


Yapt›¤›m›z ve yapmakta oldu¤umuz devrimlerin amac›; 
Türkiye Cumhuriyeti halk›n›, tamamen ça¤dafl ve bütün anlam› 
ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir.
Devrimlerimizin as›l amac› budur.
Bu gerçe¤i kabul edemeyen zihniyetleri darmada¤›n etmek zorunludur. 
fiimdiye kadar milletin beynini pasland›ran, uyuflturan, bu zihniyette bulunanlar
olmufltur. Herhalde zihniyetlerde mevcut bofl inançlar tamamen ç›kar›lacakt›r.
Onlar ç›kar›lmad›kça beyne gerçe¤in nurlar›n› sokmak imkâns›zd›r.
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Sevgili Atatürk Liseliler, De¤erli Okurlar›m›z,

Ülkemizin en köklü e¤itim kurumlar› aras›nda

yer alan okulumuz, Ankara Atatürk Lisesi’nin

baflar›larla dolu geçmiflinden, son 32 y›l›n›

s›¤d›rd›¤›m›z ALEV dergisinin bu y›l da

33. say›s›n› sizlere ulaflt›rman›n mutlulu¤unu

ve gururunu tafl›yoruz. Ankara Atatürk Lisesi

E¤itim Vakf› olarak en büyük yat›r›m›n

“insana” dolay›s›yla “e¤itime” yap›ld›¤›

düflüncesinden hareketle yar›nlar›m›z›n

teminat› ö¤rencilerimiz, ö¤retmenlerimiz,

okul yöneticilerimiz ve tüm çal›flanlar›yla

okulumuzu yüksek baflar›ya ulaflt›rman›n

gayreti içindeyiz. Yorulmadan, b›kmadan,

usanmadan gücümüze güç katarak,

elbirli¤iyle yar›nlara umutla bakarak

gençlerimizi en iyi flekilde yetifltirece¤iz.

1886 y›l›nda Anadolu’nun orta halli bir

kasabas› olan Ankara’da bir idadi olarak

kurulan okulumuz, daha sonra Sultani’ye

dönüflmüfl, Cumhuriyet’le birlikte Ankara

Erkek Lisesi ad›n› alm›fl, 1938 y›l›nda da

Ankara Atatürk Lisesi olarak e¤itim-ö¤retim

hayat›n› bugünlere tafl›m›flt›r. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk, Ankara’ya geldikten 3 gün sonra

30 Aral›k 1919 tarihinde ö¤rencilerimize

ithafen yapt›¤› konuflmada “Mektepli

efendiler! Vatan sizden vazife bekledi¤i

zaman, koflarak flitab edece¤inizden eminim.”

diyerek seslenmifl, bu emri alan

ö¤rencilerimiz ‹stiklal Mücadelesine kat›lm›fl,

vatan u¤runa can vermifllerdir. Bu

fedakârl›klar›n temelinde varl›¤›n› devam

ettiren okulumuzun ayr›cal›kl› birer üyesi

olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Ankara

halk›nca “Tafl Mektep” olarak adland›r›lan

okulumuzu daha ileriye tafl›mak, tüm Atatürk

Liselilerin vazifesidir. Atatürk’ün dedi¤i gibi

tüm Atatürk Liseliler vazifeyi büyük bir

heyecanla yerine getirecektir. Bu, Atatürk

Liseli olman›n getirdi¤i bir erdemdir.

Okulumuz, Ankara’n›n haz›rl›k s›n›f›yla birlikte

toplamda 5 y›l e¤itim veren tek e¤itim

kurumudur. Haz›rl›k s›n›flar›nda ‹ngilizce

temel yabanc› dil olmak üzere Almanca,

Frans›zca, ‹spanyolca, Rusça ve Çince ikinci

yabanc› dil olarak okutulmaktad›r. 

BAfiYAZIBAfiYAZI



Bu nedenle ana amaçlar›m›zdan biri,

ö¤rencilerimizin yabanc› dilleri günümüz

dünyas›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilecek

flekilde ö¤renmelerini sa¤lamakt›r. Her y›l

temmuz ve a¤ustos aylar›nda

ö¤rencilerimizin haz›rl›k s›n›f›nda ö¤rendikleri

‹ngilizceyi pekifltirmelerini sa¤lamak

amac›yla ‹ngiltere’ye dil okullar›na

gönderiyoruz. Bu y›l da gelene¤imizi

bozmad›k ve toplam 65 ö¤rencimizi yaz

döneminde ‹ngiltere’ye u¤urlayaca¤›z.

Vakf›m›z her geçen y›l daha fazla ö¤rencimizi

bu imkândan yararland›rmak için yo¤un çaba

harcamakta, özellikle maddi durumu yeterli

olmayan baflar›l› ö¤rencilerimizi bu konuda

desteklemektedir. Ayr›ca okulumuzu ilk s›rada

tercih eden ve kazananlar listesinde ilk yirmi

ö¤renci aras›nda yer alan gençlerimizin

‹ngiltere’deki dil e¤itimine ait masraflar› da

Vakf›m›z taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. Yurt

d›fl›yla ilgili desteklerimiz sadece ‹ngiltere’yle

s›n›rl› kalmamakta, di¤er dillerle ilgili

projelerde de Vakf›m›z deste¤ini

sürdürmektedir. 

Okulumuzun en önemli ö¤renci kulüplerinden

olan MUN (Model United Nations) kulübünde

yer alan ö¤rencilerimize gerek yurt içinde

gerek yurt d›fl›nda yap›lan MUN konferanslar›

kapsam›nda destek vermekteyiz.

Ö¤rencilerimiz, birçok üniversite ve lise

ö¤rencisini geride b›rakarak bu

konferanslarda üstün baflar›lar kazanm›fl ve

ald›klar› bu destekleri sonuna kadar hak

etmifllerdir.

Yurt d›fl› e¤itim programlar›ndan bir di¤eri

Uluslararas› Pekin E¤itim Kamp›’d›r. Çince

e¤itim alan 18 ö¤rencimiz, her y›l bu kampa

kat›lmakta, dünyan›n birçok ülkesinden gelen

ö¤rencilerle tan›flmakta, Çince ve

‹ngilizcelerini gelifltirmektedirler. Ayr›ca

kültürümüzü dünyaya tan›tarak birer kültür

elçisi vazifesini yerine getirmektedirler. 

Okul yönetimi, ö¤retmenlerimiz ve Vakf›m›z,

ö¤rencilerimizin en az iki yabanc› dili

ö¤renmifl olarak mezun olabilmeleri için

birçok ortak çal›flma yürütmektedir. Bu

çal›flmalar›n en güzel örne¤i, her y›l

düzenledi¤imiz ve iki hafta süren yabanc› dil

kurslar›d›r. Her y›l haziran ay›nda düzenlenen,

yabanc› hocalar marifetiyle yürütülen ve tüm

giderleri Vakf›m›zca karfl›lanan yaz dil

kurslar›, ö¤rencilerimizin konuflma

becerilerini gelifltirmeleri için gerçeklefltirilen

en önemli e¤itim faaliyetlerimizden biridir.

Vak›f olarak üzerinde önemle durdu¤umuz

konulardan biri de ö¤rencilerimizin YGS ve

LYS’yi baflar›yla geçip nitelikli, seçkin

üniversiteleri kazanmalar›d›r. Gençlerimizin

en iyi üniversiteleri kazanmalar› ve o

üniversitelerden üstün dereceyle mezun olup

hayata at›lmalar›, bizim için ayr› bir gurur

kayna¤›d›r. Bu nedenle ö¤rencilerimize lise

hayatlar› boyunca sa¤lad›¤›m›z burs

deste¤ini, üniversite, yüksek lisans ve
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Atatürk, 30 Aral›k 1919 tari-
hinde ö¤rencilerimize ithafen

yapt›¤› konuflmada “Mektepli efen-
diler! Vatan sizden vazife bekledi¤i
zaman, koflarak flitab edece¤inizden
eminim” diyerek seslenmifl, bu emri
alan ö¤rencilerimiz ‹stiklal Mücade-
lesine kat›lm›fl, vatan u¤runa can
vermifllerdir. Bu fedakârl›klar›n te-
melinde varl›¤›n› devam ettiren
okulumuzun ayr›cal›kl› birer üyesi
olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz.
Ankara halk›nca “Tafl Mektep” ola-
rak adland›r›lan okulumuzu daha
ileriye tafl›mak, tüm Atatürk
Liselilerin vazifesidir.

“

”
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doktora e¤itimlerinde de devam

ettirmekteyiz. Her biri gelece¤imizi

ayd›nlatacak birer ›fl›k olan gençlerimize

verece¤imiz her destek, onlara yapaca¤›m›z

her yat›r›m, ülkemizi daha güzel yar›nlara

tafl›yacakt›r. Bizler, Atatürk Liseliler,

ülkemizin dünü, bugünü ve yar›n›y›z. Daha

çok çal›flmal›y›z, daha çok üretmeliyiz,

ö¤rencilerimizi daha çok desteklemeliyiz. 

Okulumuzun son s›n›f›nda okuyan ve

üniversite s›navlar›na haz›rlanan

ö¤rencilerimiz için vakf›m›zca 2015-2016

e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren okul

yönetimimizle iflbirli¤i içinde yeni bir

uygulama bafllatmay› planl›yoruz.

Ö¤rencilerimizin üniversite s›navlar›na

sistemli, planl› ve verimli bir flekilde

haz›rlanmalar› için okul ders saatleri d›fl›nda

ve hafta sonu, tüm derslerine takviye

niteli¤inde kurslar düzenleyip üniversite

s›navlar›ndan daha baflar›l› bir flekilde

ç›kmalar›n› amaçl›yoruz.

Düzenlenecek kurslar›n giderlerini karfl›lamak

için Vakf›m›z tüm olanaklar›n› seferber

etmekte, okulumuzun mezunlar›n›n da

desteklerini beklemektedir. Okul baflar›s›n›n

süreklili¤ini sa¤lamak ad›na bu proje, büyük

önem arz etmektedir. Bugüne kadar

gerçeklefltirdi¤i tüm çal›flmalar› baflar›yla

yerine getiren Vakf›m›z, okul yönetimimizle

birlikte böylesine önemli bir projeyi de

baflar›ya kavuflturacakt›r. Ayr›ca bu konuda

ülkemizde bir ilki gerçeklefltirmenin gururu

ve onurunu sizlerle paylaflman›n mutlulu¤unu

yafl›yorum. ‹nan›yorum ki yüksek bir bütçe

ay›rd›¤›m›z bu proje, bu y›ldan itibaren

bafllayarak baflar›l› bir flekilde her y›l devam

edecek, genç Atatürk Liselilerin üniversite

yolunda baflar›lar›na baflar› katacakt›r. 

Ö¤rencilerimizin ders saatleri d›fl›nda sosyal,

kültürel, sanatsal, sportif alanlarda da baflar›l›

sonuçlar elde etmeleri, Vakf›m›z›n temel

hedeflerinden biridir. Bu nedenle vak›f olarak

ö¤rencilerimizin kiflisel, ruhsal ve bedensel

geliflimlerinin sa¤l›kl› nesiller yetifltirmek

ad›na ne denli önemli oldu¤unun bilincindeyiz.

Derslerindeki baflar›y› yükseltmenin yan› s›ra

Atatürk Liseli gençlerimize sosyal, kültürel,

sanatsal ve sportif anlamda her türlü deste¤i

vermeye devam edece¤iz. Ö¤rencilerimizin bu

alanlarda elde ettikleri baflar›lar› görmek,

bizleri gururland›r›yor, azmimizi daha da

art›r›yor. 

De¤erli mezun arkadafllar›m ve sevgili

dostlar›m, okulumuzda gerçeklefltirdi¤imiz

faaliyetlerde sizlerin de katk›s› çok büyüktür.

Her bir mezunumuzun sa¤lad›¤› katk›, her bir

ö¤rencimize ayd›nl›k gelecek olarak

yans›maktad›r. Bu katk›y› sa¤layan ve

verdikleri burslarla ö¤rencilerimizi

destekleyen tüm mezunlar›m›za sonsuz

teflekkürlerimi sunuyorum. Vakf›m›z, sizlerin

destekleriyle büyüyecek, daha çok ö¤renciye

ulaflacakt›r. Bu nedenle desteklerin ve

katk›lar›n daha çok artaca¤›na, bir zamanlar

kendileri de ayn› s›ralarda okuyan

mezunlar›m›z›n bu konuya hassasiyetle

yaklaflacaklar›na gönülden inan›yorum.

Sevgili Gençler!

Unutmay›n›z ki sizler, Ankara Atatürk

Lisesi’nde haz›rl›k e¤itimi alarak yabanc›

dilleri ö¤renen, Atatürk Liseli olman›n

ayr›cal›¤›n› ve gururunu tafl›yan, en iyi

üniversiteleri hedefleyen gençlersiniz.

Biliyoruz ki en iyi üniversiteleri kazanacak,

mezun olacak, ülkemizin en iyi kademelerinde

yer alacak bireylersiniz.

Sizlerin ülkemiz ad›na yararl› ifller

yapaca¤›n›za inan›yor, sizleri destekliyor,

hepinize sevgilerimi sunuyorum.

EROL ÜÇER
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2014 y›l› bilanço, gelir tablosu, kesin bütçe

ve tahmini bütçenin okunmas› ve yönetim

kurulu kararlar›n›n genel kurulca

onaylanmas›ndan sonra yap›lan seçimlerde,

yönetim kurulu ve denetim kurulu

belirlenmifltir.
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Vakf›m›z, Olaπan Genel Kurul 
Toplant›s›n› Yapt›

Vakf›m›z›n 29. Genel Kurul Toplant›s› 
22 Mart 2015 Pazar günü yap›ld›.

2015 YILI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Erol Üçer / Başkan
Yahya Zabunoğlu /Başkan Yardımcısı
Emre Diker / Başkan Yrd. - Sayman
Şahin Gürün / Genel Sekreter
Metin Özdemir / Üye
Cemal Taluğ / Üye
Ergun Bal / Üye
Abdurrahman Keskinkılıç / Üye
Fethi Genç / Üye

2015 YILI DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şükrü Solakoğlu
Ferhat Selamoğlu
Ergün Aktay



2014 y›l›nda; 

267.337,28.-TL ba¤›fl geliri, 
391.600,00.-TL kira geliri, 
24.492,25.-TL faiz ve menkul k›ymet sat›fl geliri, 

Toplam 683.429,53.-TL gelir elde edilmifltir. 

Buna mukabil 631.892,15.-TL harcanm›flt›r.  Harcama kalemlerimize k›saca temas edersek;

282.079,60.-TL ‹htiyaçl› ve baflar›l› ö¤rencilere ait giderler (burs, yemek, yol, giyim, kitap, vs.) 
3.181,59.-TL okul bak›m onar›m giderleri, 

78.308,41.-TL personel giderleri, 
18.880,00.-TL bas›m yay›n giderleri, 

211.461,05.-TL E¤itim-ö¤retim ve ‹ngiltere’ye dil okuluna giden ö¤rencilere ait giderler 
11.284,81.-TL sportif ve sanatsal giderler, 
4.041,03.-TL okul temizlik giderleri, 
3.785,87.-TL di¤er çeflitli giderler,
2.766,00.-TL ulafl›m giderleri  

16.103,79.-TL yönetim ve idame giderleri, 
(mali müflavirlik, emlak vergileri ve di¤er çeflitli giderler) 

Erol ÜÇER Yahya ZABUNO⁄LU Emre D‹KER
BAfiKAN BAfiKAN YARD. BAfiKAN YRD.

fiahin GÜRÜN Metin ÖZDEM‹R Cemal TALU⁄
G. SEKRETER ÜYE ÜYE

Ergun BAL Abdurrahman KESK‹NKILIÇ Fethi GENÇ
ÜYE ÜYE ÜYE

2014-2015 Eylül aylar› aras›nda karfl›l›ks›z

verdi¤imiz burs miktarlar› lise ö¤rencilerine

ayl›k 100,00.-TL ve üniversite ö¤rencilerine

ayl›k 200,00.-TL olarak belirlenmifltir. 

2015-2016 ö¤renim y›l›nda da burs ve ö¤le

yeme¤i talepleri artarak devam  etmektedir.

Bu nedenle sizlerin ve hay›rseverlerin

katk›lar›n› bekliyoruz.

2014 y›l›nda Vakf›m›z önceki y›llarda oldu¤u

gibi okulumuzu ilk tercihlerine yazan

10 ö¤rencinin masraflar›n›n tamam›n›, haz›rl›k

s›n›flar› birinci ve ikincisi olan  22 ö¤rencinin

de masraflar›n›n yar›s›n› karfl›lam›fl,

‹ngiltere’ye kendi imkanlar›yla bizim

organizasyonumuzla giden 47 ö¤rencimizle

beraber toplam 79 baflar›l› haz›rl›k s›n›f›

ö¤rencisi, 3 hafta müddetle ‹ngiltere’ye,

yabanc› dil e¤itimine gönderilmifltir. 

Okulumuz ö¤rencilerinin sosyal alanlardaki

çal›flmalar› da desteklenmektedir. Sportif ve

kültürel alanlarda turnuvalara kat›l›p baflar›

elde eden ö¤rencilerimize ödüller verilmifltir.

Masa tenisi ve satranç çal›flmalar› için gerekli

olan bütün malzemeler al›nm›flt›r.

Güveniniz, deste¤inniz, ilginizle, hay›rsever

kifli ve kurulufllar›n deste¤iyle daha da  büyük

ifller yapaca¤›m›z inanc›ndaay›z.

Sayg›lar›m›zla … 

Her y›l sundu¤umuz faaliyet raporlar›m›zda

oldu¤u gibi bu y›l da çal›flmalar›m›z›

özetlerken, Vakf›m›z›n amaçlar›

do¤rultusunda e¤itime ve okulumuza yararl›

hizmetler verdi¤imizi belirtmekten mutluluk

duyuyoruz. 
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Ankara Atatürk Lisesi Eπitim Vakf›
Yönetim Kurulu’nun 2014 Y›l› Faaliyet Raporu
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Vakf›m›za Baπ›flta Bulunanlar
Vakf›m›za Ba¤›flta Bulunanlar

Erol ÜÇER 100 Üniversite
Ayd›n DEM‹RAY 15 Lise+15 Ünv.
Ömer Ifl›k DEM‹RAY 15 Lise+15 Ünv.
Mehmet Nazif GÜNAL 20 lise
Zeki KÖSE 4 Ünv.+2 Lise
Emre D‹KER 10 Lise
Turgay A⁄RALI 10 Lise
Özden TUNÇATA 5 Lise
Arzu TUNÇATA TARIMCILAR 5 Lise
Y›ld›ray PAKÖZ 5 Lise
Ergün AKTAY 5 Lise
Erol ÖZMAN 4 Lise
Ercan DAVUDO⁄LU 4 Lise
Nigar SÖZENER 2 Üniversite
Rafet-Yurdagül ÖZBAYRAM 3 Lise
Ercüment TÜRKTAN 3 Lise
Fazl› CAN 3 Lise
Melahat GÜLTAN 1 Lise+1 Ünv.
Hatay SAVAfiÇI 1 Üniversite
fiermin SAVAfiÇI 1 Üniversite
Nam›k Kemal BAfiTÜRK 1 Üniversite
Canan ÇAMLIBEL 2 Lise
Bülent B‹NGÖL 2 Lise
Gürflen SEV‹NÇ 2 Lise
Yüksel ÖZKAYNAK 2 Lise
Fethi GENÇ 2 Lise
Ufuk-Y›lmaz SARAÇO⁄LU 1 Lise
Nazire PEKER 1 Lise
Ça¤an ALPAS 1 Lise
Yalç›n - Türkan GÖ⁄Üfi 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
Özgür SARIKAYA 1 Lise
Fatma TUNÇER 1 Lise
Özlem - Engin ERTUNA 1 Lise
Hilal Y‹⁄‹TBAfiI 1 Lise
Serap-Resul KAYA 1 Lise
‹sa URAN 1 Lise
Süleyman-Kerem ACARBAfi 1 Lise
Melih Hüseyin ‹Y‹GÜN 1 Lise
Kadriye ERDEM‹R 1 Lise
Kaan AY 1 Lise
Cankut ERKAYA 1 Lise

Erol ÜÇER

Mine ÜÇER

Zerrin ÜÇER

Ahmet GÜRSOY

fiahsur ERKAN

fiahin GÜRÜN

Tuncay B‹RSÖZ

Kaan ÖZHAN

Servet SEPK‹N

Arma¤an ÖZKILIÇ

Sevcan ATEfi

ALEV Vakf›na Nakdi Ba¤›fllar

burs verilmektedir.

Burs Kulübü üyelerimizin say›s› artt›kça e¤itime

katk› imkân›m›z da o nispette artacakt›r.

Burs Kulübü üyelerimize katk›lar›ndan dolay›

flükranlar›m›z› sunar›z. Üye olmak isteyen de¤erli

dostlar›m›z› aram›zda görmekten k›vanç duyar›z.

Banka Hesap No :  

Garanti Bankas› Necatibey fib. 130-6298287

IBAN: TR32 0006 2000 1300 0006 2982 87

Burs Kulubü

Vakf›m›z bünyesinde kurulmufl olan
Burs Kulübü’ne, gerek mezunlar›m›-

z›n gerekse hay›rsever dostlar›m›z›n yap-
t›klar› katk›lar sayesinde lise ve üniversite
ö¤rencilerine verdi¤imiz burs say›s›,
sürekli art›fl göstermektedir.

“
”Bu y›l için lise ö¤rencilerine 100,00 TL

Üniversite ö¤rencilerine 200,00 TL

Ayr›nt›l› bilgi için: Eren DEM‹R
Tel: 0312 248 42 84

e-mail: eren.demir@gama.com.tr
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Atatürk Liseli 
Olmak…

Yaflanm›fl Bir Tarihi Kucaklamak, 
Baflar›n›n, Dostlu¤un ve 
Ahde Vefan›n Abidesi Olmak…

Baz› mekânlar vard›r. 
Tafltan, topraktan, demirden ve camdan yap›lsa da
ifade etti¤i manayla zamanlar›n ve zeminlerin çok üstünde durur. 
‹flte bunlardan birindeyiz, 

Ankara Atatürk Lisesi’nde. 

Erol Üçer Y›lmaz Saraço¤lu Serhat Akça
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Serhat Akça: Ankara Atatürk Lisesi’ndeyiz

ve Ankara Atatürk Lisesi’nde buluflmam›z›n

bir nedeni var. Bu isimler bir araya gelince

biraz sohbet edelim. fiunu sormak istiyorum,

önce sizden bafllamak istiyorum. Atatürk

Lisesi’ne hayat veren bir vak›f var: Atatürk

Lisesi E¤itim Vakf›. Siz de bu vakf›n

baflkanl›¤›n› yürütüyorsunuz. Y›llar sonra s›n›f

arkadafl›n›z Say›n Y›lmaz Saraço¤lu ile

birlikte bulufltunuz mezun oldu¤unuz okulda.

Kaç y›l geçti aradan?

Erol Üçer: Evet, çok y›l geçti efendim, çok y›l

geçti. 

Y›lmaz Saraço¤lu: 60, 70 y›l geçmifltir.

1946’da mezun olduk.

Erol Üçer: 46’da mezun olduk. Evet, Y›lmaz

Bey benden daha iyi hat›rl›yor, maflallah. Ben

çok kar›flt›rabiliyorum, çünkü çok zaman

geçti. Evet, 1946’da mezun olduk. O zaman

Y›lmaz Bey, Y›lmaz kardeflim diyeyim art›k,

çünkü biz arkadafl›z. O e¤itim için

Amerika’ya gitti, mühendislik okudu. Ben,

‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne gittim,

birtak›m arkadafllar yani lisedeki o güzel

beraberliklerden sonra hepimiz ayr›

branfllarda okumaya çal›flt›k, gayret ettik.

Buralara kadar gelmifliz…

Serhat Akça: Say›n Saraço¤lu siz okurken,

baban›z devlet adam› bir yöneticiydi; bir

bakan, bir baflbakan ve meclis baflkanl›¤›

yapm›fl bir isimdi ve siz bu okulda

ö¤renciydiniz. Bunu hissettirir miydiniz?

Hissedilir miydi? Ö¤retmenler, ö¤renciler

size, ona göre mi davran›rd›? Yani bir

baflvekilin o¤lu, bir bakan›n o¤lu diye size

ayr›cal›kl› davran›rlar m›yd›? 

Y›lmaz Saraço¤lu: Valla tam tersi bir durum.

Hiç kimse bana baflbakan o¤lu, yahut d›fliflleri

bakan›n›n o¤lu veyahut daha evvel babam

baflka bakanl›klarda bulundu¤u için flu

bakan›n o¤lu diye ayr›cal›kl› davranmazd›.

Arada bir arkadafllarla aram›zda anlaflmazl›k

ç›kar, kavga ederdik. Ama k›sa zamanda

kapan›r giderdi.  Ben onlara hiçbir zaman

üstünlük taslamazd›m. fiöyle bir olay

anlatay›m f›rsat gelmiflken: Lise son s›n›fta

olgunluk imtihanlar› olurdu ve yaz›l›

Bu okul 1886 y›l›nda, bugünkü Yüksek ‹htisas
Hastanesi’nin bulundu¤u yerde Ankara ‹dadi-
si olarak infla edildi. 1940’a kadar Ankaral›la-
r›n Tafl Mektep dedikleri bu okul; s›ras›yla
Ankara Sultanisi, Cumhuriyet’le beraber An-
kara Erkek Lisesi ve bugünkü yerinde infla
edilen yeni okul, 1940’tan itibaren Ankara
Atatürk Lisesi ad›n› ald›. Bu okulun 1940 y›-
l›ndan sonraki tarihine flahitlik eden birbirin-
den de¤erli dört tan›nm›fl mezunu, Atatürk
Lisesi E¤itim Vakf› Baflkan› Erol Üçer, Y›lmaz
Saraço¤lu (1940’l› y›llar›n Baflbakan› fiükrü
Saraço¤lunu’nun o¤lu), Mustafa Bumin (Ana-
yasa Mahkemesi Eski Baflkan›), Ankara Üni-
versitesi Eski Rektörü Cemal Talu¤’u güzel
hat›ralar›n›n bafl ucunda sohbete davet ettik.

(fiükrü Saraco¤lu; 1924-1938 aras›nda çeflitli bakanl›klar, 1938-
1942 aras›nda d›fliflleri bakanl›¤›, 1942-1946 aras›nda baflbakan-
l›k ve 1948-1950 aras›nda TBMM baflkanl›¤› yapt›. 1934-1950 ara-
s›nda Fenerbahçe Spor Kulübü baflkanl›¤› da yapan Saraco¤lu’na
izafeten, Fenerbahçe stadyumuna ismi verilmifltir).

Mustafa Bumin Cemal Talu¤



imtihanlarda kâ¤›d›n sol taraf›na isminizi,

s›n›f›n›z› ve numaran›z› yazarak kapat›rd›n›z.

Ben mezuniyet döneminde, ‹zmirli bir

milletvekili olan Ahmet Nazmi ‹lter’den

matematik dersi al›rd›m. Babam›n

arkadafl›yd›, eksik olmas›n, pazar günleri

bana matematik ö¤retirdi. ‹mtihana girdikten

sonra, “Ne oldu Y›lmaz?“ dedi. Ben de

“fiunlar› sordular flunu yapt›m, flunlar› sordular
flunu yapt›m.“ fleklinde cevap verdim.

“Tamam“ dedi “Geçtin, 7 al›r geçersin.” dedi.

Notlar as›ld›, 4’le kalm›fl›m ben. Dedi ki “Nas›l
olur hani anlatm›flt›n.“ dedi ve kalkt›k okula

geldik müdürü ziyarete. Müdürle kendisi

konufltu. Müdür de tekrardan bakt›; “Bak›n
burada bafllam›fl yanl›fla ve yanl›fl gitmifl, sonra
birden akl›na gelmifl, b›rakm›fl onu, do¤ru
flekilde problemi çözmüfl.“ dedi. “Onun için biz
de bafl taraf›n› okuyunca not vermedik, k›rd›k
3 numaras›n›, onun için 7 yerine 4 ald› s›n›fta
kald›.“ dedi. Ben de “Hay›rd›r inflallah!“ dedim.

O da, Ahmet Nazmi Bey de öyle dedi. Müdür

demifl ki “Babas› itiraz etsin, düzeltelim, sizin
itiraz etmenizle olmaz.“ Ve kalkt›k gittik

babama, ben d›flarda bekledim.

Serhat Akça: Baban›z o s›rada Baflbakan m›?

Y›lmaz Saraço¤lu: Hay›r D›fliflleri Bakan›.

Serhat Akça: D›fliflleri Bakan› m›?

Y›lmaz Saraço¤lu: D›fliflleri Bakan›. Hay›r,

baflbakan, baflbakan, pardon, d›fliflleri bakan›

de¤il, baflbakan. Geldi ondan sonra Ahmet

Nazmi içeri girdi. Ben d›flarda bekledim,

bekledim. Ondan sonra d›flar› ç›kt›. “Ne oldu
hocam?“ dedim, “‹tiraz ediyor mu babam?“
“Hay›r, etmiyor.“ dedi. “fiimdi ben itiraz etsem
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Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer, Y›lmaz Saraço¤lu, Cemal Talu¤, Mustafa Bumin ve Serhat Akça s›n›f ziyaretinde 

Buradan mezun olarak kendi
alanlar›nda ç›¤›r açm›fl nice si-

yasetçi, flair, yazar ve bilim adam›n›
düflündü¤ünüzde, Atatürk Lisesi’nin
ülkesinin kaderinde ne gibi bir rol
üstlendi¤ini ve bunun, baflka okula
nasip olmayan nas›l bir paye oldu¤u-
nu daha iyi anl›yorsunuz. ‹simler bü-
yük olsa da samimiyet esast›, diyor
Y›lmaz Saraço¤lu paylaflt›¤›
an›s›nda.

“

”



baflbakan itiraz etti, notunu düzelttiler
o¤lunun derler. Onun için itiraz etmiyorum,

kals›n s›n›fta.” dedi.

Serhat Akça: S›n›fta kald›n›z?

Y›lmaz Saraço¤lu: Ve ben s›n›fta kald›m.

Erol Üçer: ‹kmale kald›n?

Y›lmaz Saraço¤lu: S›n›fta kald›m. Olur mu?

Eylüldeki imtihand›…

Erol Üçer: Eylülde?

Y›lmaz Saraço¤lu: Eylülde kald›m ve Dil Tarih

Co¤rafya Fakültesi’nde dinleyici olarak lisan

kurslar›na gittim bir sene.

Serhat Akça: Baban›z hiç devreye girmedi ve

s›n›fta kald›n›z o flekilde. Peki, size tekrar

dönece¤im efendim ama hemen yan›mdaki

di¤er de¤erli isimlere gelmek istiyorum.

Say›n Bumin, Anayasa Mahkemesi eski

baflkan›m›z ve siz de bu okul mezunusunuz.

1946’dan geldik, kaça geldik?

Mustafa Bumin: Efendim 46’dan mezuniyet

y›l› itibar› ile 58’e geldik.

Serhat Akça: 58’de mezun oldunuz.

Mustafa Bumin: 55’te okula bafllad›m 58’de

mezun oldum.

Serhat Akça: Peki nas›l geçti o okul günleri,

lise y›llar›? Özellikle çok merkezi bir yerde

Ankara Atatürk Lisesi. Siz okul sonras›nda ne

yapard›n›z, okulda nas›l bir arkadafll›k iliflkiniz

vard›? Biraz bize anlat›r m›s›n›z?

Mustafa Bumin: Geldi¤imde Ankara’da iki

tane okul vard›, erkek okulu olarak: Atatürk

Lisesi ve Gazi Lisesi. Bir de K›z Lisesi vard›

ve bilirler eskiler, bizim zaman›m›zda erkekler

ayr›, k›zlar ayr› okullarda okurdu lisede. Ben

Saraço¤lu Mahallesi’nde, Y›lmaz Bey’in

babas›n›n ad›n› tafl›yan mahallede, abimin

yan›nda otururken hep yürüyerek Necatibey

Caddesi’nden gelip giderdim bu okula. Servis

filan bilmem. Hiçbir s›k›nt›m yoktu, hayat çok

güzel geçiyordu. Haftada bir sinemaya

giderdim, onun d›fl›nda lise ö¤rencisi olarak

baflka bir e¤lencemiz o günler itibariyle

yoktu. Gayet sakin, sessiz, güzel geçti. O

günkü hocalar›m›z›n hepsi, Allah rahmet

eylesin tabi, hiçbiri hayatta de¤il, hiçbiri.

Çünkü ben buradan mezun olal› 57 sene oldu.

Çok zaman, epeyce zaman geçti. Güzel

an›larla mezun oldum ve o hat›ralar›m›z›

halen anmaya devam ediyoruz.

