırlanmaları gerektiğine dair açıklamalar yaptı.

Sayın Göksel Durkaya ise teknolojinin dünü, 
bugünkü konumundan hareketle gelecekte nasıl 
şekilleneceğini ve bu çerçevede öğrencilerimizin 
geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiğinin 
ipuçlarını veren bir sunum gerçekleştirdi.

Kendilerine konuşmaları için teşekkür ederiz.

Gelecek Üzerine Söyleşiler

Göksel Durkaya 
konuşmasını yaparken

Harun Demir 
konuşmasını yaparken

Soldan sağa: Hasan Sonat (Md Yrd.), Gönül Ertuna (Vakıf 
Koordinatörü), Harun Demir, Göksel Durkaya 

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 
projesi kapsamında 26-29 Nisan 

2017 tarihleri arasında 11 öğrencimiz 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Nilgün Sönmezer’in koordinatörlüğünde 
Çanakkale gezisine katıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara Ticaret Odası 
işbirliğiyle düzenlenen projede öğrencilerimiz, 
Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı yerleri gezerek 
yakın tarihimizde yaşanmış olan bu büyük 
mücadelenin tarihi izlerine şahitlik ettiler. 
Öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna 
inandığımız bu eğitim gezisi için öğrencilerimizi 
kutluyor, başta Çanakkale şehitlerimiz olmak 
üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Kapsamında 
Çanakkale Gezisine Katıldık

GEZİDEN GÖRÜNTÜLER
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Çankaya Kaymakamlığı ve 
Çankaya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
okulumuzda 25 Nisan 2017 
tarihinde “Gönül İkliminin 
Sultanları Projesi” kapsamında 
Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma 
Programı düzenlendi. 

Bu proje, gençlerimizin manevî 
dünyalarını, insanlar ve 
kültürler arasındaki hoşgörüyü 
yaygınlaştırıp bir arada 
yaşama anlayışını yeniden 
güçlendirmek ve duygularımıza, 
düşüncelerimize hitap eden 
eşsiz değerleri tanıyıp geleceğe 
aktarmak amacı gütmektedir. 
Bu çerçevede düzenlenen 
program, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla 
başladı. Etkinlik, okul müdür 
vekilimiz Hasan Sonat’ın, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Sayın Mustafa Özel’in, Gazi 
Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş’ın 
ve Çankaya Kaymakamı Kadir 
Çakır’ın konuşmalarıyla devam 
etti. 

Konuşmaların ardından Hacı 
Bektaş-ı Veli belgeseli, tüm 
konuklarımız tarafından 
ilgiyle izlendi. Program, 
öğrencilerimizin hazırladığı 
şiirler, Hacı Bektaş-ı Veli 
hakkında mini drama,  deyişler 
ve şarkıların ardından sona erdi. 
Programın hazırlanmasında 
emeği geçen Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenlerimiz 
Fatma Sinan Aslan’ı, Seher 
Keleş’i, Bülent Esmer’i ve müzik 
öğretmenimiz Neslihan Akıncı 
ile programda emeği geçen 
10 F,10 K, 10 M, 11 H ve 9 K 
sınıfl arımızı kutluyoruz.
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“Gönül ikliminin Sultanları Projesi” 
Kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Programı Düzenlendi

Program sonrası toplu bir fotoğraf

Md. Yrd. Hasan Sonat 
konuşmasını yaparken

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Özel konuşmasını 

yaparken

 Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş 
konuşmasını yaparken

Çankaya Kaymakamı Kadir 
Çakır konuşmasını yaparken

Programdan görüntüler

Serhan Dalarslan 
şiir okurken

Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
Ders Verici Sözleri

• Özünü bilirsen özürden kurtulabilirsin.

• Okunacak en büyük kitap, insandır.

• İslam’ın temeli güzel ahlak, ahlakın 
özü bilgi, bilginin özü akıldır.

• Doğruluk dost kapısıdır.

• En yüce servet ilimdir.

• Gel ha gel, insan ol da öyle gel.

• Adalet, her işte Hakk’ı bilmektir.
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Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda, 
Çanakkale’den sonra en büyük zaferi Kut’ül 
Amare Zaferi’nin 101. yılında okulumuzda da 
etkinlikler düzenlendi.

Osmanlı ordusu, Bağdat’ı ele geçirmek isteyen 
İngiliz ordusunu Irak’ın Kut bölgesinde kuşattı 
ve 29 Nisan 1916’da büyük bir zafer elde 
etti. 101 yıl önce bugün sonuçlanan kuşatma 
sonrasında İngilizlerin 6’sı general, 476’sı 
subay olmak üzere toplam 13 bin 309 askeri 
esir alındı. Bu yenilgi İngiliz basınında ve 
kamuoyunda çok büyük bir infi al uyandırdı. 

Kut’un askerî tarih açısından bir başka önemi 
daha vardır. İngiliz ordusunun, 26 gün boyunca 
bu kuşatma altında kalması dolayısıyla 

İngiliz askerine havadan ikmal denemesinin 
bilinen ilk örneğini gerçekleştirmiş olmasıdır. 
Ancak bu çaba yeterli olmamış ve sonucu 
değiştirmemiştir.

Kuşatma kesin bir zaferle sonlanmış; Halil Paşa, 
Kut’ül Ammare zaferine istinaden Kut soyadını 
almıştır.

Türk Beyin Takımı seçmelerine 
katılacaklar. Bu seçmelerde 
ilk dört kişi Türkiye Beyin 
Takımı’na alınacak. 
Öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz.

Ankara Atatürk Lisesi Akıl 
Oyunları takımı, 7 Mayıs 2017 
tarihinde büyük bir başarı 
elde etti. 39 takımın katıldığı 
il yarışında bireysel kategoride 
Can Kara 1. olurken takım 
yarışmalarında lisemiz, 4.cülük 
elde etti. 

Takım yarışmalarında sıralama 
şu şekilde oldu:

1. TED Polatlı Koleji
2. Sınav Koleji Fen Lisesi
3. Büyük Fen Lisesi
4. Ankara Atatürk Lisesi
5. Ankara Fen Lisesi

Dereceye giren öğrencilerimiz, 
yıl içerisinde yapılacak olan 

10.su gerçekleştirilen 
Liselerarası Akıl Oyunları 
yarışmasına danışman 
öğretmen Güliz Yayla 
koordinatörlüğünde katılan 

Kut’ül Amare Zaferinin 101. Yılındayız
Program sonrası öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte

10. Akıl Oyunları Yarışmasında Büyük Başarı

Soldan sağa:  F. Giray Yayla(12 D), Can 
Kara (12 H), Güliz Yayla (Danışman 
Öğrt.), Ahmet Kırmızıgül (11 K )

Can Kara, Birincilik ödülünü alırken
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Okulumuz, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 20. Tiyatro Şenliği’ne 
Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeni Bülent Esmer’in 
koordinatörlüğünde hazırlandı. Öğrencilerimiz, 
28 Nisan 2017 tarihinde okulumuz konferans 
salonunda “Canım Öğretmenim“ başlığı 
altında hazırladıkları çeşitli skeçleri izleyicilerin 
beğenisine sundu. Öğrencilerimiz, oldukça 
başarılı bir performans sergiledi. Gösterilerin 
sonunda öğrencilerimiz ile okul idarecilerimize 
ve öğretmenimize İlçe Mili Eğitim 
Müdürlüğü’nden gelen kurul tarafından katılım 
belgeleri ve madalyaları takdim edildi. 

Tiyatro şenliklerinin bitiminde katılımcı okul 
temsilcilerine plaketleri Çankaya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından verildi. 
Şenliklere katılan tüm katılımcıları kutluyoruz.

Şenliğe katılan okullara plaketleri Çankaya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Özel tarafından verildi.

20. Tiyatro Şenliğine Katıldık

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Ankara 
Atatürk Lisesi ile Kalecik Dumlupınar İlkokulu 
/ Ortaokulu arasında Kardeş Okul Protokolü 
imzalandı.

Proje doğrultusunda ilk olarak 25 Nisan 2017 
tarihinde Kalecik’e bir gezi düzenlenerek 
kardeş okul ziyaret edildi. Okulumuz Fransızca 
öğretmeni Elif Gonca Piyade Arıkan ile 
Tarih öğretmeni Sami Tüysüz rehberliğinde 
ve Ezgi Karadavut başkanlığında projeyi 

yürüten 10-C sınıfı 
öğrencileri, kardeş 
okulda düzenlenmesi 
planlanan “oyun sınıfı” 
için “Zeka Oyun Setleri” 
hediye ettiler.

Projenin ikinci adımı olarak Ankara 
Atatürk Lisesi Bilim Şenliği’ne 
davet edilen kardeş okul 
öğrencileri, 10 Mayıs’ta 
okulumuzu ziyarete geldi. 
Hem şenliği gezme hem de 
beraberlerinde getirdikleri 
projeleri sergileme 
imkânı bulan Dumlupınar 
Ortaokulu öğrencileri, 
liseli abla ve ağabeyleriyle 
vakit geçirmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

Kardeş Okulumuz
Ankara Kalecik Dumlupınar İlkokulu / Ortaokulu
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 
23 Aralık 2016 ve 11 Mayıs 2017 

tarihleri arasında 10.su düzenlenen 
“Gençliğin Gözünden Tek Vatan“ 
konulu Türkiye Liselerarası Kısa Film 
Yarışması’na Tarih öğretmeni Aysu Atay’ın 
danışmanlığında 3 fi lmle katıldık.

