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Okulumuzun

Sancağı

Milli mücadelenin hüküm sürdüğü yıllarda ,
okulumuzun öğretmen ve öğrencileri , cephelerde
savaş lara katılmış, gazilik ve şehitlik mertebesine
yükselmişlerdir.

Vatan müdafaasında gösterdikleri üstün gayretleri
ve vatanperver çalışmaları sebebiyle de okulumuza,
milli mücadele sonunda Atatürk tarafında n bizzat
Ay-Yıldızlı Sancağımız hediye e d il mişti r.
Günümüze kadar büyük bir itina ile muhafaza edilen
Ata'mızın bu kutsal emaneti okulumuzun en büyük
gurur ve şeref kaynağı olmuştur.

ANKARA ATATÜRK LİSESİ
EGİTİM VAKFI BÜLTENİ

• om SAYI •
SAHiBi
Erol ÜÇEH
SORUMLU YAZI iŞLERi
MÜDÜRÜ
A Halım ÖZKAYNAK
GENEL SEKRETER
Üııııl Ö~lEL

eğerli öğretmen

ve

öğrenci !erimizin
daha temiz ve daha
çağdaş mekanlarda eği tim ve
öğretim yapabilmeleri için Vakfımız, yaz tatil inden istifade ederek 1996 Temmuz ayı baş
larından itibaren okulumuzda bir
seri tamir ve onarımlar gerçekleştirmiştir.

Okulumuzda mevcut tüm tuvaletlerin sıhhi tesisatları ve pisuvarları elden
geçirilmiş, onarılacak kısımları yenilenmiş olup, boya ve badanası yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU
Başkan

Erol UÇER

sıhhi

C blokda tüm katlar boyanmış ve badanası yapılmış , A-B-C blok l arının
tesisatlarının büyük bir bölümü o narılm ış, bir bölümü ise tamamen ye-

n i lenmiştir.

Başkan Yardımcıları

A

HJlıııı

Yalıya

OZKAYNAK

ZABUNOGL U

B bloğu A bloğuna bağlayan geçit yerinin izolasyonu gerçekleştir i lmiş, A
ve B bloklarında bulunan 10 sınıfın boya ve badanası yapılmıştır.

Muhasip Üye
Alev ÇANKAYA

Genel Sekreter
Ürıııl ÖNE'
Üyeler
ÇELiK
Ralımı MAGAT
Tıırgay AGRALI
Malııııut OZBAYRAM
Aydııı

Banka Hesap No.
Vakıllaı Bankası
Merkcı Ştı.

200 19 71

Kızılay Ştı

202 1:; 28

Adres
Al.ıtur~ Bulvarı 22~

Ayrıca

okulumuzun çatısındaki mevcut yağmur o lu kları da onarılmış
olup, bahçemizde bulunan tüm rögarlar kepçe marifeti ile kazılarak tıkanmış kı
sımlar açılmış ve genel bakımları yapılmıştır.
Vakfımız yalnızca

bu

onarım işleri

için 3 Milyar 600 Milyon Lira har-

cama yapmıştır.
Bizler,
çok daha iyi
gururluyuz.
Yeni

Vak ıf

Kurucu ve Yöneticileri olarak siz değerli öğrencilerimizin
şartlarda eğitimin i zi sürdürmeniz için kendimizi adad ı k. Mutluyuz,

öğrenim

döneminizde hepinize

başarılar

dileriz.

Başarılı ve mutlu bir TÜRKiYE İÇİN ELELE ...