Serhat Akça: Say›n Talu¤, sizin mezuniyet

y›l›n›z› alal›m, ondan sonra da sizin

döneminizde okulda ö¤renciler aras›nda

yaflam nas›ld›, okul hayat›n›z sizin kariyerinizi

nas›l etkiledi?
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Konuklar›m›z s›n›f ziyaretinde 

‹nsan›n ömrünün en h›zl›, en
unutulmaz dönemidir kuflku-

suz delikanl›l›¤›. Her ne yaflanm›flsa
güzeldir o tertemiz y›llarda. Cemal
Talu¤ için o y›llar› Tafl Mektep’te bi-
tirmifl olman›n de¤eri her fle-
yin üzerinde. 

“
”



Cemal Talu¤: Teflekkür ediyorum. Tabii

Atatürk Lisesi bütün Atatürk Liseliler için çok

önemli. Bizim s›n›f arkadafllar›m›z›n hepsi

erkekti. Erkek lisesi tabii. Çok sevgili

arkadafllar›m oldu burada. fiimdi isimlerini

saysam unuttuklar›ma üzülürüm ama ‹lber

Ortayl›’y›, Atila Sarp’›, Yavuz Ataman’›,

Semih’i anmadan geçemeyece¤im; Necati

Tosuner’i bu arada yazar olarak onu da

söylemeliyim. Çok güzel arkadafll›klar vard›.

Tabii iflin ilginci, ben hiçbir zaman çok

çal›flkan bir ö¤renci olmad›m ama Atatürk

Lisesi’nin bütün hocalar›n› hat›rl›yorum. Bunu

niye söylüyorum? Mezun olup iflte

üniversiteye girdik. O zaman t›p, difl

hekimli¤i, eczac›l›k, ziraat, veteriner hep

beraber FKB (Fizik, Kimya, Biyoloji) okuyoruz

Fen Fakültesinde. Emin olun Atatürk Liseliler

hiç çal›flmadan o s›n›f› geçtiler. Ancak flunu

da söyleyeyim benim bafllad›¤›m y›llarda, Erol

abilerin, Y›lmaz beylerin, Say›n Bumin’den

farkl› olarak okul biraz fazla kalabal›klaflmaya

bafllam›flt›. Yani Ankara göç alan bir flehir

haline geldi. Y›llar geçti, 60’lar›n bafl›nda

s›n›flar›m›z giderek kalabal›klaflt›. Böyle bir

okul havas›ndan biraz da her yeri dolduran,

zaman zaman kendimizi okulun içinde

kaybetti¤imiz günler de oldu. Ama Atatürk

Lisesi, bir ö¤renci için bir cennettir do¤rusu.

Çok iyi hocalarla, büyük dostluklarla,

dedi¤iniz gibi Cumhuriyet’in kalbi Ankara’n›n

kalbinde son derece sayg›n, güzel, hepimizde

büyük an›lar b›rakan güzel bir okuldu. Ben

iflte hem ortaokulu hem liseyi Atatürk

Lisesi’nde okudum ve bundan da gurur

duyuyorum. Atatürk Liseli olman›n bir

ayr›cal›k oldu¤unu yaflam›m boyunca hep

öyle de¤erlendirdim. Teflekkür ederim. 

Serhat Akça: Efendim flimdi Say›n Üçer biraz

önce sohbette dedi ki 46 mezunuyuz. Bir

hesap yapt›¤›mda, bu y›l, 69 y›l olmufl mezun

olal›. 69 y›l ama Erol Üçer’i ben ne zaman

görsem flunu hissediyorum: E¤itim için

18’inde bir insan. Sürekli koflan, okul için

ç›rp›nan, nas›l daha iyi bir fley yapabiliriz diye

emek sarfeden bir ifladam› kimli¤inin

ötesinde, e¤itimci kimli¤i var ve beni her

arad›¤›nda yeni bir projeyle yeni bir fleyle

ar›yor ve ben de o heyecana kendimi

kapt›r›yorum. Bu heyecan› nas›l

koruyorsunuz, e¤itim aflk›n›z› nas›l

sürdürüyorsunuz? Bir de okul y›llar›n›za

dönece¤im; okulda arkadafllar›n›zla birlikte,

hiç okulu k›rar m›yd›n›z, kaçar m›yd›n›z bir

yerlere?

Erol Üçer: Hay›r kaçamazd›k efendim. Bir

kere, tabii Y›lmaz kardeflimin böyle flans›

yoktu, derhal yakalan›rd›, cezas› da fazla

olurdu. Bir kere beraber kaçt›k, bir kere böyle

bir fley oldu ama cezaland›r›ld›k?

Serhat Akça: Maça gider miydiniz?

Erol Üçer: Hay›r öyle bir merak›m yoktu

efendim. Bir fley oldu, arkadafllar hep beraber

kaçal›m dediler, biz de kaçal›m dedik kaçt›k...

Ama ceza da ald›k onun için. Efendim ben

biraz fley, tabir caizse inek ö¤rencilerdendim.

Biraz fazla okuyarak fazla çal›flarak baflar›m›

elde etmeye çal›flm›flt›m. Size flöyle bir fley

söyleyebilirim: fiu anda niye ö¤rencilerle bu
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Aradan   geçen   onlarca   y›la
ra¤men, an›lar›n zihinlerde ne

kadar taze oldu¤unu görüyoruz. Bu
da bize çok mühim bir fley anlat›yor.
Her biri kendi alan›nda çok iyi yerle-
re gelmifl olan bu insanlar, mekânsal
ayr›l›klar›na ra¤men ba¤lar›n› hiç
koparmam›fllar. ‹simlerinin önlerin-
deki unvanlardan ziyade, “Atatürk
Liselilik” ruhuyla birleflmifl gönülleri
ve iflgal edilen makamlar de¤il “bu-
dur insana kalan” der gibiler
samimi gülücükleriyle?

“

”



kadar yak›n iliflki içerisindeyim, Atatürk

Lisesi’ni niye bu kadar seviyorum? Efendim

ülkenin gelece¤i tamam›yla ö¤rencilerin

elinde, onlar mezun olacaklar. Kaliteli ve iyi

e¤itimli çocuklar, e¤er ülkeye da¤›l›rlarsa,

ülkemizin güvencesi de kendili¤inden ortaya

ç›kar. fiimdi benim çeflitli yerlerde okul

imkânlar›m oldu, baz› yetifltirme yurtlar›na

yat›r›mlar›m› yapt›m. K›zlar, erkekler, ondan

sonra do¤uda yine yurtlar yapt›rd›m. Buradan

bafllayan, bir e¤itime sempati duyma, ilgi

duyma ve ondan sonra onu benimseme

psikolojisi içerisinde oldum ve bu devam

ediyor. fiimdi benim hayat›mda, bu yaflta beni

en fazla mutlu eden, çocuklardan gelen,

okuldan gelen, ö¤rencilerimizden gelen güzel

haberler. Bunlar benim için büyük hediye.

Çünkü o çocuklar, biliyorum ki flu anda da

okulumuzun ö¤rencileri çok çok baflar›l›,

hepsi baflar›l› ve de bir miyar olarak, bir

k›stas olarak söyleyebilirim; her sene

Ortado¤u Teknik Üniversitesi’ne 70 civar›nda

ö¤rencimiz kaydolabiliyor bizim

okulumuzdan. Bunlar bir kriterdir, güzel

fleylerdir ve bütün üniversitelere rahatl›kla

girebiliyor bizim çocuklar›m›z, yurt d›fl›na da

gidebiliyorlar. Kendimi mükâfatland›r›lm›fl

hissediyorum, çocuklar›n bize verdi¤i büyük

mutluluk oluyor. Biz onun için çocuklar›m›z›

çok yönlü yetifltirmeye de çal›fl›yoruz, gayret

ediyoruz yani. Sadece ders ve sonuçlar de¤il

onun yan›nda satranç var, spor var, tiyatro

var, her fley var çocuklara. Çünkü onlar

al›yorlar ve biz, onlar ald›klar› için

verebiliyoruz. E¤er onlar almasayd› biz o

kadar bu iflin üzerine gitmezdik. fiimdi her

yönüyle sporcular›m›z var iflte bir k›z›m›z

Dünya birincisi yüzmede. Fevkalade de¤erli o

çocuk. Bizim için büyük flanst›r, okul için de

flans, hatta ülkemiz için de flans. O tip

çocuklar›m›z gerçekten bize mutluluk veriyor.

Biz de çok yönden mutluyuz. Onun için ben

sevgili kardeflim Y›lmaz’a, “Gel beraber sen de
tat, ‹stanbul’das›n ama gel gör, bak çocuklar
ne kadar mutlu, bunu gör dedim.” Bir nevi

paylaflmak istedim. Tabi onun için sizlere de

rica ettik, geldiniz buraya, eksik olmay›n,

bunu hep beraber tadal›m istiyoruz.

Serhat Akça: Say›n Y›lmaz Saraço¤lu’na

dönmek istiyorum. Mezun olduktan sonra

okula gelmifl miydiniz, ziyaretleriniz olmufl

muydu?

Y›lmaz Saraço¤lu: Geldik bir, iki kere. Eksik

olmas›n Erol Üçer buldu beni, getirdi. Çünkü

onu sordunuz demin, seneler sonra bir gün

yolda Erol Üçer’e rastlad›m. Konufltuk,

sar›ld›k, öpüfltük. “Ben niflanland›m.” dedi.

“Eee, hay›rl› olsun.” sonra “Evlendim.” dedi.

“Eee, hay›rl› olsun.” dedim. Bir de “Çocu¤um
oldu.” dedi “Ooo, ne güzel!” falan dedim.

“Arabam da var, araba da ald›m.” “Eee, daha
ne istiyorsun?” dedim. “Ev de ald›m.” “Bravo
Erol!” dedim. “Gel beni ziyarete.” dedi.

“Adresim bu.” dedi, adresini yazd›. “Geldi¤in
zaman da, kap›n›n zilini flöyle çalars›n.” dedi.

“Dirse¤inle.” “O niye?” dedim. Dedi ki

“Evlenme hediyesi ayr› getireceksin, niflan
hediyesi ayr› getireceksin, çocuk hediyesi ayr›
getireceksin, bilmem ne hediyesi ayr›
getireceksin, onun için kap›n›n zilini
çalamazs›n, ellerin dolu, onun için dirse¤inle
flöyle çalacaks›n.” dedi. Ben de onun üzerine

“Peki Erol, hadi Allaha ›smarlad›k.” dedim

gittim. Ama bu defa yakalad› beni, “Röportaj
var.” dedi, “Gel.” dedi, “Eh!” dedim.
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Y›llar önce mezun olduklar›
okulun koridorlar›nda ilerler-

ken çald›lar bir s›n›f›n kap›s›n› ve
derse gecikmifl delikanl›lar›n sami-
miyetiyle girdiler içeriye. Bir zaman-
lar dirsek çürüttükleri s›ralara otu-
rup ayn› miras› devralm›fl gençlerle
sohbet ederken onlardan daha
heyecanl›lar adeta.

“
”



Serhat Akça: Peki efendim, hemen flöyle son

bir noktalayal›m sohbeti. Yürüyelim istiyorum

çünkü s›n›flara girelim, biraz dolaflal›m

arzusunday›m. O yüzden flimdi, y›llar sonra

okula geldi¤inizde, liseye geldi¤inizde ne

hissediyorsunuz? Okuldan içeri girdi¤iniz

andan itibaren, içinizde hangi duygular

uyan›yor? Bir görmek isterim.

Mustafa Bumin: Ben hemen hemen liseden

hiç ayr›lmad›m.

Serhat Akça: Hep buradayd›m diyorsunuz.

Mustafa Bumin: Çünkü TRT’de k›sa süre

çal›flt›ktan sonra Dan›fltay’a girdim. 1967’nin 1.

ay›ndan itibaren, Dan›fltay’da geçti ömrüm.

Dan›fltay biliyorsunuz Lise’ye en yak›n yer ve

o nedenle bu liseyle ilgim, irtibat›m hep

devam etti. Özellikle vak›ftan, ALEV’den

sonra. Erol Bey’in gayretleriyle oluflturulan,

ayda bir düzenlenen bir kokteyl vard›r, ona

baflkanl›¤›m s›ras›nda da hep kat›lmaya

gayret ettim. Okulda yap›lan programlara da

haberim oldukça, Erol Bey söyledi¤inde hep

geldim, kat›ld›m. Yani ben okulun hasretini

yaflamad›m, ben hep okulun içindeydim. Bu

bak›mdan flansl› biriyim ben.

Serhat Akça: Hocam size de flunu sormak

istiyorum. fiimdi siz bir e¤itimcisiniz ayn›

zamanda. Dolay›s›yla hani lise döneminde

insan daha bir flekillenmeye falan bafll›yor.

Üniversite baflka bir fley kat›yor ama biz

Atatürk Liseliler hep söyleriz; hani nerden

mezunsun denildi¤inde üniversite söylenir,

biz Atatürk Lisesi’ni de yan›na muhakkak

ekliyoruz. Baflka okullarda da var m›d›r? Belki

‹stanbul’da birkaç köklü okulda falan da

vard›r ama Ankara için düflündü¤ümüzde her

halde Atatürk Lisesi çok nadir örneklerden

biri.

Cemal Talu¤: Evet. Nadir örneklerdendir.

Gerçekten öyledir. fiimdi benim yaflam›mda

flöyle bir fley oldu. Ankara Üniversitesi’nin

küçük bir okulunu kurduk rektör

yard›mc›l›¤›m döneminde, Erol Bey de

yönetim kurulu üyeli¤imizi sa¤olsun kabul

etti, ilk kez orada tan›d›m. Ondan sonra bir

dönem ben, bir Atatürk Liseli olarak rahmetli

Rüfltü Yüce’nin baflkanl›¤› s›ras›nda, TED

Bilim Kurulu’nda alt› y›l çal›flt›m.  Ne zaman

ben Dil Tarih’e gitsem, rektör olarak daha

önce rektör yard›mc›s› olarak Bruno Taut’u

hat›rlad›m. Çünkü Atatürk Lisesi’nin mimar›

Bruno Taut; Dil ve Tarih, Co¤rafya

Fakültesi’nin de mimar› idi. Yani Atatürk

Lisesi’ni hep hat›rlad›m ama lise için çal›flma

f›rsat› bulamad›m. ‹flte rektörlük görevi biter

bitmez, Erol Bey sa¤olsun, “Hadi Vak›f’ta

çal›flal›m.” deyince bir büyük özlemi ve

kaybetti¤im zaman› fark ediyorum flimdi. Biz

Atatürk Lisesi’ni çok sevdik. Gerçekten

Atatürk Lisesi o dönemin, flimdi de öyle,

Türkiye’ye bir arma¤an gibi görüyorum ben

ve bu niteli¤ini sürdürmesini arzuluyorum.

Türkiye’de e¤itimin yaflad›¤› s›k›nt›l› y›llar da

oldu ama bugün ben Atatürk Lisesi’ne

bak›yorum; bir devlet kurumu olarak

gerçekten p›r›l p›r›l gençlerin, hem ö¤rendi¤i

hem keyifle biçimlendi¤i ve Vakf›n da

katk›s›yla, çok yönlü olarak yetiflti¤i bir

Atatürk Lisesi’ne yine dönüfltü…

Sohbet tad›nda röportaj burada bitti ve

de¤erli ziyaretçiler bir zamanlar

koflturduklar› koridorlar› yan yana

ad›mlarken, say›s›z hat›ralar› da bir resmi

geçit misali selam durdular sanki yollar›

boyunca. 

Serhat Akça: Fenerbahçeli olan var m›

aran›zda? Peki Fenerbahçe stad›n›n ad› ne?

Y›lmaz Bey kimin o¤lu biliyor musunuz?

fiükrü Saraço¤lu Bey’in o¤lu. Eski baflvekil,

eski baflbakanlardan Say›n fiükrü

Saraço¤lu’nun o¤lu Y›lmaz Saraço¤lu. Bu

okulda okurken de babas› baflbakand› ama

s›n›fta kalmas›na neden olmufl, geçmesine

vesile olmam›fl.

Atatürk Liseli olman›n ne büyük bir onur
oldu¤unu anlatt› Cemal Talu¤, Mustafa Bumin
ve Erol Üçer. Meflaleyi devralacak gençleri
dinlemenin keyfini yaflad›lar, tahta s›ralarda.

Cemal Talu¤: Arkadafllar baflar›lar diliyorum.

Ayd›nl›k olsun günleriniz, umut dolu olun.
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Metin Özdemir taraf›ndan yay›ma haz›rlanan bu ziyaret
metni; Serhat Akça yönetiminde 12 fiubat 2015 tarihinde gö-
rüntülenmifl ve görüntü kayd› Grafiker ‹smet Filizfidano¤lu
taraf›ndan deflifre edilmifltir. Bu söyleflinin gerçekleflmesin-
de bize yard›mc› olan Serhat Akçaya teflekkür ederiz.



19 Ekim 2014

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanlığı’na,

Ben, lisemizin 2009 mezunlarından ve Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın üstün başarı
bursuna layık görülmüş ilk iki bursiyerinden biri, Yasin Bilgehan Akalan. Kısaca kendimi
tanıtmam gerekirse, ÖSS EA2 alanında Türkiye genelinde 94. oldum ve burslu
okuduğum Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Haziran 2014’te bitirdim. Şu an
Ankara’da uluslararası özel hukuk alanında çalışan başarılı bir büroda da yasal stajımı
yapmaktayım. Gelecek sene Amerika’da hukuk master’ı olan LLM programına katılmak
için üniversitelerle görüşmekteyim.

Benim gibi daha yolun başında olan bir üniversite mezununun şimdiye kadar en küçük
bir başarısı olduysa, bunda Atatürk Lisesi ve ALEV’in katkısı vardır demem, kesinlikle
yeterli olmaz. Onlar, bu zamana kadar elde edilmiş tüm başarılarımızın ve bundan
sonra başarılacakların daimi kaynağıdır. Türkiye’nin her bir köşesinde her alanda yer
alan birçok başarılı mezunumuzun başarısının kaynağı kesinlikle Atatürk Lisesi ve
ALEV’dir. 

Her Taş Mekteplinin dilinde olan, “Atatürk Liseli olmak bir ayrıcalıktır.” sözü çok içten
ve gerçekçi bir söz çünkü Atatürk Lisesi, öğrencisinde gördüğü potansiyeli sonuna kadar
destekler. Örneğin birçok arkadaşım, vakıftan hem maddi hem manevi destek alarak
sanat gecelerinde yer aldı ve çoğu ya hayatına kalıcı bir hobi kattı ya da kendine o
yönde bir yol çizdi. 

Açıkçası ben de potansiyeli fark edilip desteklenenlerdenim. Ancak benimki bir sanat
gecesinde keşfedilmedi. Okulumuzun meşhur 5.00 yemeğine Vakıf koordinatörümüz
Gönül Hanım’ın beni davet etmesi ve benim reddetmemle ortaya çıktı. Her nasıl
olduysa, yemeğe gelmeyecek başka öğrenciler de olmasına rağmen ve daha o gün
tanışmamıza rağmen Gönül Hanım, özellikle benim gelmem konusunda çok ısrarcı oldu.
Ben de kırmadım, yemeğe katıldım. Ondan sonra bağımız o kadar güçlendi ki o günden
beri hiçbir ALEV organizasyonunu kaçırmam.

Atatürk Liseli olmak, kesinlikle bir ayrıcalık ve önemli olan bu konunun daha lisedeyken
farkına varmak, okulumuzun kıymetini bilmek. Şu an lisemizde okumakta olan
arkadaşlarımdan ricam budur. Bir gün her birimizin ayrı ayrı “Ünlü Mezunlarımız”
kısmında yer alması dileğiyle… Başta Vakıf Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Erol Üçer olmak üzere bütün Vakıf çalışanlarına saygı ve sevgilerimi sunarım.

Yasin Bilgehan Akalan
Stj. Avukat

“Atatürk Liseli olmak
bir ayrıcalıktır”

bir mektup
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Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olup,

‹TÜ’den 1951’deki mezuniyetimden 3 y›l sonra,

zemin mekani¤i konusunda Illinois’de bir

asistanl›k bursu yakalamam, hayat›ma

bambaflka, yepyeni bir bafllang›ç getirdi.

Bugün Geoteknik Mühendisli¤i ad›yla bilinen

zemin mekani¤i konusunu, ampirik

de¤erlerden kurtar›p yepyeni bir bilim haline

getiren tek insan Karl Terzaghi, 1915-1923

aras›, ‹TÜ’de kurdu¤u laboratuvarda edindi¤i

neticelerle, bütün dünyay› flafl›rtacak sonuçlar

elde etmiflti. 1890-1915 aras› ‹sveç’teyken,

alelade topra¤›, bir yap› malzemesi olarak

kuraca¤› bir laboratuvarda incelemek iste¤iyle

baflvurdu¤u 6 ayr› üniversite red cevab›

vermiflken ‹TÜ, projesini kabul eden tek okul

olmufltu. ‹flte ben, Terzaghi’nin kurdu¤u

laboratuvarlar›n birinde asistanl›k

yapmaktayd›m. 30 y›l sonra, ‹sveç’teki Devlet

kütüphanesinde, 3 ay içinde “‹stanbul Yaz›lar›”

diye bilinen çal›flmalar›n›, ilk kitab›mda, “Karl

Terzaghi ‹stanbul’da” bafll›¤›yla yay›mlad›m.

Illinois’deki çal›flmalar›m› bitirip 1956

Eylül’ünde New York’a geldi¤imde, hangi sanat

okulunda, hangi hocan›n alt›nda resim sanat›

çal›flaca¤›m›n bilincindeydim. Çünkü Mies van

der Rohe’nun derslerinde New York’taki sanat

patlamas›n› yakinen takip ediyordum ve bu

sebeple bu olay›n tarihsel öneminin

fark›ndayd›m. 6 y›ll›k okul, 5 y›l tutan galeri

sergilemesinden sonra, 1967’de 4 resmimle

MOMA’n›n “David Rockefeller” koleksiyonuna

seçildim. 5 y›l sonra da, 1972’de NY Ressamlar

ve Heykeltrafllar Federasyonu’na Baflkan

seçildim. 2000 y›l›na kadar devam ettim.

Orhan Veli komflumdu, ben Atatürk Lisesi’ne

giderken, o da Hukuk Fakültesi’ne gidiyordu.

Otobüs dura¤›nda buluflurduk. fiiirleriyle soyut

konularda yakalad›¤› lezzet ve tazelik, benim

50 y›ld›r hâlâ peflinde kofltu¤um, fliir yazmama

sebep oldu. Bedri Rahmi’yi 1949’da Akademide

verdi¤i bir konferansta tan›m›flt›m. 15 y›l sonra

New York’ta efli ressam Eren Eyübo¤lu’yla

kendisini evimde a¤›rlam›flt›m 2 ay.

Mühendislikte New York’ta, 100 y›l önce kentin

Metro sistemini kuran ve tamamlayan, tünelci

William Barkley Parsons’in kurdu¤u flirkete,

1956’da müracaat ettim ve kabul edildim.

Bafllad›¤›mda 160 kiflilik bir flirketin, 45 y›l

içinde, küreselleflmeye olan inanc›mla, 10 bin

kiflilik bir flirket oluflunu gördüm ve çok k›vanç

duydum. Tünelcilikte seçti¤im alan, ‹ngiltere’yi

Fransa’ya ba¤layan “Channel” tüneli gibi, derin

deniz alt› tünelleriydi. Dünyaca bilinen 9 deniz

alt› tünellerinin 6’s›n›n yönetim sorumlulu¤unu

tafl›d›m.

1980’de Japon flirketlerinin Amerika’ya

satt›klar› arabalar›, Japonya’da de¤il,

Amerika’da yapmalar›na karar vermeleri, bana

Amerikan tünelcili¤ini Avrupa’da pazarlama

fikrini getirdi. Çünkü, Amerikan tünelcili¤inin

metre bafl›na düflen yap›m fiyat›, o zamanlar

Avrupa tünelcili¤inin yap›m fiyat›ndan çok

daha düflüktü. Avrupa’da iyi bir bafllang›ç için

önce, ‹stanbul’un ulafl›m sorunlar›n›n

elefltirilmesini düflündüm. Amerikan Ticaret

Bakanl›¤›’n›n geliflmekte olan ülkeler için

ay›rd›¤›, USTDA fonundan bir ba¤›fl elde etmek

fikrini gerçeklefltirmek iki y›l tuttu. Nihayet

1982 bafl›nda, Türk Devletinin 13 milyon TL ile

ifltirak› flart›yla, 8 milyon dolarl›k bir ba¤›fl›

USTDA’dan ç›kard›m. Türkiye’de henüz bir

Ahmet Gürsoy

85 y›ll›k yaflam›m›n 45 y›l›n› mühendisli¤e ay›rd›m, ikinci
20 y›l›n› da resim sanat›na a¤›rl›k verdim, üçüncü 20 y›l›n›

da kitap yazmakla geçirmekteyim. Bu gruplaman›n ortaya ç›k-
mas›, yani, kiflilik hamurumun yo¤rulmas›nda bana ›fl›k tutanla-
r› kendim seçtim. Orhan Veli fliirde, Bedri Rahmi ve Will Barnet
resim sanat›nda, Karl Terzaghi mühendislikte, Mies van
der Rohe da kentçilik ve ça¤dafl mimarc›l›kta.... 

“
”

Eπitim, Bilim, Saπl›k ve Kültür
Tamamen Devlete B›rak›lamaz
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n olmay›fl› (kurulufluna

kadar) 11 ay gecikmeye sebep oldu.  

Nihayet, 1982 sonunda, Gümüflsuyu’nda

Kamarat Sokak’ta benim, ‹TÜ’deki yatakhane

pencereme bakan bir ofisi açm›fl oldum. Bugün

çal›flmakta olan ‹stanbul Metrosu ve Tüp Tünel

1985’te tamamlanan bu çal›flmalar›n üretti¤i

Avan projelere göre tamamlanm›flt›r.

Mies van der Rohe’dan edindi¤im en önemli

katk›, özellikle teknik alanlar›n getirdi¤i soyut

konular›n kolay anlafl›l›r bir sunuflla kaleme

al›nabilmesidir. ‹fade tarz›ndaki bu aç›l›m›

ö¤renmem, benim için en kritik ve önemli bir

bafllang›ç oldu. 1970’lerdeki petrol krizi,

1980’lerde Amerika’da Toplu Tafl›ma

projelerinin ön plana gelmesini sa¤lad›, büyük

kentlerde rayl› tafl›ma projelerinin, dolay›s›yla

tünel projelerinin büyümesine sebep oldu. Bu

devre içinde yazd›¤›m makaleler sebebiyle,

1979’da Chapman Hill Yay›nevi’nden bir

tünelcilik el kitab› yazma teklifi gelince onlara

önce Avrupa tünelcili¤ini ö¤renmem

gerekti¤ini bildirdim, bu yüzden de kitap ancak

1992’de bas›ld›.

Avrupa’daki ikinci projem, 1986’da

Danimarka’daki 12 km.’lik Great Belt Tünel

projesiydi. Bu projeye paralel, ‹skandinav

ülkeleri ve Hollanda’n›n deste¤iyle

“Uluslararas› Tünelcilik Birli¤i”nin

(International Tunellin Association - ITA)

kurulmas›n›, 1987’de Madrid’de kutlad›k. Amaç,

tünelcilikle istatistiklerin toplanmas›-hangi

tünelin nerede nas›l baflar›ld›¤›n› veren

donelerin toplanmas› idi. Kap›lar› açan, çok

kulland›¤›m, “Bilgiyi Paylaflmazsak Pazar›

Paylaflamay›z” slogan› oldu. fians›m iyi gitti,

18 y›lda büyük projeler kazand›m. ITA, senede

4 dergi ç›kart›p istatistikler bilgisini

de¤erlendiriyordu. Ben derginin editörlü¤ünü

fahri olarak yüklenmifltim 12 y›l. Bu yaz›lar›

Hollanda’n›n 200 y›ll›k Elsevier Yay›nevi

1993’de Amsterdam’da 1996’da Viyana’da

“Tünelcilik Sanat›” bafll›¤›yla yay›mlam›flt›.

Bu projelerden biri de 1990’da ‹talya’n›n

uluslararas› yar›flma yoluyla sundu¤u Messina

Bo¤az›’na yap›lacak tünel geçidi idi. Bu

yar›flmay›, 1992’de 4 ayr› ‹talyan flirketiyle

kurdu¤um bir karma tak›m kazand›. Proje

çal›flmas›na nerede bafllayaca¤›m›z›, 3 ay

sonunda hâlâ karar veremezken, ben sululuk

olsun diye, Venedik deyince, herkes kabul etti.

Me¤er as›l sebep, ‹talyan patronlar›n han›m

arkadafllar›n› daha kolayca

getirebilmeleriymifl. 1992’de Venedik hiç

görülmemifl bir k›fl mevsimi geçirdi. Su

seviyesi 2 ay düflmedi. Bu yüzden kitap

okuyarak Venedik tarihini ö¤renirken, Bizans-

Venedik beraberli¤inin yaratt›¤› Kapal›

Kentcili¤in, bin y›l sonunda Venedik’i nas›l bir

müzeye dönüfltürdü¤ünü, ‹stanbul’un ancak

Türklerin gelifliyle bir aç›k kent haline geliflini,

bu sebeple de çok kültürlülükte insan haklar›n›

savunan, koruyan kanunlar ç›karan ilk ve tek

kent oldu¤unu ve bu aç›dan, New York’a çok

benzedi¤ini ö¤renmifl oldum. 2005’te “Neden

New York, Neden ‹stanbul” adl› kitab›m

yay›mland›.

Bilgimi paylaflmaktan pek çok hofllanan bir kifli

olmam sebebiyle, son 20 y›l›m› yazma sanat›n›

gelifltirmem, bilgimi paylaflt›rmamla

geçirmekteyim. Bu sevda içimdeki ›fl›¤› hâlâ

söndürmedi. Tanr›ya flükür.

Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer eski mezunumuz Ahmet Gürsoy'la birlikte bir s›n›f ziyaretinde



Vücudumuzu birer makine olarak

düflünebilirsiniz ve bu makinenin düzenli ve

sorunsuz bir flekilde çal›flmas›n› arzu

ediyorsan›z, onu hareket ettirmek

zorundas›n›z. Spor yaparak hayat kalitenizi

yükseltebilir, zihnen ve bedenen sa¤l›kl› bir

yaflam sürdürebilirsiniz. Her yaflta spor, ama

özellikle büyüme ça¤›na gelmifl ve yetiflkin

birer birey olmaya ilk ad›mlar›n› atm›fl olan

gençlerimizin baflar›l› olmalar›, kötü

al›flkanl›klardan uzak durmalar› ve sa¤lam bir

psikolojiye sahip olmalar›, öz güvenli kararl›

ve kendisiyle, toplumla bar›fl›k birer birey

olmalar› için spor, olmazsa olmazlardand›r.

fiimdi k›saca sporun gençler üzerindeki

etkilerini ele alal›m.

Günümüzde ö¤rencilerin ders baflar›s›nda

nelerin etkili oldu¤u üstüne çok fazla çal›flma

yap›l›yor. Ders anlat›m›, ö¤retmenin özellikleri

ve stili, motivasyon, zeka, ders çal›flma

becerileri gibi etkenlerin önemli oldu¤u

vurgulan›rken, baflar›y› art›rmaya yönelik

uygulamalar da bu etkenleri iyilefltirme

üstüne yo¤unlafl›yor. Ancak baz› çal›flmalar,

fiziksel aktivitenin de akademik baflar›da

oldukça önemli oldu¤unu gösteriyor. 

Araflt›rmac›lar, incelemeleri sonunda fiziksel

aktiviteyle akademik performans aras›ndaki

iliflkiyi ortaya koyuyor. Buna göre fiziksel

anlamda daha aktif olan ö¤rencilerin

akademik baflar›lar› da daha yüksek oluyor.

Araflt›rmac›lar, egzersizin beyne daha fazla

kan ve oksijen gitmesini sa¤lad›¤›n›; stresi

azaltt›¤›n› ve duygular› dengeledi¤ini,

böylelikle kiflinin bilinç yap›s›nda olumlu

geliflim sa¤layabilece¤ini vurguluyor. Bu

sonuçlar, e¤itimde sadece akademik içerik ve

ö¤renme üstünde de¤il, fiziksel aktivite gibi
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farkl› alanlar›n da baflar›da rol

oynayabilece¤ine dikkat çekiyor.

Günümüzde spor, insanlar›n sadece fiziki ve

psikolojik aç›dan güçlenmesi için sürdürülen

bir faaliyetler bütünü olmaktan daha ileri

gitmifltir. Spor, sorumluluk ve ifl birli¤i e¤ilimi

ile düzen sa¤lama kabiliyetini ortaya

ç›kararak kiflinin sosyalleflmesine yard›mc›

olan önemli bir etkinlik olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Bireyin sosyal yaflam› içerisinde,

geliflimini destekleyerek bunu

h›zland›rmas›na yard›mc› olan faktörlerin

bafl›nda spor yer almaktad›r.

Birey, sportif etkinliklere kat›lmakla, manevi

yaln›zl›¤›n do¤uflunu haz›rlayan etkileri

gidererek ifl hayat›nda görülen ve daha sonra

genelleflerek sosyal hayat›na yans›yan,

amaçs›zl›k ve monoton çal›flma flartlar›n›n

do¤urdu¤u kötümser ve bunal›ml› tutumlar›n›

gidermenin yolunu bulmufl olmaktad›r.