Yarışmada, yönetmenliğini 9-K sınıfı öğrencisi 
Sema Nur Çolak’ın üstlendiği “Kutsal 
Emanetler” ve yönetmenliğini 9-K sınıfından 
Ahmet Alp Arslanoğlu’nun üstlendiği, “Tek 
Değişmez: Vatan”  adlı fi lmler, fi nale çıkma 
başarısını gösterdi. 

Jüri üyeleri arasında Kültür Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü ile Başkent Üniversitesi Radyo 
Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyelerinin 
yer aldığı ve Türkiye genelinden çok sayıda 
katılımın gerçekleştiği yarışmada öğrencimiz 
Sema Nur Çolak Türkiye İkincisi oldu. Ahmet Alp 
Aslanoğlu ise teşvik ödülü aldı. Öğrencilerimizin 
ödülleri, 17 Mayıs 2017 tarihinde aralarında 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve çok 
sayıda değerli katılımcının yer aldığı bir törende 
verildi.

Öğretmen ve öğlencilerimizi, yoğun sınav 
ortamında bu etkinlilere katıldıkları ve başarılı 
sonuçlar elde ettikleri için kutluyoruz.

Öğrencilerimiz, 
Türkiye 
Liselerarası 
Kısa Film 
Yarışmasında 
Türkiye 2.si Oldu
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Bilim Şenliği çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam ediyor. 9 Mayıs 2017 tarihinde 
biyoloji, matematik, fi zik, kimya, tarih zümre 
öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde, 
öğrencilerimizin projelerinin sergilendiği birçok 
bilimsel çalışma, okulumuz koridorlarında 
öğretmen, öğrenci ve misafi rlerimizin 
beğenisine sunuldu. 

Okulumuzda yapılan Bilim Şenliği faaliyetleri, 
öğrencilerimizin bilimsel tutum ve becerilerinin 
geliştirilmesini sağlamak, onları bilimle gerçek 
yaşamı ilişkilendirebilen, yeni teknolojik ve 

bilimsel çalışmaları takip ederek bu konuda 
araştırma yapabilen, sorgulayan bireyler olarak 
yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla yapılıyor. 

Bu yılki çalışmalarda biyoloji öğretmeni Hülya 
Berat Atalay koordinatörlüğünde vakfımızın 
maddi katkılarıyla gerçekleştirilen biyonik kol, 
rekombinant DNA oluşumu ile protein üretimi, 
topraksız tarım; Fizik öğretmeni Hacı Murat 
Göçmen’in öğrencileriyle hazırladığı sihirli ayna 
çalışması ve diğer öğrencilerimizin büyük bir 
özveriyle hazırladıkları güneş enerjisiyle çalışan 
gemi büyük beğeni topladı. Bunun yanı sıra 

ALEV 2017 | 35

Bilimsel Çalışmalarımız 
Devam Ediyor
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şenlikte ödüllü beceri oyunu, sensörlü araba, 
sihirli küp vb. birçok çalışma oldukça ilgi gördü. 

Bu yıl gerçekleşen şenliklerde, Fransızca 
öğretmenimiz Elif Gonca Piyade Arıkan’ın 
faaliyetleriyle kardeş okul seçilen Kalecik 
Dumlupınar ortaokulu öğrencileri de yer aldı. 
Kardeş okul öğrencileri, hazırladıkları minyon 
süpürge, çok amaçlı pervane vb. çalışmalarla 
bilim şenliğimize katıldı. 

Şenliklerde ayrıca AALMUN Kulübü, başkanlık 
devir teslimi de gerçekleştirildi. Mun Kulübü 
Başkanı Bilge Gürsoy (11 C) başkanlığı, yine 
kulüp faaliyetlerinde aktif görevlerde yer alan 
takım arkadaşları İdil Sivaslı (10 G ) ve İnci 
Çetin’e (10 A) devretti. 

Şimdiye kadar birçok başarıya imza atan 
Mun Kulübümüze, okulumuzu ve ülkemizi 
her zaman başarılı derecelerle temsil ettikleri 
için teşekkür ediyor; yeni başkanlarımıza da 
başarılar diliyoruz.

Vakfımız, bilim şenliği faaliyetlerinde emeği 
geçen öğretmen ve öğrencilerimiz için teşvik 
mahiyetinde ikramda bulunarak bu özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Türk milletinin tarihindeki dönüm 
noktalarından biri olan 19 Mayıs, büyük lider 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkarak 4 
yıl kadar sürecek Kurtuluş Savaşı’nın zeminini 
hazırladığı tarihtir. Buradan yakılan meşaleyle 
bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi, 
tüm yurda yayılarak en sonunda bir zaferle 
noktalandı. Özgürlük savaşımızın fi tilinin 
ateşlendiği bu tarih, tüm milletimiz için asla 
unutulamayacak bir gün olarak tarihteki önemli 
yerini aldı.

Tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin 
yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs, 
şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarının 
biri olarak her yıl ve unutulmaksızın tüm yurtta 
milletimizce coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar 
kapsamında 19 Mayıs 2017 tarihinde okulumuz 
konferans salonunda da bir tören düzenlendi. 

Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz 
için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasıyla başlayan tören, Okul Müdürü 
Bayram Akyüz’ün konuşmasıyla devam etti. 
Konuşmaların ardından Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Asiye Subaşı koordinatörlüğünde 
9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin hazırladığı 
programda günün anlamına ilişkin konuşmalar 
yapıldı; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve şiirler 
okundu. Folklor ve müzik gösterilerin ardından 
tören sona erdi. 

Tören sonunda öğretmen, öğrenci ve 
misafi rlerimiz resim öğretmenimiz, A.Nurcihan 
Kırılmaz ve Ceren Sertkaya (Hz E), Pelin Şahin 
(9 G), Elif Küçükakgül (9 E) ve Şebnem Süer’in 
(9 F) 19 Mayıs ve Gençlik Haftası sebebiyle 
hazırladıkları karakalem sergisini gezdiler.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları
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Soldan sağa: Elif Küçükakgül (9 E), Ceren Sertkaya (Hz E), A.Nurcihan Kırılmaz (Resim Öğrt.),Şebnem Süer (9 F), Pelin Şahin (9 G)

Sergide yer alan resimlerinden örnekler

Elif KüçükakgülŞebnem Süer Ceren Sertkaya

Şebnem Süer Pelin Şahin Şebnem SüerCeren Sertkaya
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Değerli misafi rler, saygı değer öğretmenlerimiz ve 
kıymetli öğrenciler!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı’nızı kutluyorum.

Milletlerin tarihini derinden etkileyen vakalar vardır. 
Tarih, bu zaman dilimine tanıklık etmekte, onu 
aktarmakta zorlanır. İfadesi güç cümlelerdir çünkü 
bunlar. Var olmak veya ebediyete kadar yok olma 
hesabıdır. Verilebilecek her şeyinizi,  feda edilebilecek 
bütün kıymetlerinizi ortaya koyduğunuz zamanlardır.  
Tarihin en kadim milletlerinden olan milletimiz de bu 
badireli zaman dilimlerini pek çok defa yaşamıştır. 
Kıskaca artık bitti denilen yerden yeniden doğmuştur. 
Var olmanın bedelini ve bu mücadelenin hakkını daima 
vermiştir.  Destan dönemlerinde anlatılanlardan daha 
somut daha ete kemiğe bürünmüş bir mücadeledir, 20. 
yüzyılın başında verdiğimiz mücadele.  

Tarihin gördüğü en ihtişamlı devletin, dünyanın 
geri kalanı ile hasta, yorgun ve bitkin haline rağmen 
verdiği büyük mücadeleye 20. asrın bütün fertleri 
tanık olmuştur. Medeniyet kurmakta mahir olan Türk 
milleti, gerektiğinde savaşmanın da hakkını vereceğini 
tüm dünyaya ispat etmiştir.  Son ocak sönmeden vatan 
toprağının teslim edilemeyeceğini sadece söylememiş, 
verdiği yüz binlerce şehidiyle buna şek ve şüphe de 
bırakmamıştır.  Zor zamanlardır belki de tarihimizin 
en zor zaman dilimleridir. Yüzlerce yıllık etrafının 
sanayisinin, tarımının kuşatması ile bitap düşen 
milletimiz,

Balkan Harpleri ile ihaneti yaşamış; 600 yıllık vatan 
toprağı olan Rumeli’yi kaybetmiştir. Osmanlı, esası 
itibariyle bir Balkan devletidir. Rumeli Kazaskeri 
Divan’da Anadolu Kazaskeri’nden önce gelmektedir. 
Osmanlının nüfus ve toprak gücü Balkanlardadır. 
Kurtuluş mücadelesinin bütün büyük komutanlarının 
Rumeli doğumlu olması da bu gerçeğin tezahürüdür.  
Balkan Savaşları neticesinde, Rumeli toprağının 
kaybı, devletin şah damarının kesilmesi demektir. 
Balkanlardaki toprağın kaybının düşman saldırılarından 

gerçekleşmediği, kaybın nedeninin içeride oluşan 
fi tne ve ihanet şebekelerinin faaliyetlerinin bir neticesi 
olduğu hakikatini de tarih öğretmenlerimize ve tarih 
derslerimize bırakıyorum.  

İşte her şeyin bitti denildiği bir anda bir yiğit meydana 
çıkmış ve “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, 
o satıh da bütün vatandır.” diyerek destansı kurtuluş 
mücadelesini başlatmıştır. Artık tek gaye, bütün vatan 
toprağını korumaktır. Zor olmuştur elbet, hiçbir sitayişli 
cümle bu zorluğu ifade edemez. Yokluk ve imkânsızlık 
içinde namümkünü mümkün kılmak elbette zordur. 
Fakat her zaman bir öğretmen olarak varoluş vesilemiz 
kıldığımız ve her cevhere bu nazarla baktığımız gerçek, 
yine tezahür etmiş; vatanın bağrından çıkan “bir yiğit, 
bir vatanı kurtarmıştır.” Tarihin bu sürecine her birimiz, 
haylisiyle vakıfız. 