Kavaklııferc

TEL

- ANKARA
0.312. 428 61 10
Yaprın

ÇEVRE AJANS
ve Reklam Saııayı
Ankara - 3~2 OG 72 -73

Mathaar.ılık

EROL ÜÇER
BAŞKAN

Değerli Öğ rencilerim,

Bir milletin genç nesli ne kadar bilgili, nitelikli, ne kadar yliksek karekterli ve faziletli
olursa geleceği de o kadar aydınlık ve güvenli olur.
Ülkemizin geleceğini ve yönetimini emanet edeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmen in, on ları uygar ülkelerin insanları ile rekabet edebilecek, yarışabilecek nitelikte
fertler olarak hazırl ayabilmenin tek yolu eğitimdir.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirebilmek için Atatürk
Lisemizin Yöneticileri ve Öğretmenleri kadar, bu okuldan feyz almış hayırsever mezunların bir araya gelerek meydana getirdikleri Vakfımız da, fevkalade gayret ve çalışma
içerisindedir.
gereklerine uygun eğitim ve öğretim verilmesine destek olmak, Milli Eğitim
Temel Kanununda belirtilen niteliklere sahip, Atatürk ilke ve inkı laplarına bağlı, 21. yüz. yı l ı n rekabet ortamında yarışabilecek gençler yetiştirebilmek amacı ile, devlet-okul ve aile
yardımlaşması yanında: bir zamanlar sizler gibi bu yuvanın öğrencileri olan mezunlarımızın. Atatürk Liselilik ruhunu. gururunu ve şuurunu akıllarında ve yüreklerine yaşatan bu değerli insanlarımı zın kurduğu ALEV' in hizmetlerini takdirle karşılıyor ve mezun olduktan sonra bu Vakfımıza sahip çıkmanızı, onlardan devralıp yeni ideallere koş
manızı bekliyorum.
Çağ ımızın

Ayhan ÇELEN
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

Ülkemizin bilim, sanat, spor, kültür, iş ve siyaset hayatı na şimdiye kadar mümtaz deokulumuz, bundan böyle de, gerek Devletimizin imkanları , gerekse Vakıf ve Velilerimizin katkıları ile bu hizmetine devam edecek, 110 yılı aşkın süredir Türk
Milli Eğilim Kütüğüne perçinlediği ismini. daha nice yüzyıllara şerefle yazdıracaktır.
ğerler yetiştiren

Sevgili Öğrencilerim.
Dünyamız 21. yüzyıla bilimde, teknolojide, ekonomide ve akl ın ıza gelebilecek claha nice
alanda müthiş acımasız bir rekabet ve yarış içinde girmektedir.

21 . yüzyılda tembel, beceriksiz ve acımasız insanların ve toplumların söz sahibi olması,
mutlu ve bolluk içinde yaşayabilmesi mümkün değildir . Bu nitelikteki insanlar ve toplumların, diğerlerinin kölesi, emir kulu olmaktan. onlara uşaklık etmekten başka görevleri
olmayacaktır. Bu sebeple ileri ülkeler seviyesine ulaşıp, onları geçmek için bir saniyenizi
dahi boşa harcamamanız ve çok çal ışman ız gerekmektedir. Üzerinize cfüşen IJu mesuliyet
gereği, sadece okulumuzun ve ülkemizin değil, dünyan ın en iyileri olmak zorundasınız.
Bundan sonraki hayatınızın bütün safhalarında rehberiniz, Atatürk Lisesi' nden aldığınız,
millet ve vatan sevgisi, eğitim ve öğretim kalitesi, dayanışma ve mesuliyet duygusu olmalıdır. Sizleri bekleyen hertürlü güçlüğü bu feyzle aşacak ve başarıya ulaşacaksınız.
Bu vesile ile yeni öğrelim yılın ın ; öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, Atatürk
Lisemize gönül ve destek verenlereve milletimize hayırl ı olmasını; iyilik ve güzellikler getirmesini temenni ederim.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.
Ayhan ÇELEN

Sevgili Arkadaşlar,

modern bir seviyeye getirecek etkenlerdendir.