Modern dünyada h›zla geliflen teknoloji, insan

gücüne duyulan gereksinmeyi giderek

azaltm›fl ve bunun sonucu olarak insan›n

do¤al yap›s›na uymayan bir yaflam biçimini

dayatarak ifl yaflam›ndan ve sosyal çevreden

gelen bask›lar› art›rm›flt›r. Tüm bunlar da

insan› psikolojik s›k›nt›ya sokmufltur. 

‹flte bu aflamada sporun rahatlat›c› ve

monotonluktan kurtar›c› fonksiyonunun

devreye girmesi, insanlar›n sosyal

geliflimlerine katk›da bulunacakt›r. Sporun bu

ifllevlerinin yan› s›ra insanlar›n kifliliklerini

olumlu yönde flekillendiren bir kavram olmas›,

sporun gerek gençlerin gerekse çocuklar›n

yetiflmesinde ve geliflmesinde ne derece

önemli oldu¤unu ortaya ç›karmaktad›r.

Çocuklar›n gerek psikolojik gerekse sosyal

bak›mdan geliflmelerinde oyunla birlikte

sporun önemli bir yeri vard›r. Çünkü çocuk bu

faaliyetlere kat›l›rken ayn› zamanda grup

içerisinde hareket etmeyi, kazanmay› veya

kaybetmeyi, kurallara uymay› ö¤renmektedir.

Bunlardan en önemlisi ö¤rencilerin

kendilerine güven duygusunu kazand›rmas›

ve o toplumun bir ferdi oldu¤unu

kavratmas›d›r. Bu bak›mdan çocuklar›n

yetifltirilmesinde haz›rlanan sportif

programlar, onlar›n geliflim özelliklerine

uygun bir flekilde haz›rlanarak sosyal

bak›mdan yetiflmelerine yard›mc› olmal›d›r.

Sa¤l›kl› bir toplum oluflturman›n ön flart›n›n,

çocuklar›n ve gençlerin spor e¤itiminden

geçti¤i ve sporun bireysel gelifliminde önemli

bir yeri oldu¤u unutulmamal›d›r.
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Ankara Atatürk Lisesi

ö¤rencimiz Nida Eliz

Üstünda¤’›n kazand›¤›

baflar›lar› k›saca

özetlersek;

• Nisan 2013 tarihinde

‹srail’de yap›lan Dünya

Yüzme

fiampiyonas›’nda

ülkemizi temsil etmifl,

ferdi branfl› olan kelebek

stilinde 50 ve 100 metrelerde

iki dünya flampiyonlu¤u, 200

metrede dünya üçüncülü¤ü, serbest ve

kar›fl›k bayrak tak›mlar› içinde de ayr›

ayr› iki dünya flampiyonlu¤u kazanm›flt›r.

• 29 Kas›m - 03 Aral›k tarihlerinde

Brezilya’da yap›lan Dünya Okul Sporlar›

Olimpiyatlar›nda (Gymnasiade 2013), ferdi

branfl› olan kelebek stilinde Okul Sporlar›

Olimpiyat üçüncüsü ve kar›fl›k bayrak

tak›m›nda da yine Olimpiyat üçüncüsü

olarak 2 madalyayla ülkemize dönmüfltür.

• Sporcumuz, 19-22 Aral›k’ta ‹stanbul’da

düzenlenen 2013 Türkiye K›fl Yüzme

fiampiyonas›nda ise

– 50 m kelebekte 27.22 ile 17-18 yaflta
Türkiye rekoru k›r›p aç›k yafl 3.sü,

– 100 m kelebekte 59.49 ile 17-18 yaflta
Türkiye rekoru k›r›p flampiyon,

– 200 m kelebekte 2.11.10 ile 17-18 yaflta
Türkiye rekoru k›r›p flampiyon olmufltur.

Bu dereceleriyle 25 fiubat - 11 Mart 2014

tarihlerinde Amerika, Colorado’da Bob
Bowman (Olimpiyatta 8 alt›n madalya alm›fl

Dünyaca ünlü rekortmen yüzücü Michael

Phelps’in antrenörü)

öncülü¤ünde düzenlenen

kampa davet edilerek

kat›lm›flt›r. (5 sporcudan

tek k›z) Kampta tecrübeli

antrenör Bob Bowman
öncülü¤ünde disiplinli bir

kamp hayat› geçiren

Nida Eliz Üstünda¤ bilgi,

tecrübe, birikimlerini

art›rarak spor hayat›nda

kendine yeni ufuklar açm›flt›r.

Nida Eliz Üstünda¤, 4-6 Nisan 2014

tarihinde Avusturya’n›n Graz Kentinde

düzenlenen Uluslararas› “Ströck Atus Graz
Trophy 2014” yüzme yar›fl›na Aç›k Yafl’ta

50-100-200 m kelebek stilinde kat›ld›. Çeflitli

ülkelerden toplamda 650 sporcunun yar›flt›¤›

ve Milli Tak›m›m›zdan da toplamda 20

sporcunun kat›ld›¤› yar›flmalarda, ö¤rencimiz

200 m kelebekte 3. olmufl 17-18 yafl Türkiye
rekorunu k›rm›flt›r.

Ö¤rencimiz Nida Eliz Üstünda¤, yine 2-4

May›s 2014 tarihlerinde Ankara’da

düzenlenen Liseler Aras› Türkiye
fiampiyonas›’nda okulumuzu temsil ederek
50-100 ve 200m Kelebekte Türkiye
fiampiyonu olmufltur.

17-21 Aral›k 2014 tarihlerinde ‹stanbul’da

yap›lan ve yaklafl›k 700 kiflinin kat›ld›¤›

Türkiye K›sa Kulvar K›fl fiampiyonas›’nda 

100 METRE KELEBEKTE AÇIK YAfiTA
TÜRK‹YE 1.si,

200 METRE KELEBEKTE AÇIK YAfiTA
TÜRK‹YE 1.si olmufltur.

Tüm bu baflar›lar›ndan dolay› ö¤rencimizi

kutluyor baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Milli Gururumuz Nida Eliz Üstünda¤, y›llard›r elde etti¤i 
say›s›z Türkiye derecelerinin yan›nda son bir y›l içinde, 
yüzmede k›rd›¤› rekorlarla kendinden s›kça bahsettirmifltir.
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Nida Eliz
ÜSTÜNDA⁄

TRT Spor ekranlar›ndan herkese merhaba.
Ben Fulya Akbuga. Spora Dair program›na hofl
geldiniz. Hafta içi her gün oldu¤u gibi canl›
yay›nla karfl›n›zday›z. Spora dair her fleyi
konufluyoruz. De¤erli sporcular›m›z›,
flampiyonlar›m›z› a¤›rl›yoruz. Bildi¤iniz gibi
federasyon baflkanlar›n› konuk ediyoruz ve
sporla ilgili uzaktan yak›ndan ilgisi olan çok
de¤erli isimleri burada a¤›rlayarak s›cak
sohbetimizi, sizlerin yan›na ekranlar›n›z
arac›l›¤›yla yan›bafl›n›za tafl›maya çal›fl›yoruz.
Ve bugün de çok baflar›l›, çok genç bir milli
yüzücü konu¤umuz bizlerle birlikte olacak. En
son Türkiye fiampiyonas›’nda aç›k yaflta 100-
200 metre kelebekte Türkiye flampiyonu oldu.
Dünyada çok önemli dereceleri var ve henüz
18 yafl›nda. Nida Eliz Üstünda¤ az sonra Spora
Dair’de olacak.

Sevgili seyirciler tekrar merhaba. Spora Dair
program›nda konu¤umuz milli yüzücü Nida
Eliz Üstünda¤. Nida merhaba, hoflgeldin.

Nida Eliz Üstünda¤: Merhaba, teflekkürler,

hoflbulduk.

Fulya Akbuga: Nas›ls›n?

Nida Eliz Üstünda¤: Sa¤olun iyiyim, siz

nas›ls›n›z?

Fulya Akbuga: Bizler de çok iyiyiz. Seni

burada görmek gerçekten çok güzel.

Ülkemizin son y›llarda yetifltirdi¤i,

ülkemizden yetiflen diyelim, en baflar›l›

yüzücülerden birisin. Önümüzdeki

dakikalarda konufluruz. Maalesef ülkemizin

üç bir taraf› denizlerle çevrili olmas›na

ra¤men yüzmede çok da istedi¤imiz

derecelere kavuflamad›k y›llar içinde. Ama

senin gibi gençler, bizler için de biz

sporseverler için de çok büyük bir umut

oluyor. fiimdi en son aral›k ay›nda de¤il mi,

Aç›k Yaflta Türkiye fiampiyonu oldun. Biraz

ondan bahsedelim mi? 

Ö¤rencimiz Nida Eliz Üstünda¤, baflar›-
lar›ndan dolay› birçok kez bas›n yay›n ve
medya organlar›nda haber konusu ol-
mufl, kendisiyle ilgili birçok haber ve rö-
portaj yap›lm›flt›r. 29 Ocak 2015 tari-
hinde, TRT Spor kanal›nda Spora Dair
program sunucusu Fulya Akbuga’n›n
gerçeklefltirdi¤i röportaj› yay›ml›yoruz.
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Nida Eliz Üstünda¤:
Evet, aç›k yaflta

Türkiye

fiampiyonas› vard›.

K›fl Türkiye

fiampiyonas› diye

geçiyor. Orada 50,

100 ve 200 metre

yar›fllar›na kat›ld›m.

100 ve 200 metre

kelebekte Türkiye birincisi oldum.

Fulya Akbuga: Yani her yafltan sporcunun

oldu¤u bir turnuvada, sen 18 yafl›nda birinci

oldun.

Nida Eliz Üstünda¤: 13 yafltan aç›k yafl. Yani bir

ucu olmayan bir yafl. 13 yafltan 20-30 yafla

kadar kaç kifli varsa, kimler giriyorsa

Türkiye’den, bütün yüzücülerin oldu¤u bir

flampiyonada 100 metre kelebekte birinci

oldum.

Fulya Akbuga: Pek çok önemli derecelerin var.

Bunlardan bahsedece¤iz asl›nda ama galiba en

önemli baflar›n 2013 y›l›nda ‹srail’de

gerçeklefltirilen, Uluslararas› Okul Sporlar›

Federasyonu taraf›ndan düzenlenen Dünya

Okullar Aras› Yüzme fiampiyonas›nda, yani

Dünya Yüzme fiampiyonas›nda elde etti¤in

flampiyonluk. Ondan biraz bahsedelim mi, bu

spora nas›l bafllad›¤›na girmeden önce.

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle, önce biz Türkiye’de

bir yar›fla girdik; Liseler Aras› Türkiye

fiampiyonas›’na. Orada ilk 3 kifli, yani Dünya

fiampiyonas›’na gidecek isimleri seçtiler, bunlar

aras›nda ben de vard›m. Oraya gittik ve

elimizden gelen her fleyi yaparak Türkiye’de

girdi¤imiz yar›flta okulumuzu temsil ettik. Çünkü

Liseler aras› oldu¤u için ben Atatürk Lisesi’ni

temsil ettim. Oraya gitti¤imiz yar›flta da Türk

Milli Tak›m›’n› temsil ederek elimizden gelen her

fleyi yapt›k ve 50, 100 ve 200 metre kelebekte

dünya birincisi oldum, liseler aras›. Ayn›

zamanda 200 metre serbestte de Dünya
üçüncüsü oldum.

Fulya Akbuga: Harika, gerçekten büyük bir

baflar›.

Nida Eliz Üstünda¤: Teflekkürler, çok sa¤olun.

Fulya Akbuga: Ve yine önemli bir derecen var

asl›nda. Dünya Gençler Yüzme fiampiyonas›’nda

bir dokuzunculu¤un var. Bu dokuzunculu¤un da

flöyle bir önemi var daha önce galiba?

Nida Eliz Üstünda¤: Finale kalan olmam›flt›

Türkiye’den.

Fulya Akbuga: Kimse kalmam›fl m›yd› finale?

Nida Eliz Üstünda¤:
Evet, kimse

kalmam›flt›. O

flampiyonada 4x100

metre bayrak

tak›m›m›z finale

kald›. Bir de flöyle

bir durum var bu

yar›flla ilgili. Ben 19

salise ile finale

kalamad›m. Dokuzuncu oldum. Hatta flöyle

komik bir olay var bununla ilgili. Dokuzuncular,

dokuz ve onuncu olan kifliler, yedek listeye

al›n›yorlar, e¤er yar›fla biri girmezse, onlar

ça¤r›l›yorlar ve o flekilde yar›fla giriyorlar. Ben

de belki yar›fla girerim umuduyla beni

ça¤›rmad›klar› halde, dokuzuncu olmama

ra¤men akflam seans›na gidip mayomu giydim

ve orada bekledim, belki biri gelmez de ben de

yar›fla girerim umuduyla. Çünkü gerçekten çok

büyük bir organizasyon, çok büyük bir yar›flt›,

Dubai’de yap›lm›flt› yar›fl. Amerika’dan

Kanada’ya, ‹talya’ya, Macaristan’a kadar bütün

ülkeler vard›. O yüzden güzel bir an›yd›.

Fulya Akbuga: Nas›l geçti peki? Pek çok büyük

turnuvaya kat›ld›n, organizasyonlarda yer ald›n

ama dedi¤in gibi özellikle yüzmede önde gelen

ülkelerin bulundu¤u, de¤erli sporcular›n yer

ald›¤› bir yar›flta dokuzuncu olmak çok önemli

ama dedi¤in gibi sekizincili¤i 19 saliseyle mi

kaybettin?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet 19 salise.

Fulya Akbuga: K›l pay› kaç›rmak buna denir

herhalde, neler hissettin o yar›fl s›ras›nda? 

Nida Eliz Üstünda¤: Do¤ru söylemek gerekirse,

ben suda gözlüksüz yüzüyorum. Gözümdeki

gözlük yok ve yar›fl› bitirdi¤imde derecemi tam

olarak göremedim ve “galiba kötü yüzdüm ”
diyerek gittim. Antrenörümün yan›na gitti¤imde

bana iki fley söyledi. “Bir kötü bir iyi haberim
var” dedi. “Kötüden bafllayal›m o zaman” dedim.

“19 saliseyle finale kalamad›n” dedi. Yaflad›¤›m

hayal k›r›kl›¤› gerçekten çok büyüktü. Ama

olumlu taraf› fluydu: Asl›nda en iyi derecemi

yüzmüfltüm. Yüzdü¤üm derece en iyi

derecemdi. En iyi gördü¤üm süreydi, fakat iflte

maalesef dokuzuncu olarak finale
kalamam›flt›m. Çok büyük bir hayal k›r›kl›¤› oldu

o an.

Fulya Akbuga: Türkiye’de flu ana kadar senin

gibi pek çok milli sporcu var ama elde edilen

dereceler aras›nda en iyileri hangisi, bildi¤in

kadar›yla?
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Nida Eliz Üstünda¤:
fiöyle, biliyorum,

Derya Büyükuncu 7

defa olimpiyata gitti.

Fulya Akbuga: Evet.

Nida Eliz Üstünda¤:
Fakat flöyle bir fley

var. Türkiye’de

olimpiyat baraj›n›

geçen sadece bir sporcu var, o da Burcu

Dolunay.

Fulya Akbuga: Onu biraz aç›klar m›s›n? Biz

yüzme denildi¤inde, medyada popüler bir isim

oldu¤u için Derya Büyükuncu’yu biliyoruz. Daha

do¤rusu kamuoyu taraf›ndan daha çok tan›nan

bir isim, ama pek çok spekülasyonla da

gündeme gelebiliyor. Nedir, yani olimpiyat

baraj›n› geçti mi, geçmedi mi?

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle asl›nda. FINA denen

bir kurulufl var. Olimpiyatlara yaklafl›k 1,5 y›l

kala barajlar› aç›kl›yor. Ve biz sadece bu

barajlar› geçmek için çabal›yoruz. Ve final

yar›fllar›m›z oluyor bizim. Bu yar›fllara giriyoruz

ve verilen süreden daha iyi yüzmeye çal›fl›yoruz.

Bir A bir de B baraj› var. Ö¤rendi¤ime göre,

Derya Büyükuncu B baraj›n› geçti ve davet ald›.

Cumhuriyet tarihinde Türkiye’de baraj geçebilen

tek bir sporcu var ve 2012 Olimpiyatlar›’na

Londra’ya gitti. O da Burcu Dolunay, Burcu abla.

O gitti bir tek. Onun d›fl›nda hiç sporcu yok.

‹nflallah 2016’da kalabal›k bir kadroyla A ve B

barajlar›yla gitmek istiyoruz. Güzel bir olimpiyat

umuyoruz.

Fulya Akbuga: Gerçekten çok heyecanland›m,

sen öyle söyleyince. Hakikaten çok az bir zaman

kald›. 2016 Rio Olimpiyatlar›’nda ülkemizi

yüzme dal›nda daha çok sporcunun temsil

etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Ve senin

hedeflerini konuflaca¤›z önümüzdeki

dakikalarda. Bu spora nas›l bafllad›¤›n›

konuflaca¤›z, hangi branflta iddial›s›n bunu tabii

konuflaca¤›z, ama önce seninle ilgili

haz›rlad›¤›m›z görüntüler var, Nida Eliz

Üstünda¤ ve ard›ndan Spora Dair’de sohbetimiz

devam edecek.

Fulya Akbuga: Yüzmedeki gururumuz Nida Eliz

Üstünda¤ bizimle birlikte. Evet, kaç tane

madalyan var, sayabiliyor musun Nida?

Nida Eliz Üstünda¤: Do¤ruyu söylemek

gerekirse, annemle bir kere saymay› denedik,

fakat do¤ru say›y› bulamad›k. Çünkü biz her

girdi¤imiz yar›flta, büyük müsabakada -mesela

k›fl flampiyonas›nda- birden fazla yar›fla

giriyoruz, bu yüzden de birden fazla madalya

al›yoruz. Öyle olunca y›l içinde girdi¤imiz

onlarca yar›fl oluyor,

büyük müsabaka

oluyor. Yaklafl›k 200

madalya oldu¤unu

tahmin ediyorum.

Fulya Akbuga:
Bravo, harika. Nas›l

geçiyor peki, bize

biraz yüzme

yar›fllar›ndan bahsetsene? Hem Türkiye’de bir

milli sporcu olarak, y›lda kaç yar›flmaya

giriyorsun, hangi flampiyonalar önemli, o

yar›fllar s›ras›nda neler hissediyorsun? Bu ifle

çok uzak olan kiflilerin de anlayabilece¤i flekilde

hep merak edilir ya! Bu yar›fllar› izleriz, iflte

Michael Phelps’i izleriz, orada mesela yüzerken

yan›ndaki rakibini görebiliyor musun?

Heyecanlan›yor musun, orada ayr› bir

konsantrasyon için ayr› taktiklerin var m›?

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle, sistemden

bahsedeyim önce. Türkiye’de sistem flöyle

oluyor. Önce faaliyet programlar› aç›klan›yor .

Bu faaliyet programlar›nda Türkiye fiampiyonas›

ne zaman, Milli Tak›mlar ne zaman seçiliyor,

bunlar belirleniyor. Ard›ndan bölge bölge

yar›flmalar yap›l›yor, seçme yar›flmalar› diyeyim

ben bunlara. Türkiye fiampiyonas› seçmesi diye

geçiyor bu. Önce o yar›fllara giriyoruz. Belli

barajlar söyleniyor; sporcular, lisansl› tüm

sporcular bu barajlar› geçmeye çal›fl›yor Türkiye

fiampiyonas›’na gitmek için. Ard›ndan Türkiye

fiampiyonas›’na, ya da Milli Tak›m seçmelerine

gidiyoruz. Türkiye fiampiyonalar›nda genel

olarak kulüpler aras› oluyor yar›flmalar, orada

kulübümü temsil ederek –ben Galatasaray›

temsil ediyorum- kulübümüzü temsil ederek

derecelerimizi iyilefltirmeye çal›fl›yoruz. Milli

tak›m seçmelerine de yine ayn› flekilde milli

tak›m seçmelerine gidiyoruz ve orada bu sefer

amac›m›z farkl› oluyor. Türkiye Yüzme

Federasyonu belli yar›flmalarda belli barajlar,

dereceler, belli süreler koyuyor. Biz o

derecelerden daha iyi yüzmeye çal›fl›yoruz.

Mesela en son Dünya fiampiyonas›’na, Dünya

K›sa Kulvar’a gittim Katar’a. Oraya gidebilmem

için belli bir dereceyi geçmem gerekiyordu,

daha iyi yüzebilmem gerekiyordu, ben geçtim

ve gittim. Sistem bu flekilde iflliyor genel olarak

ama her flampiyona için de söylemek gerekirse

bir flampiyona program› oluyor. Mesela 50 m

kelebek ilk gün –kendi yar›fl›m olarak

söylüyorum- 200 metre kelebek 2. gün, 100

metre kelebek 4. gün oluyor. 50 metre

kelebe¤in önce sabah seçmesi oluyor. Bütün

yar›fllar için böyle tabii ki; sabah ilk seçme

oluyor, ard›ndan ilk 16 belirleniyor, ilk 16’ya göre

akflam bir yar› final yüzülüyor. Sonra bu 16’dan
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ilk 8 seçiliyor,

ard›ndan finalde ilk

8 yüzüyor ve bu 8

kifliden ilk 3

belirleniyor ve bu

flekilde ilerliyor.

Fulya Akbuga:
Oldukça yo¤un

müsabakalar asl›nda

de¤il mi, yo¤un ve yorucu geçen?

Nida Eliz Üstünda¤: Gerçekten yorucu geçiyor

ama bence çok keyifli geçiyor. Çünkü biz orada

rakibiz; öyleyiz, böyleyiz ama yüzme camias›n›n

içinde dostluk gerçekten çok fazla.

Bak›yorsunuz mesela benim en büyük rakibim

diyebilece¤im insan, ayn› zamanda en yak›n

dostum. Biz sadece suda rakibiz asl›nda,

d›flar›ya ç›kt›¤›m›zda, havuzun d›fl›nda yar›fla

girmeden önce hep birlikte kahkahalarla

gülebiliyoruz, e¤leniyoruz. Bak›ld›¤›nda

gerçekten sadece suda öyleyiz. Önemli olan

arkadafll›k burada, önemli olan nas›l vakit

geçirdi¤iniz… Zaten buna ba¤l› olarak da

dereceleriniz gelifliyor.

Fulya Akbuga: Peki neler hissediyorsunuz

yüzerken, ne önemli? Çok antrenman yapmak,

bu iflte tabii ki çok çal›flmak, yetenekli olmak vs.

gerekiyor, h›zl› olmak ama onun d›fl›nda

baflar›n›n s›rr› ne oluyor, havuza o ad›m› att›¤›n

andan itibaren?

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle; ben çok farkl› bir

fley deneyeyim dedim. Bu y›l lise sonum. Yani

üniversite s›nav›na haz›rlan›yorum. Ciddi

anlamda ders çal›fl›yorum, antrenmanlar›m çok

fazla yo¤un, derslerim çok yo¤un, sürekli

dershane, okul. ‹nsanlar ikilemde kalm›yor

musun diyorlar? Hay›r, kalm›yorum, ben ikisini

de yapmak istiyorum. Gerçekten ikisini de çok

istiyorum. Hem okul, hem yüzme hayalim var.

Ve bunun için çal›fl›yorum.

Fulya Akbuga: Ve bunu düflünerek herhalde

motive oluyorsun?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet, bunu düflünerek

motive oluyorum. Hepimiz çok

heyecanlan›yoruz ama yar›fl s›ras›nda nerede

olursan›z olun fark etmiyor. Belli bir heyecan

oluyor; ellerinizin çok hafif titredi¤ini

hissediyorsunuz, kalbinizin p›rp›r etti¤ini

hissediyorsunuz. Suya atlad›¤›n›zda öyle

olmuyor asl›nda tam olarak, yani sadece d›flarda

kal›yor o heyecan, suya atlad›¤›n›zda

bak›yorsunuz, her zaman yapt›¤›m fley, her gün

antrenman yap›yorum, her gün bunun için

çal›fl›yorum, her gün suday›m, her gün

yüzüyorum. ‹nsanlar benim için u¤rafl›yor ve

ben bunun için

çabal›yorum

diyorsunuz ve bir

flekilde

yüzüyorsunuz.

Mesela 200 metre

kelebek yar›fl› için
“Ay, nas›l
yüzüyorsun, ne

kadar uzun bir yar›fl,
nas›l bitiyor?” falan derler ama isteyince,

gerçekten çal›fl›nca oluyor…

Fulya Akbuga: Sen kelebek branfl›nda herhalde

iddial›s›n?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet. 50, 100 ve 200

metre kelebekte iddial›y›m ama daha çok 100 ve

200 metre kelebekte, yani uzuncuyum.

Fulya Akbuga: Asl›nda en zevkli ve en zor

sporlardan birini yap›yorsun.

Nida Eliz Üstünda¤: Evet.

Fulya Akbuga: Branfl olarak asl›nda en zoru

hangisi, kurba¤a m›?

Nida Eliz Üstünda¤: Genel olarak kelebek

diyorlar ama benim için kurba¤a. Pek

beceremiyorum galiba kurba¤a yüzmeyi,

ö¤renemedim. Kelebek yüzüyorum, vücudumun

esnek oluflundan dolay› kelebe¤i daha iyi

yüzüyorum. Biz seçmiyoruz branfllar›m›z›

kesinlikle. Antrenörümüz “Sen bunu yüzeceksin,
sen bunu yüzeceksin.” demiyorlar, bizi

gelifltirmek için yar›fllarda bunlar› yüzmelisin

diyorlar ama herkesin branfl› belli, vücut neye

yatk›nsa o oluyor genel olarak.

Fulya Akbuga: fiimdi nas›l bafllad›¤›ndan biraz

bahsetmek istiyorum. Ailenin deste¤i tabii ki

sporcular için çok önemli ve burada asl›nda

senin ailenin de hem sporcu geçmifli olmas›,

hem seni yönlendirmeleri, do¤ru

yönlendirmeleri ve desteklemeleri galiba senin

avantajlar›ndan biri.

Nida Eliz Üstünda¤: Çok büyük avantajlar›mdan

biri.

Fulya Akbuga: Biraz anlat›r

m›s›n? Kaç yafl›nda bafllad›n?

Neden yüzmeyi seçtin?

Nida Eliz Üstünda¤: ‹lk

olarak fluradan bafllayay›m.

Ben Çanakkale do¤umluyum.

2 yafl›ma kadar

Gökçeada’dayd›m. Orada

bafllad›m.

Fulya Akbuga: Harika bir

ortam.
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Nida Eliz Üstünda¤:
Evet. 6 yafl›nda suda

çekilmifl bir

foto¤raf›m var, deniz

kenar›nda ve

üzerimde bir yüzücü

mayosu var. ‹flin

ilginci bu bence.

Akrabalar›m›zdan

birisinin mayosuymufl,

küçü¤üm diye bana giydirmifller onu. Hatta

“Belki yüzücü olur, iyi bir yerlere gelir.” demifller.

Ard›ndan 2 yafl›ma kadar Çanakkale’deydik,

Gökçeadada’yd›k. Babam asker oldu¤u için

‹zmir’e tafl›nd›k. 11 yafl›ma kadar ‹zmir’de kald›k,

yüzmeye orada bafllad›m. Fakat 3 yafl›nda

jimnastikle bafllad›m her fleye. Babam voleybol

antrenörü, 3 yafl›nda beni jimnasti¤e yönlendirdi

ve vücudumun esnekli¤ini yani altyap›s›n›

sa¤lad›m diyebilirim. 7 yafl›nda hem voleybola

hem de yüzmeye bafllad›m. Babam benim her

zaman voleybolcu olmam› istedi. Ondan sonra

bakt›, bu k›z gidiyor, önünü alam›yoruz,

yap›lacak bir fley yok, yüzmeyi de sevdim zaten,

kendi iste¤imle gidiyordum çünkü, hiç kimse

beni zorlam›yordu. Genelde küçük çocuklar pek

sevmezler yüzmeyi, zor gelir ama ben sevdim

yüzmeyi ve orada kald›m. Bu flekilde devam

ettim…

Fulya Akbuga: Bu sporun sana uygunlu¤unu

küçük yafltan itibaren hissettin de¤il mi?

Nida Eliz Üstünda¤: Galiba. Suda olmay› çok

sevdim. Küçükken de suda büyüdü¤üm için hep

suda devam ettim diyebilirim. fiöyle bir fley var

bununla ilgili de. ‹zmir Fatih Koleji’nde yüzmeye

bafllad›m ben. Babam beni yüzmeden alacakt› 9

yafl›ndayken, yanl›fl hat›rlam›yorsam.

Antrenörüm durdurdu ve dedi ki; “Bu k›z›n fizi¤i

yüzmeye uygun, geliflebilecek bir k›z ve

Türkiye’de yüzme sporunda gelece¤i olabilir. O

yüzden onu almay›n dedi, olimpiyata gidebilecek

bir sporcu.”

Fulya Akbuga: Bu cevheri sende keflfetti?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet,

daha 7-8 yafl›nda.

Fulya Akbuga: O zaman

buradan ona da

teflekkürlerimizi sunal›m

senin arac›l›¤›nla.

Nida Eliz Üstünda¤: Türker

Hoca’ya çok teflekkürler,

Zühal Abla’ya. Ard›ndan

yüzmeye devam ettim bu

flekilde. Yani ayr›lmad›m,

severek antrenmanlara

devam ettim. 11

yafl›nda Ankara’ya

geldim. Birçok kulüp

de¤ifltirdim, birçok

antrenör

de¤ifltirdim,

‹zmir’de de

Ankara’da da. Fakat

hep yüzmeyi

sevdim. Galiba benim

en belirgin özelli¤im bu. Ne olursa olsun

yüzmeden vazgeçmedim. Zorluklarla

karfl›laflt›m, özellikle bu y›l çok fazla zorlukla

karfl›lafl›yorum ama hiçbir zaman yüzmeden

vazgeçmedim. Antrenörlerim bana destek oldu

bu konuda, ailem çok büyük destek oldu. Hele

okulum, Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›, bana

gerçekten çok büyük destek oldu.

Fulya Akbuga: Spora çok destek veren köklü bir

okul de¤il mi?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet, evet, sa¤olsun Vakf›n

baflkan› Erol Üçer Bey, bize gerçekten çok

büyük bir destek veriyor bu konuda. Bu flekilde

yüzmeye devam ettim.

Fulya Akbuga: Peki, zorluklardan bahsettin,

hani bu sene özellikle bu senin üniversiteye

haz›rlan›yor olmandan kaynaklanan zorluklar

m›, yoksa genel anlamda, havuzlarla ilgili,

antrenmanla ilgili yaflad›¤›n birtak›m zorluklar

m›?

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle, asl›nda iki aç›dan da

çok büyük zorlu¤um var. ‹lk olarak üniversiteyi

söyleyeyim. Üniversite s›nav›na haz›rlan›yorum,

hem dershaneye gidiyorum, hem okula

gidiyorum, hem sabah antrenmana gidiyorum.

Dershaneden ç›k›yorum bazen tekrar

antrenmana gidiyorum, kondisyon antrenman›

yap›yorum, bu gerçekten insan› çok

y›pratabiliyor. Fakat sevince de yap›labiliyor yani

yürüyor bir flekilde. Fakat en büyük sorun halen

Ankara’da flu. Bunu görebiliyorum, sadece

benimle ilgili de¤il, tüm yüzücülerin Ankara’daki

sorunu. Ankarada yüzecek bir havuz yok. fiöyle,

üniversite havuzlar› vard›. An›ttepe Yüzme

Havuzu vard›. An›ttepe Yüzme Havuzu baz›

sorunlardan dolay› kapand›, kapanmak zorunda

kald›. Üniversite havuzlar›n›n da ço¤u tadilata

girdi. Tadilata girince bizim yüzecek havuzumuz

kalmad›. Gittik bir gün, mesela bir antrenörden

rica ettik, bir okulun bodrum kat›ndaki bir

havuzda antrenman yapt›k. Sabah›n 6’s›nda

bizim için gelip havuzu açt›lar, oralara gittik

antrenman yapt›k, gerçekten çok u¤raflt›k

bunlar için . Bir baflar› var ortada. Evet ama

benim çabam çok büyük, etraf›mdaki insanlar›n



çabas› çok büyük. Bana

destek veren insanlar›n

çabas› gerçekten çok büyük.

Fulya Akbuga: Yüzme

sporuyla u¤raflanlar için

Ankara’da bir havuz

olmamas› önemli bir eksiklik

aç›kcas›.

Nida Eliz Üstünda¤:
Tesisimiz eksik.

Fulya Akbuga: Bu tesis

eksikli¤ini yetkililere

duyurmufl olal›m burdan.

Nida Eliz Üstünda¤: Asl›nda

tesis eksikli¤i var.