İşte bu destansı çıkışın Türklerin bir mânâda 
Ergenekon’dan bir daha çıkışının, ilk adımının gençlere 
ithaf edilmesi boşuna değildir. Çünkü gençlik kelime 
anlamıyla cevher, hazine demektir. En büyük hazinedir.  
Fakat asla boş, berhava işlere heba edilmemelidir. 
İnsanın en çok üretken olduğu, en dinç olduğu, en 
gözünün kara olduğu, en cesur çağları ancak büyük 
gayelere yani kendini arayıp bulma macerasına 
harcanırsa anlam kazanacaktır. 

Biz, siz gençlere her daim güveniyoruz. Yarının 
müreffeh Türkiye’sinin inşası, sizlerin ellerinden, sizin 
ceht ve gayretlerinden olacaktır. Unutmayınız, bugün 
bu topraklarda hür olarak salına salına yürüyorsak 
bunun bedelini ödeyenler olduğu içindir.Ve her daim 
onlara karşı minnettarlığımızı ifade eder, kendilerini 
şükranla anarız. Yarın, bugün dökülen alın terinin 
karşılığıdır. 

Bütün bu duygularla bayramınızı kutlar, bir kez daha 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, vatan 
toprağı için canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anarım. 

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Hazırlık C Sınıfı öğrencimiz Elif Yeşilyurt 
Resim öğretmenimiz A. Nurcihan Kırılmaz 
koordinatörlüğünde 24-29 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında okulumuz koridorlarında karakalem 

sergisi açtı. Büyük bir emek sonucu hazırlanan 
bu sergi için öğretmen ve öğrencimizi 
kutluyoruz.

Öğrencimiz Elif Yeşilyurt, 
Kişisel Kara Kalem Resim Sergisi Açtı

Resim Öğretmenimiz A. Nurcihan Kırılmaz ve öğrencimiz Elif Yeşilyurt
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Bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. 2016-
2017 öğretim yılı sonunda, lisemiz 131. yıl 

mezunlarını verdi. 26 Mayıs 2017 tarihinde 
okulumuz konferans salonunda düzenlenen, 
mezuniyet töreninde yine heyecan, sevinç ve 
hüzün bir aradaydı.

193 öğrencimizin mezuniyet coşkusunu 
yaşadığı tören, okul müdürümüz Bayram 
Akyüz ve 12. sınıfl ar müdür yardımcısı Hasan 
Sonat’ın tören konuşması ile başladı.
Konuşmaların ardından 131. yıl 
mezunlarından ilk 3’e girerek derece yapan 
öğrencilerimiz konuklarımıza hitaben birer 
konuşma yaptı. Program, okul birincisi 

Yağmur Eren’in Okul 
Yaş Kütüğü’ne isimliğini 
çakması, dereceye giren 
öğrencilerimizin ödüllerinin 
Okul İdaresi, Okul Aile Birliği 
ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından takdim edilmesi ile 
devam etti.

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfımız 
başarılı öğrencilerimizi bu 
mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak 
sıralamada ilk 3’e giren öğrencilerimize 
üniversitede 1 yıllık başarı teşvik bursu 
ile Okul Aile Birliği ise dereceye giren 
öğrencilerimizi altın vererek ödüllendirdi.
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Mezuniyet Sevinci
Lisemiz 131. Dönem Mezunlarını Verdi

Okul Birincimiz Yağmur 
Eren Yaş kütüğüne 
isimliğini çakarken
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Atatürk Lisesi 2016-2017 yılında mezunlarını 
uğurlarken artık bir gelenek halini alan 
bayrak ve fl ama devir teslim töreni yapıldı. 
11 G sınıfından Özge Deniz Ateş ve 12 C 
sınıfından Ceren Çetin, bayrak ve fl amalarını 
okul birincimiz Yağmur Eren ve okul ikincimiz 
Sefa Berkay Çayır’ın ellerinden teslim aldılar.
Tören, bütün sınıfl arın sahnede, sınıf 
öğretmenlerinden başarı belgeleri ve 
plaketlerini almaları, kep atma töreninin 
yapılması, duygularını okul bahçesinde aile, 
arkadaş ve öğretmenleriyle paylaşmalarının 
ardından toplu anı fotoğrafl arı çektirmeleri 
ile sona erdi.
Biz de mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, 
girecekleri sınavlarda ve hayatları boyunca 
başarılar diliyor, ”Atatürk Liseli” olmanın 
verdiği haklı gururu ve onuru bir ömür boyu 
taşıyacaklarına inanıyoruz.

Yolunuz açık olsun.
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Öğrencilerimiz bayrak ve fl ama devrederken12. sınıfl ar Müdür Yrd. Hasan Sonat, 
konuşmalarını yaparlarken
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Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, değerli 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfımızın, Atatürk Liseliler 
Derneğimizin, Okul Aile Birliğimizin temsilcileri,  
kıymetli mezun öğrencilerimiz ve misafi rlerimiz!

Hem sevinç hem de hüznü beraber yaşadığımız, kıvanç 
ve onurun yanı sıra ayrılığın elemini de duyduğumuz 
müstesna bir zaman dilimini hep beraber paylaşıyoruz. 
Zaman çok hızlı akıyor, bir nehrin çağlayanı gibi 
önümüzden akıp gidiyor; idrak etmekte zorlandığımız 
bir hıza sahip zaman. Daha dün, bir sonbaharda 
kapısından ürkek adımlarla girdiğiniz, şehrin en 
köklü okulundan bugün bir yaz arifesinde mezun 
oluyorsunuz. Hayatın en anlamlı zaman dilimidir lisede 
geçirilen anlar, dostluklar. Bundan sonraki yaşamınız 
boyunca unutmayacağınız, unutamayacağınız, hatıra 
geldikçe duygu coşkunluğuna kapılacağınız pek çok 
güzellik bu sıralarda yaşanmıştır.  Fakat her güzel şeyin 
bir sonu olacak ve hayat gemisi daima yeni limanlara 
yol almak için uğradığı rıhtımdan demir almak zorunda 
kalacaktır.  Önemli olan, o rıhtımda yaşanabilecek 
güzellikleri yaşamış olma keyfi dir. Taş Mektep’in 
bunu size haylisiyle yaşattığını, gençlik çağlarının en 
güzel demleri olan ilk gençlik dönemlerinize iyi bir 
ev sahipliği yapabildiğini zannediyorum. Çünkü Taş 
Mektep, okundukça verdiği hazzı artan maceranın 
sürekli hevesle takip edildiği bir hikâye gibidir. 

Değerli Veliler!

Bir ebeveyn için en saadet dolu andır bu. Yıllarca 
emek verilmiş ve bir şaheser olarak inşa edilen bir 
binanın karşısına geçip seyretme günüdür. Bir insanın 
dünyaya bırakacağı en büyük miras, ardından onun 
ülkülerini sürdürebilecek yetişmiş bir insandır. Bütün 
yaşamımızı bunun için feda etmekten çekinmeyiz. 
Bugün çok bahtiyarız ki biricik evlatlarımız, yüzlerinin 
akıyla hayatlarının en önemli virajlarından birinden 
dönüyorlar. Bu, hepimiz için bahtiyarlığın en üst 
mertebesidir.  Sizleri bir kez daha Türk toplumuna 

böylesi değerli fertler kazandırma başarısına verdiğiniz 
büyük katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Daima 
evlatlarımızla beraber olacağınızı, onlara bir yaslanma 
duvarı gibi omuz vermeyi sürdüreceğinizi, onların 
iyi insan olmaları için verdiğiniz gayretin devam 
edeceğine olan inancımız her daim dipdiridir. 

Eğitim hayatımıza katkı sunanların varlıkları bizim için 
değerlidir. Bir öğretmen nazarıyla çocuklarımızın iyi 
bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak her türlü 
fırsatı çok önemserim. Söz ve bahis açılmışken Ulu 
Çınar Atatürk Lisesi’nin öğrencilerine iyi bir eğitim 
imkânı sunmasına büyük katkılar sunan başta eğitim 
gönüllüsü, tek gayesi Türk evlatlarının iyi bir eğitim 
alması olan ALEV yönetim kurulu başkanımız Erol 
Üçer Bey olmak üzere Vakfımızın, Derneğimizin, Okul 
Aile Birliğimizin kıymetli yöneticileri ve üyelerine 
de verdikleri destek ve katkılardan dolayı şahsım ve 
öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Öğrencilerimizin 
kendilerini arayıp bulma maceralarında bütün 
paydaşlarımızın bizlere saymakla tüketemeyeceğimiz 
katkıları olmuştur. 

Değerli öğrencilerimiz!

Biliniz ki bizim burada size kazandırmaya çalıştığımız 
asıl unsur, akademik başarı olmamıştır. Okulun varlık 
ve misyonunun bir kez daha sorgulandığı günümüzde 
okulun bir bilgi depolama dairesi olmadığı, okulun 
bir hayata hazırlık devresini içermediği fi kir ve 
kanaatindeyim. Biz size yaptığımız her söylevle her 
fi il ve davranışla her türlü eğitim etkinliği ile içinizde 
size ait olan ve keşfedilmeyi bekleyen cevherlerinizi, 
yeteneklerinizi, yetilerinizi arayıp bulmanıza rehberlik 
etmeye çabaladık. 

