










FAALİYET RAPORU 

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Faaliyet Raporu 

He r y ıl sunduğumuz faa liyet raporla rımızda 

olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı özetlerken, 
Vakfımızın amaçları doğrultusunda eğitime ve 
okulumuza yararlı hizmetle r verdiğim izi belirt
mekten mutluluk duyuyoruz. 

Faaliyet raporumuza ekli olarak, 2012 yıh bi
lançomuz, gelir ve gider hesaplarıyla, kesin büt
çemiz, 2013 yılı tahmini bütçemiz incelemeleri
nize sunulmaktadır. 2012 yılında; 

235. 140,00.-TL bağış geliri, 

305.099,00.-TL kira geliri, 

20.713,07.-TL faiz ve menkul 
kıymet satış geliri, 

2. 157,48.-TL diğer çeşitli gelirler 
olmak üzere 

Toplam 563.109,55.-TL gelir elde edilmiştir. 

Buna mukabil 644.924,52.-TL harcanmıştır. 
Harcama kalemlerimize kısaca temas edersek; 

274.534,40.-TL İhtiyaçlı öğrencilere ait giderler 
(burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.) 

6.187,47.-TL okul bakım onarım giderleri, 

86.4 78,69.-TL personel giderleri, 

21.240,00.-TL basım yayın giderleri, 

185.814,68.-TL Eğitim-öğretim ve İngiltere'ye 
dil okuluna giden öğrencilere 
ait giderler 

41.060,94.-TL sportif ve sanatsal giderler, 

3.446,08.-TL okul temizlik giderleri, 

1.642,80.-TL kambiyo giderleri, 
(kur farkı gideri) 

7.274,59.-TL diğer çeşitli giderler, 

17.244,87.-TL yönetim ve idame giderleri, 
(teftiş, denetim ve diğer 
çeşitli giderler) 

Toplam 644.924,52.-TL harcanmıştır. 

2012-2013 Eylül ayları arasında karşı lıksız 

verdiğimiz burs miktarları lise öğrencilerine aylık 

100,00.-TL ve üniversite öğrencilerine aylık 

170,00.-TL olarak belirlenmiştir. 2012-201 3 
öğrenim yılında da burs ve öğle yemeği ta
lepleri artarak devam etmektedir. Bu ne
denle sizlerin ve hayırseverlerin katkılarını 
bekliyoruz. 

2012 yılında vakfımız önceki yıllarda olduğu 

gibi, okulumuzu ilk tercihlerine yazan 12 öğren
cinin masraflarının tamamını , hazırlı k sınıfları bi
rincileri bir kız bir erkek 2 1 öğrencinin de masraf
larının yarısını karşılamıştır. Ayrıca İngiltere'ye 
kendi imkanlarıyla bizim organizasyonumuzla gi
den 39 öğrencimizle beraber toplam 72 başarılı 
hazırlık sınıfı öğrencisi bir ay müddetle İng ilte

re'ye yabancı dil eğitimine gönderilmişti r. 

Okulum uz öğrencilerinin sosyal a lanla rdaki 
çalışmaları da desteklenmektedir. Sportif ve kül
türel alanla rda tu rnuva lara katılıp başarı elde 
eden öğrencilerimize ödüller verilmiştir. Masa te
nisi ve satranç çalışmaları için gerekli olan bütün 
m a lzem eler a lınmıştır. 

Gelirlerimizin azalmasına rağmen okulumuza 
ve öğrenci lerimize yönelik hizmetleri yapabilmek 
bizim için kıvanç vericidir. 

Güveniniz, desteğiniz, ilginizle, hayırse

ver kişi ve kuruluşların desteğiyle daha da 
büyük işler yapacağımız inancındayız. 

Saygıla rımız la ... 

Erol ÜÇER 
Başkan 

Yahya ZABUNOGLU 
Başkan Yard. 

Emre DİKER 
Başkan Yard. 