16 Eylül 1996 ile beraber yeni bir
öğretim yılına yine bir başlangıç yapmış
bulunmaktayız. Tatilde eğlendik, dinlendik, gezdik, dolaştık ve en önemlisi
de gerek okulda gerekse günlük yaşayışımızda eksik kaldığına inandığımız
yönlerimiz üzerine planlı ve düzenli bir
şekil de eğilerek kendimizi yetiştirme fır
satını bulduk.
Fazilet sahibi insan, övülen bir evlat kimliğinin bilincinde olan ve kendini
daha da fazla tanımak isteyen, öğ 
renmeye istekli, işlenmeye hazır birnesil
haline gelmeye çalıştık ve geride kalan
bu üç aylık büyük zaman dilimini en iyi
şekilde değerl end irmenin verdiği mutlulukla bizlere milli ve manevi değerleri
aşı lamak. tarihi tecrübe ve birikimlerden
yola çıkarak ilim, fen , edebiyat, sanat
alanlarındaki son gelişmeler hakkında
bilgi sahibi olmamızı sağlamak, genç beyinleri yetiştirmek, disip line sokmak ve
bu yolla Türkiye Cumhuriyeti' ni muasır
medeniyet seviyesine ulaştırmak amacı
ile kurulmuş Milli Eğitim yuvaları ile kucaklaştık.
Aramızdan ayrılan lise son sınıf büyüklerimizi gözlerimiz ararken, ektiğini
biçen akıllı, çalışkan ve örnek birer fert
olacakları na inandığımız küçük kardeşlerimizin , okulun ilk günündeki heyecanlarına, meraklarına, telaşlarına ortak olduk.

Hazırlıktan, geldiğimiz sınıfa kadar,
üstünde oturduğumuz sıralar , sözlüye tabi tutulduğumuz kü rsüler, herbiri ile birçok güzelliği
paylaştığımız
arkadaşlarımız, bildiğini aktarma ve kaliteli
öğ renci yetiştirme idealinde olan öğ
rentmenlerimiz, sınavlar, çalışmalar,

Bugün en büyük i ht iyac ı mız, batı lı
elinde oyuncak haline ge l m i ş

çocuk ların

olan bilgisayarı eğitimimize sokmaktır.
Okulda sahip o lduğumuz bilgisayar odasının genişletilmesi ve bi lgisayar sayısının artırı l ması gerekmektedir. Ders
disketlerinin kullanı l ması ve hatta internete girilmesi ile teknolojinin tam anlamı ile okullara girmesi sağlanmalıdır.
Yabancı dil üzerine eğitim veren okullarımızda, öğrencilerimizin video seyretme, görerek öğrenme imkanları yoktur. Dil laboratuvarı sayı bakımından yetersiz kalmış, bu nedenle ders işlemeye
kapatı lm ıştı r. Fen laboratuvarl arı nın büyük ölçüde araç-gereç yenilenmesine ih-

Deniz YILMAZ
10 FENA
Anadolu Bölümü

okulumuzun birçok alanda adını duyurduğu faaliyetler ve bu faliyetlerin arkasında emek ve destekleri ile Vakfımız,
kütüphanede geçen saatler ve ders içi
yaramazlıklarımız, kısaca; öğretmeninden

öğrencisine,

müdüründen memuruna kadar verilen emekler, yaşanan acı, tatlı hatıralar, kazanılan başarılar ve giderileceğine inandığımız aksaklıklar, hayalimizde canlanırken; yapılan ilk tören,
konuşmalar, dalgalanan bayrağımız, istekle ve gür bir sesle okunan istiklal
Marşı mız ve duyulan ilk zi l sesi ile yeni
öğretim yılına giriş yaptık.

Bir ülkedeki

eğitim-öğreti m

tiyacı vardır.

Geleceğin

Türkiye' sindeki genç
beyi nler olarak, ülkemize hizmet etmek
amacı ile öğrenci-öğretmen işbirliği ve
bunların ötesinde ALEV' in her zaman
için arkamızda bizlere destek olacağına
inanıyor, özverili çalışmalarında başarılar
dilerken, temiz eğitim ilkesinden yola çı
karak, her sene olduğu gibi okulumuzun
onarımı nı ve temizlenmesini temin eden
tüm yetki lilere şükranlarımızı sunuyoruz.
Gençliğimizi,

köklerine bağlı kalinsana hizmet için bi lgi ile donanmış, Genç l i ğe Hitabe' de anlamını
bulan, görev ve sorumlul uklarının bilincinde ve idealinde olan, iyi işlenmiş
üretici dimağlar haline getirecek bir eği
tim anlayışı içinde olması dileğiyle,
1996-1997 ğğretim yılına bizden sıcacık,
umutlu bir merhaba ...
mış ,

ka-

litesi, öğrenciye, öğretmene ve yapılan
müfredata bağlı ol makla birlikte, eğ i 
timin esas unsuru olan öğrencinin bulu nduğu ortamın temiz, rahat, konforlu
ve geniş olması, araç-gereç, donanım
eksikliklerinin karşılanması ve öğ
rencinin önüne düşünce ve kabiliyetlerini aktif hale getirebileceği imkan ların sunulması, öğretimi veriml i ve