Siz zaten bu süreçte bilgiyi de elde edecektiniz, ettiniz 
de. Tek muradımız, her daim şu olmuştur ki her insanda 
ama istisnasız her insanda bir kıymet vardır; önemli 
olan o kıymetin meydana çıkarılması için verilen çaba 
ve gayrettir.  Bu yönüyle spor ve sanat etkinliklerini 
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Okul Müdürümüz Bayram Akyüz konuşmalarını yaparlarken
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önemsedik, yarışmalara katılmayı projeler üretmeyi 
önceledik, her şeyden önemlisi sizlere mutluluk ve 
huzur verecek iklimler oluşturmaya çaba sarf ettik. 

Değerli öğrencilerimiz!

Biliniz ki insan olmanın gereğini yerine getirmeniz, 
bizim sizlerden tek beklentimizdir. Kavgayla, 
gürültüyle, haksızlıkla elde edilen başarı, sizlere asla 
fayda sağlamayacaktır. Azimli olunuz, mücadelenin 
hakkını veriniz ama hırslı olmayınız. Hayatınızın 
her anına sanatı, edebiyatı veya sporu taşıyınız; 
unutmayınız ki kuş asla tek kanatla uçamaz. 
Önceliğiniz para ve mertebe gayreti olmamalıdır. Aziz 

milletimize hizmet edebilecek bütün mevkilere talip 
olacak donanımla mücehhez olunuz ama asla mevki ve 
şöhret sevdalısı olmayınız. Her şeyden değerlisi, iyi bir 
insan olmaya çabalayınız; içinizdeki sizi bulmak için 
okumaya, düşünmeye çokça zaman ayırınız.

Değerli öğrencilerimiz!

Atatürk Lisesi kocaman bir ailedir. Sizler bu Ulu 
Çınar’ın en taze sürgünlerisiniz. Her daim bu ailenin 
bir parçası olarak kalmanız muradıyla bundan sonraki 
yaşamınızda mutluluklar dilerim. 

Bayram Akyüz 
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Okul İdarecilerimiz, Okul Aile Birliği Başkanımız, Vakıf Yöneticilerimiz, ilk üç dereceyi paylaşan öğrencilerimizle
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Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, Atatürk Lisesi 
Eğitim Vakfı’nın değerli yöneticileri, fedakâr anne-
babalar ve Türkiye’nin en iyi lisesinden mezun olan 
her konuda donanımlı seçilmiş insanlar, siz sevgili 
arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Doğrusu bu konuşmayı hazırlamakta epey zorlandım. 
Hayatımda ilk ve son defa bir liseden mezun oluyorum. 
Kusursuz bir eğitim sonrası bizleri nasıl bir yolun 
beklediğini düşünüyorum. Ama biliyorum ki bugün 
mezun olan tüm arkadaşlarım, hedefl erine doğru 
ve emin adımlarla ilerleyecek. 5 yıl önce tercih 
döneminde, gideceğim okulu duyunca çevremdeki 
insanlar “5 yıl lise mi olur, kaç yaşında mezun 
olacaksın?” dediler. Ama ben ailemle okulları gezerken 
şu kapıdan girdiğim an kararımı vermiştim. Bu lisede 
beni çeken bir şey vardı ve ben bu okulu ilk tercihime 
yazmıştım. Ve şimdi çok daha iyi biliyorum ki doğru 
bir tercihle doğru okuldan mezun oluyorum.

Bu okulda 5 yıl geçirdik. Bazen inişleri, bazen 
çıkışları, sınavları, bitmek bilmeyen ödevleriyle, sosyal 
aktiviteleriyle hem çok zorlandık hem çok eğlendik 
beraber. 

Şu an hissettiklerimin tarifi  imkânsız. Tüm duygular sel 
olmuş yüreğime akıyor. Doğrularımızla, yanlışlarımızla 
5 yılımızı geçirdiğimiz bu okuldan ayrılmak; hüznü, 
mutluluğu, endişeyi, sevinci, bütün karmaşık duyguları 
beraberinde getiriyor.

Biz buraya geldiğimizde henüz çocuktuk. Burada 
büyüdük, olgunlaştık ve yetişkin bireyler olarak 
gidiyoruz buradan. Mühim olan nasıl geldiğimiz değil, 
nasıl gidiyor olduğumuz... Dostluğu, arkadaşlığı, 
zorluklar karşısında dimdik ayakta durmayı, 
inandığımız fi kirler için savaşmayı, ama savaşırken 
bir başkasının fi kirlerine de saygı duymayı, yine de 
içimizdeki çocuğu canlı tutmayı burada yaşarken 
öğrendik. Gülüp eğlenmeyi, birimizin acısını beraber 
hissetmeyi, birken biz olmayı yine bu sıralarda 
öğrendik. Ama şimdi sizden istediğim şey, burada 

kazandığımız bu Atatürk Lisesi ruhunu bundan sonraki 
hayatlarımıza da taşıyabilmek. 

Biliyorum şu an hayata dair büyük şeyler söylemek için 
yolun çok başındayız. Bunun farkına varıp kendimizi 
her daim geliştirmeye çabalamalı ve hedefl erimize 
giden yolda doğru ve dürüst adımlar atabilmeliyiz.

“Hayata yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını 
tutardım.” diyor Dostoyevski. Biz hayata yeni 
başlıyoruz. Adaletini sorguladığım dünyada en azından 
bir şeylerin şimdiden farkına varıp insanlara ve 
insanlığa ne gibi katkılar yapabilmeğimizi düşünmek, 
bir kişinin bile elini tutup onu ayağa kaldırmak 
çok şey değiştirir. Bu değişim, hem bizim hem de 
karşımızdakinin hayata bakış açısını anlamlı kılar.

Sözlerimi birkaç teşekkürle tamamlamak istiyorum. 
Öncelikle beni en iyi şekilde yetiştirmeyi kendilerine 
hedef edinmiş anneme, babama ve özellikle 
üniversiteye hazırlık döneminde bana tahammül 
eden, daha doğrusu benim ona tahammül ettiğim, 
kardeşim Batu’ya. Her zaman bana destek olmaya 
hazır Hayati-Habibe Çalık ve Figen-Özgür Özkana… 
Halen okulumuzda olan veya olmayan ve bizim 
yetişmemize en büyük katkıyı sağlayan çok değerli 
öğretmenlerime… Okulumuzu daha başarılı bir hale 
getirmek için bütün enerjisini harcayan müdürümüz 
Bayram Akyüz’e… Devamsızlıklarımızı hiç 
sektirmeden giren, ama her sorunumuzda yanımızda 
olan müdür yardımcımız Haşan Sonat’a… Lisemizin 
her konuda destekçisi ve başarılarımızın arkasındaki 
gizli güç olan Erol Üçer başkanlığındaki ALEV’e 
ve vakfın okulumuzdaki temsilcisi çok sevgili 
Gönül Ertuna’ya ve Özgür Seyhan’a… Okuldaki 
işlerin yürümesindeki gizli kahramanlar olan okul 
personelimize, özellikle beni her sabah güler yüzle 
karşılayan Ahmet Abi’ye… Bizi çaysız bırakmayan 
başta C Blok olmak üzere okul kantinlerimize… 
Bu yıl hep yanımda olan dostlarım Aleyna Öner 
ve Deniz Uzun’a ve unutulmaz anılarla dolu 5 yılı 
birlikte geçirdiğim siz değerli arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.

Ayrıca muhteşem zekâsıyla bize bıraktığı özgür ve 
yenilikçi düşünce için sonsuz hayranı olduğum Mustafa 
Kemal Atatürk’e teşekkürü borç biliyorum. Biz gençler, 
milletimizin onun izinden yürüyerek en büyük eserini 
sonsuza dek yaşatacağımıza yürekten inanıyorum.

Umarım buradan çıkınca hepimiz mutlu olacağımız 
doğru yerlere gideriz.

Teşekkürler.

Yağmur Eren 
2016-2017 Ankara Atatürk Lisesi, Okul Birincisi
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Okul birincimiz Yağmur Eren, 
konuşmasını yaparken
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Okul ikincimiz Sefa Berkay Çayır, 
konuşmasını yaparken

Okul üçüncümüz Can Kara, 
konuşmasını yaparken

2016-2017 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.

Gurur Kaynağı ÖğrencilerimizGurur Kaynağı Öğrencilerimiz

Yağmur Eren
Okul Birincisi

Sefa Berkay Çayır 
Okul İkincisi 

Can Kara
Okul Üçüncüsü
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26 Mayıs 2017 tarihinde, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan ve Ankara 
Atatürk Lisesi Şiir ve Müzik Topluluğu’nun 
hazırladığı şiir dinletisi, okulumuz konferans 
salonunda izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Türk edebiyatının değerli şairlerinden şiirlerin 
dinleyicilerle buluşturulduğu ve türkülerimizin 
de yer aldığı programa, okulumuzun 
öğretmenleri de okudukları şiir ve şarkılarla 
renk kattılar. Veli, öğretmen, öğrenci ve 
mezunlarımızı bir araya getiren programda, 
kimi şiir ve şarkılar, işaret diliyle izleyicilere 
aktarıldı.

İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan bu 
başarılı ve anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm 
öğretmen ve öğrencilerimizi, proje sorumlusu 
edebiyat öğretmenimiz Fatma Sinan Aslan’ı 
kutluyoruz.