Eryaman’da

federasyonumuzun açt›¤›

bir havuz var. Fakat

Eryaman’da!

Fulya Akbuga: Uzak de¤il mi?

Nida Eliz Üstünda¤: Gerçekten çok uzak,

yaklafl›k 30 kilometre benim evime. Benim

antrenmana gitmem, okula gitmem, dershaneye

gitmem gerçekten çok büyük bir sorun ve ben

sadece yüzücü olaca¤›m diye düflünen bir insan

de¤ilim. Hem yüzme hem de kariyer peflinde

koflan bir insan›m.

Fulya Akbuga: Peki, Nida hem senin kariyer

planlar›ndan bahsedelim hem de yurtd›fl›ndaki

deneyimlerinden. Nida Eliz Üstünda¤’›n,

Amerika’da Michael Phelps’le birlikte ayn›

antrenmana kat›ld›¤›n› biliyor muydunuz? Az

sonra konuflaca¤›z ama flimdi ç›lg›n sporlar

köflemize gidiyoruz sevgili seyirciler, birazdan

sohbet devam edecek.

Spora Dair devam ediyor sevgili seyirciler. Nida
Eliz Üstünda¤ bizimle birlikte. 

Nida senin ç›lg›n sporlarla aran nas›l?

Görüntüler çok etkileyiciydi de¤il mi?

Nida Eliz Üstünda¤: Görüntüler çok etkileyici

ve hep yapmak istedi¤im fleyler asl›nda. Pek

vakit bulam›yorum maalesef ama bir

sakatlanma korkusuyla da yapabildi¤im

söylenemez. Gerçekten çok g›pta ile bak›yorum.

Fulya Akbuga: Denemek isterdim diyorsunuz?

Nida Eliz Üstünda¤: Çok isterdim.

Fulya Akbuga: O havalarda uçmalar filan.

Nida Eliz Üstünda¤: ‹nflallah. ‹stiyorum,

deneyece¤im.

Fulya Akbuga: Ben pek cesaret edemem

aç›kças›, aya¤›m yere basmal›. Evet, Nida flimdi

Amerika’da özel bir

programa kat›ld›n biraz

ondan bahsedelim. Daha

sonra sana gelen teklifler

var, özellikle yurt d›fl›nda

okuma imkân›yla ilgili burs

teklifleri yine Amerika’dan,

Türkiye’den. Bundan sonras›

için planlar› ö¤renmek

isteriz ama önce bize biraz

olimpiyat flampiyonu

Michael Phelps’i anlat.

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle,

Amerika’da Yüzme

Federasyonu’nun bir projesi

vard›. O projeyle birlikte 24

günlü¤üne Amerika’ya

kampa gittim. Colorado

Springs Kamp merkezine

gittim. Orada 24 gün

boyunca Michael Phelps ve ileri gelen

yüzücülerle antrenman yapma f›rsat›n› buldum.

Antrenmanlar›m›z gerçekten çok zordu.

Özellikle benim için. Genelde, do¤ru söylemek

gerekirse, arkada birazc›k süründüm. Fakat

elimden gelen her fleyi yapt›m. Çünkü orada

dünyan›n en iyileriyle birlikte yüzüyorsunuz.

Michael Phelps’le birlikte yüzüyorsunuz, yan

kulvar›n›zda yüzüyor, bazen yeri geliyor ayn›

kulvarda yüzüyorsunuz onunla. Psikolojik olarak

müthifl bir motivasyon oldu asl›nda. Çünkü flunu

gördüm, hiçbir fleyin s›n›r› yok; gidebiliyorsunuz,

yüzebiliyorsunuz. O kadar antrenman “Aaa,
nas›l ç›kar, o program nas›l yap›l›r?”
demiyorsunuz. 24 gün boyunca, yanl›fl

hat›rlam›yorsam, 42 antrenman oldu.

Fulya Akbuga: Peki nas›l çal›fl›yorlar? Biraz

detayl› anlatsana. Mesela sabah kaçta kalk›l›yor,

ne yap›l›yor sonra? Nas›l besleniliyor?

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle, benim gitti¤im

kampta sabah önce antrenman›n saati

veriliyordu. Siz ona göre kahvalt›n›z›

ayarl›yorsunuz. Bu anlamda sporcunun

otokontrolü de çok önemli. Yani antrenör

bafl›n›zda durup “Kahvalt›n› yap, onu yap, bunu
yap.” demiyor, her fleyi siz yap›yorsunuz. Zaten

e¤er o profesyonelli¤e gelmifl bir sporcuysan›z

bunlar› yapmak zorundas›n›z. Hem beslenme

hem kondisyon, hem de psikolojik olarak buna

haz›r olmak zorundas›n›z. Kahvalt›m›z›

yap›yorduk, ard›ndan antrenmana gidiyorduk,

antrenmandan önce belli bir ›s›nma ve kenarda

durup antrenman kâ¤›d›n›n gelmesini

bekliyorduk heyecanla. Ne gelece¤ini,

antrenmanda ne olaca¤›n› hiçbirimiz

bilmiyorduk. Ard›ndan antrenman kâ¤›d›

28

ALEV 2015 / 33



29

ALEV 2015 / 33

geliyordu, antrenman› yap›yorduk. Gerçekten

büyük bir azimle yap›yorduk bunu. Ard›ndan da

yeme¤e gidiyorduk. Sonras›nda yemekte

sporcularla sohbet etme f›rsat›m›z oluyordu.

Ben bakt›¤›mda flunu gördüm, do¤ru söylemek

gerekirse, Amerika’daki sporcular sadece

yüzmeye odaklanm›yorlar. Benim orada

tan›flt›¤›m iki bayan sporcu da okullar›nda

gerçekten iyiydi ve bir tanesi de kitap yazm›flt›.

Ben buna çok flafl›rm›flt›m, benden bir yafl küçük

o k›z. Sohbet etme f›rsat›m›z da oluyordu.

Sonras›nda odalar›m›za çekilerek uyuyorduk,

baflka yapabildi¤imiz bir fley yoktu, halimiz

kalm›yordu çünkü hiçbir fleye. Akflam da önce

kondisyon antrenman›na, sonra yüzme

antrenman›na gidiyorduk.

Fulya Akbuga: Ve oradaki yüzücüler sürekli bu

tempoda çal›fl›yorlar…

Nida Eliz Üstünda¤: Evet, sürekli bu tempoda

çal›fl›yorlar. Hatta benim gitmedi¤im bir kamp

vard›. Giden arkadafl›m›z anlatt›, Ediz Y›ld›r›mer.

O da 2008, 2012 olimpiyatlar›na gitti. Ediz

anlatt› bize. Günde 3 antrenman yapm›fllar.

Günde 3 antrenman. Sabah 6’da, ö¤len ve

akflam. Bu herkesin yapabilece¤i bir fley de¤il

kesinlikle. Gerçekten çok zor bir fley ama önce

buna psikolojilerini haz›rl›yorlar. Psikolojik

olarak buna haz›r olmak gerekiyor. Ard›ndan da

beden olarak haz›rlan›yorlar ve do¤al olarak

ard›ndan olimpiyatlarda baflar›lar geliyor.

Fulya Akbuga: Sporu bir yaflam biçimi haline

getirmek gerekiyor tabii ki.

Nida Eliz Üstünda¤: Evet.

Fulya Akbuga: Peki. Gelelim senin hedeflerine.

Önce bize burs tekliflerinden bahset. Sonras›nda

Rio Olimpiyatlar›’ndan. Özellikle seninle ilgili

görüntülerde izlemifltik. “Hedef Rio” dedin. Çok

az bir zaman›m›z kald› asl›nda. 

Nida Eliz Üstünda¤: 1,5 y›l›m›z var flu anda.

Fulya Akbuga: Bununla ilgili ne gibi çal›flmalar

yap›l›yor ülkemizde? Biraz bunlardan bahset.

Nida Eliz Üstünda¤: fiöyle. Ben yüzmeye ilk

bafllad›¤›mda içimden flunu dedim. Benim 3

hedefim var dedim o küçük yafl›ma ra¤men.

7 yafl›mdayd›m daha ama dedim ki ilk önce

rekor k›raca¤›m, Türkiye rekoru k›raca¤›m,

ard›ndan milli tak›ma girece¤im ve sonra da

olimpiyata gidece¤im. Ben bu ilk ikisini s›ras›yla

yapt›m, ilk önce rekor k›rd›m ve ard›ndan milli

tak›ma girdim. fiimdi s›ra olimpiyata gitmekte.

Ama flunu fark ettim daha sonra, hayallerimde

eksik olan bir fleyler vard›. Yani olimpiyata

gitmek bir hedef olmamal›. Yani olimpiyata

gittikten sonra bir fleyler yapabilmek bir hedef

olmal›. fiu anda, Yüzme Federasyonu da bunun

için u¤rafl›yor tamamen. Önce olimpiyata

gidelim, ard›ndan final yüzelim ve daha sonra da

bayra¤›m›z› göklerde dalgaland›ral›m istiyor.

Tamamen bunun için çal›fl›yoruz flu anda. Yo¤un

bir program var, sürekli kamplar yap›l›yor. Yurt

d›fl›nda, yurt içinde milli tak›m kamplar› oluyor.

Ayn› zamanda olimpiyatlar için flu an

Amerika’da çal›flan 5 arkadafl›m›z var. 5 Türk

arkadafl›m›z. Onlar Babylonia’da Michael Phelps

ile birlikte devam ediyorlar. Normalde ben de

onlar›n aras›ndayd›m, ben de gidecektim, fakat

gidemedim. Biraz duygusal düflündüm galiba

ama okulumu b›rakmak istemedim. Okulumu ve

ailemi b›rakmak istemedim.

Fulya Akbuga: Lise sonu orada m› okumak

gerekiyordu?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet. Lise sonu orada

okuyacakt›m, ard›ndan da üniversiteye

geçecektim orada. Thompson Üniversitesi’nde

okuyacakt›m. Fakat ben hep Atatürk Lisesi’nden

mezun olmak istedim. Niye bilmiyorum.

Gerçekten Atatürk Liseli olmak istedim.

Okulumuz gerçekten çok köklü bir okul ve

verilen destek çok büyük. Atatürk Lisesi E¤itim

Vakf›, Erol Bey, -Erol Üçer-, Gönül Hoca.

Bunlar›n deste¤i gerçekten çok büyük ve onlar›

b›rak›p gitmek istemedim ama inflallah yüksek

lisans olur belki, üniversite olur, Amerika’ya

gitmek istiyorum. Çünkü yüzme anlay›fllar›

Türkiye’den çok farkl›.

Fulya Akbuga: Bir iki cümle. fiimdi, yavafl yavafl

sohbetin sonlar›na yaklafl›yoruz ama gittin,

oray› da gördün, oradaki sistemi gözlemledin,

ne gibi farklar var. Türkiye’de neden iyi yüzücü,

dünya çap›nda yüzücüler ç›km›yor? Ya da

Dünya Okullar Aras› Yüzme fiampiyonas›’nda 50 metre kelebekte bayan-
lar birincisi yüzmedeki gururumuz Nida Eliz Üstünda¤: “Küçük küçük he-

deflerimiz var, büyük hedefe giden yolda. Avrupa k›sa kulvar, dünya k›sa kul-
var yar›flmalar›, Avrupa flampiyonalar› olmak üzere, yolumuz inflallah Rio’ya
gidiyor. Ard›ndan da Rio olimpiyatlar›; 2016, 2020, belki 2024, neden
olmas›n? Hedefimiz, final yapt›ktan sonra inflallah madalya almak.”

“
”



bununla ilgili üniversite

s›nav› m› bir engel, aileler

mi engel, sistemde mi bir

sorun var? Birkaç

cümleyle özetlemen

gerekirse neler farkl›,

Amerika’da sporculara

daha çok mu destek var?

Nida Eliz Üstünda¤:
fiöyle. Bir kere yüzmeye

çok farkl› bir aç›dan

bak›yorlar. Bizde mesela

sporcu mu “h›mm, evet”
falan, sporcular genel

olarak fley görülmüyor?

Fulya Akbuga: De¤erli

görülmüyor?

Nida Eliz Üstünda¤:
De¤erli görülmüyor, pek

iyi bak›lm›yor. Ama

Amerika’da öyle olmuyor,

yüzücü mü, sporcu mu?

“Aferin, bravo!” diyorlar.

Hemen onunla

yak›nlaflmaya çal›fl›yorlar,

de¤er veriyorlar. Türkiye’de böyle olmuyor.

Sporcuysa, “Yok can›m, ondan bir fley olmaz.”
diyorlar. Asl›na bakarsan›z toplumdaki okuyan,

kültürlü kesimin, bir k›sm› da sporculardan

olufluyor. Çünkü yar›fllara gidiyoruz, birçok farkl›

kültürle karfl›lafl›yoruz, birçok insanla

karfl›lafl›yor, görüyoruz.

Fulya Akbuga: Farkl› ülkelerde bulunuyorsunuz?

Nida Eliz Üstünda¤: Evet. Farkl› ortamlar›

deniyoruz. Mesela Çin’e, Gençlik Olimpiyatlar›’na

gitti¤imizde aç kalm›flt›k 20 gün boyunca.

Sürekli farkl› fleylerle karfl›lafl›yoruz.

Fulya Akbuga: Gymnasya de¤il mi? Bu arada

Gymnasya’da bir üçüncülü¤ün de var, ondan da

bahsetmifl olal›m.

Nida Eliz Üstünda¤: Olimpiyat da deniyor. 100

metre kelebekte 3. olmufltum. 200 metre

kelebekte de 4. olmufltum.

Fulya Akbuga: Dar›s› di¤er olimpiyatlar›n bafl›na

diyoruz. 

Nida Eliz Üstünda¤: ‹nflallah.

Fulya Akbuga: 2016’da Rio’da seni ve di¤er

spor ekibini görmek istiyoruz.

Nida Eliz Üstünda¤:
Ard›ndan 2020’de

Tokyo’da.

Fulya Akbuga: Özellikle

2020 Tokyo için herhalde

daha iddial›s›n.

Nida Eliz Üstünda¤:
Umuyorum.

Fulya Akbuga: Baflar›lar

diliyoruz Nida. Gerçekten

çok güzel hedeflerin var,

çok güzel baflar›lar›n var.

Aileni tebrik ediyoruz,

senin gibi bir genç k›z

yetifltirdikleri için ve tabii

ki okulunu da ayn›

zamanda ve baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.

Nida Eliz Üstünda¤:
Teflekkür ederim, çok

sa¤olunuz ilginiz için.

Fulya Akbuga: Evet,

flimdi sa¤l›k için spor

köflemize gidiyoruz sevgili

seyirciler, ard›ndan yavafl

yavafl program›m›z› noktalayaca¤›z.

Evet spor hocam›z Serkan ‹zler’e teflekkür
ediyoruz ve Nida’n›n da galiba bir teflekkürü
olacak.

Nida Eliz Üstünda¤: Ayn› zamanda benim flu

anda bu konumuma, bu baflar›lar›ma destek

veren, yan›mda olan, beni antrenmanda

destekleyen, beni yüzdüren antrenörüme Ulvi

Günefller’e ve kulübüme, Galatasaray Spor

Kulübü’ne, Y›lmaz Hoca’ya gerçekten çok

teflekkür ediyorum. Çok büyük destekleri var

benim üzerimde ve okulumun tabii ki de.

Fulya Akbuga: Biz de sana bir kez daha

teflekkür ediyoruz, baflar›lar›n›n devam›n›

diliyoruz.

Nida Eliz Üstünda¤: Teflekkür ederim. Çok

sa¤olun.

Fulya Akbuga: Nida Eliz Üstünda¤ bizimle

birlikteydi sevgili seyirciler. Spora Dair’de yar›n

saat 9.15’te canl› yay›nla TRT Spor ekranlar›nda

tekrar görüflmek üzere hoflçakal›n.

Yay›ma haz›rlayan: Metin Özdemir

Görüntü kayd›n› deflifre eden: Grafiker ‹smet Filizfidano¤lu
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VEFAT 
De¤erli, büyü¤ümüz, a¤abeyimiz 
Emekli Büyükelçi, Yazar, Sanatç› 

Ergun Sav 
12 fiubat 2015 tarihinde Hakk›n Rahmetine kavuflmufltur. 

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve tüm sevenlerine ve baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Ergun Sav Hatay - Dörtyol’da do¤du. Ankara
Atatürk Lisesi’ni (1950) ve A.Ü. Hukuk Fakültesi’-
ni bitirdi (1954). Avukatl›¤a bafllad›. A.Ü. Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde tiyatro dal›nda yük-
sek lisans›n› tamamlad› (1960). ‹ngiltere’de Lon-
don Central School of Speech and Drama’da oku-
du (1960-1061). 1962 y›l›nda D›fliflleri Bakanl›¤›-
na geçti. Katar, Brezilya ve Portekiz büyükelçili¤i
yapt›. 1998’de emekliye ayr›ld›.

‹lk yaz›s› ‘Tanr› Da¤› Ziyafeti’ 1954’te Hisar
dergisinde yay›nland›. Hisar’da ‘Lagos Mektupla-
r›’ ve ‘Helsinki Mektuplar›’ bafll›¤› ile sürekli yaz›-
lar› ç›kt›.

Oyunlar yazd›, çeviriler yapt›. Oyunlar› Devlet
Tiyatrosu’nda ve fiehir Tiyatrolar›’nda oynand›.

Oyunlar›: 

Pofla Paf (1994), Bar›fl Kervan› (1995), Befl
K›z Arkadafl (Atatürk Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan
ilk kez sahnede sergilendi 1993), Bir Baflkas›
(1995). 

Hat›ralar›: Diplomaturka: Bir Diplomat Yazar›n
An›lar› (2000). 

Çocuk kitaplar›: Yakut Bal›k (1976), Kaplum-
ba¤a ve Kufllar (1996). 

Di¤er eserleri:

Tiyatro Yaz›lar› (1964), Halk Hikâyeleri (1974;
gen. bs., 1998), Diplo-dra-matik (Hat›ralar›, hikâ-
yeleri, 1992), Nostaljik Muhabbetler (1993), Ra-
k› Sohbetleri (1994), Deli Deli (Hat›rlar›, hikâyele-
ri, 1995), Sak›zl› Köy Kumpanyas› ve Rak›nt›lar
(1996), Cumhuriyet Bebeleri (1998), Atatürk ve
‹ki Büyük Türk Düflünürü: Nam›k Kemal, Ziya Gö-
kalp (2001)

VEFAT 

Vakf›m›z›n Burs Kulübü üyelerinden 

Say›n Erdal Ülker
11 Ocak 2015 tarihinde vefat etmifltir. 

Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine baflsa¤l›¤› diliyoruz. 

ERGUN SAV K‹MD‹R ?
(1 Ocak 1933 –12 fiubat 2015) 

Emekli Büyükelçi, Yazar, Sanatç› 
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Kulüp flu alanlarda faaliyetlerde bulunur: 

a. Ülkesini seven, tan›yan, milli duygular›

geliflmifl bireyler yetifltirmek, 

b. Model Birleflmifl Milletler çal›flmalar›na

kat›lmak, 

c. Uluslararas› meselelere duyarl› nesiller

yetifltirmek, gündemi takip etmektir.

Atatürk Lisesi Mun Kulübü, kat›ld›¤› ilk

konferans olan 19-22 fiubat 2014  tarihli

Munesco’dan itibaren yer ald›¤›

konferanslardan ödüllerle dönmüfltür. Hatta

kulübümüze temsil etti¤i ülkelerden Malezya

ve Güney Kore elçilikleri taraf›ndan da özel

olarak teflekkür edilmifltir.

Baflar›lar›m›z sonra da devam etmifltir.

Kulübümüzün baflar›lar›n›n artmas›nda

Atatürk Lisesi E¤itim Vakf› ve vakf›m›z›n

sözleflmeli ‹ngilizce ö¤retmeni Colin

Sutcliffe’in de katk›s› büyüktür. Kendisi hem

çal›flmalar›m›z›n devam›nda hem de

konferanslarda ö¤rencilerimize her konuda

destek olmaktad›r.

MUN Kulübü Baflar›lar›
Bütün H›z›yla Devam Ediyor
Atatürk Lisesi Mun Kulübü, 2013 Aral›k ay›nda çal›flmalar›na bafllam›fl

ve 2014 Ocak ay›nda resmiyet kazanm›flt›r. Kulübün kuruluflunda

Tarih ö¤retmeni Cemile Nursel Y›lmaz,  Aysu Atay ve Ayfle Etlik, Rehberlik

ö¤retmeni Bahanur Akp›nar ve ‹ngilizce Ö¤retmeni Meltem Dilek ve

ö¤rencilerimiz Ercan Emre Çelik, Berkay Aslando¤an, 

Alper Durukan, Emre Karya¤d›, Emre Can Durmufl görev alm›flt›r.

Ankara d›fl›ndaki ilk konfe-
ransta da iki best ödül alan

kulübümüz, daha sonra üniversite
ö¤rencilerinin de yer ald›¤› Mun
etkinli¤inden de iki ödülle
dönmüfltür. ”
“

MUNESCO (Bilkent Koleji), ‹srail temsil edildi. Best

Delege (Ercan Emre Çelik*), 2 Mentions (‹srail – Emre

Karya¤d›, ‹srail – Berkay Aslando¤an)

19-22 fiubat 2014

KALMUN (Kad›köy Anadolu Mun), Danimarka,

Malezya temsil edildi. 2 Best Delege (Ercan Emre

Çelik* ve Berkay Aslando¤an*)

16-20 Haziran 2014

KATILDI⁄IMIZ KONFERANSLAR,
TEMS‹L ETT‹⁄‹M‹Z ÜLKELER ve ÖDÜLLER‹M‹Z

1 2

* *
*
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HASALMUN ‹stanbul (Dünya geliflimi hakk›nda

tarafs›z delege olarak kat›ld›) 1 Best Delege (Umut

Cihan*)

19-22 fiubat 2015

NAMUN (Nesibe Ayd›n Koleji), Belçika, Litvanya,

Güney Kore, Arjantin temsil edildi. 1 Outstanding

Delege & 1 Future Diplomat (Ercan Emre Çelik ve

Berkay Aslando¤an) 4 Mention, (Alperr Durukan,

Emre Karya¤d›, Emre Can Durmufl ve Umut Cihan)

24-26 Ekim 2014 EURAS‹A (Hacettepe Üniversitesi), Suriye, Danimarka

temsil edildi. 1 Outstanding & 1 Future Diplomat (Ercan

Emre Çelik ve Berkay Aslando¤an)

27-30 Kas›m 2014

MCMUN (ODTÜ Koleji), Belçika temsil edildi. 1

Mention, (Zehra Bedia Ard›ç) 

12-15 Aral›k 2014

PORGMUN, Güney Kore temsil edildi. 1 Best

Delege (Berkay Aslando¤an*) Delegeler aras›

düzenlenen foto¤rafç›l›k yar›flmas›nda ikincilik

(Ercan Emre Çelik)

18-24 Mart 2015

5

6

GAZIMUN, Danimarka, Avustralya, Belçika, Portekiz temsil

edildi. 1 Best Delege (Umut Cihan*), 1 Mention & 2

Outstanding   (Zeliha Elif Çolak, Nazl›can K›l›ç, Elif Do¤anay)

26-30 Mart 2015
8

MUN‹CE konferans›nda, Suriye, Pakistan, Çek

Cumhuriyeti, Çin Genel Kurmay Baflkanl›¤›,

Yunanistan temsil edildi ve Ercan Emre Çelik* Best

Delege seçildi.

28-31 May›s 2015
9

7

4
3
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19-22 Mart 2015 tarihinde Çek

Cumhuriyeti’nin Baflkenti Prag’da

düzenlenmifl olan, 7 ayr› ülkeden toplamda

250 delegenin kat›ld›¤› PROGMUN

Konferans›’nda okulumuzu, Tarih

ö¤retmenimiz (MUN Kulübü sorumlu

ö¤retmeni) Aysu Atay öncülü¤ünde Ercan

Emre Çelik (11 B), Alper Durukan (11 B),

Berkay Aslando¤an (11 L), Emre Karya¤d› (11

L), Emre Can Durmufl (11 L)’tan oluflan

AALMUN Delegasyonu temsil etti.

Delegelerimiz, Güney Kore’yi ve ‹srail’i

Disarmament ve Human Rights komitelerinde

temsil ederken, Polonyay› da Security

Counc›l’da temsil etti.

Konferans sonunda ülkemizi ve Atatürk

Lisesi’ni temsil eden befl ö¤rencimizden

Berkay ASLANDO⁄AN Best Delege ödülünü

ald›. Di¤er dört ö¤rencimize de

komitelerindeki sorunlar›n çözümlerine

katk›lar›ndan dolay› teflekkür edilmifltir.

Ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyor

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Kulübümüz, ilk defa yurt d›fl› Mun etkinli¤ine

Prag’da kat›lm›flt›r. Burada 250 delege

aras›nda ödül alan tek Türk okulu olmufltur.

Okulumuzun ad›n›n, haz›rl›k e¤itimi vermesi

ve ‹ngilizce seviyesinin üst düzey olmas›

aç›s›ndan daha fazla duyurulmas›nda, dünya

sorunlar›na çözümler üretebilen, genel kültür

düzeyi yüksek bireyler yetiflmesinde Mun

Kulübü’nün çal›flmalar› devam edecektir.

MUN‹CE Konferrans›yla ‹lgili Bilgiler

28-31 May›s 2015 tarihleri aras›nda Fransa

Nice’de Sophia-Antipolis Üniversitesi’nde

gerçeklefltirilen, Türkiye’nin üç okulla yer

ald›¤›, 25 ülkeden 200’ün üstünde delegenin

kat›ld›¤›, kat›lan okullardan üçünün lise, di¤er

okullar›n Sorbone, Hamburg gibi üniversite

PORGMUN Model 
Birleflmifl Milletler Konferans›

Soldan Sa¤a: Aysu Atay (Tarih Ö¤rt.), Alper Durukan
(11B), Emre Karya¤d› (11 L), Berkay Aslando¤an (11 L),
Bayram Akyüz (Okul Md.), Ercan Emre Çelik (11B), Emre
Can Durmufl (11 L)

ALEV 2015 / 33
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ö¤rencilerinden olufltu¤u, kat›l›mc›

ö¤rencilerin yafl ortalamas›n›n 20 ve

üzerinde oldu¤u Munice’den ödülle dönüldü.

Ercan Emre Çelik, Berkay Aslando¤an, Emre

Karya¤d›, Alper Durukan ve Emre Can

Durmufl’un Atatürk Lisemizi temsil etti¤i

konferansta, Çin Genel Kurmay Baflkan›

olarak konferansta yer alan Ercan Emre Çelik,

BEST Delege (en iyi delege) ödülü alarak

tak›m›n› baflar›ya kavuflturdu. 

BM’nin simülasyon çal›flmas› olan bu

konferansta okulumuzun, ödül alan tek Türk

okulu olmas› bizi daha da gururland›rd›.

Konferans sonunda Ecosoc Komitesi’nde

Yunanistan’› temsil eden Berkay

Aslando¤an’a kat›l›mlar›ndan dolay› özel

teflekkür edilirken, Disec Komitesi’nde

Suriye’yi temsil eden Emre Karya¤d›’n›n da

resulation’u (Çözüm önerisi) çok be¤enildi ve

kendisinin kürsüye davet edilip resolution

belgesine katk›lar›n›, tüm konferans›n önünde

bir kez daha sunmas› sa¤land›. 

Fransa’da düzenlenen bu konferansta baflar›l›

olmam›zda, daha önceki konferanslarda

oldu¤u gibi maddi manevi destek veren

Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›’n›n pay› büyüktür.

Bu konferanslarda eme¤i geçen Tarih

ö¤retmenimiz Aysu Atay’a ve ö¤rencilerimize

teflekkür eder baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

MUN KULUBÜ ÜYELER‹M‹Z
Soldan Sa¤a: Alper Durukan (11 B), Emre Karya¤d›
(11 L), Emre Can Durmufl (11 L), Ercan Emre Çelik
(11 B), Berkay Aslando¤an (11 L)

MUN DELEGELER‹M‹Z FRANSA - N‹CE’DE

MUN Kulubü Delegelerimiz ‹talyan, H›rvat, Alman,
Slovak kat›l›mc›larla

Ercan Emre Çelik
Berkay Aslando¤an

Umut Cihan 

BEST DELEGELER‹M‹Z
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PORGMUN- PRAGUE \ CZECH REPUBLIC

Okulumuzda ilk Model Birleşmiş Milletler çalışmalarına 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde ben
ve 4 arkadaşım MUNESCO konferansı ile başlamıştık ve katıldığımız her konferanstan ödülle döndük.
Bu sene de  mart ayında gerçekleşecek olan PORGMUN konferansına vakfımız sayesinde katılma şansı
bulduk. Konferans süresince temsil ettiğimiz ülkelerin politikaları doğrultusunda dünyada süregelen
problemlere çözüm önerileri bulmaya çalıştık. Dünyanın dört bir yanından önde gelen çeşitli lise ve üni-
versitelerinden katılımcıları ağırlayan bu konferansta, hem uluslararası ilişkiler bilgilerimizi hem de İn-
gilizce becerilerimizi sergiledik. Çok yoğun ve stresli geçen 4 günün ardından ben, İnsan Hakları Komi-
tesi’nde en iyi delege ödülü alarak okulumuzu onurlandırdım. Ve PORGMUN konferansında ödül alan
tek Türk olarak kayda geçtim. Bunun yanı sıra çok tarihi bir şehir olan Prag’ı görme şansı elde ettim. Bü-
tün bu organizasyon konsepti, ciddi bir büt-
çe gerektiren bir etkinlikti. Bunu biz, Vak-
fımız, Erol ÜÇER Beyefendi ve Gönül Ho-
camızın desteği sayesinde gerçekleştir-
dik. Bu yüzden kendilerine sonsuz şük-
ranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyo-
rum.

Berkay ASLANDOĞAN

AALMUN Delegeleri  
Monaco’da
MUNICE- NICE \ FRANCE

Okulumuz Model Birleşmiş Milletler
Konferansı’nın 2. yurt dışı konferansı
olarak Fransa’nın Nice şehrinde gerçek-
leşecek olan MUNICE konferansına katı-
lacağımızı öğrendiğimde şaşkınlığım içe-
risinde bir mutluluk yaşadım. Bu konfe-
rans Avrupa, Amerika ve Afrika’nın hatı-
rı sayılır üniversitelerinden gelen öğren-
cileri ağırlıyordu ve bu öğrenciler kendi
üniversitelerinde politik bilimler, uluslar arası ilişkiler ve hukuk gibi bölümlerde eğitim görüp kimisi dok-
tora veya mastırlarını yapıyorlardı. Bu konferansa lise olarak Türk okulları katılıyordu. Bunlar biri Eski-
şehir biri Mersin’den iki özel okul ve ANKARA ATATÜRK LİSESİ’ydi. Yaş ortalamasının ve eğitim düzeyi-
nin çok üst düzey olduğu bu konferansta ben ve 4 arkadaşım, seçtiğimiz ülkelerin politikaları doğrultu-
sunda komitelerimizde, dünyada devam eden sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalıştık; fikirlerimizi
beyan ettik. Bunun sonucunda okulumuzu 4 gün boyunca çok güzel bir şekilde temsil ederek okulumu-
za Ercan Emre ÇELİK arkadaşımın aldığı en iyi delege ve benim aldığım mansiyon ödülü ile döndük ve
FRANSA\NICE’e de ANKARA ATATÜRK LİSESİ farkını göstermiş olduk. Bunun yanı sıra Nice\Fransa ve
Monte Carlo\Monaco’yu görme, gezme fırsatını elde ettik. Bu konferans sırasında arkadaşlıkları ve tav-
siyeleri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Gönül ERTUNA ve Aysu ATAY hocalarıma teşekkür ediyorum. Des-
tekleri ile bu olanakları bize sunan Sayın Erol ÜÇER Bey ve vakfımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.                                                                                       Berkay ASLANDOĞAN

AALMUN Delegeleri Monaco’da



Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer, Say›n ERGÜN‘e

ve Y›lmaz’a yeni görevinde baflar›lar

diledikten sonra Lisemiz ve Vakf›m›z

hakk›nda k›sa bilgi verdi. Kendilerine

Vakf›m›z›n her y›l periyodik olarak ç›kan

dergisini ve okulumuzun k›sa tarihçesini

anlatan “Ankara’n›n Köklü Ç›nar› Atatürk

Lisesi” adl› almanak hediye etti. Ayd›n Ergün

ve Y›lmaz, bu nazik ziyaretten dolay›

memnuniyetini ifade ederek teflekkürlerini

sundu. 

Yeni Kaymakam’›m›za ve ‹lçe Milli E¤itim

Müdürü’müze görevlerinde baflar›lar diliyor

ve hay›rl› olsun diyoruz.