DENİZ

YILMAZ

Bilgi
Yarışmaları
Vakfım ı z,

kısım

orta

renci lerinin
Yarışma l a r ına
miş t i r .

katıldıkla r ı

öğ 

Bilgi
da öncülük et-

Yapmış
oldukları
organizasyonlarla değerli öğretmenlerimiz Aziz Akça , Asuman Erçi n, Emine Yalçı n kaya,
Hatice Aksoy, Meti n Çe liker,
Hayri Akı n önder l iğ i nde , öğ
rencilerimiz uzun sürnn özel

.A.

çalışmalar yapm ı şl ard ı r.

Öğrenc ile rimiz

Nisan/
Mayıs
aylarında
çeşitli
tarihlerde yap ıl a n ve 30 okulun
katılmış
ol d uğu
Bilg i Yarışmasın d a üstün başa rı gös-

Bilgi yarışmasına katılan oğreııcilerimiz öğretmenleri ile birl ikte.

ve 7 Mayıs 1996 günü
Çankaya ilçe B i rin ci l iğini, 29
Mayı s 1996 tarihinde de Ankara
Ortao kullar İk i nci li ğini
katermiş

zanmışla rd ır .

Bilgi yarışmalarında okulumuzu
Özge Bilgin 8-F, Yaşar Alt unoğ l u 8-F, Tolga Tun ce r 8-G,
Burç Gökden 8-F, başa r ı ile
tems il etmiş l erdir .

MezııniJıet Yeıneği

Li semizden bu

yıl

mezun
ol an öğrenc il er i miz , Müdür
Başyardımcı s ı
Türkan
Hacaloğlu,

öğretmenlerimizden

Gül sen Çivi ve Nurten Sezer ile
Oku l Aile Birliği ' nin ka t k ıl ar ı
ile Büyük Sürmeli Oteli Salonlarında
12.06.1996
tarih inde düzenlenen bir yemekte
mezuniyetl erin i büyük bir coş 
ku içerisinde kutlamı ş l ard ır .
Ye ni Mezunları m ı za
şa rıl ar Dileriz .
.A

Yeni

Mezunlarımız

düzenlenen yenıekıe gönüllerince eglendiler

Ba-

Geleneksel
Döner Günü
Yapıldı.
Atatürk Lisesi Bitirenler Derneği' nin geleneksel olarak düzenlediği Döner Gününde
okul umuzu derece ile bitiren öğrenciler 30
Haziran 1996' da Vakf ımız ve Derneğimiz
taraf ı ndan ödülleııdirilmişlerdir .

1995-1996
ANADOLU LİSESİ OKUL BİRİNCİLERİ
1. ONUR ÖZTÜRK
2. EMRE KÖSEN (ODTÜ inşaat)
3. HULUSİ BİRO L BiLGİLi .
( ODTÜ Fizik)

1995-1996
ANADOLU LİSESİ ORTAOKUL
BiRİNCİLERİ

1. EMiNE ZEYNEP ERSON 8 A
2. ÖZLEM MÜFTÜOGLU 8 A
3. MİNE ŞULE GÜNER 8 C
4. PE LiN UGURCAN 8 E
5. BURÇ GÖKDEN 8 F
6. ALI UMU T ASLAN 8 F
7. EMRE SELÇUK 8 G
8. NAZMI TOLGA TUNCER 8 G
9. KÜBRA ÖZDIKIŞ 8 G
10. IŞIL AKDEMiR 8 G
11. YÜCEL GÜRSES 8 G

1995-1996
KLASİK LİSE OKUL BİRİNCİLERİ

1. ABDULLAH AYKUT MERT
2. EMiNE ÖZLEM VAHAPOGLU
3. ADALET TALAY

.A.