Şiir Dinletisi

Şiir dinletisinden
görüntüler



öğrencilerimize dinlenme 
ve eğlenmeleri için fırsat 
veriyor. Tüm hazırlık 
sınıfl arının görev aldığı 
programda öğrencilerimiz, 
öğretmenleri ile birlikte 
hazırladıkları tiyatro, müzik, 
bilgi yarışması, şiir vb. İngilizce 
etkinlikleri düzenlediler.

Öğrencilerimizin bu etkinliklerde, öğrendikleri 
yabancı dili etkin olarak kullanmaları, 
okulumuzda yapılan dil öğretiminin oldukça 
başarılı olduğunu gösteriyor.

Bu etkinlikten dolayı emeği geçen öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyoruz.
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Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, her sene 
olduğu gibi bu sene de İngilizce zümre 

öğretmenleri koordinatörlüğünde 31 
Mayıs 2017 tarihinde, İngilizce “Sene Sonu 
Gösterisi” yaptı.

Öğrencilerimizin yıl içerisinde öğrenmiş 
oldukları İngilizce bilgilerini pratik olarak 
kullanmalarına imkân veren çalışmalar, 
aynı zamanda derslerden oldukça yorulan 
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Sene Sonu Yabancı Dil Etkinliği

16. 05. 2017 tarihinde okulumuzun davetlisi 
olarak gelen Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik 
Topluluğu, okulumuz konferans salonunda mini 
bir konser verdi. Koro, repertuarındaki yöresel 

eserlerle, birbirinden güzel parçaları danslar 
eşliğinde seslendirerek izleyenlere neşeli anlar 
yaşattı. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Kültür 
Korusu’nu, törende emeği geçen tüm öğretmen 
ve öğrencilerimizi kutluyoruz.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun 
Verdiği Konserle Coştuk



106

Bu yıl 14.sü gerçekleştirilen 

Geleneksel Sanat Gecesi, 

Edebiyat öğretmenimiz 

Bülent Esmer ve Müzik 

öğretmeniz Murat Gümüş’ün 

koordinatörlüğünde ve 

öğrencilerimizin yoğun 

çabaları ile 2 Haziran 2017 

tarihinde okulumuz konferans 

salonunda gerçekleştirildi. 

Gecede öğrencilerimizin 

büyük emeklerle hazırladıkları 

tiyatro, müzik, dans, şiir, halk 

dansları ve eşli danslarla 

geceye katılan öğrenci ve 

misafi rlerimizin hoşça vakit 

geçirmeleri sağlandı. 

Programın hazırlanmasında 

emeği geçen öğretmen ve 

öğrencilerimizi kutluyor, 

daha nice Sanat Gecesi’nde 

bir arada olmayı sabırsızlıkla 

bekliyoruz.
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14. Sanat Gecesi

Gösterilerden Bölümler

Vakfımız, her yıl sonunda 
olduğu gibi 2016-2017 

eğitim-öğretim yılı sonunda 
da Atılım Üniversitesi’yle 
işbirliği yaparak 320 
hazırlık sınıfı öğrencisine 
13-23 Haziran 2017 tarihleri 
arasında yıl sonu yabancı dil 
kursu düzenledi.

Bu yıl 10.su gerçekleştirilen kursun tüm masrafl arı 
vakfımızca karşılanıyor. Kurslarda Atılım Üniversitesi’nden 
7, okulumuzdan 1 olmak üzere 8 öğretmen görev alıyor. 
Öğrencilerimiz, yabancı öğretmenler eşliğinde pratik 
konuşma alışkanlığı kazanıyor, eğlenceli aktivitelere 
katılıyor. Öğrencilerimiz, bu yolla yıl boyunca öğrendikleri 
İngilizcelerini yabancı öğretmenler eşliğinde pekiştiriyor, 
pratik konuşma alışkanlığı ediniyor, yabancı dil konusunda 
özgüven kazanıyorlar. 

Katılımın her geçen yıl daha da arttığı kurslarımız, 
önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Yıl Sonu Yabancı Dil Kurslarımızın 
10’uncusunu Başarı ile Tamamladık
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Resim öğretmenlerimiz A. Nurcihan Kırılmaz ve 
Selma Barçın Gümüş, 2 Haziran 2017 tarihinde 
öğrencilerimizin yıl içi çalışmalarından oluşan 
resimleri, hazırladıkları sergi ile okulumuz 
koridorlarında öğretmen, öğrenci ve 
ziyaretçilerimizin beğenisine sundu. 

Sergi, okulumuz idarecileri, 
Mezunlar Derneği, Okul Aile 
Birliği ve Vakıf temsilcileri ile 
öğretmen ve öğrencilerimizin 
katılımıyla açıldı.

Sergide emeği geçen tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimizi 
bu başarılı çalışmalarından 
dolayı kutluyoruz.

Sergi açılışından görüntüler

Yıl Sonu 

Resim Sergisi

Yıl Sonu 

Resim Sergisi

SERGİDE YER ALAN RESİMLERDEN ÖRNEKLER

Resim öğretmenlerimiz A.Nurcihan 
Kırılmaz ve  Selma Barçın Gümüş



SERGİDE YER ALAN RESİMLERDEN ÖRNEKLER
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Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna 
geldik. Sonbahara girerken başladığımız 

bu eğitim yolculuğunu, sıcak bir yaz günü, 
şimdilik noktalıyoruz. 

Dönem sonunda öğrencilerimiz bir üst sınıfa 
geçmenin, mezunlarımız ise üniversite hayatına 
atılmanın sevinç ve heyecanını yaşadılar. 9 
Haziran 2017 tarihinde okulumuz bahçesinde 
yapılan kapanış töreni, Okul Müdürümüz 
Bayram Akyüz’ün konuşmasıyla başladı. 2016-
2017 eğitim öğretim yılında Hz, 9. 10 ve 11. sınıf 
birincilerinin, çeşitli dallarda başarı kazanmış 
öğrencilerimizin, arkadaşlarına takdim 
edilmesiyle devam eden tören, bu başarılı 
öğrencilerimize plaket ve 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 öğrencilerimizi ihtiyaç duydukları 
her alanda maddi ve manevi olarak destekleyen 
ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan 
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak başta 
öğrenci velilerimiz olmak üzere Okul İdaremizi, 
Öğretmenlerimizi, Okul Aile Birliğimizi, 
Mezunlar Derneğimizi katkılarından dolayı 
tebrik ediyoruz.

Bir sonraki eğitim öğretim yılında buluşmak 
üzere…

2016-2017 

Eğitim - Öğretim Dönemini 

Törenle Kapattık

Dereceye giren öğrencilerimiz, 
Okul Müdürümüz 
Bayram Akyüz ile
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Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün 
Konuşması

2016-2017 eğitim - öğretim yılının da 
sonuna geldik. Yoğun emek verdiğimiz 
ve daha iyi insan olmak için gayret sarf 
ettiğimiz bir yıl oldu. Akademik başarı 
yanında sanat, spor ve edebiyat alanında 
da gayret ve çabalarımız sürdü. 

Ülkemizin en iddialı okullarından biri olarak 
eğitim öğretim faaliyetlerinin hakkını verebildiğimizi 
düşünüyorum. Tüm paydaşlarımız olarak hepimiz 
üzerimize düşen vazifeleri bihakkın yerine getirdik. 
Okulu, hayatın bir parçası olarak görme vizyonumuzla 
bu çatı altında geçirilen her dakikanın hayatı 
anlamlandıran bir parçası olma çabamız sürdü; hep 
beraber bunu da bu öğretim yılında yerine getirebildik.  
Eğitim - öğretim faaliyetlerinin yegâne amacı olan siz 
öğrencilerimizin kendi içlerine doğru yaptıkları keşfe 
rehberlik etme gayemiz adına faaliyetlerimiz sürdü. 
İçinizde saklı keşfedilmeyi bekleyen bütün yetilerinizi 
arayıp bulmanız bizim biricik gayemiz olmaya devam 
edecek.

Bir öğretim yılını daha hitama erdirirken son 
sınıf öğrencilerimize hafta sonu girecekleri 
Lisans Yerleştirme Sınavlarında başarılar dilerim. 
Arzu ettikleri üniversitelerde diledikleri eğitimi 
alabilecekleri, güzel sonuçları elde etmeleri 
temennimizi bir kez daha yineliyorum. Her şey 
gönüllerine göre olacaktır umarım, zira onlar bu 
neticeye ulaşabilmenin hakkını verdiler. Çünkü 
başarmanın yegâne şartı çalışmak, çok çalışmaktır.

2016 - 2017 eğitim - öğretim yılını sonlandırırken 
2017 - 2018 eğitim - öğretim yılının heyecanı ile 

dopdoluyuz.  Önümüzdeki yıl daha iyisini, 
en kemâl işleri yapmanın arzusundayız. 

Herkesin neyi, ne zaman, ne gaye ile 
yapacağını bildiği; tüm parçalarımızın 
üzerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine 
getirebildiği; evlatlarımızın hepimizin 
arzu ettiği olgunlukta eğitim alabildiği; 

akademik başarılarımızın  sanatta, sporda 
ve edebiyatta ve de ürettiğimiz projelerde elde 

ettiğimiz başarılarla taçlandığı disiplinli yeni bir 
eğitim - öğretim yılı hazırlıkları içerisinde olacağız. 
Memleket evlatlarının daha iyi eğitim alması adına 
önümüzdeki yılda  da çaba ve gayretlerimiz devam 
edecek. Bu vazifemizi icra etmek için gecemizi 
gündüzümüze katacağız.

Değerli öğrencilerim!

