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ALEV uakf ımızdan 
n. Halim ÖZHnvnnH 
1928 Yılında Ankara'da doğdu. 
1945-46 yılı Ankara Atatürk Lisesi 
mezunu, 1950-51 yıllarıncla Ankara 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Uzun yıllar Karayolları Genel Mü
dürlüğü Avukatlığı, serbest avukat
lık, Petrol şirketleıi müşavirliği ve 

--------' Genel Müdürlüğü yapmış olup, ha
len Ankara Barosu avukatıdır. Evli 
ve iki oğlu vardır. 

Sahin Günün 
1935 Ankara Keskin doğumlu olan 
Gürün llkokulu Ankara Sarar, Orta 
ve Liseyi de Ankara Atatürk Lisesin
de bitirmiştir. 

Yüksek tahsil ini Almanya Karlsn.ıhe 
Teknik Üniversitesinde yapan Gü
ıi.in inşaat Yüksek Mühencfüi olarnk 

--------' mezun olmuş ve aynı üniversite ele 
asistan olarak çalışnuştır. 1967 yılın

da askerlik hizmetini Erzurum İnşaat Emlak Müdürlüğü'n
de yapan Güıi.in Bayındırlık ve iskan Bakanlığında 1969 
yılında Mühendis olarak göreve başlamıştır. 1971-1972 yıl
ları arasında Bakanlık tarafınclan A.ııtma ve Kanalizasyon 
Tesisleri üzerine araştırına yapmak üzere, Almanya'ya 
gönderilmiş ve dönclüğüncle, Bakanlıktaki Makamların, sı
ıcısıyla bütün kademelerinde görev yapnuş, 1992'den be
ıi de Müsteşar Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. 

1982-1992 yıllan arasında Özel bir şirkene Genel Müdür
lük de yapan Gürün 'ün mesleği ile ilgili olarak çeşitli ya
yınlan ve tercümeleri mevcuttur. 

Evli ve bir çocuk babasıdır. 

nıeu cnnHnvn 
1946 Ankara doğumlu olan ÇANKA
YA, 1966 yılında Ankara Atatürk Li
sesi'ni bitirdikten sonra, AlTiA'ya gir
di. 1970 yılında buradan mezun olan 
ÇANKAYA, çal ışma yaşamına Ser
best Mali Müşavir olaıtık başladı. Da
ha sonra ticaretle uğraşan ÇANI<A
Y A, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Kuru

..,.--------' cu Üyesi olup, evlidir. 

Turgay n6nnu 
1955 İstanbul doğumlu olan AÔRA-
11, 1972 yılında Ankara Atatürk Lise
sini bitirclil<ten sonra l.t.T.t.A.'ın İş
letme Bölümünden 1976 yılında me
zun o ldu. 1977 yılından buyana 
YKM mağazalannda görev yapmak
ta o lup halen şirketin yönetim kuru
lu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası
dır. 
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mahmul özonvnnrn 
1930 yılında Saraybosna'da doğdu . 
1934 de ailesiyle Türkiye'yc göç etti. 
l\nkara'ya yerleşti. 1950 yılı AtaLürk 
Lisesi mezunu oldu. Serbest ticarete 
aulclı. 1960 yıl ında evlendi, 1963-65-
67 bir erkek ve iki kız evladı oldu. 
1983-1985 yıllan arası Licari faa liyeti 

--------' yanısıra çok onaklı A.E.S. Ankara 
Elektril< Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve baş
kanlığında bulundu, halen 195Tde kurduğu Kardeşler 
Elektıik Koli. Şt i . fıımasıncla oğlu ile ti<.<ıri faaliyetine ve 
1990 yılından itibaren ALEV Yönetim Kunılunda hizmeti
ne devam etmektedir. 