30 Haziran 1996, Döner Gününde Ortaokul ve Lise Okul Birincilerinin
Ödüllendirilmesi.

Vakfı mız tarafından

Örnek Davranışlar Ödüllendirildi

Okulumuz 1995-1996 yılında
Örnek Davranışlarda bulunan başarılı olan sosyal ve kültürel etkinliklere katı l an öğrenciler tespit
edilmiş ve bu öğrencilere 14 Temmuz 1996 tarihinde Onur Belge leri
Onur Kurulu Başkanı Fen Bilgisi
Öğretmeni Aysel Akman tarafından
verilmiştir.

-

Onur belgesi alan Öğrencilerimiz
ZEYNEP TANYEL
MERAL ERKENEKL İ
TUGBA ÇETİNBAŞ
DENiZ YILMAZ
SEMAATUG
BAŞAK YAVUZ
BURCU OKTAY

9F
9D
9A
9E
9E
9B
9C

DiDEM ÇETINKANAT
ÖZGE YILMAZ
BURHAN KOCAMAN
ÖZGE BiLG İ N
YAŞAR ALTUNOGLU
TOLGA TUNCER
BURÇ GÖKDEN

9D
9E
7A
8F
8F

8G
8F
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1995-1 996 Öğretim Yılında, okulumuz orta kısmını bitiren birçok öğrencimiz Fen Liseleri ve Askeri Liseler
gibi iyi eğitim veren okulları n giriş sınavlarını kazanmışlardır.

s

~
~

ipek Duraksoy, Özge Bi lgin, Burç in Batur, Cumhur Coşkun, Hüseyin Güner, Ferdi llker Okkaoğlu Ankara Fen
Lisesine, Eray Çakıcı, Tolga Kütük, Serkan Ülker Eskişehir Fen Lisesine, Melih Korkmaz, Suat Özkayn Kocaeli
Fen Lisesine, Mustafa Şirin Konya Fen Lisesine, Hasan Ayvalı Afyon Fen Lisesine, Çağdaş Çetin Yl maz Trabzon
Fen Lisesine, Ferhat Gümüşboğa ve Murat Yahşi isimli öğrencilerimiz de Kuleli Askeri Lisesine kayıt yap -

~

tı rmışlardır.

~
~

~
~
§

~

~
~
~

~

Yasemin Nihan Şanal, Yaşar Altunoğlu, Ahmet Emin Arıkan, Seçil Çetiner, Utku Özmen, Onur Ergin, Doğa Şeker,
Mert Kılınçoğlu, Onur Olgun, Burak Coşkun, Tuğrul Maral, Metin Taba lu, Alper Harmancı , Ceren Çakır isim li öğrencilerimiz ise çeşitli Fen Liselerini kazanmışlar ancak tercihlerini okulumuzda kalma yönünde kullanmışlardır .
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Tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz.

.__,.__..............~

.....................

s
~

§

.__

.........................................

.__

..............................................................................................................................................

.__ .__

__""

,.__.......

................................. ..................... ...................................

~
§

Başarılarla

Bir

Dolu

Yıl Yaşadık.

Değerli Atatürk Liseliler,
1995-1996
Öğretim
Yı lı,
ogrenci lerimizin kültür, sanat ve sportif
alanlarda başarıları ile dolu geçmiştir.
Vakfımızca onarımı yap ı larak hizmete açılm ı ş bulunan kapalı spor salonumuzda yapılan çeşitli spor dallarındaki çalışmalar, okulumuz ve öğ
rencilerimiz için çok ya rarlı olmuş,
oku llar arası
çeş i tl i
spor yarışmalarında son on yılın en iyi derece leri alınm ı ştır .

.A.