Bilinmelidir ki dinlenmek aslında başka türlü yeni bir 
işle yorulmaktır.  Oturarak yorulan, yürüyerek dinlenir. 
Koşarak yorulan, oturarak dinlenir. Tatil zamanları, asla 
gayesiz bir yaşam dilimi olarak görülemez. Kısa insan 
hayatının her anı değerlendirilmelidir. Yaşamın sırrına 
ermek demek, insan olma macerasını tamamlamak 
demektir. Yunus’umuzun ulaştığı mertebelerde 
seyretmek demektir. Bu gayeye ulaşabilmek için yaz 
tatili dönemlerinde de fırsatları değerlendirmeli, planlı 
ve maksatlı okumalar gerçekleştirmelidir. Keşfetmeye 
fırsat sunacak gezileri kollamalı, maksada hizmet 
edecek deneyimlere kapı aralamalıdır.

 Bütün bu duygularla sizlere iyi bir yaz tatili diliyor, 
eylül ayında dinlenmiş, okulu özlemiş olarak yeniden 
görüşmeyi diliyorum.  Selametle kalınız. 

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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Hz D
Nazlı Şenay Özbilge

10 F
Erdi Yurt 

9 A
Kemal Enes Akyüz

11 G
Özge Deniz Ateş

2016-2017 Eğitim - Öğretim Dönemi Hz - 9 - 10 - 11. Sınıf Birincilerimiz
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EDA KARAKAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Tıp Fakültesi   
KAAN CAN YILDIRIM Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
FİKRET GİRAY YAYLA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   
BEYZA NUR TAYLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   
DENİZ UZUN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   
MUSTAFA BATUHAN ÇANLI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
EYLÜL ER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
BATUHAN ATLI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
ERCE CAN OSKAY Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
SÜNBÜL KÜBRA YAZICI Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
ESRA KELEŞ Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği   
HAZAL PEKASIL Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   
ALİ BATUHAN AKBEY Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği   
BİLGEN ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği   
HAYRİYE YALÇIN Ankara Üniversitesi Psikoloji   
ABDULLAH SAĞLAM Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)   
NAZİYE CANSU AYDIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)   
KUTLU ÇAĞRI TEKİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
AYBİKE ERKOÇ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   
EMİRHAN TAMBAĞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler   
CAN AKGÜL Atılım Üniversitesi (Ankara)  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 
ONURALP AKPINAR Başkent Üniversitesi  Hukuk Fakültesi (Ücretli)   
AYŞENUR SUNAR Başkent Üniversitesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 
NEVİN TAYMAZ Başkent Üniversitesi  Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 
GÜNEŞ AKBAŞ Boğaziçi Üniversitesi  Matematik (İngilizce)   
ASLI GÜNEŞ DOĞAN Boğaziçi Üniversitesi  Sosyoloji (İngilizce)   
HASRET ÇAKIR Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi   
YİĞİT KAĞAN ALTAÇ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi   
HALİL ENSAR ÇETİN Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi   
ÖMER FARUK ESER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi   
YUSUF KEMAL ELVERİŞLİ Çankaya Üniversitesi  Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)   
EMİNE EZGİ KARAÖMEROĞLU Çankaya Üniversitesi  Hukuk Fakültesi (%50 Burslu)   
KUBİLAY AKSEL Çankaya Üniversitesi (Ankara) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
ÖZKAN BULUT Çukurova Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
DİLEK TOPDEMİR Düzce Üniversitesi  Mimarlık   
AHMET CAN GÖNEN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
MUSTAFA ÖZGÜR TURHAN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
AYBÜKE BEYZA KERİMOĞLU Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)   
ESRA DURAN Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler   
BURKAY EREN ARDIÇ Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi   
TUNAHAN SAĞIR Gazi Üniversitesi  Makine Mühendisliği   
TUFAN ORHUN ÇEVİK Gazi Üniversitesi  Makine Mühendisliği   
AHMET YİĞİT DEMİRCİ Gazi Üniversitesi  Makine Mühendisliği   
MEHMET DOĞUBERK KESKİ Gazi Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi   
ELİF BERİN EKE Gazi Üniversitesi  Mimarlık   
FERYAL ESMER Gazi Üniversitesi  İşletme (İngilizce)   

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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NİHAL KARADENİZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesi   
BUĞRAHAN KUTLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
CEREN KILINÇ Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
KAĞAN TÜBER Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi   
SENA YAMAN Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   
MESUDE BUSENUR ÖNAL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   
SENA ULUBAY Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı   
BAŞAK BARAN Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik   
ALEYNA KUNTER Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik   
DİLAN KILIÇASLAN Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi   
MEHMET FARUK YAYLAGÜL Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce)   
ŞEHMUS KASAK Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce)   
ÖZGENUR KIRLAR Hacettepe Üniversitesi Psikoloji   
AYBÜKE ECEM KELEŞ Hacettepe Üniversitesi Psikoloji   
ALİ ATAKAN KARTLI Hacettepe Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
UFUK ÇAKAR Hacettepe Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
EREN KUMRU Hacettepe Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
ALİ KAYADİBİ Hacettepe Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
CEREN KARADAĞ Hacettepe Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
MUHAMMED AYDOĞAN Hacettepe Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
ERSİN ORTAGENÇ Hacettepe Üniversitesi  Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)  
MERTCAN ASLANTAŞ Hacettepe Üniversitesi  Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)  
CAN BERK BOYRAZ Hacettepe Üniversitesi  Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)  
EBRU TÜRKŞANLI Hacettepe Üniversitesi  Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
BERDE BERK YILDIZ Hacettepe Üniversitesi  Geomatik Mühendisliği (İngilizce)  
BERKAY ERKAN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
EMRE TOLGA AYAN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
OSMAN BUĞRA AYDIN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 
İPEK ÖZGÜVEN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 
DORUK CAN ÖZYÜREK İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 
EYLÜL DİLGE ELVANLIOĞLU İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 
ÖMER FARUK ERŞAHAN İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 
ZEYNEP YÜCEKAYA İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
SEFA BERKAY ÇAYIR İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
NAZLICAN KILIÇ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
MERVE TUTAR İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu)
İDİL KÖKER İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
PINAR ŞENGÜR İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) 
BURAK ATAK İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 
İLAYDA GÜMÜŞ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 
MUNİSE DİLNUR ARAT İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 
ONURCAN GÜLER İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 
BÜŞRA SELİN KARTAL İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.) (%50 Burslu)
FATMA İREM BAYRAM İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi    Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 
HAKAN EMRE ÇAVUŞ İzmir Ekonomi Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
ŞULE SEVİM Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi   
GÖKBERK KIVANÇ ULUCAN Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   
ALEYNA ÖNER Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi   
MUHAMMED KÖSE Kıbrıs İlim Üniversitesi (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu)
ÜMİT SELÇUK ÖZDEMİR Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi   
YAĞMUR ÇEK Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi   
BERAT ÖLEKLİ Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)  

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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DİLAN SARITAŞ Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi   
BİRGÜL KAYGUSUZ Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi   
SIRDENİZ BERFİN AKBAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
GİZEM AYDOĞAN Okan Üniversitesi (İstanbul) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 
YUDUM KARAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Tıp Fakültesi   
YAĞMUR EREN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
BAYBARS AYDIN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
KAAN KARAKUT Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
ONUR ÇELİK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  
UMUT CİHAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)  
GÖRKEM GEMALMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce)  
CAN BERKAY AKKAYA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce)  
ÖMER ÇIBIK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) 
MEHMET BARAN KOYUK Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  
DÖNDÜ YALÇIN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce)   
AYŞEGÜL NİGAR AKÇAL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce)   
HATİCE BÜŞRA ÖZTÜRK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce)   
HAZAL YÜKSEKKAYA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce)   
ZEYNEP ECE AKGÜL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İngilizce)
YARENGÜL ÇİÇEK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İngilizce)  
BERKCAN ALANBAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
BİRSEN HOŞAFCI Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
ÜNVER OĞULCAN DEMİRAĞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
FURKAN GÜVEN BALİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
BATUHAN GÜL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
ELİF YAREN ÖZEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği (İngilizce)  
CAN KARA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik (İngilizce)   
AYBÜKE ELALMIŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik (İngilizce)   
ALİ GÜNEY AĞAÇÇIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce)   
GÖKSU ÇINAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce)   
EYLEM EKİN YAZICI Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
ALEYNA ÖZKAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)   
EKİN GEDİK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)   
BERKE CAN ERDEM Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 
EZGİ ÇAĞLA BAKIR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce)  
ÇAĞRI EFE GÜNAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Matematik (İngilizce)   
CEREN ATEŞ Orta Doğu Teknik Üniversitesi  İstatistik (İngilizce)   
MUHAMMED EMİN ÇOBAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İng.)
BURCU YURT Sağlı Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp   
ALEYNA ALTUN Sağlı Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Gülhane Tıp (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
AHMET SAĞDİÇ TED Üniversitesi (Ankara)  Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu)
ZEYNEP EDA USTALAR TED Üniversitesi (Ankara)  Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu) 
ÖZGÜN ENGİN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Tıp Fakültesi (Ücretli)  
HİLDA SAK TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 
SELİN BUKET AYDOĞDU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 
NEHİR İDİL YÜKSEL TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 
HAYRİYE AKÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Makine Mühendisliği (%50 Burslu)  
ELİF EKİN KAPTAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (%50 Burslu)   
ALP EREN ÖYMEZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh. (Tam Burslu) 
CEREN KILINÇ Ufuk Üniversitesi (Ankara) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)   
OLGUN ULUTEKİN ZAMAN Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)  
YİĞİTHAN KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  Ad Soyad Üniversite Adı Program Adı 
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Okulumuz 10 B sınıfı öğrencisi ve milli 
sporcumuz İbrahim Ahmed Acar, Nisan 2017’de 
Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen 
Yıldızlar-Gençler Dünya Şampiyonası fi nal 
müsabakalarında eskrimde yarı fi nalde Güney 
Koreli rakibini, fi nalde ise ABD’li rakibini 
yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Öğrencimiz bu 
başarısıyla 94 yıllık eskrim tarihinde ülkemize ilk 
kez dünya şampiyonluğunu kazandırmış oldu. 
Bu başarısından dolayı öğrencimiz İbrahim 
Ahmed Acar’ı Sayın Cumhurbaşkanımız da 
tebrik etti.