Soldan Sa¤a: Erol Üçer (ALEV Bflk.), Ayd›n Ergün (Çankaya Kaymakam›),
Cemal Talu¤ (ALEV), Gönül Ertuna (ALEV)

Soldan Sa¤a: Cemal Talu¤ (ALEV), Mehmet Y›lmaz (‹lçe Milli Egt. Md.), Erol Üçer (ALEV Bflk.), Gönül Ertuna
(ALEV)

Atatürk Lisesi
E¤itim Vakf› Bafl-

kan› Erol Üçer, Cemal
Talu¤ (ALEV)  ve Gönül
Ertuna (ALEV), ‹lçe-
mizin yeni Kaymakam›
Ayd›n Ergün’ü ve
Çankaya ‹lçesi yeni
Milli E¤itim Müdürü
Mehmet Y›lmaz’› 15
Ekim 2014 tarihinde
makamlar›nda
ziyaret ettiler.

“

”

Vak›f Yöneticilerimiz Yeni Kaymakam›m›z›

ve ‹lçe Milli Eπitim Müdürümüzü ziyaret etti
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Geleneksel Sanat Gecesi’nin 11.si, Türk Dili ve Edebiyat›
ö¤retmenimiz Zeynep Gül ve Sanat Gecesi Toplulu¤u’nun yo¤un
çabalar› ile ö¤retmen, ö¤renci ve misafirlerimizin be¤enisine
6 Haziran 2014 tarihinde sunuldu. 

Gecede ö¤rencilerimizin yo¤un bir emek ve çabalar›n›n ürünü olarak
haz›rlad›klar› tiyatro, müzik, fliir, halk danslar› ve eflli danslar, misafirlerimizin hoflça
vakit geçirmelerini sa¤lad›. Bu gecenin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen ö¤retmen ve
ö¤rencilerimizi kutluyor, daha nice Sanat Gecelerinde bir arada olmay› umuyoruz.

Geleneksel Sanat Gecesi’nin
sini Kutlad›k

Sanat Gecesi Gösterilerinden Görünümler

11.

38
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2014 LYS’de ilk 1000’e giren öπrencilerimiz

2014 Y›l› Üniversiteyi Kazananlar Listesi

ADI SOYADI PUAN TÜRÜ BAfiARI SIRASI 

NAZ DEN‹Z AT‹K D‹L 3 49 

ANIL CAN YALÇIN TS 1 58 

H‹LAL SIRAKAYA TS 2 161 

EL‹F HAT‹CE TAfiYÜREK TM 3 263 

EMRE DO⁄AN MF 3 270 

MUSA R‹FAT SATILMIfi D‹L 3 284 

AL‹ BARAN ÖZAYDIN MF 4 292 

ONAT BALO⁄LU MF 1 298 

CEMALETT‹N YILMAZ TM 3 298 

BAHA ER‹M UZUNO⁄LU MF 1 332 

EK‹N ÖZGÜRBÜZ MF 1 349 

N‹L KAYA TS 1 364 

MUSTAFA Y‹⁄‹T SAYILGAN TS 1 408 

YEKTA DEM‹RC‹ MF 3 474 

UTKU YEKTA GÜREL MF 1 556 

UFUK YAZAR MF 3 705 

ÖZGE AKKOÇ TS 2 728 

SAL‹H MERT KÜÇÜKAKINCI MF 2 768 

EZG‹ ERDEM D‹L 3 794 

SÜLEYMAN EMRE CAN MF 2 803 

SAD‹YE DEM‹R D‹L 3 834 

YAMAÇ ERG‹Z D‹L 3 900 

MERT BULUT ADSIZ D‹L 3 907 

MUSTAFA TOZAR TS 1 943 

ADI SOYADI KAZANDI⁄I ÜN‹VERS‹TE 

MERT ERDEM‹R ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

HAMZA FARUK GEL‹fiGEN ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

HASAN GENÇARSLAN ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

YA⁄MUR EY‹KOÇAK ODTÜ Çevre Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BÜfiRA GAYRETL‹ ODTÜ Çevre Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

Y‹⁄‹T TOPO⁄LU ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

TAH‹R M‹RAÇ Ç‹MEN ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EMRE DO⁄AN ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SAL‹H MERT KÜÇÜKAKINCI ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SÜLEYMAN EMRE CAN ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ERS‹N TUNA ATMAZ ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SELAHATT‹N CEM KILIÇ ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

YEKTA DEM‹RC‹ ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ZEYNEP BEL‹Z OKTAY ODTÜ Endüstri  Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

‹REM YAYLIO⁄LU ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUHAMMED EM‹N USLU ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

KAAN U⁄UR ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› (‹ngilizce) 

N‹LAY YILDIRIM ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› (‹ngilizce) 

FATMA ÖZDEM‹R ODTÜ G›da Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

Gurur Tablomuz



AYSU DEN‹Z ODTÜ G›da Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

FATMA ÇA⁄LA DA⁄ ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

DEN‹Z KÜÇÜKKALE ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

CUMHUR SEFA D‹KMEN ODTÜ Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

OGEDAY GÜNBATAN ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

AL‹ BAHADIR DURAN ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BERK‹N GÜMÜfi ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

GÜRKAN KAYNAR ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MEHMET TÜRKEZER ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ADNAN B‹LD‹ ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ÖYKÜ GÜLCE COfiKUN ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MELEK G‹ZEM U⁄URLU ODTÜ ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUHAMMED AL‹ AfiG‹T ODTÜ ‹statistik (‹ngilizce) 

DEN‹Z CANSEL GÜRSUL ODTÜ Kimya Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MÜRfi‹DE YA⁄MUR DEM‹RC‹ ODTÜ Kimya Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

AHMET UTKU ‹fiMAN ODTÜ Maden Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUSTAFA BARIfi ATEfi ODTÜ Maden Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BERKAY ÇENGEL ODTÜ Maden Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUSA R‹FAT SATILMIfi ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BATUR ZAFER ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SADIK BURAK B‹fiK‹N ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BERKAY F‹L‹Z ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

FURKAN KAYNAR ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

U⁄UR POLAT ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

CANBERK GÜVEND‹K ODTÜ Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

NASRA SONAT AKfi‹T ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SENA EM‹RO⁄LU ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUHAMMED ALPTU⁄ CALASIN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

SEY‹T MEHMET SEVER ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BARIfi YILMAZ ODTÜ Mimarl›k (‹ngilizce) 

AYfiE NUR TÜRKER ODTÜ Mimarl›k (‹ngilizce) 

ÖZGE AKKOÇ ODTÜ Psikoloji (‹ngilizce) 

YEfi‹M AKSU ODTÜ Psikoloji (‹ngilizce) 

FATMA ECE ÖZKAN ODTÜ Psikoloji (‹ngilizce) 

ÇA⁄LAYAN ÖZDEM‹R ODTÜ Psikoloji (‹ngilizce) 

EL‹F ANAÇAL‹ ODTÜ Psikoloji (‹ngilizce) 

DAMLA C‹NEL ODTÜ Sosyoloji (‹ngilizce) 

REVNAK fiENAY ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama (‹ngilizce) 

NUREFfiAN ZEYNEP YILMAZ ODTÜ fiehir ve Bölge Planlama (‹ngilizce) 

FAT‹H MERT ARSLAN ODTÜ Uluslararas› ‹liflkiler (‹ngilizce) 

KÜBRA HACIÖMERO⁄LU Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi 

LEYLA SULTAN ÖNCAR Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi 

fi‹LAN BERF‹N ‹ZOL Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) (Ücretli) 

GÖKALP YILMAZ Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

S‹NEM NUR ‹PL‹KC‹ Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

NUR LAÇ‹N ÇINAR Akdeniz Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

HAL‹L ‹BRAH‹M A⁄GÖZ Akdeniz Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i 

SENA BOZKURT Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi 

EZG‹ ENG‹N Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MELTEM KAYA Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 

AYTEN KANO⁄LU Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i 

CANBERK YILMAZ Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

YAMAN ALTAY Ankara Üniversitesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri 

EL‹F NUR TAfiGIN Ankara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

BUSE LEDEYNA ÇAPITLI Ankara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

MERVE NUR BOLAT Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi 

AYfiENUR ORTAK Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi 
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FERD‹ ÇA⁄LAR Ankara Üniversitesi G›da Mühendisli¤i 

EL‹F CANAN GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

NALAN KELEBEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

HANDE SEV‹NE Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

KAAN SEZG‹T Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

MUSTAFA TOZAR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

AL‹ BURAK POYRAZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

MUHAMMED SERHAT EY‹MAYA Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

NESL‹HAN DO⁄RU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

MUSTAFA Y‹⁄‹T SAYILGAN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

SAD‹YE DEM‹R Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

SEM‹N ÇE⁄‹ND‹R Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ESRA YOLA Ankara Üniversitesi ‹flletme 

EL‹F CANSIN fiENOL Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 

G‹ZEM ÖZER Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

NAD‹R POLAT Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 

O⁄UZHAN KILIÇASLAN Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 

D‹LARA ÇEL‹KCAN Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 

CANSU ÇAKAR Ankara Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler 

NAZLI N‹HAL ISSI Ankara ÜniversitesiDifl Hekimli¤i Fakültesi 

EL‹F AYDOS AnkaraÜniversitesi Eczac›l›k Fakültesi 

ÖZLEM EROL Baflkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 

D‹LAN ‹LKE KURT Baflkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisli¤i (Tam Burslu) 

NUR SILA IfiIK Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 

NURETT‹N KÖfiKER ‹C‹K Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 

GÜLfiAH B‹RLER Baflkent Üniversitesi Mimarl›k (Tam Burslu) 

ECEM BEYZA ÖNAL Baflkent Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) 

EL‹F SELÇUK Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi (Ücretli) 

SEFER ALP ATAYAKULOL Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi (Ücretli)

MUSTAFA CANER ÇALIfiKANER Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

TANAY AKGÜL Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

SEL‹N F‹LD‹fi Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

YAMAÇ ERG‹Z Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

ESRA GÖKÇE fiEN Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

BUSE DÖNMEZ Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

BORA AYERDEN Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

EK‹N Z‹HN‹ Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

EZG‹ NUR ARI Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

BERK BAYDAR Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

‹D‹L SU KAYA Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

MERT ALTINGÖVDE Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

GÜLCE GÜLER Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

DORUK EFE GÖKMEN Bilkent Üniversitesi Fizik (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

TÜRKÜ EK‹N N‹ZAMO⁄LU Bilkent Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

BET‹L AYBALA YALÇ‹NER Bilkent Üniversitesi ‹flletme (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

MERVE ÖZ Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi (‹ng.) (Tam Burslu) 

ALPER TOPUZ Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

MERT EROL Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

NAZ DEN‹Z AT‹K Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanl›k (‹ng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 

NUR GÜLfiAH KURTAR Bilkent Üniversitesi Psikoloji (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

MUHAMMED YUSUF YILMAZ Bilkent Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

AL‹ BARAN ÖZAYDIN Bilkent ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ng.) (Tam Burslu) 

UTKU YEKTA GÜREL Bo¤aziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ONAT BALO⁄LU Bo¤aziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

BAHA ER‹M UZUNO⁄LU Bo¤aziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EK‹N ÖZGÜRBÜZ Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

N‹L KAYA Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat (‹ngilizce) 



EL‹F ‹NCE Bo¤aziçi Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EL‹F HAT‹CE TAfiYÜREK Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji (‹ngilizce) 

SELM‹N ‹REM KOÇAfi Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji (‹ngilizce) 

CEMALETT‹N YILMAZ Bo¤aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler (‹ngilizce) 

EBRAR BEfiL‹ Bozok Üniversitesi T›p Fakültesi 

ESRANUR YILMAZ Bozok Üniversitesi T›p Fakültesi 

TU⁄BA SA⁄LAM Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

FATMA MERVE KAZKAYASI Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

OSET CAN KANKOÇ Çankaya Üniversitesi ‹ktisat (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

ERTU⁄RUL BATUR Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

AHMET SAMET KARAGÖZ Dokuz Eylül ÜniversitesiT›p Fakültesi 

MUZAFFER BATUHAN BOZ Düzce Üniversitesi Dokuz Eylül ÜniversitesiT›p Fakültesi 

MERVE NUR ÖZKAN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZLEM SILA KIRAN Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. (‹ng.) (‹Ö) 

MERVE TOSUN Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i 

MEHMET MERT MAV‹fi Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i 

TUBA SAY‹Ç Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i 

MUHAMMED FURKAN AYAN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

AYL‹N DEM‹RÖZ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

MUHAMMED ERMAN ERGÜL Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

BENG‹SU ÖZY‹⁄‹T Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

MUHAMMET KURT Gazi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 

TAH‹R AHMET GÖLGE Gazi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 

BANU AYGÜN Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

ALP SENCER ÇALIfiKAN Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

ANIL BEYAZIT Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

SEM‹HA MERVE VURAL Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

EZG‹ ERDEM Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

MEHMET O⁄UZ D‹K‹L‹TAfi Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi 

‹BRAH‹M fiARLAYAN Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

AYfiE SENA ÖZKILINÇ Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

TU⁄BA YAZICI Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

MEHMET EREN YAfiARAN Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

MERT BULUT ADSIZ Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

FEYZA NESL‹HAN YÜCE Gaziosmanpafla Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

B‹LGEHAN DEM‹REL Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi 

AYfiEN ULUSOY Gülhane Askeri T›p Fakültesi 

KÜBRA MARANGOZ Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 

MEL‹KE SOLMAZ Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MÜRÜVET GÖKÇEN Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EZG‹ GÜRSOY Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

HAZAL BUSE ÖZER Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

‹BRAH‹M BOZYEL Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ÖMÜR CAN ÖZGÜNLÜ Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MAKBULE MEL‹SA KILIÇ Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

YA⁄MUR ARIN B‹LGEN Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EYLÜL MAYDA Hacettepe Üniversitesi Felsefe 

MERVE SATILMIfi Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

ÖZGEHAN ERDO⁄AN Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

ESMA G‹ZEM HIZARCIO⁄LU Hacettepe Üniversitesi G›da Mühendisli¤i 

AYfiE NUR BALABAN Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik 

SEZ‹N ATASEVER Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

H‹LAL SIRAKAYA Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

KÜBRA DAMLA KAYIKÇI Hacettepe Üniversitesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› 

UMUT HAYDAR KAM‹fiL‹ Hacettepe Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

DAMLA B‹LEN Hacettepe Üniversitesi ‹flletme (‹ngilizce) 

GÜNEfi EK‹N GÜROVA Hacettepe Üniversitesi Kastamonu T›p Fakültesi 
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IfiIL YARAMIfi Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

MUHAMMED RAfi‹D YAMAN Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisli¤i (‹ngilizce) 

EL‹F IfiIK KEP‹R Hacettepe Üniversitesi Psikoloji 

ZEYNEP SÜKÜT Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (‹ngilizce) 

YAKUP ATAMER AYKAÇ Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (‹ngilizce) 

UFUK YAZAR Hacettepe Üniversitesi T›p 

ANIL CAN YALÇIN Hacettepe Üniversitesi T›p (‹ngilizce) 

MEHMET FURKAN BA⁄CI ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleflme Mühendisli¤i 

AKIN DÜZGÜN ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat Mühendisli¤i 

HÜSEY‹N ERTU⁄RUL YILDIZ ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k 

BÜfiRA YALÇINSOY ‹stanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i 

FATMA CEREN MORBEL ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ADNAN KÜRfiAT YILDIRIM ‹stanbul Üniversitesi T›p 

EK‹NSU BOZDA⁄ ‹zmir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

‹D‹L BESLER Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisli¤i (‹ng.) (Tam Burslu) 

G‹ZEM KILIÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 

ÖZGE M‹NE YÜCEER K›r›kkale Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

EL‹F KARACA K›r›kkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k (‹Ö) 

FEHM‹ GÜRALP GÜRAY K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi 

FATMA BETÜL ERÇOBAN Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi 

CANSU KORKMAZ Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Ücretli) 

CEMRE fi‹REC‹ Koç Üniversitesi Makine Mühendisli¤i (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

ZEYNEB IRMAK Marmara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 

EM‹NE CANSU B‹NZET Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

AYfiE AYDO⁄DU Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T›p Fakültesi 

FATMA fiEYDA SEV‹ML‹ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T›p Fakültesi 

ÖZNUR EREN Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi 

ORHUN DEM‹RC‹ Sabanc› Üniversitesi Müh. ve Do¤a Bilimleri Prog. (‹ng.) (%25 Burslu) 

MUHAMMED YALÇIN Selçuk Üniversitesi Mimarl›k 

KEMAL YÜKSEL Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi 

D‹DEM ÖZKAYA TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh.(%50 Burslu) 

KER‹M S‹PER TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Bilgisayar Mühendisli¤i (%50 Burslu) 

EZG‹ KÜÇÜK TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Biyomedikal Mühendisli¤i (%50 Burslu) 

UMUT KETENC‹ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Elektrik-Elektronik Müh. (%25 Burslu) 

EL‹F KENAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 

KEVSER N‹LAY KARABULAK TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› (%50 Burslu) 

BÜfiRA ADALIO⁄LU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› (Tam Burslu) 

MEHMET COfiKUN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Makine Mühendisli¤i (%25 Burslu) 

ÖMER FARUK TÜFEKÇ‹ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Makine Mühendisli¤i (Tam Burslu) 

MUSTAFA GÜNGÖR TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Malzeme B. ve Nanoteknoloji Müh. (%50 Burslu) 

MEHMET AL‹ ÇAVDAR TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Tarih (%75 Burslu) 

OLCAY EREN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. T›p Fakültesi (Ücretli) 

BERF‹N YÜKSEKKAYA Turgut Özal Üniversitesi T›p Fakültesi (%50 Burslu) 

MURAT CAN DEM‹RELL‹ Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisli¤i (‹ng.) (%50 Burslu) 

SENEM USLU Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisli¤i (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

YA⁄MUR BULUT Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisli¤i (‹ngilizce) (%50 Burslu) 

NAGEHAN ÖNDER Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisli¤i (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

EL‹F ECE GÜNDÜZ Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 

NEF‹SE ÖZEN Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi (Ücretli) 

BURAK PEHL‹VAN Yak›n Do¤u Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 

MEL‹S YILMAZ Yeditepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi (‹ngilizce) (Tam Burslu) 

GAMZE SARIÇ‹ÇEK Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

AYfiE DEN‹Z DURMUfi Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

SEDA ‹fi Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi T›p Fakültesi (‹ngilizce) 

MUHAMMED HASAN ARIKAN Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 

DUYGU ÇEL‹K Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 

BATUHAN TEM‹Z Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i 
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2014-2015 E¤itim ve Ö¤retim Y›l›, 15 Eylül

2014 Pazartesi günü okulumuz bahçesinde

düzenlenen törenle aç›ld›. Tören, Okul

Müdürümüz Dursun Yeflilova’n›n aç›l›fl

konuflmas›yla bafllad›. Yabanc› dil

ö¤retmenlerimizin e¤itim verdikleri dillerde

ö¤rencilerimize ve konuklar›m›za hofl geldin

mesajlar› vermelerinin ard›ndan, Okul Aile

Birli¤i Baflkan›m›z Do¤an Günde¤er ve Vak›f

Koordinatörümüz Gönül Ertuna’n›n konuflma

yapt›¤› tören, üniversite s›nav›nda TS 1’de

Türkiye 58.si olan An›l Can Yalç›n’›n ve en

yüksek puanla okulumuz haz›rl›k s›n›f›na kay›t

yapt›ran Emir Uygu’nun, ö¤renci

arkadafllar›na konuflma yapmas› ve bu ‹ki

baflar›l› ö¤rencimizin bayrak ve cübbe devir

teslimi ile devam etti. Üniversite s›nav›nda ilk

1000’e giren ö¤rencilerimizin, Vakf›m›z ve

Okul Aile Birli¤imiz taraf›ndan çeflitli

hediyeler verilerek ödüllendirilmesinin

ard›ndan tören, Geleneksel Sanat Gecesi

Zeybek Toplulu¤u’nun haz›rlad›¤› zeybek

gösterisinin yap›lmas› ile sona erdi.

Üniversite s›nav›nda dereceye girerek

okulumuzun ad›n› ön s›ralara ç›karan

ö¤rencilerimizi kutluyor, baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz. Yeni e¤itim ve ö¤retim

y›l›n›n, tüm ö¤retmen ve ö¤rencilerimize

baflar› ve mutluluk getirmesini temenni

ediyoruz.

2014-2015 Eπitim - Öπretim Y›l› 
Törenle Aç›ld›

2014-2015 Üniversite S›nav›nda ‹lk Bine Girerek Ödüllendirilen Ö¤renciler Okul ‹daresi,
Vak›f ve Okul Aile Birli¤i Yöneticileri ile

2014-2015 Eπitim - Öπretim Y›l› 
Törenle Aç›ld›
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Sevgili Gençler!

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatan sizden vazife beklediği zaman koşarak şitap
edeceğinize eminim!” dediği Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, okulumuza hoş gel-
diniz.

Sevgili Gençler, Değerli Öğretmenler ve Saygıdeğer Velilerimiz! Uzun bir tatil
döneminden sonra birlikte olmanın mutluluğu içinde; 2014-2015 Eğitim Öğretim

Yılı’nın sağlıklı, mutlu ve çok başarılı geçmesi dileğiyle hepimize, ülkemize hayırlı ol-
masını diler, sevgi ve saygılar sunarım.

Okul Müdürümüz Dursun Yeflilova’n›n
Okul aç›l›fl konuflmas›

Sayın Müdürüm, Değer-
li Öğretmenlerim, Sevgili
Arkadaşlarım!

Bugün size hitap
ederken büyük bir gurur
ve derin bir mutluluk du-

yuyorum.

Adını Büyük Atatürk’ün
koyduğu bu kutsal yuvanın bir

mensubu olmak, bende Türkiye
Cumhuriyeti’ni, Türk İstiklalini koru-

mak ve kollamak, milletimizi muasır medeniyetler sevi-
yesinin ilerisine çıkarmak gibi bir sorumluluk üstlenme-
me neden oldu. Bu nedenle hedefime ulaşmak için ka-
rarlı, düzenli, sistemli bir şekilde çalıştım.

Sevgili arkadaşlar, Ankara Atatürk Lisesi, sadece bil-
ginin öğretildiği yer değildir. Aynı zamanda sanatın da
dolu dolu yaşandığı bir yuvadır. Ben sanata ilk adımımı
burada zeybek oynayarak attım. Geleneksel Sanat Ge-
cesi’nde hayatımın en anlamlı en güzel anlarını yaşa-
dım.

Sevgili arkadaşlarım, okulumuzun kıymetini bilin.
Özellikle eğitimin 5 yıl olması, bize İngilizce ve ikinci ya-
bancı dilimizi geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.
Bunun faydasını üniversitede hazırlık sınıfını atlayarak
gördüm. Eğitimimde bugünlere gelmemi sağlayan aile-
me, öğretmenlerime, Okul Aile Birliği’ne ve Atatürk Li-
sesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ederim.

Siz öğrenci arkadaşlarıma eğitiminizde başarılar di-
lerim. Tüm katılımcılara saygılar sunarım.

konuflmas›

Sayın Okul Müdürüm,
Saygı Değer Öğretmenle-
rim, Kıymetli Veliler ve
Sevgili Arkadaşlarım!

Okulumuzun açılış
merasiminde huzurunuza

Ankara Atatürk Lisesi’ni
birincilikle kazanmış bir

öğrenci olmanın gururunu,
sevincini ve mutluluğunu sizler-

le paylaşmak üzere çıkmış bulunu-
yorum.

Sevgili Öğrenci Kardeşlerim!

Sizlerin de şu an benim hissettiğim mutluluğu ve se-
vinci yaşadığınızdan eminim. Bizler çok çalıştık ve ba-
şardık, Atatürk Liseli olduk. Bu başarı; azmin, sabrın,
gayretin ve planlı olmanın bir meyvesidir.  Geleceğe yö-
nelik çok büyük hedeflerimiz var ve biz Atatürk Liseli ol-
makla bu hedeflerimize ulaşmanın ilk adımını atmış ol-
duk. Lise yaşamımız boyunca üniversiteye giden yolda
daha çok çalışacağız ve daha büyük adımlar atacağız.

Saygıdeğer Veliler!

Bizlerin bu başarısında sizlerin büyük emeği var.

Ancak bizim daha büyük başarılara imza atmamız
için bundan sonra da sizin daha çok desteğinize ihtiya-
cımız var. Bizler sizleri asla mahcup etmeyeceğiz.

Çok Kıymetli Öğretmenlerim!

Sizler, bizleri aydınlatan birer ışıksınız. Lise yaşantı-
mız boyunca bizlerin başarısı ve iyiliği için gereken ça-
bayı esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum.

Sayın Müdürüm, biz öğrencileriniz size, gerek kendi-
mizin gerek okulumuzun başarısını daha yükseklere çı-
karacağımıza söz veriyoruz. Biliyoruz ki Atatürk Liseli
olmak bir ayrıcalıktır, bu ayrıcalığı bize yaşattığınız için
sizlere teşekkür ediyoruz. Atatürk Liseliler olarak yaşan-
tımız boyunca bu ayrıcalığı onur ve gururla taşıyacak ve
yaşatacak, sizlerin emeklerini karşılıksız bırakmayaca-
ğız.

Sözlerimi burada bitirirken 2014-2015 eğitim öğre-
tim yılında tüm Atatürk Liselilere sonsuz başarılar dili-
yor ve saygılar sunuyorum.

TS1’de Türkiye 58.si olan An›l Can Yalç›n’›n

Haz›rl›k S›n›f›n› en yüksek puanla kazanan Emir Uygu’nun
konuflmas›



46

ALEV 2015 / 33

Değerli öğretmen arkadaşlarım kıymetli öğrenciler!

Yaşayan bir tarih abidesi olan Atatürk Lisesi Müdür-
lüğü vazifesiyle görevlendirilmiş olmaktan dolayı kıvanç
duyuyorum. Büyük önder Atatürk’ün ışığıyla ülkemizin
en köklü okullarından biri olan bu kurumda çalışmayı,
kendi adıma onur verici bir durum olarak algılıyorum.

Her şeyiyle farklı ve özel bir kurum olan Atatürk Lise-
si’ni, vazifede bulunduğum süre içinde en ileriye taşıma
adına gecemi gündüzüme katacak, elimden gelen bü-
tün çabayı sarf edeceğim.

Siz gençler milletimizin yarınlarısınız. Sizin daha iyi
şartlarda eğitim almanıza fırsat sunma adına Anka-
ra’nın fiziki olarak en iyi binasını size sunmaya çalışa-
cağız.

En iyi eğitim imkânlarını ve sosyal faaliyet olanakla-
rını okulumuzda elde etmenin çabasını sunacağız. Asla
ümitsizliğe düşmeyecek; bahanelerin, amaların arkası-
na sığınmayacağız. “Başarı bir yolculuktur, bir varış
noktası değil.” düsturuyla iyiyi, hep en iyiyi hayal edece-
ğiz.

“Hata değil, çare bulun.” anlayışıyla okulumuzu ya-
şatacağız. Saygı, hoşgörü ve sevginin koridorlarında
yankılandığı bir okul iklimi oluşturacağız.

Unutmayınız “Düş kurmak değil, bir düşe sahip ol-
mamak eksikliktir.” Biz Ankara’nın en seçkin lisesinin
düşüyle, gecemizi gündüzümüze katacağız.

Bayram Akyüz
Ankara Atatürk Lisesi Okul Müdürü

Yeni Müdürümüz 
görevine bafllad›

Bayram Akyüz, okulu-
muza 18.09.2014 tari-

hinde müdür olarak atan-
m›flt›r. Yeni müdürümüze
Vakf›m›z ve Atatürk Lisesi
Ailesi olarak hofl geldiniz
der, yeni görevinde
baflar›lar dileriz.

“
”
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Baflkan›m›z Erol Üçer, konuflmas›nda Ankara

Atatürk Lisesi gibi köklü bir geçmifle ve

gelene¤e sahip olan okulumuzun di¤er emsal

okullara göre çok ayr›cal›kl› bir konumda

oldu¤unu ifade etti.

Bu ayr›cal›¤›n ve baflar›n›n, nedenini flimdiye

kadar Vakf›m›z›n ve Okulumuzun yapt›¤› ifllerde

uyum içerisinde çal›flm›fl olmas›ndan

kaynakland›¤›n› söyledi. 

Vakf›n gayesinin ülkesini seven, vatan›na faydal›,

baflar›l›, kendisine güvenen nesiller yetifltirmek

oldu¤u, bu amaçla üzerlerine düflen her türlü

fedakârl›ktan flimdiye kadar kaç›nmad›klar›n›,

bundan sonra da kaç›nmayacaklar›n› belirtti.

Birçok projeye ön ayak olunarak lider ve baflar›l›

okul olma imaj›n› koruduklar›n›, bundan sonraki

çal›flmalarda da yine okul ve vakf›n ayn› uyumu

sa¤layaca¤›na, genç müdürümüzün enerjisiyle

birçok faaliyetlere öncülük edece¤ine inand›¤›n›

belirterek müdürümüze yeni görevinde baflar›lar

ve kolayl›klar diledi. 

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz; bu ziyaretten

çok memnun kald›¤›n›, bulundu¤u okulun ve

görevinin öneminin idrakinde oldu¤unu, vakf›n

okul için önemini bildi¤ini, daha önceden

okulumuzun ve vakf›n yapt›¤› faaliyetler

hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unu belirtti.

Gerçekten böyle bir vakf›n okul bünyesinde

bulunmas›n›n okul için genifl imkânlar

sundu¤unu ve vakf›n, okulu mevcut liseler

içinde ön s›raya geçiren bir fark yaratt›¤›n›

belirterek teflekkürlerini ifade etti.

Okul Müdürümüz
Bayram Akyüz’e nezaket ziyareti

Soldan Sa¤a: Tanju K›rd›m (Md. Bafl Yrd.), Gönül Ertuna (ALEV), Ergun Bal (ALEV), Fethi Genç (ALEV), Eren
Demir (ALEV), Bayram Akyüz (Okul Md.), Erol Üçer (ALEV Bflk.), Abdurrahman Keskink›l›ç (ALEV)

ALEV Baflkan› Erol Üçer ve Vak›f Yöneticilerimiz, yeni okul mü-
dürümüz Bayram Akyüz´ü 20 Ekim 2014 tarihinde ma-

kam›nda ziyaret ederek yeni görevinde baflar›lar diledi.“ ”
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Ankara Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›m›z 2013-2014 E¤itim Ö¤retim y›l› sonunda masraflar›

Vakf›m›z taraf›ndan karfl›lanan 31, kendi imkânlar› ile kafilemize kat›lanlarla birlikte toplamda

79 ö¤rencimizi 5 ayr› flehirde (Bristol, Bournemouth, Chelmsford, Greenwich, Roehampton) 

5 grup olarak ‹ngiltere’ye 3 haftal›k dil kursuna göndermiflti. ‹ngiltere’ye giden ö¤rencilerimiz

kurslar›n› baflar› ile tamamlayarak yurda döndüler. 

Hepsinin çok heyecanl›, çok mutlu oldu¤unu gördü¤ümüz ö¤rencilerimiz ve aileleri için diyoruz

ki; bilgisiyle görgüsüyle, geçmifliyle, gelece¤e ›fl›k tutan p›r›l p›r›l gençleriyle, 

Vakf›m›z›n ve Okulumuzun ö¤rencilerimize sundu¤u imkanlar ile 

“ATATÜRK L‹SEL‹ OLMAK B‹R AYRICALIKTIR.”

‹ngiltereye Giden
Ö¤rencilerimiz Döndüler

‹ngiltere’de dil kursuna kat›lan ö¤rencilerimizden görüntüler
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Ankara’n›n Baflkent oluflunun 91. Y›ldönümü

13 Ekim 2014 Pazartesi günü okulumuz

bahçesinde yap›lan törenle kutland›. Edebiyat

ö¤retmenimiz Zeynep Gül, Tarih

ö¤retmenlerimiz Cemile Nursel Y›lmaz ve

Sami Tüysüz gözetiminde, 9 F s›n›f›ndan

Buse Çeliko¤lu ile Veli Büyükduman’›n

sunumunda gerçekleflen törene, okulumuz

idarecileri, ö¤retmen ve ö¤rencileri kat›ld›.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ve

silah arkadafllar› ve tüm flehitlerimizin

manevi huzurunda sayg› duruflu ve ‹stiklal

Marfl›’m›z›n okunmas›yla bafllayan tören,

günün anlam ve önemine iliflkin fliir ve

yaz›lar›n okunmas› ile sona erdi.

Ankara’n›n Baflkent Oluflu 
Okulumuzda Yap›lan Törenle Kutland›

Sayın Müdürüm, Kıymetli Öğretmen Arkadaşla-
rım, Sevgili Öğrenciler ve Ankara Atatürk Lisesi’nin
değerli çalışanları!

Bugün burada Başkentimiz Ankara’nın 91. yaş
gününü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Ankara’nın başkent oluşu, bazı başka ülkelerde
gördüğümüz gibi var olan bir başkentin başka bir
kente taşınması veya başkent yapılmak üzere yeni bir
şehrin inşa edilmesi değildir. Bu, planlanmış ve daha
önce verilmiş bir kararın uygulanmasından veya An-
kara’nın güvenli coğrafi konumundan çok tarihi şart-
ların ortaya çıkardığı doğal ve zorunlu bir sonuçtur.