Prof. Dr. Ömer snnTCİOGLU 
Lisans derecesini 1961 yılında OD
TÜ'de İş letınecilik Bölünı i.i"nden 
alan Dr. Saatçioğlu öğrenimine OD
TÜ Makina Mühendisliği Bölümünde 
devam etıniş ve 1964'de Mühendis, 
1965 yı lında Yüksek Mühendis ol
muşnır. 1963 yılında ODTÜ'cle işlet
mecilik Bölümü'nde asistan olarak 

--------' göreve başlamıştU". Doktorasını 1970 
yılıncla A.B.D. 'd e Pittsburgh Üniversitesi Endüstri Mühen
disliği ve Yöneylem Ar<~ştırması Bölümü'ncle n alan Or. Sa
atçioğlu, aynı yıl ODTU'ye dönmüş ve Endüstıi Mühen
disliği Bölümü'nde öğretim elemanı olarak göreve başla
mıştır. 1970-1986 yılları arasında 11 yıl ODTÜ Endüstıi 
Mühencli'il iği Bölüm 13aşkarılığı görevini yapanDr. Saatçi
oğlu 1986-1987 yılları arasıncla ODTÜ'de Rektör Yardım
cılığı, 1987-1992 yıllan arasında ela ODTÜ'cle Rektör ola
rak görev yapırnştır. 

1979-1980 yıllan arasında A.B.D.'cle Widener, 1980-1982 
arasında Wisconsin, 1996-1997 arasında ela Texas Tech 
üı:Uversiteleıincle ziyaretçi öğretim üyeliği yapmıştır. OD
TU'cle Sistem Bilimleri Araştırma Merkezinin kurucu üye
lerinden olan Dr. Saatçioğlu, 1993-1996 yıllan arasıncla bu 
merkezin direktörlüğünü yapnuştır. 1987-1993 yıllan ara
sında Yöneylem Araştııma Dergisinin Editörüdür. 

Dr. Saatçioğlu, çeşitli Üniversiteleıin ve vakıfların Mütev
velli Heyetlerinde görev alnuştır. 

i lgili alarılan, yöneylem araştınmısı ve kalite yönetim sis
temlerinin rasarnrn o lan Dr. Saatçioğlu, 20 aıcıştııma proje
sinde görev almış ve 70'in üzerinde yayın yapmıştır. 

Rahmi rnn6nT 
1945-46 Ankara Atatürk Lisesi nıezu
mıdur. 1950 yılında Ankara Hukuk 
FaklUtesini bitirdikten soma serbest 
avukatlık çalışmalarına haşlamıştır. 
1965-66 yıllarında Ankara Barosu 
başkanlığı yapan Mağat , Futbol Fe
derasyomı üyesi olup, halen Ankara 
Barosu avukaudır. Evlidir ve iki oğul 
babasıdır. 





ALEV uakf ımızdan 
tap larının e n uygun fiyatla bir ki
tapevi tarafından okulumuzda sa
Lılması sağlanmıştır. 

6- Orta ve lise son sınıf öğrenci le
ri için bir mezuniyet balosu yapıl
m ış, okul 1., 2., 3.'leri ödüllendi-
rilmiştir. · 

7- Müdür ve öğretmen ler odası
nın donanımı ve bilgisaya rları ye
nilenmiş , Müdür muavinlerine 11 
adet printer, bir fotokopi makina
sı ve oku lumuza yeni telefon 
sanrrali alınmışlır. 

8- Okulumuzdaki İngilizce ve fen 
kurslarının düzenlenmesine kat
kıda bu lunulmuştu r . 

9- Okulumuzda yıpranmış du
rumda bulunan sıralaı" onarılmış 
ve yenilenmiştir. 

10- Okulumuzu n güvenlik hiz
metlerinin daha iyi yürütülebil
mesi için he r ay katkıda bulunul
maktadır. Ayrıca okulumuza ait 
servis aracının onan ın, s igon a, 
benzin gibi ihtiyaçları Vakfımızca 
karşı l anmıştır . 

11- Geleneksel olarak düzenle
nen Alatürk Lisesi "Döner Günü" 
28 Haziran 1998 tarihinde okul 
bahçesinde yap ılm ış ve Vakfım ı
zın katkıları ile mezunlarımızın 
katıl ı m ı nın artması sağlanmıştır. 

12- 13 Ekim günü Lisemizin kuru
luşu ve Ankara 'nın başkent oluşu 
nedeniyle öğrencilerimize okul 
bahçes inde müzikli eğlence dü
zenlcnmişLir. 

13- Her yıl yapılan 24 Kasını Öğ
retmenler Günü bu yıl da öğret
men lerimize verdiğimiz yemekli 
bir geceyle lrnLlanmışt ı r. 