Milli sporcumuz İbrahim Ahmed Acar, Mart 
2017 tarihinde yine büyük bir başarı kazanmış 
ve Avrupa birinciliği elde etmişti. 

Tüm başarılı faaliyetlerde öğrencilerimizi 
destekleyen vakfımız her zaman olduğu gibi 
bu başarıya kayıtsız kalmayarak öğrencimizi bu 
üstün başarısından dolayı yurt dışında 3 haftalık 
dil kursu ve başarı teşvik bursu ile ödüllendirdi.

Öğrencimizi bu başarısından dolayı kutluyor, 
ülkemizin adını böyle güzel bir alanda dünyaya 
duyurduğu için gurur duyuyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.

Tebrikler İbrahim, tebrikler Altın Adam!

“Altın Kılıç” Öğrencimiz

İbrahim Ahmed Acar
Eskrimde Dünya Şampiyonu
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Güzel şeyler de oluyor şu sıralarda. Bir hengâmenin 
içinde yaşam akıp gidiyor. Ülkemiz, içinde 
bulunduğumuz coğrafyanın da tesiriyle her  günü 
çeşit çeşit sıkıntılarla  mücadele ederek  geçirmek  
durumunda.  Eğitim dünyamızda da pek çok sıkıntılı 
alanda düzeltme ve düzenleme gayretleri tüm 
paydaşların omuzlarında. Kolay iş yok. Milyonlarca 
gencin eğitimine dair herkes, işin  bir tarafından 
gayret sarf ediyor.  Bütün büyük gayelere küçük 
küçük ulaşılır. Kadı Burhanettin’in meşhur beyitiyle: 
Dilberün işi itab u naz olur / Yâre kavuşma işi az az 
olur.  Sabır ve gayretle yapılan her çaba, dökülen her 
damla alın teri, mutlaka karşılığını bulacaktır. 

Bazı insanların sürdürdükleri mücadele ise 
çok anlamlıdır. Meslek hayatımda buna ikinci 
kez tanık oluyorum ki bir öğrenci hem sporda 
hem de akademik anlamda derslerinde başarılı 
olsun.  Geçtiğimiz yıl da yüzme alanında dünya 
sıralamasında derece elde eden öğrencim Nida, 
bütün alkışları hak etmişti. Zira hem derslerine 
çalışmayı hem de antrenmanlarını eksiksiz 
sürdürmeyi başarmıştı. Bu başarının ardında 
sadece gayret yok, aynı zamanda hayattan 
çalınmış büyük bir fedakârlık vardı.  Bütün bunları 
başarmış bir öğrencinin bir de ülkemizin en saygın 
üniversitelerinden birini kazanmış olması,  ancak 
saygıyla tazimi gerektirirdi. 

Bir daha böyle bir yetenekle karşılaşmam herhalde 
derken. Öğrencim İbrahim Ahmed Acar eskrimde 
milletimiz adına tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Önce 
Avrupa sonra da Dünya şampiyonu oldu. Ülkemiz 
adına şu ana kadar elde edilen en önemli dereceyi 
elde etti. İbrahim de aynı anda iki önemli işi 
yapmayı başarmış bir öğrencidir.  Hem ülkemizin en 
saygın Anadolu Liselerinden biri olan okulumuzda 
eğitim almayı hem de sporda Dünya’nın en iyisi 
olmayı başarmıştır. Ne kadar meşakkatli bir yaşam 
sürdüğüne de tanıklık ediyoruz. Hem antrenmanlar 
ve kamplara zaman ayırmak hem derslere vakit 
bulmak hem de bilimsel projelerde yer almak... 
Gerçekten zamandan ve  hayattan çok şey çalmayı 

gerektirecek bir iş. Fakat şaşkınlıkla müşahede 
ediyorum ki hiç şikâyet etmeyen bir İbrahim var. 
Zorluklar onun için sadece aşılması gereken bir 
engel gibi. Her öğrencinin önünde muhkem bir 
örnek.

Bu büyük başarı, her eğitimci gibi beni de 
haylisiyle gururlandırdı. Yanı başınızda büyüyen 
bir fi danın koskoca bir çınar oluşunu seyretmek 
kadar güzel. Her başarı, ardında büyük gayret ve 
çabayı, tahammülü gerektirir.  Ama en önemlisi 
inanmaksa da zafere, zafer mutlaka kendi uğrunda 
alın teri dökenin olacaktır.  Tebrikler İbrahim. Sen 
bir modelsin. Her şeyin mümkün olduğuna delil bir 
model.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
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İnanmak Yetmez Alın Teri Gerekir
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Hentbol erkek takımımız 1 Kasım - 6 Aralık 
2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 
okullar arası hentbol turnuvasında yaptığı 
mücadeleler sonunda gençler kategorisinde 3. 
oldu ve fi nale çıkma hakkı kazandı.

Takımımız 9 Aralık 2016 ve 12 Ocak 2017 
tarihleri arasında yapılan fi nal maçları sonunda 
Ankara 4.sü, 18-21 Şubat 2017 tarihleri arasında 
yapılan bölge yarışmalarında ise Manisa Bölge 
1.si oldu. 
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Hentbol kız takımımız 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında Beden Eğitimi öğretmenimiz 
Hakan Nayır rehberliğinde yaptığı çalışmalarla, 
Ankara’da yapılan Liseler Arası Hentbol 

Turnuvası’nda büyük bir başarı elde ederek 
Ankara 3.sü oldu. Takımımızı ve öğretmenimiz 
Hakan Nayır’ı tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Hentbol Kız Takımımız Ankara 3.sü

9 - B sınıfı öğrencimiz Senem Tunçel 13-15 Ocak 2017 tarihinde 
senkronize buz pateni branşında Türkiye İkincisi oldu. Öğrencimizi bu 
başarısından dolayı kutluyoruz.

Öğrencimiz Buz Pateninde 
Türkiye 2.si Oldu

Hentbol Erkek Takımımız Bölge Birincisi
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Okulumuz masa tenisi 
takımı 26-28 Ocak 2016 
ve 1-5 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Ankara Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü’nün 
düzenlediği Liseler Arası 
Masa Tenisi Turnuvası’na 
katıldı. Toplamda 42 
okulun katıldığı ve beş 
gün süren çekişmeli 
maçlar sonucunda büyük 
bir başarı elde eden masa 
tenisi takımımız Ankara 
3. oldu. Bu başarılarından 
dolayı Beden Eğitimi 
öğretmenimiz Muharrem 
Aydın’ı ve öğrencilerimizi 
kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.
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Masa Tenisinde Ankara 3.’sü Olduk

Soldan sağa: Deniz Suav Toptaş (Hz L), Alpercan Güven (Hz L), Gönül Ertuna (Vakıf Ko-
ordinatörü), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.), Ahmet 
Kırmızıgül (11 K), Musa Mutlu Sayar (11 G)

Çankaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’nün 22-26 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında düzenlemiş olduğu Okullar Arası 
Masa Tenisi Turnuvası, okulumuz masa 
tenisi salonunda yapıldı. İlçe genelinde 130 
öğrencinin yarıştığı turnuvada Beden Eğitimi 
öğretmenimiz Muharrem Aydın rehberliğinde 

katılan masa tenisi kız takımımız, rakiplerini 
geride bırakarak gençlerde ilçe birinciliği elde 
etti. Öğrencilerimiz, ödüllerini Çankaya İlçe 
Spor Müdürü Emin Kırbayır’ın elinden aldı. 
Öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarılarından 
dolayı kutluyoruz.

Masa Tenisi Kız Takımımız Çankaya İlçe Birincisi Oldu

Masa tenisi takımımız ve Beden Eğitimi öğretmenimiz Muharrem Aydın İlçe 
Spor Müdürü Emin Kırbayır ve diğer sporcular ile

Soldan sağa: İpek Hatice Serin (10 M), Şevval 
Yağmur Ünal (Hz A), Selen Nil Dinçer (Hz H)
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Dalyan tanıtım faaliyetleri kapsamında, 
Muğla Valiliği’nin özel izni ve Türkiye Yüzme 
Federasyonu’nun onayı ile 30 Nisan 2017 Pazar 
günü dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda düzenlenen 
“Carettalarla Yüzüyoruz” temalı Uluslararası 
Dalyan Yüzme Maratonuna okulumuz Beden 
Eğitimi öğretmeni Erman Akkaya rehberliğinde 
9 L sınıfından öğrencimiz Beril Telsiz ve Hz A 
sınıfı öğrencimiz Baray Toprak Bakırcı katıldı. 
Baray Toprak Bakırcı, 440 sporcunun katıldığı 
yarışmalarda, kendi yaş grubunda 2. tüm yaş 

gruplarında 10. sırada yer 
aldı. Beril Telsiz ise 

yarışmalarda 5. 
oldu. Öğretmen 
ve öğrencimizi bu 
başarılarından 
dolayı 
kutluyoruz.