Ankara, Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti üyeleri-
nin gelişinden sonra yurdun dört bir yanından gelen
asker ve sivil vatanseverlerin toplandığı bir merkez ol-
du. Gençlikleri ateş hatlarında, savaş meydanlarında
geçen ve türlü acılar yaşayan bu kahraman vatan ev-
latları, ilk defa Ankara’da amaçlarına ulaştılar. Diğer
bir deyişle Kuva-yı Milliyeciler ve liderleri Mustafa Ke-
mal için başka bir Ankara yoktu. Onlara göre başka
bir başkent düşünülemezdi. Bu nedenle onlar, 13
Ekim 1923’te Ankara’yı başkent ilan ederken yeni bir
şey yapmış olmadılar. Sadece olayların belirlediği, ol-
muş bitmiş bir gerçeğin adını koydular.

Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili olarak
TBMM’ye sunulan kanun teklifi anlamlı bir tarihi bel-
gedir. Çünkü İsmet Paşa ile birlikte bu belgede imza-
sı bulunanlar, yurdun çeşitli yörelerini temsil eden
milletvekilleri arasından özenle seçilmişlerdir. Teklifte

Malatya, Diyarbakır, Kütahya, Çorum, Kastamonu,
Erzurum, Erzincan, Sivas, Bursa, Bilecik, Afyon Kara-
hisar, İstanbul ve Konya illerinden gelen milletvekille-
rinin imzası vardır. Bu nedenledir ki Başkentimiz An-
kara, milli birliğimizin ve vatanımızın bölünmez bü-
tünlüğünün simgesi ve en sağlam güvencesidir. Öyle
olduğu için de Ankara’nın başkent olduğunu belirten
kanun maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
değiştirilemez hükümleri arasında yer almaktadır.
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı Ata-
türk’ün deyimiyle “Ankara başkenttir ve ebediyyen
başkent kalacaktır.” Sözlerime son verirken, başta
Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak
üzere, bütün şehitlerimize sonsuz şükranlarımı sunar,
hepinizi saygıyla selamlarım.

Tarih Ö¤retmenimiz Sami Tüysüz’ün
günün anlam ve önemini belirten konuflmas›

Baflkentimiz, Milli Mücadele’nin
ilk günlerinden itibaren vatan›n

kurtuluflu yolunda öncülük eden özelli-
¤ini her zaman korumufltur. Co¤rafi ko-
numundan, askeri ve stratejik önemin-
den, her fleyden önemlisi Kurtulufl Sava-
fl›’na katk›lar›ndan dolay› ve Ankara’n›n
Türk ‹nk›lab›’n› simgeleyen özellikleriy-
le de Anadolu’nun kalbidir. Bu nedenle
her y›l 13 Ekim günü Ankara’n›n bafl-
kent oluflu, düzenlenen büyük tö-
renlerle tüm yurtta kutlan›r. 

“

”

Soldan Sa¤a: Zeynep Gül, Ömer Çetinkaya (9 F),
Cemile Nursel Y›lmaz, Özlem Ayd›n (9 F), Sami Tüy-
süz, Bayram Akyüz (Okul Müdürü), Veli Büyükduman
(9 F), Buse Çeliko¤lu (9 F)
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Cumhuriyet

Bayram›

Kutlamalar›,

Okulumuz

Konferans

Salonunda, Türk Dili ve

Edebiyat› ö¤retmenimiz

Zeynep Gül ‘ün rehberli¤inde 10 H S›n›f›

ö¤rencilerinden Aybüke Erol ve Taylan

Gediko¤lu’nun sunumuyla gerçekleflti. Tören,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve flehitlerimizin

an›s›na sayg› duruflu, ‹stiklal Marfl›’m›z›n

okunmas›n›n ard›ndan, Okul Müdürümüz

Bayram Akyüz ve Türk Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenimiz Zeynep Gül‘ün ö¤rencilerimize

hitaben bir konuflma yapmas›yla bafllad›.

Kutlamalar AALKIfi Dans Toplulu¤u’nun

haz›rlad›¤› gösterileri sunmas› ve 10 H S›n›f›

ö¤rencileri taraf›ndan günün anlam ve

önemine iliflkin fliirlerin okumas›,

konuflmalar›n yap›lmas› ve Cumhuriyet

Oratoryosunun seslendirilmesi ile son buldu.

Eme¤i geçen tüm ö¤retmen ve

ö¤rencilerimizi kutluyoruz.

Biz de bize bu Cumhuriyeti hediye eden,

miras b›rakan Mustafa Kemal Atatürk ve

tüm silah arkadafllar›n› ve gazilerimizi

minnetle ve flükranla bir kez daha an›yoruz.

Cumhuriyetimizin 
kuruluflunun 91. y›l dönümünü 

büyük bir coflku, sevinç ve mutlulukla 
kutlad›k. ATAMIZIN 19 May›s 1919’da 

Samsun’a ç›karak bafllatm›fl oldu¤u milli 
mücadelenin zaferle sonuçlanmas›n›n 

ard›ndan, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan etti¤i
Cumhuriyet, TÜRK M‹LLET‹’NE b›rak›lm›fl 

en büyük miras ve vazgeçilmez bir de¤erdir. 
‹flte bu de¤er, bizleri ulusal bir devletin, 
özgürce düflünebilen, eflit haklara sahip 
birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi 

olma hakk›n› vermifltir.

“

”

Cumhuriyet Bayram›
Kutlamalar›
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Saygı değer öğretmen arka-
daşlarım, kıymetli öğrenciler!

Türk Milleti’nin tarihte eşi
benzeri görülmemiş kahra-
manlık destanları yazarak ger-
çekleştirdiği Milli Mücadele-
’nin sonunda kurduğu Cum-
huriyetimizin 91. yıl dönümü
olan bu günü büyük bir coşku,
sevinç ve mutlulukla kutluyoruz.
Bayramımız kutlu olsun.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlat-
mış olduğu Kurtuluş Şavaşı’mızın zaferle sonuçlan-
masıyla 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuri-
yet, Türk Milletimize verilmiş en büyük miras ve vaz-
geçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri milli bir
devletin onurlu şekilde, özgürce düşünebilen, eşit
hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi
haline getirmiştir. Devlet yönetme işini, kişilerin, ai-
lelerin, bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırak-
mayan Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize
büyük katkılar sağlamış; Türk toplumunu millet ol-
ma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumu-
na yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı
çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği ye-
nilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu geniş-
letmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız, gö-
rülmemiş bir dinamizm kazanmıştır.

Cumhuriyet; yüce Türk milletinin binlerce yıllık
tarihinde ulaştığı en parlak, en muhteşem zirvedir.
Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin
kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelerden biri
olmuştur. Bu Mücadele, toplum olarak yanmış, yıkıl-
mış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde zümrüdü
anka kuşunun küllerinden yeniden dirilişi gibi ege-
menliğimizin haykırışıdır.

Cumhuriyet, bir yönüyle bir milletin yeniden aya-
ğa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Türk Mille-
ti’nin kaderine hâkim olduğu, tebaalıktan vatandaş-
lığa yükseldiği değerler sisteminin adıdır. Bize ema-
net edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez
bir mirastır. Bu bilinçle bu günü kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 91 yıllık öyküsü bir ba-
şarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Cumhuriyet’in ba-
şarıları ile haklı bir gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye,
İslâm dünyasındaki tek demokratik Cumhuriyet,
çağdaş bir ülke, bölgesinde hatırı sayılan güç, bir is-
tikrar unsuru devlettir. Türkiye Cumhuriyeti; bugün,
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
muasır medeniyet yolunda dev adımlarla yürüyen
bir dünya devletidir.

Değerli öğrencilerim!

Şüphesiz ki, insan onuruna,
yaratılışına en yakışır rejimin
adıdır Cumhuriyet. Cumhuriye-
ti ideal rejim yapan, milleti ve
iradesini ön plana çıkarması
ve bunun üzerinde herhangi
bir güç tanımamasıdır. Cum-

huriyet bir değerler manzume-
sidir. Bir bütün olarak algılan-

malı, tüm niteliklerine eşit değer-
ler atfedilmeli, evrensel kabullerle

uygulanmalıdır. Sadece bir niteliği öne
çıkarılarak diğer esasları, arka plana atılma-

malıdır. Cumhuriyet keza, tek bir fikre yönelik peşin
kabuller rejiminden çok, bölücü ve yıkıcı unsurlar ta-
şımadığı sürece, farklı fikirlerin ifade edilmesinin te-
minat altına alındığı, hoşgörü temelli bir rejimin
adıdır. Cumhuriyet, ortak bir varoluşun, ortak yaşa-
ma kararlılığıdır.

Cumhuriyetin ne olduğu iyi kavranmalı ve birleş-
tiriciliği asla göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla
kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde ya-
şayan herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görme-
miz, özgürlük ve demokrasiyi birileri tarafından lüt-
fedildiği kadar değil, anayasal sınırlar içerisinde
olabildiğince yaşayabilmek ve yaşatabilmek kararlı-
lığını göstermemiz gerekmektedir. Farklılıkları kut-
samadan, ama farklıkları da yok saymadan
çabalamak, ortak bir tarihe ve kültüre, güçlü bir
Türkiye’nin inşasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık
yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, be-
nimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar
dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı
mücadeleyi sürdürecektir.

Sevgili Gençler!

Sizler geleceğimiz, ümidimizsiniz. Ülkemizin,
uygar milletler arasında hak ettiği yeri almasında
hayati görev size düşmektedir. Size emanet edilen
değerleri muhafaza etmek, daha ileriye taşımak so-
rumluluğu sizin omuzlarınızdadır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün bu sorumlulukla ilgili çok veciz şekilde
ifade ettiği “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan
rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline
getiren milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra
istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” sözlerini
hatırınızdan hiç çıkarmayacağınıza, bu ülkenin hak
ettiği saygınlığa taşıyacağınıza olan inancım tam-
dır.

Tarihimizi iyi öğrenmeli, gereken dersleri akılda
tutmalısınız. Biliniz ki tarih, milletin boy aynasıdır.
Kendinizi aynada nasıl görmek istiyorsanız ona gö-
re rol üstlenmek durumundasınız. Yine bilmelisiniz

Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
günün anlam ve önemini belirten konuflmas›
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ki; cumhuriyetin bir erdem olması kadar onu layıkıy-
la yaşatmak da meziyettir.

Kalkınmış, huzurlu, istikrara kavuşmuş, temiz
bir idareyi gerçekleştirmiş müşterek bir ülke olmak;
bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve
onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel
hedefimizdir.

Amacımız, 91 yıllık bir mücadelenin ve gayretin
ürünü olan üniter yapımızdan, Cumhuriyetimizden,
demokrasimizden ve diğer kazanımlarımızdan hiç-
bir taviz vermeden daha ileriye ulaşmaktır.

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
ile taçlanmış, farklılıklarımızı zenginlik olarak gö-
ren, aidiyet duygusunun perçinleştiği, insan odaklı,
devlet millet kaynaşmasını sağlamış Cumhuriyeti
ileriye taşımak hedefimiz olmalı, günlük hadiselerin
bu büyük hedefimizi gölgelemesine asla izin verme-
meliyiz.

Cumhuriyet her şeyden önce ve elzem olarak si-
vil iradeyi ve bireyi merkeze alan bir anlayışla yaşa-
tılmalıdır. Halkın kararının üstünde hiçbir erk olma-
malı ve bütün güçler halkın iradesine ram olmalıdır.
Demokrasiyi içselleştirmiş ve farklılıklarını zenginlik
olarak gören toplumlar ancak Cumhuriyeti layıkıyla

vücuda getirebilirler. Demokratik bir topluma sahip
olma sürecinde Sened-i İttifak´tan beri aldığımız
uzun ve meşakkatli yolculuğun geldiği nokta, mille-
timiz adına sevindiricidir. Eksiklikleri yanında devlet
için millet anlayışından, millet için devlet anlayışına
geçebilmiş olmamız da değişen paradigmayı açıkla-
ması bakımından manidardır.

Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen ecdadı-
mızı rahmet ve minnetle anıyor; hoşgörü, sevgi, ba-
rış ve kardeşliğin hâkim olduğu, aydınlık bir Türkiye
özlemi ve temennisiyle, bayramınızı tebrik ediyor,
sevgi ve saygılar sunuyorum.

Tarihimizin en büyük ve kap-
saml› ça¤dafllaflma hamlesi olan

Cumhuriyet, getirdi¤i yenilikler ve
at›l›mlar ile Türk insan›n›n ufkunu
geniflletmifl; ekonomik, sosyal ve si-
yasal yaflant›m›z görülmemifl
bir dinamizm kazanm›flt›r.

“
”

Büyük ve asil Türk milletinin tek,
gerçek, eşsiz önderi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk!

Seni anlayan, sana inanan,
emanetin olan, en büyük eserin
Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk
bağımsızlığına sahip çıkan bir
öğretmenin olarak ne senden, ne
senin eserinden asla vazgeçme-
dim, asla vazgeçmeyeceğim.

Senin izinden gidecek, Türk Mille-
tini, Türk Bayrağını, Türkiye Cumhuri-
yet’ini sonsuza kadar koruyacak, yaşatacak
ve yükseltecek nesillerin, Atatürk Gençliği’nin, adını
senden alan Atatürk Lisesi Gençliği’nin öğretmeni
olmaktan onur duyuyorum.

Türk Milleti’nin yarınlara damgasını vuracak
olan gençler, bayramınız kutlu olsun.

Sizler bizim umudumuzsunuz, sizler bizim guru-
rumuzsunuz, sizler Türk Milletinin eşsiz önderi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün inandığı, Türkiye Cumhuri-
yeti’ni ve bağımsızlığımızı emanet ettiği, onurlandı-
rıp taçlandırdığı gençlersiniz.

İnanıyorum ki siz görevinizin farkındasınız. Size,
cumhuriyetin ne olduğunu, nasıl ilan edildiğini; an-
lamını, önemini anlatmama gerek yok, çünkü siz,

cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi ol-
duğunu, Türk Milletine çok yaraşan

bir rejim olduğunu zaten biliyorsu-
nuz.

Gençler, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, “Arkadaşlar genç-
liğe bakın, Türk milli bünyesin-
deki asil kanın ifadesine dikkat
edin.” “Her kafanın anlamaktan

aciz olduğu yüksek bir varlıktır
gençlik ve gençlikle iftihar ediyo-

rum, gençliğe güveniyorum.”, “Bü-
tün ümidim gençliktedir.” derken genç-

liğin kendini anladığını düşünüyor, sizlerle
gurur duyuyor. “iki Mustafa Kemal vardır; biri ben,

fani Mustafa Kemal, diğeri Mustafa Kemaller ideali.
Milletimin zor zamanında ben ortaya çıktımsa beni
bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları daha
Mustafa Kemaller doğurmayacak mı? Feyz milletin-
dir, benim değildir. Benim naçiz vücudum elbet bir
gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile-
lebet payidar kalacaktır!” derken Türkiye Cumhuri-
yeti’ni Türk İstiklalini sonsuza dek yaşatacak ve yük-
seltecek tek varlığın siz gençler olduğuna inanıyordu.

Gençler, Genç Mustafa Kemaller! Size onun en
önemli öğüdünü, Atatürk’ün size seslenişini, Gençli-
ğe Hitabesi’ni benden dinleyeceksiniz. Lütfen her
sözünü dikkatle, anlayarak hissederek dinleyin!

Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni Zeynep Gül’ün
konuflmas›n› yay›ml›yoruz
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129 y›ll›k tarihi

ile ülkemizin en

köklü okullar›

içerisinde yer alan

okulumuz, flu ana dek

verdi¤i hizmetlerle Türk insan›n›n

yetiflmesinde önemli katk›lar sunmufltur.

Bilimden sanata ve spordan edebiyata pek

çok de¤erli ismin yetiflmesinde okulumuzun

önemli katk›lar› olmufltur. Ülkemizin kalbinde

yer alan yerleflkesiyle daima ülke kaderini

etkileyici önemli bir misyonu üstlenmifl,

milletimizin kaderinin yaz›ld›¤› mekteplerden

biri olagelmifltir.

Bundan sonraki süreçte edindi¤i Proje Okulu

misyonuyla daha önemli baflar›lara hizmet

edecek, insan›m›z›n yetifltirilmesinde verdi¤i

de¤erli katk›lar› daha da ileri safhalara

tafl›yacakt›r. Mezunlar›n›n ça¤›n gerektirdi¤i

tüm donan›mla mücehhez olmalar›n› tesis

etme ad›na, önemli bir f›rsat› da elde etmifl

durumdad›r. Baflar›yla sürdürdü¤ü çok dilli

yabac› dil e¤itimini, bilim ve sanat alan›nda

haz›rlayaca¤› projeleriyle taçland›racakt›r.

Peki, nedir Proje Okulu?

Her türlü imkân›n en üst seviyede kullan›ld›¤›,

yöneticilerinden ö¤retmenlerine kadar bütün

paydafllar›n›n Bakanl›kça özenle tespit

edildi¤i, e¤itim ö¤retim faaliyetlerinin,

akademisyenlerin gözetim ve rehberli¤inde

yürütüldü¤ü, Bakanl›¤›m›z›n önemli e¤itim

projelerinin uyguland›¤›, ülkenin ihtiyaç

duydu¤u insan kayna¤›n›n, ça¤›n gerekleri

do¤rultusunda yetifltirilmesi için tasavvur

edilmifl bir okul tipidir.

Elde etti¤imiz bu paye ile milletimizin

gelece¤i, gençlerimizin daha iyi flartlarda

e¤itim alma f›rsat ve imkânlar›n› oluflturacak,

yar›nlar›m›z›n daha ayd›nl›k nesiller elinde

flekillenmesinin gayreti içinde olaca¤›z.

Atatürk Lisemiz flu ana kadar milletimizin

e¤itim hayat›na sundu¤u katk›larla önemli bir

görevi icra etmifltir. Bundan sonraki süreçte

de millet kalbinin att›¤› en önemli

kurumlardan biri olmay› sürdürecektir.

Bayram AKYÜZ
Ankara Atatürk Lisesi Müdürü

652 say›l› Milli E¤itim Bakanl›-
¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hak-

k›nda Kanun Hükmünde Kararname-
nin 37’nci maddesinin dokuzuncu
f›kras› do¤rultusunda okulumuz, Ba-
kanl›¤›m›zca “Proje Okullar›”
listesine al›nm›flt›r. ”
“

Ülke genelindeki 40 Proje Okulu arasında okulumuz da
yer aldı. Proje Okulu olmamıza  dair okul müdürümüz

Bayram AKYÜZ’ün yazısını yayımlıyoruz.

Okulumuz 
Proje Okullar›

aras›nda
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Okulumuz ö¤rencilerinden

11-B s›n›f›ndan Ercan Emre
Çelik ve 11-L s›n›f›ndan

Berkay Aslando¤an ODTÜ,

Hacettepe, Koç, Ankara

Üniversitesi ve TOBB gibi

üniversitelerden ve çeflitli

liselerden kat›lan yaklafl›k

450 üniversite ve lise

ö¤rencisini geride b›rakarak

Eurasia Model United

Nations konferans›nda

(Avrasya Model Birleflmifl

Milletler Konferans›) Ercan

Emre Çelik ve Berkay

Aslando¤an Future Diplomat
seçilmifltir. Ö¤rencilerimizi

kutluyor, baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.

Eurasia Model United Nations

ERCAN EMRE ÇEL‹K

Future Diplomat 

(Geleceğin Diplomatları)

Ankara Atatürk Lisesi               11-B

BERKAY ASLANDO⁄AN

Future Diplomat 

(Geleceğin Diplomatları)

Ankara Atatürk Lisesi               11-L

Konferansa kat›lan ö¤rencilerimiz ve MUN Kulübü ö¤retmenimiz Aysu Atay

Matematik ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z, 2014

y›l› Ulusal Ajans Erasmus KA1 Okul E¤itimi

Personelinin Ö¤renme Hareketlili¤i, Erasmus

KA2 Okul E¤itimi Alan›nda Stratejik

ortakl›klar (Comenius) ve Erasmus spor

etkinlikleri olmak üzere okulumuzun

Uluslararas› projelerde yer almas› için üç

farkl› programda çal›flmalar yapm›flt›r.

Ö¤retmenimizin yapt›¤› bu çal›flmalarla 6

farkl› ülkedeki okullarla ba¤lant›lar kurulmufl

ve ortakl›klar oluflturulmufl, Okulumuz Nisan-

May›s 2014 tarihlerinde Ulusal Ajansa proje

ortakl›¤› için baflvuruda bulunmufltur.

Projenin ilk toplant›s›, kas›m ay›nda Letonya-

Riga flehrinde düzenlenecektir. Daha sonra

s›ras›yla H›rvatistan, ‹talya, Romanya,

‹spanya ve Türkiye’ye ziyaretler

gerçeklefltirilecektir.

Ankara Atatürk Lisesi ilk defa Ulusal Ajans

Erasmus (Comenius) proje çal›flmas›na

kat›lacak ve bu projeyi de en iyi flekilde

tamamlayacakt›r.

Bizler bu çal›flmay› gerçeklefltirecek,

okulumuz ö¤renci ve ö¤retmenlerinden

oluflacak çal›flma ekibine baflar›lar diliyoruz.

Lisemiz ilk defa Ulusal Ajans 
ERASMUS (Comenius) 
Proje Çal›flmas›na Kat›l›yor
Ulusal Ajans taraf›ndan baflvuru sonuçlar› Ekim 2014 tarihinde aç›klan-
m›fl ve E (maths + science) bafll›kl› proje ortakl›¤›m›z kabul edilmifltir. 2
y›l sürecek E (maths + science) bafll›kl› projenin Koordinatörü Letonya
ve proje ortaklar› ‹talya, H›rvatistan, ‹spanya, Romanya ve Türkiye’dir.
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3 Kas›m 2014 tarihinde

Organ Ba¤›fl› Haftas›

nedeniyle okulumuz

konferans salonunda

Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara

Organ ve Doku Nakli Bölge

Koordinasyon Merkezi’nden

Koordinatör Hemflire Züleyha

Çiçen, ö¤rencilerimize ülkemizde

organ ve doku nakli konusunda bir

konferans verdi. Ö¤renci ve

ö¤retmenlerimizin yo¤un ilgisini çeken

konferansta ö¤rencilerimiz, organ ba¤›fl›

hakk›nda detayl› bilgi ald›lar ve merak

ettikleri sorular›na cevap buldular. Konferans

sonunda ö¤rencilerimizin böylesine önemli

bir konuda bilgileri ve konuya duyarl›l›klar›

art›r›lm›fl oldu. 

On sekiz yafl›n› doldurmufl ve do¤ru ile yanl›fl›

ay›rabilme yetene¤ine sahip herkes, baflta

kalp olmak üzere akci¤er, böbrek, karaci¤er

ve pankreas gibi organlar›; kalp kapa¤›, göz

kornea tabakas›, kas ve kemik ili¤i gibi

dokular› ba¤›fllayabilmektedir. Bu organ ve

dokular, günümüz t›p teknolojisinde kolayl›kla

nakledilebilmektedir. Bir kifli organlar›n›

ba¤›fllayarak birçok insana yaflama flans›

verebilir. 

Türkiye’de birçok devlet ve üniversite

hastanesinde organ ba¤›fl› ifllemleri

yap›lmaktad›r. Ayr›ca yaflarken yap›labilen

(böbrek gibi) organ ba¤›fl› türleri de vard›r.

Ba¤›fllanan organlar›n nakledilmesi, Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n denetim ve gözetiminde ve

bilgisi dâhilinde gerçeklefltirilir. 

Çeflitli kurum ve kurulufllar, zaman zaman

organ ba¤›fl› kampanyalar› düzenlemektedir.

2000 y›l›nda, organ ba¤›fl› konusunda bir

”Ulusal Koordinasyon Sistemi” oluflturularak

bakanl›¤›n olanaklar›yla organ bekleyenler,

sistematik s›ralamaya dâhil edilmifllerdir. 

Organ ba¤›fl›;

• Sa¤l›k Müdürlüklerinde,

• Hastanelerde,

• Emniyet Müdürlüklerinde (ehliyet al›m›

s›ras›nda),

• Organ nakli yapan merkezlerde,

• Organ nakli ile ilgilenen vak›f, dernek vb.

kurulufllarda yap›labilir.

Organ Baπ›fl› Konferans›

Züleyha Çiçen ö¤rencilerimize konferans verirken

Organ ba¤›fl›, bir insan›n or-
ganlar›n›n bir k›sm›n›n veya

tamam›n›n, henüz sa¤l›kl› iken be-
yin ölümünün ard›ndan baflka in-
sanlarda yararlan›lmak üzere ba-
¤›fllanmas›d›r. Baflka bir bak›fl aç›-
s›yla organ ba¤›fl›n›n, kan naklin-
den fark› yoktur. Hayat kurtarma
anlam›nda, sa¤l›kl› olan her
organ ba¤›fllanabilir. ”

”
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Türk televizyonculu¤unun

duayeni, gerek TRT gerekse

özel kurumlarda uzun

y›llar yöneticilik yapan

Sedat Örsel, ayn›

zamanda 1979 y›l›ndan

bu yana çeflitli

üniversitelerde medya

üzerine dersler veriyor.

Bu nedenle e¤itim

konusunda da bir otorite

say›lan ÖRSEL,

konuflmas›nda

ö¤rencilerimizle hayata dair

tecrübelerini paylaflt›. 

Ö¤rencilerimize hayatta mutlaka hedefleri

olmas› gerekti¤ini ve bu hedeflerin nas›l

oluflturulaca¤›n›, baflar›n›n nas›l

kazan›laca¤›n›, her ne meslekten ve hangi

baflar› türünden olursa olsun, y›llar sonra

insanlar›n, bu baflar›lar›n›n d›fl›nda, nas›l bir

insan olduklar›yla hat›rland›¤›, insanl›k

de¤erinin çok çok önemli oldu¤u

yönündeki düflüncelerini

paylaflt›. Ö¤renmenin okulda

zorunlu bir ders için de¤il,

yaflam için gerekli

oldu¤unu, kendileri için

ö¤renmenin önemli

oldu¤unu vurgulayan

Örsel, ö¤retmen tiplerini

ve ö¤retmenlerin

ö¤renciye yaklafl›mlar›n›,

ça¤a göre de¤iflen ö¤renci

tiplerini ve ö¤rencilerin

ö¤retmene, okula ve derslere

yaklafl›m flekillerini çarp›c› slâytlar

eflli¤inde ve kendine has, esprili üslubuyla

anlatt›.

Ö¤rencilerimizin oldukça ilgisini çeken ve

yaflama dair tecrübelerin en ak›lda kal›c› ve

etkileyici bir flekilde sunuldu¤u bu konferans

için eme¤i geçen herkese ve Say›n ÖRSEL’e

teflekkür ediyoruz. 

Okulumuz 1964 y›l› mezunu, Bilgi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Sedat
Örsel, okulumuz konferans salonunda 4 Kas›m 2014 Sal› günü,

“Ö¤renci-Ö¤retmen ‹letiflimi ve Okul ‹çin De¤il Yaflam ‹çin Ö¤ren-
me” konulu seminerle ö¤renci ve ö¤retmenlerimizle birlikteydi. ””

Okul ‹çin Deπil
Yaflam ‹çin Öπrenme Semineri

Bilgi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Sedat Örsel, Okul Müdürü Bayram Akyüz ve ö¤rencilerimizle

ALEV 2015 / 33
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Gezide ö¤rencilerimiz Bat› Cephesi Komutan›,

Lozan kahraman› ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

ikinci cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’nün yaflad›¤›

mekânlar› görme imkân› buldular. Ayr›ca

Köflk’te aç›lan “Çok Partili Hayata Geçifl ve
Uzlafl› Kültürü” temal› sergiyi gezen

ö¤rencilerimiz, ‹smet ‹NÖNÜ’nün askeri ve

siyasi hayat›yla ilgili belge ve eflyalar›

incelediler. Gezide ‹smet ‹NÖNÜ’nün k›z› Özden

Toker’den babas› ve Atatürk ile ilgili an›lar›n›

bire bir dinleme flans›n› yakalad›lar.

Ö¤rencilerimiz, yapt›klar› bu ziyaretle tarih

bilinci oluflturma yolunda önemli bir ad›m daha

att›lar.

Ankara ve Tarih Kulübü ö¤rencile-
ri, dan›flman ö¤retmenleri Sami

Tüysüz ile rehber ö¤retmenlerimizden
Sevgi Orhan ve Gülten Yatan eflli¤inde
05.11.2014 tarihinde Pembe Köflk ola-
rak bilinen ‹smet ‹NÖNÜ Evi’ne bir
ziyaret gezisi düzenlediler. ”
”
Pembe Köflk Ziyareti

Süleyman Beledioπlu
Öπrencilerimize Seminer Verdi

Beledio¤lu ö¤rencilerimize sunum yaparken

Süleyman Beledio¤lu, seminerde üniversiteye girifl

sistemi ve çal›flma yöntemi, beyin temelli ö¤renme,

ö¤renmenin kal›c› olmas›, unutmaya karfl› al›nabilecek

önlemler, pratik ö¤renme, planl› ve programl› çal›flma,

ö¤renme program› yapma, amaç ve hedef oluflumu,

yüksek performans konular›nda okulumuz ö¤rencilerine

yararl› bilgiler verdi. 

Seminer, ö¤rencilerimiz taraf›ndan ilgi ile takip edildi.

Eme¤i geçen tüm ö¤retmenlerimize, ö¤rencilerimize ve

bizi k›rmayarak gelen konu¤umuza teflekkür ediyoruz.

Ülkemizin önde gelen e¤itimcilerinden “Bonus Hoca” lakapl› 
Süleyman Beledio¤lu, 20 Nisan 2015 tarihinde 
okulumuz konferans salonunda rehberlik ve 
psikolojik dan›flma servisinin katk›lar›yla bir seminer verdi.
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,

aram›zdan ayr›l›fl›n›n 76. y›l dönümünde tüm

yurtta oldu¤u gibi okulumuzda yap›lan

törenlerle an›ld›. Türk Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenimiz Zeynep Gül ve Tarih

ö¤retmenimiz Aysu Atay’›n rehberli¤inde

10 H, 11 M, 9 C s›n›f› ö¤rencilerimizin

katk›lar›yla okulumuz bahçesinde yap›lan ilk

tören Atatürk büstüne çelenk konulmas›,

sayg› duruflu, ‹stiklal Marfl›’n›n okunmas› ile

bafllad›. Daha sonra tarih ö¤retmenimiz Aysu

Atay’›n günün anlam ve önemine iliflkin

konuflma yapmas› ve ö¤rencilerimizin fliirler

okumas› ile sona erdi. 

Konferans salonunda yap›lan anma etkinli¤i

ise oldukça kalabal›k bir izleyici toplulu¤una

sunuldu. Etkinli¤e Çankaya Kaymakam› Ayd›n

Ergün, Efli Necla Ergün, MEB Ortaö¤retim

Daire Baflkanlar› Hülya Ertürk Koç, Hac› Ali

Okur, Mustafa K›flan, Çankaya ‹lçe Millî E¤itim

Müdürü Mehmet Y›lmaz, ‹lçe fiube Müdürü

Yaflar Gezgin, okul yöneticileri, ö¤retmenler,

ö¤renciler ve çok say›da davetli kat›ld›.

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n

söylenmesiyle bafllayan etkinlik, Okul

Müdürümüz Bayram Akyüz’ün aç›fl konuflmas›

ile devam etti. Ö¤rencilerimizin fliirler

okumas›, drama gösterileri sunmalar›,

Atatürk’ün sevdi¤i flark›lar›n söylenmesi ve

zeybek oyunlar› eflli¤inde sunduklar›

gösteriler, izleyenlerce heyecanl›, duygulu

anlar›n yaflanmas›na neden oldu. 

Her 10 Kas›m’da bitmez tüken-
mez bir özlem, derin bir sayg›

ve minnetle an›yoruz seni, belki be-
denen yoksun ama her an sevenlerin
yafl›yor ve yaflat›yor seni, fikirlerin
yol göstericili¤in, bizlere ›fl›k oluyor,
güç veriyor. Manevi huzurunda bir
kez daha sayg› ve özlemle se-
laml›yoruz seni. 

“
”

Atam›z› 10 Kas›mda
Sayg›, Özlem ve Minnetle And›k
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Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe
Milli Eğitim Müdürüm, Saygıde-
ğer Şube Müdürlerim, İlçemizin
Değerli Okul Yöneticileri, Kıy-
metli Misafirler ve Öğrenciler!

Bugün burada ebediyete
yolcu ettiğimiz yirmici asra
damgasını vurmuş büyük bir
Türk devlet adamını, vefatının
76. yıl dönümünde anmak mak-
sadıyla bir araya gelmiş bulunuyo-
ruz.