Tolga Aka r ca l ı ve Ezgi Ulusdoyuran
ödüllendirildi.

başar ı larından dolay ı Vakfı mızca

Yüzme
11-12-13 Nisan 1996 tarihlerinde
orta dereceli yüzme müsabakalarında okulumuzu temsil eden
öğrenc i lerimizden Tolga Akarcal ı (8 A)
Türkiye İ kincisi, Ezgi Ulusdoyuran (7
E) Ankara ikincisi olmuş l ardı r.

yapılan

Vakfımız

Yönetim Kurulu Başkan
Prof. Dr. Yahya ZABUNOGLU 7 Haziran 1996 tarihinde
düzenlenen yemekte ALEV adına başarı l ı öğrencilerim i ze ödül lerini verYard ı mcısı Say ı n

mişlerdir.

'(

Hentbol-Futbol
Basketbol

1

f

.A.

Bilgi

yarışmaları ve

sportif faaaliyetlerde büyük emek sarfeden
Vakfı mız tarafından ödüllendiridi.

öğretmenlerimiz de

Okulumuz orta k ı s ım Erkek Hentbol takı mı, 1995-1996 Öğretim Yı l ı
Anka ra İk incil iğini, Orta kıs ı m Erkek
Bas ketbo l takı mımız Ankara Üçüncü l üğünü, Orta kısım Erkek Futbol takımım ı z An kara İ k i nci l iğini , Orta kı sım
Bas ketbol Kız takımımız ise Ankara
dö r d ün~ü l üğünü elde etmişlerdir.
Vakıf Yönelim Kurulumuz bu spor
dallarında çalışmalar yapan değerli
öğretmen l erimiz ve öğ renc i lerimizi DSI
Sosyal Tesis Salonunda düzenlenen
bir yemekte çeşitli hediyelerle ödü llendirmişle r di r.

7
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Ozgür K:ıy:ı. Ç:ığd:ış Özkul, A nıl Elliheş.
Oturanl:ır: Ard:ı Özc:ın. Özgür Önol. lvlelih lyigiin. Kor:ıy :): ınrtav. i\nıl Yi'ıccl , E v ren ÜstCın cbğ .

......

A

ANKARA 4.' sü ORTA KISIM
BASKETBOL KIZ TAI~I

A

ANKARA 3.' sü ORTA KISIM
BASKETBOL ERKEK TAKIMI

~ Soldan S:ığa: Bed en Eğt. Öğ r. H ; ıka n N:ıy ı r. LJ;rny De-

~ r~iz. Engi n Ç(; l en ,_Deniz Balcı. Yılm:ız Özer, Alperen
Ses, Okul Mudunr Aylı:ın Çelen.
Otur:ınl:ır: Dery:ı Acık:ıra, l3 : ırış Orl ,,ınlı, Gök l ı : ı n Uulut,
(::ığ n lb ydem ir. Bodr:ı Yıld ırı r.

A

ANKARA 2 . si ORTA KISIM
HENTBOL ERKEK TAKIMI

- --~

JJı,.

JJı,.

LİSE ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ

Sold:ın S:ığa : Beden Eğt. Öğr. Erdem Ö n cüler, Serd:ı r
Sanal, ihsan Ergun , Onur Coşkun. Serlı:ıt K:ınkılı ç, l lakan f\lk rt, O kul M d. Aylı:ın Ç ele n.
Oturanla r: Rerk l<:t)'a . Abdullah B ecer. Özgür Akıllı ,
Can Utku Serlrn tl>cyi. Gülhan T:ıt:ır, Ç: ı ğ l <ı r Coş kun .

.. .

ANKARA 2 . si ORTA KISIM
FUfBOL ERKEK TAKIMI

Soldan S:ığa : Oku l Müd ü rü A yhan Çelen, Ç:ığrr Güçlü,
Hüseyin G üı1 e r. ll:ıh:ı dır Ilga«;. Doğa N:ısm:ın. Özge- Özden, Emek Oz. llker Gükşcn. Lkclen Eğt. Öğr. Seh:ılıattin K:ıra.
Otu r:ı nl:ır: Kem: ı'I

E ngi n, AltLtğ U :ı l , Mur:ıt Erü t., Erkut
Ünal, Emre Çoh :ın . Önıe r Od:ıcı, J\lper Kiisebalaha n.
i\rif A y te kin , M e n Güler, I' ır:ıt Erüz.
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