Türkiye Yüzme 
Federasyonu 

ve Muğla Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü’nün işbirliği 
ile gerçekleştirilen, 650 yüzücünün katıldığı 
‘’Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonası’’nın 5.si 21 Mayıs 2017 tarihinde 
Marmaris’te yapıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde yapılan yarışmada, yüzme 
sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel bir 
spor olduğu vurgulanarak denizlerimizin ve 
kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle 
mücadeleyi özendirmek, geliştirmek 
ve halk katılımını sağlamak, 
gelecek nesillere yaşanabilir 
sağlıklı bir ortam bırakmak 
amacı güdülmektedir.

“Uluslararası Aquamasters 
Martı Hotel Açık Su Yüzme 
Maratonu’’ 1500 m, 3000 
m ve 6000 m olmak üzere 3 
farklı parkurda gerçekleştirildi. 
Öğretmen ve öğrencilerimiz, tüm 

katılımcılar içerisinden ancak 
120 kişinin cesaret edebildiği 
dayanıklılık ve performans 
gerektiren 6000 m profi lo 
dayanıklılık parkuruna da 
katıldı. 

21 Mayıs 2017 tarihinde 
yapılan yarışmaya 
vakfımızın maddi, manevi 
destekleriyle katılan 
öğretmen ve öğrencilerimiz 
büyük başarı elde etti. Beden 

Eğitimi öğretmenimiz Erman Akkaya da 
katıldığı yarışmada ikincilik madalyası 

kazandı. Öğrencilerimizden Beril 
Telsiz (9 L)  kendi yaş grubunda 
2. olurken, Baray Toprak Bakırcı 
(Hz A) 3. oldu. Öğretmen ve 
öğrencilerimizi bu zorlu ve 
cesaret gerektiren yarışmada 
gösterdikleri başarı içini 

kutluyor, başarıların devamını 
diliyoruz.

ALEV 2017 | 35

Yüzme Maratonunda Öğretmen ve 
Öğrencilerimizden Büyük Başarı

Soldan sağa:  Baray Toprak Bakırcı (Hz A), Beril Telsiz (9 L), 
Erman Akkaya (Beden Eğitimi Öğrt.)



Çankaya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından 31 Mayıs 2017 
tarihinde düzenlenen 
Okullar Arası Dart 
Müsabakalarına, beden 
eğitimi öğretmenimiz Tevfi k 
Ardıçlı koordinatörlüğünde 
katılan okulumuz Kız ve 
Erkek Dart Takımları, fi nal 
müsabakasında rakiplerini 
3-0 yenerek Çankaya 
ilçe şampiyonu oldu. Bu 
başarılarından dolayı 
öğretmen ve öğrencilerimizi 
kutluyoruz.

KIZ DART TAKIMIMIZ

Efsa Yağmur Karasu  10 D 

Esin Şahsenem Karakurt Hz B

İzgi Nalçacıoğlu 9 F 

Hatice Sevde Kaplan  9 F 

ERKEK DART TAKIMIMIZ

Fatih Ayvaz  10 B

Batuhan Türk  9 N

Özgün Kurtul 10 E

Mustafacan Yavuz   10 D

gazilerimiz için saygı duruşu 
yapılması ve İstiklal Marşı’mızın 
okunması ile başladı. Çankaya 
İlçesi Gençlik Hizmetleri ve 
Spor Müdürü Emin Kırbayır’ın 
açış konuşması yapmasının 
ardından sporcular, zorlu 
mücadelelerde kıyasıya 
yarıştılar. Yarışma sonucunda 
kızlarda okulumuzu temsil 
eden 11-H sınıfından Şahide 
Atasoy, sol kol 70 kiloda, 
Çankaya İlçe İkincisi oldu.

Öğrencilerimizi kutluyor 
ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
nedeniyle, 23 - 24 Mayıs 
2017 tarihlerinde Çankaya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Ankara İli 2. 
Geleneksel Bilek Güreşi 
Turnuvası, okulumuz spor 
salonunda yapıldı.

14-18 yaş aralığındaki 
gençlerin katıldığı turnuvaya, il 
genelinden toplam 150 öğrenci 
katılırken okulumuz, turnuvaya 
3 öğrenci ile katıldı. 

Turnuva, tüm şehit ve 

Bilek Güreşi Kızlar 
Kategorisinde İlçe 
İkincisi Olduk

Şahide Atasoy 11-H

Kız ve Erkek Dart Takımımız, İlçe Birincisi Oldu

Kız Dart Takımımız, kupaları ve diğer fi nalistler ile

Erkek Dart Takımımız, kupaları diğer fi nalistler ile

20-30 Mart 2017 tarihleri arasında okulumuz Beden Eğitimi 
öğretmeni Muharrem Aydın önderliğinde vakfımızın maddi 
destekleri ile öğretmenler arası masa tenisi turnuvası yapıldı. 
42 öğretmenimizin katıldığı yarışmalar; heyecanlı, zorlu ve 
bir o kadar da eğlenceli geçti. Yarışmaların sonunda dereceye 
giren öğretmenlerimizin madalya ve hediyeleri okul müdür 
yardımcımız Hasan Sonat tarafından kendilerine takdim edildi. 
Öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Turnuvada sırlama şu şekilde olmuştur:

ERKEKLERDE: 1. FATİH SARI 2. MARUF BEDDUR

BAYANLARDA:  1. SONGÜL ABUHAN 2. ZEYNEP KAYIŞ

Masa Tenisinde Şampiyon Öğretmenlerimiz Belli Oldu

Soldan sağa:  Muharrem Aydın (Beden Eğt.Öğrt.), 
Songül Abuhan (İngilizce Öğrt.), Zeynep Kayış 
(İngilizce Öğrt.), Maruf Beddur (Coğrafya Öğrt.), 
Fatih Sarı (Biyoloji Öğrt.), Hasan Sonat (Md.Yrd.)

119

ALEV 2017 | 35



120

ALEV 2017 | 35

OKUL SPOR TAKIMLARIMIZ

Soldan sağa: Selimcan Kılıçaslan (9 E), Öykü Tezer  (Hz L), Erman Akkaya (Beden Eğt. Öğrt.), 
İpek Karaca (9 A), Doğukan Günal (9 A)

Soldan sağa: Ceyda Uran (9 H), Selin Şahin (9 H), Eylem Soydan (9 M), Erman Akkaya (Beden Eğt.Öğrt.), 
Ecem Şimşek (Hz B), Ezgi Yıldırım (Hz B), Ayşe Altunbüker (Hz L)

Oturanlar: Emir Taşçılar (Hz B), Onur Yıldız (9 L), Kaan Yiğit Çoban (Hz K)

S ld ğ C d U (9 H) S li Ş hi (9 H) E l S d (9 M) E Akk (B d Eğt Öğ t )
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OKUL SPOR TAKIMLARIMIZ

Soldan sağa: Emre Eler (Antrenör), Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), Toğanşah Toğan (10-D), Onur 
Berk Bilgiç (9-G), Okan Ersin Bilici (9-F), Gökberk Arabalı (9-K), Tarık Kısa(Hz-E), Cavit Eyövge (Beden Eğt. 

Öğrt.) Alt sıra: Okan Olgun (9 F), Yasin Yasir Yaşar (10-E), Semih Can Kılıç (11-F), Ahmet Sadri Güler (9-M), 
Egehan Özkan (Hz-C), Emircan Öztürk (9-H), Ufuk Eren Sadi (Hz C), Levent Temizkan (10-D)

Soldan sağa: Emre Eler (Antrenör), Gönül Ertuna (ALEV Koordinatörü), Esra Kahraman, Nisa 
Geredelioğlu, Yağmur Üzüm (9 B), Ayşe Tekin (9 L), Berfi n Hazal Düz(9 C), Elif Nur Köklü (11 C), Sude 
Pamuk (11 K), Cavit Eyövge (Beden Eğt. Öğrt.) Alt sıra: İlayda Uçar (Hz A), Beyza Ateş (9 K), Aleyna 

Akdemir (9 K), Yelda Yüregir (11 C), Şevval Çalışkan (9 K),   Büşra Çulha (11 C)

ld ğ l ( ) l ( di ) h ( )
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Soldan sağa: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü), Mustafa Çağrı Dikmen (10 F), Berkin Şekerci (Hz A), 
Furkan Karaman (Hz G), Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Ekin Taş (9 B), 

Hande Zengin (10 D), Alperen Canışen (9 M)

Soldan sağa: Mustafacan Yavuz  (10 D), Batuhan Türk (9 N), Fatih Ayvaz (10 B), Özgün  Kurtul (10 
E), Tevfi k Ardıçlı (Beden Eğt.Öğrt.), Esin Şahsenem Karakurt (Hz B), Efsa Yağmur Karasu (10 D), İzgi 

Nalçacıoğlu (9 F), Hatice Sevde Kaplan (9 F)

OKUL SPOR TAKIMLARIMIZ

S ld ğ Hü i Y l (S t A t ö ü) M t f Ç ğ Dik (10 F) B ki Ş k i (H A)
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Basından... Basından... Basından...
Milliyet Ankara,
07 Mayıs 2017, Pazar
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HaberTürk Ankara,
07 Mayıs 2017, Pazar

HaberTürk Ankara, 07 Mayıs 2017, Pazar
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Basından... Basından... Basından...
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Hürriyet, 20 Şubat 2017, Pazartesi

Milliyet Ankara, 6 Nisan 2017, Perşembe

Hürriyet, 6 Nisan 2017, Perşembe

Basından... Basından... Basından...
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Hürriyet, 20 ubat 2017, Pazartesi

Milliyet Ankara, 6 Nisan 2017, Per embe

Hürriyet, 6 Nisan 2017, Per embe

Bas ndan... Bas ndan... Bas ndan...