14- Okulumuzda Milli Eğitim Ba
kanlığı tarafından Lefriş ed ilen 
"Cumhuriyet Müzesi"nin açıl ış ı n
da da Vakfımız kaLkıcla bulun
muştur. 

15- Artan giderlerimizin karşılan
masında sabit gelire kavuşma ça
lışmalarımız bu sene bir sonuca 
ulaşınış, bir bölüm hisseli gayri
menkullerimizin saLışından sağla
nan geli rle, Selanik caddesinde 
depolu, asına kallı zeminde bir 
dükkan 85 Milyar TL'sına satın 

al ınmış ve aylık 2.800.- USD ile 
kiraya verilmiştir. Böylece hem 
mal varlığımız anmış, hem de ay
lık sabit giderlerimizin bir kısmı
nın karşılanması sağlanmıştır. 

16- Milli Eği t im Hakanlığı 'nca ka
mulaştırılan Öveçlerdeki hisse li 
gayrimenkulümüzün kamulaştır
ma davası ela lehimize sonuçlan
mıştır. 

Vakfmuzın davalarını fahriyen ta
kip eden ve o lumlu sonuçların 
alınmasını sağlayan Yönetim Ku
rulu üyelerimiz Prof. Dr. Yahya 
Zabunoğlu ve Av. Rahmi MağaL'a 
teşekkürlerimizi sunarız. 

17- Lisemizin Mezunlar Derneği 
ve Okul Aile Birliği ile iyi bir diya
log ve işbirliği içinde çalışması 
sağlanmışt ı r. 

18- Yukarıda sıraladığımız hiz
metlere ail harcamaları , kalem 
kalem aşağıda sıraladığımızda 
Vakfımı 7. ın okulunıu7.a maddi 
katkılarının ne ölçülere vardığı 
açık bir şeki lde görülecektir. 

• Nisan ayında kütüphaneye 
do lar yapım ı : 322.000.000.TL. 

• Mayıs ayında 11 adet panaso-
nic printer :463.000.000.TL. 

• Mayıs ayında öğretmenler oda-
sına ayıraç : 3lı5.000.000.TL. 

• Tlaziran ayında müdürümüze 
Bilgisaya r, printer, Klima,mini 

bll7.dolabı :400.000.000.TL. 

• Ekim ayında fotokopi makinası 
:1.035.000.000.TL. 

• Ekim ayında Hz. sınıf. sıra yapı
mı ve tamiri :4.520.000.000.-TL. 

• Kasım ayı okulun seslendirme 
s isLcmi Lam iri : 610.000.000.TL. 

• Laboratuvar harcamaları 
: 10.600.000.000.- TL. 

• Eğitim ve Öğretim Giderleri 
(Oğrenci , kilap, gereç,kurs har-

camaları) :2.000.000.000.- TL. 

• Kültür, sanat giderleri 
:3.650.000.000.- TL 

• Üniversite, lise, ort. okul öde
nen burslar :2.100.000.000.- TL. 

• Sporcuların turnuva ve diğer 
masrafları : 1.000.000.000.TL. 
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• Okul temizlik masrafları 
:5.557.000.000.- TL. 

• Güvenlik hi7.metlerine katkı 
(aylık) : 113.000.000.TL. 

• A.L. E. V. Dergisi masrafla rı 
: 300.000.000.TL. 

• Okul telefon sanLrali yapımı , 
tamir ve bakıırn:411.000.000.- TL 

TOPLAM :33.426.000.000.- TL. 

19- Faaliyet raporumuza ekli ola
rak 1998 yılı bilançomuz, kesin 
bütçe, geli r-gider tablosu , 1999 
yılı tahmini bütçemiz incelemeni
ze sunu lmuştu r. 

Kısaca özetlediğimiz bu çalışma
larımızın yeterl i olmadığın ı bili
yonız. Çağdaş eğirim için okulu
muzun, i}ğretnıenlerim i zin , öğ
rencilerimizin ihtiyaçları çok bü
yük. Sizlerin desteği ve işbirliğiy
le bunları ela gcrçckleşlircceğimi
ze inanıyoru7.. 

l3u çalışmalarımızda bize büyük 
destek olan ve hiçbir yardımdan 
kaçınmayan OKULUMUZ MEZU
NU Müdürümüz Sn. Yalçın Tura
nalp başta olmak üzere, müdür 
muavinlerine, öğretmenlerimize, 
ça lışanlarımıza , maddi manevi 
destek ve yardunlarını esirgeme
yen Lüın mezun la rı nıı 7.a minnet 
ve şükranlarımızı sunarız. 