Yirmici asır pek çok yön itibariyle milleti-
mizin yıkıntılar yaşadığı, birçok cephede mağlubi-
yetler gördüğü bir zaman dilimi olmuştur. Sultan
4.Murat’tan beri devletin kötü gidişatına dur diye-
bilme gayretleri bir türlü netice vermemiş, hem iç-
timai sahada hem de askeri alanlarda her geçen
gün devletin içine düştüğü girdap derinleşmiş ve
artık bir cihan devleti olma iddiası bir bir tüken-
meye başlamıştır. Bütün dünyayı kasıp kavuran
Birinci Cihan Harbi ülkemiz sınırlarına dayanmış
ve bu büyük yangın, milletimizi de içine sarmala-
yarak tüm dünyayı avuçlarının içine almıştır. Sa-
vaşlardan yorulmuş ve bitap düşmüş, silah ve in-
san gücü zayıflamış ordumuz, Mehmetçiğimizin
canı pahasına verdiği mücadelelere rağmen impa-
ratorluk coğrafyasında girdiği cephe savaşlarını
kaybetmiş ve binlerce yıllık Türk toprakları birer bi-
rer düşman askerlerinin çizmeleri altında ezilmeye
başlamıştır. Anavatanın aziz parçaları birer birer
ondan koparılmış ve evlatlarının her biri hiçlik de-
nizinde savrulmuştur. Millet tarihimizin en kara
günleri yaşanmış, tarihin her devrinde büyük dev-
letler kurmayı başarmış aziz milletimiz, hasta

adamdan, artık yok edilecek adam
durumuna gelmiştir. Devlet er-

kânı da halka ümit vaat ede-
cek hamleler yapmaktan
uzaktır. Ümitsizliğin kavur-
duğu son kalemiz Anadolu
toprakları da düşmanın işga-
line maruz kalmış, artık yak-

laşan acı kaderini beklemekte-
dir. Halk bedbin ve ümidi kay-

betmiş bir haldedir. İşte her şey
bitti dediğimiz bir anda milletin si-

nesinden kurtuluş umuduyla bir yiğit or-
taya çıkmış ve bütün karanlık bulutların ülke se-
masından dağılması için halka ümit dağıtmıştır.

Mustafa Kemal, bütün dünyanın tasdikiyle bü-
yük bir askeri dehadır. Yorgun insanımıza güç ka-
tacak ve zayıf güce rağmen dünyanın en kuvvetli
devletlerini dize getirecek bir askeri dehadır. Her
şeyden evvel zamanın şartları ve içinde bulundu-
ğumuz 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 olmamış-
tır. O söylediği her şeyi icra ederek gösteren bir li-
derdir. Çanakkale’de askerle beraber cephededir.
En ön safta Mehmetçikle koyun koyuna savaşın
kalbindedir. Vatan toprağının çiğnendiği her yer-
de, mukaddes vatanı korumak için bilfiil Mustafa
Kemal de vardır. Lübnan’da, Trablusgarp’ta, Bin-
gazi’de yerel kuvvetlerin yanında vatan savunma-
sındadır. Onu Kocatepe’de elbisesine sarılıp karlar
üstünde yatarken Mehmetçikle yan yana görürüz.

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
10 Kas›m konuflmas›
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Mustafa Kemal gerçekçidir. Asla hayalin aklını
bulandırmasına müsaade etmemiştir. Milletin son
umutlarının da bir hülya denizinde kaybolmasına
müsaade etmeyen bir liderdir.

Yarattığı eserle halkın hürmet ve takdirini ka-
zanan bir adam, kıymetli bir sanatkâr, bir ilim ve-
ya devlet adamı olabilir. Fakat karşısında sadece
hürmet ve takdir hisleri duyduğumuz bir adam
tam manasıyla büyük adam sayılmaz. Hakiki bü-
yük adam nesillere yol gösteren adamdır. Bu iti-
barla büyük adamları sevmek demek, onlar hak-
kında güzel kasideler yazarak sağlıklarında “Yaşa
var ol” ölümlerinde “Eyvah! Yazık oldu” gibi fer-
yatlar koparmak demek değildir. Hakiki büyük
adamlara karşı duyulan sevgi, ancak onların işa-
ret ettiği yolda sabit adımlarla yürümek, bıkma-
dan yorulmadan yürümekle ispat edilebilir.

Mustafa Kemal, sadece bir asker değil; bazen
kara tahta başında öğretmendir. Başöğretmendir.
Yaşadığı süre zarfında halka örnek teşkil edecek
derecede öğrenme aşkıyla dolu bir liderdir. Kitap-
lar kaleme alan bir yazardır. Şüphesiz Atatürk, çok
yönlü bir lider olma başarısını sergilemiş bir ön-
derdir.

Halkına hesap verme şeffaflığında bir liderdir.
Uzun savaş yılları boyunca yaşananları Nutuk ese-
riyle halka anlatan, bütün şeffaflığıyla ortaya ko-
yan bir lider olmuştur.

Dünyanın geri kalan milletlerinin liderleri,
halklarına baskıcı bir yönetim tarzını dayattıkları
dönemde Mustafa Kemal, halkı için demokrasiyi
öngörecek kadar millet sevdalısı bir liderdir. “İki
Mustafa Kemal vardır. Biri ben ölümlü Mustafa
Kemal; diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mus-
tafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum.
Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa,
beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk anaları
daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Fe-

yiz milletindir. Benim değildir.” diyecek kadar için-
den filizlenip geldiği milletine karşı vefa doludur.

Madde olarak aramızdan ayrılan bu eşsiz kah-
raman, her Türk’ün kalbinde yaşayan bir fikir, bir
emel bir idealdir. Onu sevmek demek, hangi şart-
lar altında olursa olsun Türk milleti uğrunda mü-
cadeleden yılmamak ve kaçmamak demektir.

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakâr, sa-
dık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz si-
ması, eşsiz kahraman Atatürk!

Vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hiz-
metine verdiğin Türk Milleti ile manevi varlığın
önünde tazimle eğiliyoruz. Bütün hayatında bize,
ruhundaki ateşten canlılık verdin, aziz hatıran
sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve
uyanık tutacaktır. Bugün aramızdan ayrılışının
hüznünü en derinden yaşıyor ve kendisinin “Beni
görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek
değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı an-
lıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.” düstu-
rundan hareketle kurduğu aziz Cumhuriyeti son-
suza kadar yaşatma cehdiyle sözlerime son veriyo-
rum.

Mustafa Kemal, sadece bir as-
ker de¤il; bazen kara tahta ba-

fl›nda ö¤retmendir. Baflö¤retmen-
dir. Yaflad›¤› süre zarf›nda halka
örnek teflkil edecek derecede ö¤-
renme aflk›yla dolu bir liderdir. Ki-
taplar kaleme alan bir yazard›r.
fiüphesiz Atatürk, çok yönlü bir li-
der olma baflar›s›n› sergile-
mifl bir önderdir.

“

”

Tören sonunda okul idaremiz, konuklar›m›z, görevli ö¤retmen ve ö¤rencilerimiz
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Yıl 1938. Tarih 10 Kasım. Bütün
ülke o gün, acı bir haberle sarsılı-
yor. Mustafa Kemal’ini kaybet-
miş… Bağımsız yaşamasını
sağlayan, geleceğinin mimarı
Atatürk’ünü kaybetmiş.  Gök-
ler  denizler,  tüm yeryüzü
içinde aynı acıyı hissetmekte.
Herkes perişan ancak herkeste
aynı inançla edilen yemin var
dillerde: “Atam senin izindeyiz, il-
ke ve inkılaplarının bekçisiyiz.”

İşte bugün, büyük önderimizin aramızdan
ayrılışının 76. yıl dönümü içimizde aynı hüzün
ama dilimizde aynı yemin. Peki kimdir, büyük ön-
der? Şimdi hep beraber hatırlayalım:

Büyük önder Mustafa Kemal, 1881’de Sela-
nik’te dünyaya geldi. Ülkesinin içinde bulunduğu
şartlar altında bir çocukluk geçirdi. Ve bu şartlar
karşısında asker olmak istedi. Selanik Askeri Rüş-
tiyesi ile başlayan askerlik eğitimi, Harp Akade-
misi ile son buldu. İlk görev yeri 5. Ordunun oldu-
ğu Şam’dı. Burada “Vatan ve Hürriyet” Cemiye-
ti’ni kurarak halkla iç içe çalışmalarına başladı.
“31 Mart Vakası” olarak bilinen 13 Nisan 1909
tarihli olayda Hareket Ordusu Genelkurmay baş-
kanı olarak görev yaptı. İstanbul’daki görevin ar-
dından gönüllü gittiği Trablusgarp Savaşı’nda
Derne ve Tobruk’ta başarı kazandı. 1911’deki bu
başarıları Balkan Savaşlarındaki başarıları takip
etti. 1. Dünya Savaşı’nda özellikle de Çanakkale
Savaşları’nda kazandığı başarılar, Mustafa Ke-
mal’in tüm yurtta tanınmasında etkili oldu. Sa-
vaşın sona ermesi ile imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşması ardından ülkede başlayan işgallere
karşı halkı ile beraber mücadeleye başladı.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal, Samsun’a
geldiğinde amacı, “Milli Egemenliğe dayalı, ba-
ğımsız yeni bir Türk Devleti” kurmaktı. 22 Hazi-
ran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nde
“Yurdun tehlikede olduğu ve bu durumdan mille-
tin azim ve kararı ile kurtulmanın mümkün oldu-
ğu” belirtildi. Arkasından gelen Erzurum Kongre-
si “Millet hakimiyetinin kayıtsız şartsız sağlan-
ması gerektiğini bildiren, hükümet ve devlet kur-
ma düşüncesini” ortaya koyan Mustafa Kemal
imzalı bir kongre oldu. Sivas Kongresi ile pekiştiri-
len kararlar, Heyet-i Temsiliyenin kurulmasıyla,

uygulamaya konuldu. 23 Nisan
1920’de Mustafa Kemal, ilk

TBMM’yi açarak, milli egemen-
liğin ilk adımlarını attı. Sevr
Antlaşması’nın imzalanması
ve bu antlaşmanın TBMM ta-
rafından tanınmamasıyla ha-
rekete geçme zamanı gelmişti.

Çok iyi bir lider olduğu kadar
çok da iyi bir asker olan Mustafa

Kemal’in önderliğinde, Kurtuluş
Savaşı’mız başladı. İnönü Savaşları,

Sakarya Meydan Muharebesi ve bir yıl son-
ra gelen Büyük Taaruz’la başlayan Başkomutan-
lık Meydan Muharebesi’ndeki başarılar ile ülke-
mizi esaretten kurtardı.

Daha Erzurum Kongresi yıllarında “Demokra-
si prensiplerinin en iyi uygulandığı idare biçimi
Cumhuriyettir.” diyen Mustafa Kemal, saltanatın
kaldırılması ve sonrasında Lozan Barış Antlaş-
ması ile Türk Milleti’nin bağımsızlığının tüm
dünya tarafından kabulünün ardından, 29 Ekim
1923’te Cumhuriyeti ilan etti. “Uygarlık yolunda
yürümek ve başarı, kazanmak hayatın şartıdır.
Bu yolda başarı yeniliğe bağlıdır.” diyen Mustafa
Kemal, ilk Cumhurbaşkanımız olarak yeni hedef-
leri işaret etmiş oldu. Halifeliğin kaldırılması,
Tevhidi Tedrisat Kanunu, Şapka Kanunu, Latin
Alfabesinin kabulü gibi kanunların yanı sıra Türk
Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi kurumların
açılmasına da önderlik eden Mustafa Kemal’e so-
yadı kanunun ardından ATATÜRK soyadı verildi.
Atatürk ekonomi, sanat, eğitim, spor gibi pek çok
alanda da önderlik yaptı halkına.

Tarih Ö¤retmenimiz Aysu Atay’›n
Tören konuflmas›

“Dinlenmemek üzere yürümeye
karar verenler asla ve asla yo-

rulmazlar” diyen Atatürk’ü, Cumhu-
riyetimizin kurucusunu, bugün bir
kez daha özlemle an›yoruz. Hür bir
ülkede yaflamam›z› borçlu oldu¤u-
muz Mustafa Kemal Atatürk’e bir
kez daha sesleniyoruz: “Atam senin
izindeyiz, ilke ve ink›laplar›n›n bekçi-
siyiz.” Rahat uyu, ölümsüz in-
san büyük insan Atatürk.

“

”
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Karaca yapt›¤› konuflmada, Ankara Atatürk

Lisesi’nin köklü bir geçmifle ve gelene¤e

sahip bir okul oldu¤u ve bu çizginin

devaml›l›¤› için Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›’n›n

ve özellikle Vak›f Baflkan› Erol Üçer’in bu

konuda çok eme¤inin oldu¤unu, bu okuldan

mezun olan ö¤rencilerin, ülkenin her alan›nda

söz sahibi bireyler haline geldi¤ini, okulun

geçmiflte birçok ünlü ve tan›nm›fl isme ev

sahipli¤i yapt›¤›n›, bundan sonra da bu ev

sahipli¤ini yapmaya devam edece¤ine olan

inanc›n› belirtti.

Ö¤rencilerimizi, rektörlü¤ünü de yapt›¤›

‹stanbul Teknik Üniversitesine bekledi¤ini,

bundan memnuniyet duyaca¤›n› belirterek

k›saca ‹TÜ hakk›nda bilgi verdi. Ülkemizin

say›l› üniversitelerinden biri ‹TÜ mezunu

olman›n önemini vurgulayan Karaca,

ö¤rencilerimizin sorular›n› yan›tlad›.

Ziyaretinden dolay› Karaca’ya teflekkür

ediyoruz. Geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de

birçok ö¤rencimizin yetiflti¤i bu üniversiteye

daha yüzlerce ö¤rencimizin yerleflece¤ine

inan›yoruz.

‹TÜ Rektörü Karaca, Okul ‹daresi, Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle birlikte 

‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Karaca, lisemiz konfe-

rans salonunda ö¤retmen, ö¤renci
ve dinleyenlerle 11 Kas›m
2014 tarihinde bulufltu. ”
“

‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca
Okulumuzu Ziyaret Etti

Prof. Dr. Mehmet Karaca ö¤rencilerimize konferans
verirken

Prof. Dr. Mehmet Karaca, Vak›f Baflkan›m›z Erol
Üçer’le.
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Dört aday›n yer ald›¤› seçimlerde, adaylar,

seçimden önce, k›sa propaganda döneminde,

ö¤renci arkadafllar›na vaatlerini dile getirdi.

Baflkan adaylar›n› destekleyen ö¤renciler,

arkadafllar›na alk›fl, pankart ve sloganlarla,

yapt›klar› çal›flmalarla destek verdi.

Ö¤rencilerimiz 24 Ekim 2014 tarihinde okul

baflkanlar›n› seçmek için sand›k bafl›na

giderek oylar›n› kulland›. Oylama ifllemi ve

say›m aflamas› sonucunda 11 G S›n›f›ndan

Furkan Bahçeli, Okul Ö¤renci Meclisi
Baflkanl›¤›’na seçildi. 

Ö¤rencimizi kutluyor ve baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.

Atatürk Lisesi Yeni Baflkan›n› Seçti
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da okulumuz ö¤rencileri, 

Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Servisi’nin koordinatörlü¤ünde, 

Okul Baflkanl›k Seçimini gerçeklefltirdi.

FURKAN DURGUTLU 
11 A

ARDA YILMAZ 
12 A

‹REM YEDEKÇ‹ 
11 H

FURKAN BAHÇEL‹ 
11 G

Baflkan Adaylar› Soldan Sa¤a: Arda Y›lmaz (12 A),
Furkan Bahçeli (11 G), ‹rem Yedekçi (11 H), Musta-
fa Furkan Durgutlu (11 A)

OKUL BAfiKANLIK SEÇ‹M‹ OY PUSULASI

EVET
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Çankaya ‹lçe Millî E¤itim fiube Müdürü Yaflar

Gezgin rehberli¤inde gerçekleflen seçimde,

sand›k kurulu oluflturuldu. 

‹lçe temsilci adaylar›n›n baflvurular›n›n

al›nmas› ve propaganda konuflmalar›n›n

ard›ndan oylama ifllemine geçildi. 

Say›m sonuçlar›na göre en yüksek oy alan
Ankara Atatürk Lisesi aday› Furkan
Bahçeli, Çankaya ‹lçe Baflkan› seçildi.

Okulumuz daha sonra yap›lan ‹l Baflkanl›k
Seçimlerine kat›larak 3.oldu. Ö¤rencimizi ve

bu konuda kendisini destekleyen idareci,

ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi tebrik eder

baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Lisemiz Okul Meclisleri 
‹lçe Baflkan› Seçildi

Soldan Sa¤a: ‹rem Yedekçi (11 H), Eda Ero¤lu (11 G), Furkan Bahçeli (11 G), Engin Alptekin (Md. Yrd.), ‹pek
Toker (11 G), Safa Akbulut (11 B)

Çankaya ‹lçe Millî E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen
“Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri ‹lçe Temsilcisi Seçimi”

20 Kas›m 2014 Perflembe günü, Çankaya ‹lçe Millî E¤itim fiube Mü-
dürü  Yaflar Gezgin, fief Özgül Mutlu, rehber ö¤retmenler, okul ida-
recileri, okul temsilcileri ve ö¤rencilerin kat›l›mlar›yla 100. Y›l
K›z Teknik ve Meslek Lisesi’nde gerçeklefltirildi.

“
”
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Değerli ilçe başkanları ve sevgili kardeşlerim!

Hepiniz önce okullarınızda, sonra ilçelerinizde
en yüksek oyları alarak buraya kadar geldiniz. Bu-
nun için öncelikle size ve size güvenip oy veren her-
kese teşekkür ediyorum.

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve
Türkiye’nin kalbi niteliğinde bir şehirdir. Ben Furkan
Bahçeli, Ankara’nın kalbi, Ulu Önder’in kabrinin ve
Türkiye’nin yasama-yürütme ve yargı organlarının
bulunduğu, yeşili seven ve koruyan (biricik) Çanka-
ya İlçesinin temsilcisi sıfatıyla buradayım.

107 büyükelçiliği, 4’ü devlet olmak üzere 10
üniversiteyi, 103 ilkokulu 47 liseyi ve 59 özel okulu
temsil etmenin ağırlığının ve ehemmiyetinin farkın-
dayım. Eğitimin yanı sıra kültürel aktivitelerin, tica-
ri ve sosyal merkezlerin yoğun olarak bulunduğu ve
yeşile en fazla değer veren bir ilçe olan Çankaya,
Ankara’nın en önemli ilçelerinden biridir.

Bu yüzden Türkiye genelinde düzenlenecek il
temsilcileri toplantılarında Ankara’yı temsil etmesi
gereken ilçenin Çankaya olduğunu düşünüyorum.

Güzel günler göreceğimize ve bu seçimin görece-
ğimiz güzel günlere ön ayak olacağına kesinlikle
eminim.

1886 yılında kurulan, Ankara’nın Cumhuriyet
öncesi dönemine tanıklık eden, İlber Ortaylı’dan
Turgut Özakman’a, Sinan Çetin’den Can Yücel’e
uzanan; yani Türkiye’nin önde gelen isimlerinin sı-
ralarında dirsek çürüttüğü bir lisedir Atatürk Lisesi.
Kurtuluş Savaşı zamanında bütün bir dönemini cep-
heye gönderen ve giden öğrencilerin hepsi şehit ol-
duğundan bir sene mezun veremeyen vatanperver
bir lisedir Atatürk Lisesi. Ankara’nın merkezinde ol-
masının bir diğer sonucu da her ilçeden, her kesim-
den, yani her renkten insan bulundurmasıdır. Oku-
lumuzda yaptığımız ankete göre; okulumuz bünye-
sinde eğitim gören 1429 öğrenciden yalnızca 400
kişi, yani ortalama %27’si Çankaya Belediyesi sınır-
ları içerisindeki bir evde ikamet ediyor. Yine ankete
göre öğrencilerin çoğunluğu yani %39’a yakın bir
kısmı, Yenimahalle Belediyesi sınırlarında yaşıyor.
Yenimahalleyi ise Keçiören, Etimesgut ve Pursaklar
takip ediyor. Görüldüğü üzere akademik başarısı ve
sosyal yönü ile kendinden söz ettiren okulumuz Ata-
türk Lisesi, aynı zamanda öğrenci profilindeki çeşit-
lilik ile her zaman dikkat çekici olmuştur. 16 merkez
ilçenin 14’ünden öğrenci barındıran Ankara Atatürk
Lisesi, Ankara’nın bir minyatürü halindedir. Atatürk
Lisesi’nde; her ilçenin sıkıntısını veya isteğini öğren-

mek için yan sınıfa yahut alt kata inmeniz yeterli
olacaktır. Ayrıca okulumuz, bu sene iki Taylandlı ar-
kadaşımıza, önceki sene de biri İtalyan biri Alman
olmak üzere iki yabancı öğrenciye ev sahipliği yap-
mıştır. Sloganı “Dünya dillerini buluşturan lise”
olan okulumuz, Ankara’nın dört yanından öğrenci-
leri buluşturup ortak değerler paydasında birleştir-
menin yanı sıra ülke dışından gelen öğrencilerin de
uğrak mekânı, ikinci evleri olmuştur. 

Milattan önce 3. yüzyılda tarih sahnesine çıkan,
asırlar boyunca da adından söz ettiren, tarihinde
Osmanlı gibi, Selçuklu gibi büyük imparatorluklar
ve o imparatorluğu yöneten büyük devlet adamları
içeren, hoşgörü ve insaniyet mayasıyla yoğrulan bir
toplumun neferleri olarak bugün burada bulunuyo-
ruz. Biz Ankara Atatürk Lisesi olarak bizi ayrıştıran,
ötekileştiren bütün yargıların üzerini çizmek için
geldik. Bu yargıları yıkarken, yerine eğitim temelli
düsturlar yerleştirmeyi hedefliyoruz.

Biz her zaman bulunduğumuz şartları daha iyi
hale getirmeyi hedefledik. (Bizim derdimiz hiçbir za-
man başkanlık veya rütbe derdi olmadı.) Hepiniz gi-
bi biz de bunun yegâne yolunun eğitim olduğunun
farkındayız. Eğitimin dini, ırkı olmaz arkadaşlar. Yi-
ne hepiniz gibi biliyoruz ki biz, geleceğin Türkiye’si-
ni oluşturuyoruz. Üzerimizdeki bu büyük sorumlulu-
ğu taşıyabilmenin yolu, belirli değerler altında top-
lanmaktan geçiyor. Bu paydanın belirlenmesi sıra-
sında bütün ideolojileri bir kenara koyup insanlara
insan oldukları için değer vermek, bu sorunu çözme-
nin en rahat ve sağlam temelli yoludur. Bu yüzden
burada belirli bir kesimi değil herkesi temsil etmek
için duruyorum. Nallıhan’dan Şerefli Koçhisar’a, Kı-
zılcahamam’dan Haymana’ya her Ankaralı öğren-
cinin sıkıntısı benim sıkıntımdır.

Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uma-
rım demokrasi kültürüne ve Türkiye Cumhuriyeti
gençliğine yakışan bir seçim olur. 

Slogan› “Dünya dillerini bulufl-
turan lise” olan okulumuz, An-

kara’n›n dört yan›ndan ö¤rencileri
buluflturup, ortak de¤erler paydas›n-
da birlefltirmenin yan› s›ra ülke d›fl›n-
dan gelen ö¤rencilerin de u¤rak
mekân›, ikinci evleri olmufltur. 

“
”

Furkan Bahçeli’nin
‹lçe Baflkanl›k seçimi konuflmas›n› yay›ml›yoruz
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Türkiye’de her y›l 24 Kas›m

Ö¤retmenler Günü olarak

kutlan›r. 24 Kas›m 1928,

Türkiye Cumhuriyetimizin

kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk’ün “Millet

Mektepleri’nin

Baflö¤retmenli¤i”ni kabul

etti¤i gündür. Pek çok ülkede

1994’ten beri her y›l 5 Ekim

günü UNESCO tavsiyesiyle

Ö¤retmenler Günü olarak

kutlanmaktad›r. 5 Ekim günü,

1966 y›l›nda Paris’te

gerçekleflen “Ö¤retmenlerin Statüsü

Hükümetler Aras› Özel Konferans›”n›n sona

erip UNESCO temsilcileri lLO (Uluslararas›

Çal›flma Örgütü) taraf›ndan Ö¤retmenlerin

Statüsü Tavsiyesi’nin oybirli¤i ile kabul

ediliflinin y›ldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil

günlerine göre çeflitli ülkelerde farkl› tarihler

Ö¤retmenler Günü olarak belirlenmifltir.

Ülkemizde her y›l 24 Kas›m, Ö¤retmenler

Günü olarak kutlanmaktad›r. 

Bu anlam çerçevesinde tüm

dünyaca kutlamalara sahne

olan ö¤retmenler günü,

okulumuzda da 24 Kas›m

2014 tarihinde, ö¤retmenler

odas›nda düzenlenen bir

etkinlikle kutland›. 

Kutlamalara Okul ‹daresi,

Okul Aile Birli¤i, Vakf›m›z

Yöneticileri ve

ö¤retmelerimiz kat›ld›. Her

Ö¤retmenler Günü’nde

oldu¤u gibi eski

mezunlar›m›z, ö¤retmenlerini

ziyaret ederek an›lar›n› tazelediler ve duygulu

anlar›n yaflanmas›na vesile oldular. Heyecanl›,

hoflsohbet ve nefleli anlar içerisinde geçen

kutlamalar, Vakf›m›z›n tüm ö¤retmenlerimize

bugüne dair bir an› olarak kalmas› amac›yla

ald›¤› hediyelerin da¤›t›lmas› ve

ö¤retmenlerimiz için haz›rlanan ikramlar›n

sunulmas›, resim ö¤retmenimiz Hülya

Sakao¤lu ve ö¤rencilerimizin haz›rlad›¤›

müzik dinletisi ve toplu foto¤raf çekiminin

ard›ndan sona erdi.

Kutlamalara kat›lan idarecilerimiz ve ö¤retmenlerimiz toplu halde 

“Benim as›l anlat›lacak
yan›m, ö¤retmenli¤im-
dir. Topluma, milletime
ben ö¤retmenlik yapabi-
liyorsam beni onunla an-
lat›n; yoksa kazand›¤›m
zaferler, yapt›¤›m öteki
ifllerle beni anlatman›z
pek mühim de¤ildir.” 

M. Kemal ATATÜRK

Ö¤retmenler Günü, ö¤retmenlik mesle¤ini icra eden ö¤retmenleri onur-
land›rmak için çeflitli etkinliklerin düzenlendi¤i bir kutlama günüdür.“ ”

24 Kas›m Öπretmenler Günü’nü Kutlad›k



Tarih Ö¤retmenimiz Hakan Özatefl ve 10 K

s›n›f› ö¤rencimiz Melike Özer’in katk›lar› ile

okulumuzun davetlisi olarak 12.12.2014 Cuma

günü gelen konu¤umuz Timsal Karabekir,

okulumuz konferans salonunda ö¤renci,

ö¤retmen ve idarecilerimizle bulufltu.

Buluflma öncesi ünlü asker, devlet adam›

ve siyasetçi Kaz›m Karabekir’in hayat›

hakk›nda k›sa bir sinevizyon

gösterisi yap›ld›. 

Gösterimin ard›ndan k›z› Timsal

Karabekir, Kaz›m Karabekir’in

‹stiklal Marfl› yar›flmas› için

yazd›¤› ‘Türk Y›lmaz’

fliirinde geçen ‘Cihan
Y›k›lsa Türk
Y›lmaz’ sözleriyle

konuflmas›na

bafllayarak

foto¤raflar ve

an›lar ›fl›¤›nda

babas›n›

anlatt›. Askeri, siyasi ve aile hayat›ndan,

yaflad›¤› ac›lara kadar tüm yönleriyle Kaz›m

Karabekir’i anlatan Timsal Karabekir, sorulan

sorulara cevap verdi. 

Ö¤rencilerimiz bu k›sa söyleflide ünlü askerin

hayat›, an›lar›, fikirleri, eserleri, aile hayat›

hakk›nda meraklar›n› giderdiler ve ayr›nt›l›

bilgi sahibi oldular. 

Bu vesileyle büyük asker Kaz›m

Karabekir’i bir kez daha rahmetle

an›yor, davetimizi kabul eden de¤erli

konu¤umuz Timsal Karabekir’e ve eme¤i

geçen herkese

teflekkür

ediyoruz.

Kaz›m Karabekir’in
K›z› Timsal Karabekir 
Okulumuzda 
Söylefliye Kat›ld›
Kurtulufl Savafl›’n›n ünlü komutanlar›ndan 
Kaz›m Karabekir’in k›z› Timsal Karabekir konu¤umuzdu.
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Vakf›m›z, 19 Aral›k 2014 tarihinde,
okulumuzda halen okumakta olan,
üniversite yaflam›n› devam ettiren
ve mezun olmufl baflar›l› bir grup
ö¤rencimize yemek düzenledi. 

Amac›, ö¤renimi devam eden ve mezun olmufl

ö¤rencilerimizi Vakf›m›zla, okulumuzla ve

birbirleriyle kaynaflt›rmak, kendilerini

tan›tmalar›na f›rsat vermek olan yeme¤e,

Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer ve Vak›f Yönetim

Kurulu Üyeleri de kat›ld›. Yemekte,

ö¤rencilerimizin yönetim kuruluna kendilerini

tan›tmalar›, gelecekle ilgili plan, projelerini

ifade etmelerinin ard›ndan Vak›f Baflkan›m›z

Erol Üçer ve Yönetim Kurulu Üyemiz Cemal

Talu¤ ö¤rencilerimize hitaben birer konuflma

yapt›lar.

Vak›f Baflkan›m›z Erol Üçer konuflmas›nda

böyle p›r›l p›r›l, kendini gelifltirmifl ve gelecek

vadeden gençlerle bir arada bulunmaktan

büyük mutluluk duydu¤unu, gençlerle bir

arada oldu¤unda, gelecekle ilgili daha iyimser

düflündü¤ünü, bu vesileyle Vakf›m›z›n,

ö¤rencilerimiz için yapt›¤› faaliyetlerin

amac›na ulaflt›¤›n› gördü¤ünü, böyle

toplant›lar›n Atatürk Liseli ruhunu ayakta

tutmak için çok önemli oldu¤unu söyleyerek

kat›l›mc›lara teflekkür etti. 

ALEV Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Talu¤ ise

Vak›f sayesinde bu Atatürk Liseliler

aras›ndaki iliflkilerin tekrar yo¤unlaflt›¤›n› ve

gerçekten gençlerle bir arada olman›n,

tan›flman›n, onlar› dinlemenin kendisine

büyük bir zevk verdi¤ini, bu vesileyle Atatürk

Liseli olma ruhunun ne kadar önemli

oldu¤unu vurgulayarak

vakf›m›z›n çal›flmalar›

için baflta Erol Bey

olmak üzere eme¤i

geçen herkese ve

ö¤rencilerimize

teflekkürlerini ifade

etti. 

Gecenin sonunda

yeme¤e kat›lan

misafirlerimiz, yönetim

kurulu üyelerine ve

Vakf›m›za böyle bir

yeme¤i tertip ettikleri

için memnuniyetlerini

belirterek birbirleriyle

kaynaflm›fl bir flekilde

geceden ayr›ld›lar.

Baflar›l› Öπrencilerimizle 
Akflam Yemeπinde Bulufltuk



Ö¤rencilerimizi güncel bilimsel geliflmeler

hakk›nda bilgilendiren konu¤umuz, ülkemizin

son y›llarda Moleküler Biyoloji ve Genetik

alan›nda çok büyük aflamalar kat etti¤ini

ifade ederek konferans sonunda

ö¤rencilerimizin sorular›n› cevaplad›. 

Okulumuzu ve ö¤rencilerimizin seviyelerini

çok be¤endi¤ini belirten Çelik, ö¤rencilerimizi

üniversitelerine bekledi¤ini, baflka

konferanslarda buluflman›n, kendisine

mutluluk verece¤ini söyleyerek konferanstan

ayr›ld›.

Ö¤rencilerimizin yo¤un ilgisini çeken bu

konferans için konu¤umuza ve eme¤i geçen

herkese teflekkür ediyoruz.

Tayfun Özçelik’ten 
Öπrencilerimize Konferans

Konferans sonras› konu¤umuz, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle

Prof.Dr. Tayfun Özçelik,
Biyoloji Zümresinin
davetlisi olarak 22 Aral›k
2014 Pazartesi günü,
okulumuz konferans
salonunda ö¤rencilerimize,
Dünyam›zda ve Türkiye’de
Moleküler Biyoloji ve
Genetik konulu bir
konferans verdi.

Slaytlar eflli¤inde yap›lan konferansta

moleküler biyoloji ve genetik üzerinde

bilgiler verdikten sonra ülkemiz ve

dünyadaki geliflmesinden bahseden Ergül,

hiçbir baflar›n›n tesadüf olmad›¤›n›,

baflarman›n zamanla ö¤renildi¤ini,

baflar›n›n tutarl›l›k azim ve kararl›

çal›flmalarla elde edildi¤ini belirtti.

B›kmadan usanmadan yap›lan eylemlerin

al›flkanl›k haline geldi¤ini ve bu yolla er

geç baflar›n›n bir flekilde yakalanaca¤›n›

ifade etti. Ö¤rencilerimizin oldukça ilgisini

çeken konferans, toplu foto¤raf çekimi ile

sona erdi. 