Şahin GÜRÜN 
G. Sekreter 

Ergun BAL 
Üye 

Metin ÖZDEMİR 
Üye 

Abdurrahman KESKİNKILIÇ 
Üye 

Cemal TALUG 
Üye 

Fethi GENÇ 
Üye 
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E-POSTA'DAN 

2013 OKUL İKİNCİSİ VE LYS'DE TÜRKİ
YE 197. CİSİ ZUHAL FİDANIN YAZ/SiNi 
YAYIMLIYORUZ 

Ben Ankara Atatürk Lisesi 2013 mezunu 
Zuhal FiDAN. Bu okuldan mezun olmanın 
haklı gururuyla beraber içim burkularak bu yıl 
okuluma veda ediyorum. Ancak kazandığım 
onlarca tecrübe ve bilgiyle üniversite ve sonra
sında da daima yanımda taşıyacağım bir 
markanın da sahibi oluyorum. içtenlikle söyle
yebilirim ki çok güzel anılarla dolu beş yıl ge
çirdim. Tüm bu süreçte okulumuz vakfının ba
na sağladıkları da eğitim hayatımı daha hu
zurlu sürdürmemi sağladı. Onların bize sağla
dığı burslar, Başta Vakıf Başkanımız ErÇ>I Üçer 
olmak üzere, Gönül Hocamızın, Özgür abimi
zin yakın ilgisi biz Atatürk Liselilerin zor za
manda kurtarıclSI oldu sanki. Yalnızca lise ha
yatımızda değil üniversite hayatımızda da bi
ze destek olacaklarını bilerek rahat ve mutluy
duk. Biz derslerimizle meşgulken onlar da 
"Daha ne yapabiliriz bu çocuklara?" sorusuy
la meşguldüler. Pek çok okulun sahip olamadı-

(Kabul ediyorum kendi ikinci yabancı dilime 
öncelik verdim yazımda) Pek çok özel günü 
dolu dolu kutladık. Asla üstünkörü iş yapma
dık. Yani ben gördüm ki kimin neyde yeteneği 
varsa onun için imkanlar hazırdı. Yeter ki biz 
isteyelim. Benim de dahil olmam dolay1S1yla 
katıldığımız onlarca geziden de bahsetmem 
gerek diye düşünüyorum. Hazırlık sınıfının ve 
geniş bir dil yelpazesinin sonucunda Çin 'e, in
giltere'ye, Rusya'ya gittik. Yalnızca yurtdışına 
gitmedik tabi. Üniversiteleri gezdik, istan
bul'a, Çanakkale'ye gittik. İlkokuldan sonra 
vizyonumuzdaki değişimi ise tüm bu anlattık
larımdan sonra siz tahmin edin. Bana hayatı 
öğreten tüm öğretmenlerime ve yanımda ba
na destek olan ALEV ve Atatürk Lisesi ailesine 
büyük bir minnet duyuyorum ve okulumu en 
iyi şekilde temsil ederek geleceğin Atatürk Lise
lilerine örnek olma hayalimi yüreğimde taşıyo
rum. Yazımı burada noktalarken güçlü adım
larla üniversite merdivenlerini tırmanmak için 
geçici bir "elveda" diyorum. 

Saygılarımla. 

ğı bu imkanın elimizden geldiğince karşılığını Zuhal FİDAN 
vermeye çalıştık biz Atatürk Liseliler de. Oku- ı ____________________ _ 
/um beni bir sonraki adım olan üniversiteye 
hazırladı. Kişisel gelişimimiz için imkanlar 
önümüze sunuldu onlarca. Kimimiz satranç 
turnuvalarına katılacak düzeyde öğrendi bu 
sporu, kimimiz masa tenisinde ustalaştı. Kimi 
yüzmede, hentbolda, basketbolda şampiyon
luk elde etti, kimi kalemini konuşturdu ya da 
felsefe, TUBİTAK vb. olimpiyatlarına katılarak 
çok iyi dereceler aldı. Bazılarımız da konferans 
salonunda sahnede kendini gösterdi. Sanat 
gecelerinde dans etti, oyun sergiledi, şiir oku
du. Her yılın son iki haftasında hangi dili öğ
reniyorsak onun hakkında kültür günü düzen
ledik. "Çin Kültür Günleri" okulumuzun hafı
zasına kaydolan günlerden yalnızca birisi. 

114 1 ALEV 2013 SAYI: 31 

Eğitim görmekte olduğum Ankara Atatürk 
Lisesi'nin vakfı olan ALEV'e biz hazırlık sınıfı 
öğrencileri için düzenlemiş olduğu yabancı dil 
kursundan dolayı çok teşekkür ederim. Bir se
ne boyunca ağırlıklı olarak işlediğimiz ders 
olan İngilizce dersini gramer haricinde konu
şarak da pekiştirdiğimiz bu kurstan kesinlikle 
memnun kaldığımı ve büyük bir gelişim ka
tettiğimi saygılarımla size belirtmek isterim. 
Ve de size bu uygulamadan ötürü çok teşek
kür ederim. 

HaZlrlik-H sınıfı öğrencilerinden 

Burkay Eren ARDIÇ 