Saygılarım ızla, 

Erol ÜÇER 
Y. K. Bşk. 

A. l la liın ÖZKAYNAK 
Y. K. Bşk. l'rd. 

Yahya ZA.UUNOGLU 
Y. K. Bşk. l' rd. 

Ümit ÖNEL 
Gn. Sekr. 

Alev ÇANKAYA 
Sayman 

Mahmut ÖZI3A YRAı\ıl 
Oye 

Şahin GÜRÜ 
~Üye 

Rahmi MAÔAT 
QJ'e 

Turgay AÔRALl 
Üye 











ALEV söylesi 

nnkara ntatürk Lisesi Egilim Uakfı [nLEU] Başkanı 
• 

Sayın Erol Ucer ile Bir Söylesi 

Erdal iNCİ. Siııı111 DAC. Selim YTlDJZ, Sıı. Em/ tiÇEN. 1Jelgi11 C(İNT:.Ş. /Jilge ÇAKAR 

ı;;rol Üçer'in Özgeçmişi : Sayın E. 
Uçcr 1946 yılında Ankara Atatürk 
Lisesi'ndcn mezun o ldu. Devlet 
bursJ,! ile okuduğu İstanbul Tek
nik Universitesi'ndcn 1951 yılın
da İnşaat Yüksek Mühendisi o la
rak mezun olduktan soma, kamu 
ve özel sektörde bir süre mühen
dis olarak ça lıştı. Daha sonra, 
1959 yı l ı nda , clörl girişimci arka
daş biraraya gelerek GAMA şirke
tini kurdular. Bu günkü ismiyle 
GAMA Endüstri Tesisleri İmalat 
ve Montaj A.Ş. yı.ırtiçi ve yurtdı
şında sı nai ınü leahhitlik, yol, ba
raj , eleklrik santrallan gibi altyapı 
işlerinin yanısıra , rafinerile r, çi
mento fabri kala rı , demir-çel ik te
sisleri inşa etmekte, doğal gaz 

sektörü, turizm ve madencilik 
scktöıü gibi çok geniş bir yelpa
zenin içinde faaliyetlerini sürclür
nıektecfir. 1970'li yıllarda Orta
Doğu ülkelerinde yaptığı işlerle 
yurtdışıncla kendini kanıtlayan 
GAiVlA A.Ş., 1993 yılında bomba
lanan Rus Parleınentosu 'mı üç ay 
gibi kısa bir sürede 3000 Türk iş
çisi çalıştırarak eskisinden daha 
iyi hale getirdi ve Başbakan Çer
noınirdin'in imzasını taşıyan, 
"Rusya Federasyonu Tiükümeti 
Şeref Belgesi" ile onurlandınldı. 
Sayın E. Uçer'in halen Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yaptı~ı GA
MA A.Ş.'dc bugün 300 ıni.ffıendis 
v,e 7000 işç i ça lışmaktadır. Sayın 
Uçer, aynı liseden mezun arka-
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claşla rı ile birlikle, Ankara Atatürk 
Lisesi Eğitim Vakfı ( A LEV)'nın 
1985 yılında kurulmasına önder
lik elti. 

Ankara Atatürk Lisesi Eğilim Vak
fı (ALEV) Başkanı Sayın Erol Üçer 
ile 14 Ocak 1999 tarihinde bir 
söyleşide bulunulmuştur. GAMA 
A.Ş.'nin merkez binasında yapı
lan söyleşiye 9/ C sınıfından Uilge 
Çakır ve Uelgin Güneş, 9/ A sını
fından Enfa l İnci, Sinan Dağ ve 
Selim Yıldız katılmışlardır. 

SORU: ALl?V Nedeıı kuruldu? 

SA YTN E. ÜÇER : Ül kemiz genç 
nüfusu çok yüksek o lan bir ı:.Uke 
ve Devlerimiz gençlerimizin eğiti-






