Hiçbir Baflar› Tesadüf De¤ildir
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim üyesi
Ayça Arslan Ergül, 20 Aral›k 2014 tarihinde okulumuz konferans
salonunda ö¤rencilerimize moleküler biyoloji ve genetik üzerine k›sa bir
konferans verdi. 

Bilkent Üniversitesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölüm Baflkan›

Ayça Arslan Ergül, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle birlikte
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi

Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez geldi¤i 1919

y›l›ndan itibaren Ankara’da adeta bir tarih

yazm›fl; dünyay› sarsan ilk büyük savafl›n

arkas›ndan ülkeyi yeniden infla etmifltir. Bu

duygularla, milli mücadelenin ve ard›ndan

kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin

mimar› olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,

Ankara’y› teflriflerinin 95’inci y›l›nda bir kez

daha flükran ve minnetle yad ediyoruz.

Okulumuzdaki Tören tarih ö¤retmenlerimiz

H.Hakan ÖZATEfi ve Sami TÜYSÜZ´ün

destekleriyle, okulumuz konferans salonunda

ö¤retmenlerimizin ve ö¤rencilerimizin

kat›l›m›yla kutlanm›flt›r. 

Kutlamalar büyük önder Gazi Mustafa Kemal

Atatürk ve silah arkadafllar› için sayg›

duruflunun ard›ndan ‹stiklal Marfl›’m›z›n

okunmas›yla bafllad› ve tarih ö¤retmenimiz

Hakan Özatefl’in günün anlam ve önemine

iliflkin konuflma yapmas› ve k›sa sinevizyon

gösterisiyle sürdü. Tören devam›nda,

ö¤rencilerimizin “‹stiklal Yolu” Oratoryosu’nu

seslendirmesi ve toplu foto¤raf çekimi ile

sona erdi. 

Atam›z›n Ankara’ya Geliflinin 
95. Y›l Dönümü

“Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Ara-
l›k 1919’da Ankara’ya gelmesi ve

milletimiz için hayati önem tafl›yan karar-
lar›n Ankara’da al›nmas›, tarihi bir süre-
cin sonucudur. Anadolu’nun ortas›nda
adeta unutulmufl bir flehir olan Ankara,
Gazi Mustafa Kemal’i kucaklam›fl, onunla
birlikte mücadeleye at›lacak ruhu
lay›k›yla temsil etmifltir. 

“
”
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1919 yılının Ankara’sı kale
ile kale dışındaki Ulucanlar,
Samanpazarı ve Tahtaka-
le’yi içine alan 20-22 bin
nüfuslu, fakir, tükenmiş
bir yayla şehriydi. Balı ve
tiftik keçisi meşhur olan
bu kasabanın kasvetli bir
görüntüsü vardı. Fakat bu
kasvetli şehrin halkı, 27 Aralık
1919’da Mustafa Kemal Paşa’yı
Dikmen sırtlarında güler yüzle karşı-
ladı.

Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişi bir
cumartesi gününe rastlar. Mevsim kış başlangıcı-
dır. Hatta dağlara, Dikmen tepelerine kar yağ-
mıştı. Fakat 27 Aralık günü Ankara’da hava gün-
lük güneşlikti. Ali Fuat Paşa ve Ankara valisi Yah-
ya Bey, Sivas’tan gelenleri daha Gölbaşı’nda kar-
şıladılar. Dikmen sırtlarında Ankara’nın ilk ve en
güzel göründüğü yerden, yolcular otomobillerin-
den inerek bir süre Ankara’yı seyrettiler. Mustafa
Kemal Paşa’nın ileride kendisinin iktidar merkezi
ve son durağı olacak ve o güne kadar adını ara-
sıra duyduğu bu şehir için neler düşündüğünü
tahmin etmek güçtür.

Dikmen’den şimdiki Harp Okulu’nun bulun-
duğu yere doğru ilerlerken ellerindeki sancak,
omuzlarındaki balta, önlerindeki meşin önlükle
şehrin sivil silahlı kuvvetleri, Seymenler göründü
önce. Hemen yanlarında Ahiler dizilmişti. Ardın-
dan Ankara halkı öbek öbek sıralanmış, davul
zurna ve halaylarla Mustafa Kemal Paşa’yı karşı-
lamış, vilayet konağına kadar eşlik etmiş, yeri gö-
ğü inletmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa hemen her
heyetin önünde durdu. Hepsine söyleyecek sözle-
ri vardı. Elinde bastonu, başında boz kalpağı ve
sırtındaki boz renkli, kemerli spor pardösüsü ile
hem sadeliği ve alçak gönüllülüğü hem de liderli-
ği kendinde toplamıştı. Daha arkalarında da onu
Ankara’ya getiren artık külüstüre çıkması gereken
Benz marka otomobil geliyordu.

Şimdiki opera binasından tren garına giden
yolda Ankara’daki çalışmalarında ona daima ve-

falı bir arkadaş olan Ankara
müftüsü Rıfat Börekçi eşlik etti.

İngiliz ve Fransız işgal güçle-
rinin Ankara’daki askerleri,
Ankaralıların bağrına bas-
tıkları bu adama düşünceli
gözlerle baktılar. Tarihe ta-

nıklık ettiklerinin farkında
mıydılar acaba?

Mustafa Kemal Paşa, Anka-
ra’yı ulusal mücadelenin merkez üssü

olarak neden seçmişti?

Çünkü Ankara,

• Tüm kara ve tren yollarının kavşak noktasıy-
dı. İstanbul ile demir yolu bağlantısı vardı. Ha-
berleşme olanakları daha iyiydi. Anadolu’nun or-
tasında güvenliydi. Ali Fuat Paşa’nın kontrolün-
deydi.

• İleride Yunanlılar ile yapılacak muharebe
alanlarına yakındı ve en önemlisi İstanbul’da
toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin çalışma-
larını yakından takip etmek istiyordu. Çünkü
Mustafa Kemal Paşa şuna inanıyordu: “Genel
durumu yönetme ve yürütme sorumluluğunu üze-
rine alanlar, en önemli hedefe ve yakın tehlikeye
mümkün olduğu kadar yakın bulunmalıdırlar.”

Bu nedenlerle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın mer-
kez üssü seçilen Ankara, üzerine aldığı sorumlu-
luğu başarı ile yerine getirmiş, ulusal mücadele-
nin lider kadrosuna sahip çıkmış ve onlara canı
gönülden hizmet etmiştir.

Tarih Ö¤retmenimiz Hakan Özatefl’in
Konuflmas›

Ankara ile omuz omuza kazan›-
lan Ulusal Kurtulufl Savafl›’ndan

sonra bozk›r›n bu kartal yuvas›, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin baflkenti ol-
mufltur. Bu baflkent ki tüm Atatürk
devrimlerinin merkezi, ayn› zaman-
da Türk ulusunu ça¤dafl dünyaya ha-
z›rlayan Cumhuriyet’in ideolo-
ji üssü olmufltur.

“
”



‹flte yine böyle bir günde Okul ‹darecileri,

Atatürk Lisesi E¤itim Vakf› Temsilcileri, Okul

Aile Birli¤i, Atatürk Liseliler Derne¤i ve

okulumuz ö¤rencileri, 30 Aral›k 2014

tarihinde bir vefa borcu olarak An›tkabir’deki

törende haz›r bulundular. Törende Okul

Müdürü Bayram Akyüz, mozoleye çelenk

koyarak duygular›n› An›tkabir Özel Defteri’ne

yazd›. Daha sonra ö¤rencilerimiz, An›tkabir’i

gezerek Atam›z›n huzurundan minnet ve

flükran duygular› içinde ayr›ld›lar. 

Seni unutmad›k, unutturmayaca¤›z ve flu

sözlerinizi her ad›n›z geçti¤inde yeniden

hat›rlayaca¤›z. “Beni görmek demek mutlaka

yüzümü görmek demek de¤ildir. Benim
fikirlerimi, benim duygular›m› anl›yorsan›z
ve hissediyorsan›z bu yeterlidir.” 

Evet, sizi kendimizde görüyor, fikirlerinizi
yafl›yor, yaflat›yor ve flükran duyuyoruz.

Ebediyyen Rahat UYU ATAM!
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30 Aral›k 1919 tarihinde, Atam›-
z›n Lisemizi ziyaret ediflinden bu

güne tam 95 y›l geçti; an›lar hâlâ taze,
duygular hâlâ heyecan ve özlem dolu.
Atatürk Lisesi ö¤rencileri, ismini tafl›-
maktan gurur duydu¤u bu büyük devlet
adam›, büyük komutan, baflö¤retmen,
efline az rastlan›r lider ATA’s›n› unutmu-
yor, unutturmuyor ve bir vefa gösterge-
si olarak ziyaretinin her y›l dönümünde
el ele, gönül gönüle, tek yürek Ata-
s›n› ziyarete gidiyor.

“

”

Atatürk Lisesi Ata’n›n Huzurunda
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12-18 Aral›k Tutum Yat›r›m ve Türk
Mallar› Haftas› nedeniyle okulumuz
koridorlar›nda 16 Aral›k 2014
tarihinde Almanca ö¤retmenimiz
Meliha Bulut gözetiminde 10 D s›n›f›
ö¤rencileri taraf›ndan bir kermes
düzenlendi.

Ö¤rencilerimiz, evde haz›rlay›p getirdi¤i

yiyecek ve içeceklerini kermeste sat›fla

sundular; kermesten elde edilen gelirler,

kardefl okul projesi kapsam›nda kullan›ld›.

Birlikte ifl yapma gücünün sergilendi¤i ve

dostluklar›n pekiflti¤i ortak bir hedef için

gayretli çal›flmalar›n gösterildi¤i bu etkinlik

için ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.

Öπrencilerimize Moral Konseri

Konserden bir görüntü

Konser sonras› ö¤rencilerimiz okul idarecileri ve ö¤retmenleri ile

12 Mart 2015 tarihinde ders d›fl›
müzik etkinli¤i kapsam›nda Onat
Arzo¤lu (11 A) (Vokal), Ezgi Deniz
Ergin (11 K) (Back Vokal,
Saksafon, Piyano), Berk Aksoy
(11 G) (Elektro Gitar), Enes Çak›r
(11 G) (Bas Gitar) ve Berk
Özk›z›kl› (11 K) (Bateri)’dan oluflan
”Uyur Gezer” grubu, okulumuz
konferans salonunda
ö¤rencilerimize bir konser verdi.

Nisan ay›nda yap›lacak olan 18.Vodafone
Freezone Liseleraras› Müzik
Yar›flmas›’na da kat›lacak olan

ö¤rencilerimiz, izleyenler taraf›ndan

be¤eni ve büyük bir coflkuyla izlendi. 9 K

s›n›f› ö¤rencisi Atalay Kutlay’›n da

doyumsuz piyano dinletisi, ö¤rencilerimize

günün yorgunlu¤unu ve s›nav stresini

att›rd›. Bu konser için okulumuz müzik ve

ders d›fl› müzik etkinli¤i ö¤retmeni Nezih

Baflbu¤’a ve ö¤rencilerimize teflekkür

ediyor, yar›flmada baflar›lar diliyoruz.



Okul Müdürümüz Bayram Akyüz Sergi Aç›l›fl›nda

10 F S›n›f› Ö¤rencimiz Selin Buket Aydo¤du ve Resim Ö¤retmenimiz Hülya Sakao¤lu

Okulumuz resim ö¤retmenlerinden Hülya
Sakao¤lu ve A. Nurcihan K›r›lmaz,  y›l içersin-

de ö¤rencilerimizle yapt›klar› karakalem, guvafl,
pastel, suluboya gibi resim tekniklerinden oluflan
çal›flmalar›n›, okulumuz koridorlar›nda, sergileye-
rek ö¤retmen, ö¤renci ve ziyaretçilerin be¤enisine
sundu. Hepsi büyük bir eme¤in, sabr›n ve yetene-
¤in ürünü olan bu çal›flmalar için ö¤retmen
ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz. 

“
”12 Ocak 2015 Pazartesi günü Resim Ö¤retmenlerimizden 

Hülya Sakao¤lu’nun rehberli¤inde 10 F S›n›f›ndan Selin Buket Aydo¤du’nun 
kara kalem, pastel ve suluboya tekniklerinden oluflan kiflisel resim sergisi 
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Resim Ö¤retmenimiz Hülya Sakao¤lu Rehberli¤inde 9 F S›n›f›ndan Semih Can K›l›ç’›n 
karakalem tekniklerinden oluflan resimler

10 F s›n›f›ndan ö¤rencimiz Selin Buket Aydo¤du’dan resimler
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Resim Ö¤retmenimiz A.Nurcihan K›r›lmaz rehberli¤inde 
9 G s›n›f›ndan Esra Süer’in haz›rlad›¤› resim sergisi

5 Mart 2015 tarihinde Resim Ö¤retmenimiz A.Nurcihan K›r›lmaz’›n rehberli¤inde 
11 E s›n›f›ndan Zeynep Çoban’›n kara kalem tekniklerinden oluflan 

resim sergisi
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Resim Ö¤retmenimiz A.Nurcihan K›r›lmaz’›n rehberli¤inde haz›rlanan 
resim sergisi

Asl› Özden (11 G)
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Ak›l Oyunlar›, 2004 y›l›ndan bu yana

Türkiye’de anaokullar›nda, ilk, orta

ve liselerde, üniversitelerde,

AVM‘ler, fuarlar ve çeflitli

ortamlarda özendirilerek

tan›t›l›yor; yayg›nlaflt›r›lmaya

çal›fl›l›yor. Bu metot, eski

y›llardan beri, ileri dünya

ülkelerinde bir ö¤reti olarak

okullarda her seviyede ö¤retiliyor.

Zekâ oyunlar›n›n gençler üzerindeki

etkisi, bugün ça¤dafl toplumlarca

keflfedilmifl ve sistemli bir e¤itim

ö¤retim yoluna girilmifl, profesyonel

flirketlerin e¤itimlerinde bile tak›m

çal›flmas›n› ö¤retmek amac›yla

kullan›lmaktad›r. Ayr›ca zekâ oyunlar›

entelektüel bilgi ve birikimin evrensel bir

göstergesi olarak görülür. 

Ülkemizde de Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z,

konunun ciddiyetine bakarak müfredat

program›na alm›flt›r. Bu yolla, gençlerimizin

e¤itim sürecinde tak›m üyesi olman›n

gerekleri ö¤retilmekte, ak›l yürütme, problem

çözme, iletiflim kurma, elefltirel, yarat›c›

düflünme; araflt›rma, giriflimcilik,

karar verme konular›nda beceriler

kazand›r›lmaktad›r.

20 Mart 2015 tarihinde Ankara

Atatürk Lisesi Matematik ve

Zekâ Oyunlar› Kulübü rehber

ö¤retmeni Uzm. Matematik

ö¤retmeni H. Güliz Yayla’n›n

organizasyonu ile okulumuza konuk

olarak gelen Nilüfer Ç›nar Çorlulu,

ö¤rencilerimize Ak›l Oyunlar› ile

ilgili sunum gerçeklefltirdi. 

Türkiye’nin ilk kad›n uluslararas› satranç

ustas› olan Ç›nar, 9 kez Türkiye flampiyonu

olup 21 y›l Milli Tak›mda görev yapt› ve Dünya

Zekâ Oyunlar› Federasyonu’nun Türkiye

Temsilcisi “Türk Beyin Tak›m›”n›n Çankaya

temsilcili¤ini de yapan Ç›nar, özellikle

çocuklar›n zihinsel geliflimine destek

programlar›n uygulamas›na katk›

sa¤lamaktad›r. Ö¤rencilerimizin ilgisini çeken

ve dikkatle dinledikleri bu sunum için

konu¤umuza ve eme¤i geçen herkese

teflekkür ediyoruz.

Nilüfer Ç›nar Çorlulu, okul idarecilerimiz, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle birlikte

Nilüfer Ç›nar Çorlulu 
ö¤rencilerimize 

sunum yaparken

Zekâ Oyunlar›; zihni açan, akl› çal›flt›ran, ö¤renmeyi kolaylaflt›ran,
çabuk ö¤renmeyi sa¤layan bir e¤itim sistemidir. Ö¤renmede

gelece¤in metodu, “zekâ oyunlar›” olarak kabul edilmektedir. ””
Ak›l Oyunlar›
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Soyut matemati¤e olan ilgiyi art›rmak
ve yarat›c› gençleri bu konuda e¤itime
teflvik etmek amac›yla Bilgi Üniversitesi
Matematik Bölümü, lise ö¤rencileri için
CAH‹T ARF MATEMAT‹K GÜNLER‹
kapsam›nda liseler aras› matematik
yar›flmas› düzenlemektedir. 

Bu y›l 13.sü yap›lan CAH‹T ARF MATEMAT‹K

GÜNLER‹’nin kat›l›m›n› geniflletmek isteyen Bilgi

Üniversitesi, Ankara ve ‹zmir’de bu yar›flmay›

gerçeklefltirme karar› alm›flt›r.

Bilgi Üniversite’nin talebi do¤rultusunda yap›lan

görüflmeler sonucunda, 17.01.2015 tarihinde

Ankara Atatürk Lisesi MATEMAT‹K VE ZEKÂ

OYUNLARI KULÜBÜ rehber ö¤retmeni Uzm.

Matematik ö¤retmeni H.Güliz Yayla ve kulüp

ö¤rencilerinin organizasyonu ile okulumuzda

yap›lan s›nav baflar› ile gerçeklefltirilmifltir.

Ankara ve Ankara d›fl›ndan birçok Anadolu ve

Fen Lisesi ö¤retmenleri ve ö¤rencilerine ev

sahipli¤i yapan okulumuzu tan›tmaktan gurur

duyduk. 

Dolapdere Kampüsü’nde yap›lan ve daha

yarat›c› ve araflt›rmaya yönelik olan ikinci yaz›l›

çal›flma sonucunda 10 D s›n›f› ö¤rencilerimizden

Deniz Uzun finale kat›lma hakk› kazanm›flt›r.

13.cü Cahit Arf 
Matematik Günlerine 
Ev Sahipliπi Yapt›k

“Her Yerde ve Herkes ‹çin
Bilimsel Bilgi” slogan›yla yola
ç›kan Do¤a Bilimleri Derne¤i
Baflkan› Altu¤ Revnak Eti, 13
Mart 2015 tarihinde okulumuz
konferans salonunda
ö¤rencilerimize Do¤ay› Taklit
Etme Bilimi yani Biyomimetik
hakk›nda konferans verdi. 

Altu¤ Revnak Eti, konferansta teknolojinin ne

oldu¤unu ve teknolojinin gelifliminde, do¤an›n

nas›l taklit edildi¤ini çarp›c› örneklerle anlatt›.

Ö¤rencilerimizin oldukça ilgisini çeken

konferansta Say›n Altu¤, do¤ada mükemmel bir

halde bulunan canl›lar›n ve sistemlerin,

tasar›mc›lar, mühendisler ve bilim adamlar› için

zengin bir fikir havuzu oluflturdu¤unu söyledi. 

Tüm bu sistemlerin ve mekanizmalar›n, zamanla

insano¤lu taraf›ndan ö¤renilerek taklit edilerek

hayat›n her alan›nda baflar›l› sonuçlara

ulafl›ld›¤›n›, günlük hayatta iflimize yarayacak

her türlü teknolojinin, tasar›m›n bu yolla elde

edilebilece¤ini, özellikle hayvanlardaki

mekanizman›n, her zaman yeni bir fleyler

üretme fikri verdi¤ini ve bu nedenle

Biyomimetik teknolojilerin çok daha önem

kazand›¤›n› ve kazanmaya devam edece¤ini

söyleyerek bununla ilgili birçok örnek verdi. 

Ö¤rencilerimizi böylesine önemli ve

heyecanland›ran bir konuda bilgilendirdi¤i için

Do¤a Bilimleri Derne¤i Baflkan› Altu¤ Revnak

Eti’ye teflekkür ederiz.

Doπa, Teknolojiye ‹lham Veriyor

Altu¤ Revnak Eti, konferans sonras› ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle
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Antalya’da 28 - 31 Mart 2015 tarihleri

aras›nda yap›lan Türkiye finaline, tak›m lideri

Matematik ö¤retmenimiz H.Güliz Yayla

rehberli¤inde ve Vakf›m›z›n da deste¤i ile

haz›rlanan okulumuz, matematik branfl›nda 9

ö¤rencimizle temsil edildi ve 9

ö¤rencimizden 4’ü alt›n, 1’i gümüfl ve 1’i de

bronz madalya ald›. Ö¤rencilerimiz madalya

ve sertifikalarla geri döndü ve göstermifl

olduklar› uyumlu-uygun davran›fllarla

etkinlikte takdir toplad›. 

Ayr›ca bu organizasyon kapsam›nda

yar›flmaya kat›lan ö¤rencilerimiz, Selahattin

Yaylamaz’›n okuma okulu program›nda 6

saatlik h›zl› okuma seminerine kat›larak

sertifika almaya hak kazanm›fllard›r.

URFODU yar›flmas›n›n Türkiye

organizasyonunu sa¤layan Svetlana Sa¤d›ç,

okulumuzun kat›l›m›ndan memnunluk

duyduklar›n› ifade ederek ö¤rencilerimizin

kalitesinin övgüye de¤er oldu¤unu

belirtmifllerdir. 

Törene kat›lan ö¤rencilerimiz, an›larla dolu

unutulmaz bir deneyim kazand›; farkl›

ülkelerden gelen yüzlerce ö¤renciyle birlikte

uluslararas› bir yar›flmaya kat›lman›n hakl›

gurur ve sevincini yaflad›. Biz de ö¤retmen ve

ö¤rencilerimizin baflar›lar›n› kutluyor, her
zaman baflar›l› ö¤rencilerimizi desteklemeye
devam edece¤imizi bir kez daha
vurguluyoruz.

URFODU
XI. Uluslararas› Bilim Temelleri Bilgi Yar›flmas›nda
Matematik Dal›nda 4 Alt›n Madalya
Okulumuz ö¤rencileri bu sene XI. Uluslararas› Bilim Temelleri 
Bilgi Yar›flmas›’na ikinci kez kat›ld›lar. ‹ki etaptan oluflan yar›flma 
Matematik, Biyoloji ve ‹ngilizce branfllar›nda yap›ld›.

Bu organizasyonda tak›m lideri matematik ö¤retmeni H. Güliz Yayla olmak üzere okulumuzu
temsil eden ö¤rencilerimiz ve ald›klar› dereceler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

11.SINIF ÇA⁄RI AYHAN MATEMAT‹K ALTIN MADALYA

10.SINIF DEN‹Z UZUN MATEMAT‹K ALTIN MADALYA

10.SINIF F.G‹RAY YAYLA MATEMAT‹K GÜMÜfi MADALYA

9.SINIF  ALMILA G. GÜLLÜ MATEMAT‹K ALTIN MADALYA

9.SINIF  AHMET YAS‹N KIRMIZIGÜL MATEMAT‹K ALTIN MADALYA

9.SINIF  ULAfiCAN KAYNAK MATEMAT‹K BRONZ MADALYA

9.SINIF  EL‹F KÜÇÜKSÖNMEZ MATEMAT‹K 1.DERECE KATILIMCI D‹PLOMASI

9.SINIF  AYBALA G. GÜLLÜ MATEMAT‹K 1.DERECE KATILIMCI D‹PLOMASI

9.SINIF  MUSTAFA KEMAL KOCA MATEMAT‹K 3.DERECE KATILIMCI D‹PLOMASI

11.SINIF B‹LGEN ÖZTÜRK B‹YOLOJ‹ 3.DERECE KATILIMCI D‹PLOMASI

11.SINIF EL‹F HANDE ÖZDEM‹R B‹YOLOJ‹ KATILIMCI D‹PLOMASI 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji ‹l Müdürlü¤ü

koordinasyonlu¤unda, genç beyinleri

düflünerek gözlem yapmaya, araflt›rmaya

yönlendirmek, öncelikle Matematik ve Fizik

alan›nda ö¤retilen bilgilerin kullan›larak hangi

teknolojik geliflmelerin meydana geldi¤ini

göstermek ve proje kültürünü yaymak, bilim

ve teknoloji alan›nda fark›ndal›k sa¤lamak

olan, TAEK Sarayköy Nükleer Araflt›rma ve

E¤itim Merkezi ve Ankara Bilim Sanayi ve

Teknoloji ‹l Müdürlü¤ü-Kalibrasyon Merkezi ve

Meteoroloji Müzesi’ne bir gezi düzenlendi.

Geziye Müdür Yrd. Hasan Sonat ve Fizik

ö¤retmeni fiükrü Akp›nar ile ö¤rencilerimiz

kat›ld›. Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji ‹l

Müdürü A. Vural Örsdemir’in de efllik etti¤i

programda, Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm

Bölümü Laboratuarlar›, Teknoloji

Bölümü/H›zland›r›c› Teknoloji Birimi/Gama

Ifl›nlama Tesisi, Proton H›zland›r›c› Bölümü

gezildi.

Ö¤rencilerimiz, yapt›klar› gezide ülkemizde

yap›lan bilimsel ve teknolojik çal›flmalar ve

geliflmelerden haberdar olarak yap›lan

çal›flmalar› yerinde inceleme f›rsat› buldu. 

Ö¤rencilerimiz için çok faydal› oldu¤una

inand›¤›m›z bu gezide, eme¤i geçen herkese

teflekkür ediyoruz. 

Nükleer Araflt›rma ve Eπitim 
Merkezine Ziyaret
Türkiye Atom Enerji Kurumu Sarayköy Nükleer Araflt›rma 
ve E¤itim Merkezi ve Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji ‹l Müdürlü¤ü-
Kalibrasyon Merkezi ve Meteoroloji Müzesi’ne bir gezi düzenlendi.



Her y›l 8 Mart’ta kutlanan ve Birleflmifl

Milletler taraf›ndan tan›mlanm›fl uluslararas›

Dünya Kad›nlar Günü ya da Dünya Emekçi

Kad›nlar Günü’nde, kad›nlar›n siyasi ve sosyal

bilincinin gelifltirilmesine, ekonomik, siyasi ve

sosyal baflar›lar›n›n kutlanmas›na yer

verilmektedir. 

Okulumuz konferans salonunda 10 Mart 2015

tarihinde Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle

Beden E¤itimi Ö¤retmenimiz Nurcan Aytan

rehberli¤inde “ Dünya Kad›nlar Günü ”
etkinli¤i yap›lm›flt›r. 9 B S›n›f›ndan Bar›fl

Dar›c›o¤lu ve 9 E S›n›f›ndan Özüm Nazl›

Duran’›n sunumuyla gerçekleflen programda,

okulumuz AALK›fl Dans Gurubunun
haz›rlad›¤› “Kad›na fiiddet” konulu dans

gösterisi sergilenmifl, ard›ndan 9 B S›n›f›ndan

Zeynep Ünlükalayc›, Cemal Süreya’ya ait

“Nehir Boyunca Kad›nlar Gördüm” isimli

fliirini seslendirmifl, 10 A S›n›f›ndan Berk

Y›ld›z’›n gitar dinletisi ile 11 M S›n›f›ndan

Irmak Sivasl› ve resim ö¤retmenimiz Hülya

Sakao¤lu’nun seslendirdi¤i parçalar›n

ard›ndan etkinlik toplu foto¤raf çekimi ile

sona ermifltir.
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Dünya Kad›nlar Günü
Tüm dünyadaki kad›nlar›n, Kad›nlar
Günü’nü kutluyor ve bir kez daha  “KA-

DINA - ‹NSANA VE TÜM CANLILARA
HER TÜRLÜ fi‹DDETE HAYIR” diyoruz.“ ”

Dünya Kad›nlar Günü etkinli¤inden görüntüler



Şiddet, güç ve baskı uygula-
yarak insanların bedensel veya
ruhsal açıdan zarar görmesine
neden olan bireysel veya toplu
hareketlerin tümüdür.

Dünya Sağlık Örgütü eşle-
rin uyguladığı şiddeti, yakın bir
ilişkide fiziksel, psikolojik ya da
cinsel hasara yol açan her tür
davranış olarak tanımlamıştır. 

Birleşmiş Milletler Kadınla-
ra Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Bildirgesi, kadınlara yönelik
şiddeti; “İster kamusal isterse
özel yaşamda meydana gelsin,
kadınlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik acı veya ıstırap veren
veya verebilecek olan cinsiyete
dayanan bir eylem veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorla-
ma veya keyfi olarak özgürlük-
ten yoksun bırakma” şeklinde
tanımlamaktadır. Bu tanımın
son yorumlamalarına “kurba-
nı ekonomik ihtiyaçlardan yok-
sun bırakmak” da dâhil edil-
miştir.

Kadınlara yönelik şiddet,
insan haklarının ihlalidir;
maddi ve manevi bütünlük
hakkı, kişi özgürlüğü ve güven-
liği hakkı, ifade özgürlüğü
hakkı gibi hakları ihlal eder. 

Şiddet, işkenceye, zalima-
ne, insanlık dışı ve onur kırıcı
muameleye kadar varan birçok
şekilde tezahür edebilir. Kadın-
lara yönelik şiddet, sağlık ve
çalışma hakkı gibi temel hak
ve özgürlüklerden tam olarak
yararlanmayı engeller.

Dünyanın dört bir tarafın-
da olduğu gibi Türkiye’de de
yüz binlerce kadının insan
hakları, her gün ihlal edilmek-
tedir. Tahminlere göre ülkedeki
kadınların en az üçte birinden
yarısına kadarı, aile içi fiziksel
şiddete maruz kalmaktadır. Bu
kadınlar dövülmekte, tecavüze
uğramakta ve hatta bazı du-
rumlarda öldürülmekte ya da
intihara zorlanmaktadır. Genç
kızlar, takas edilmekte ve kü-
çük yaşta evlenmeye zorlan-
maktadır.

Bildirge, önsözünde kadın-
lara yönelik şiddeti, “erkekler
ve kadınlar arasındaki eşitlikçi
olmayan güç ilişkilerinin tarih-
sel bir göstergesi” ve “erkekler-
le karşılaştırıldığında kadınları
zorla bağımlı bir konuma sok-
manın çok önemli toplumsal
mekanizmalarından biri” ola-
rak tanımlamaktadır.
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Gösteri sonunda görev alan ö¤retmen ve ö¤rencilerimiz, idarecilerimiz

Kad›nlara yönelik
fliddet, insan hak-

lar›n›n ihlalidir; maddi
ve manevi bütünlük
hakk›, kifli özgürlü¤ü ve
güvenli¤i hakk›, ifade
özgürlü¤ü hakk› gibi
haklar› ihlal eder. fiid-
det, iflkenceye, zalima-
ne, insanl›k d›fl› ve
onur k›r›c› muameleye
kadar varan birçok fle-
kilde tezahür ede-
bilir.

“

”



Türk Kurtulufl Savafl›’n›n bafllar›nda, ‹stiklâl

Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazan›lmas›

imkân›n› sa¤lamak amac›yla Maarif Vekâleti,

1921’de bir güfte yar›flmas› düzenlemifl, söz

konusu yar›flmaya toplam 724 fliir kat›lm›flt›r.

Kazanan güfteye para ödülü kondu¤u için

önce yar›flmaya kat›lmak istemeyen Burdur

milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili

Hamdullah Suphi’nin ›srar› üzerine,

Ankara’daki Taceddin Dergâh›’nda yazd›¤› ve

Türk Milleti’ne hediye etti¤i fliirini yar›flmaya

koymufltur. Yap›lan elemeler sonucu Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli

oturumunda, Mehmet Âkif’in yazd›¤› fliir

coflkulu alk›fllarla kabul edilmifltir. Mecliste

‹stiklâl Marfl›’n› okuyan ilk kifli dönemin Milli

E¤itim Bakan› Hamdullah Suphi Tanr›över

olmufltur.

Mehmet Akif’e niçin istiklâl Marfl›’n›

Safahat›’na koymad›¤› soruldu¤unda:

“O benim de¤ildir. Ancak milletimindir.” diye

cevapta bulunmufltu. Ayn› zamanda

müsabaka için ayr›lan 500 liray› o zaman

fakir çocuk ve kad›nlara örgü ö¤retmek, bir

geçim sa¤lamak amac›yla kurulan Darü’l

Nisaiyye’ye ba¤›fllam›flt›r.

Mehmet Akif’in giyecek bir paltosu yoktu.
Tâceddin Dergâhi’ndan Büyük Millet
Meclisi’ne kadar paltosuz olarak yaya
giderdi. O zamanlar Ankara’n›n so¤u¤u çok
fliddetli idi. Bir arkadafl›ndan, ödünç palto
giyer Meclise giderdi, bir gün paltosunu
ödünç ald›¤› arkadafl› ‹stiklâl Marfl› için
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‹stiklâl Marfl›m›z›n Kabulünün
Y›ldönümü Törenle Kutland›

Gösterilerden bir bölüm

94.

Bugün ‹stiklal Marfl›m›z›n ka-
bulünün 94. y›ldönümü. Meh-

met Âkif Ersoy taraf›ndan kaleme al›-
nan bu eser, 12 Mart 1921’de Birinci
TBMM taraf›ndan “‹stiklâl Marfl›”
olarak kabul edilmifltir. 1921 y›l›nda
yap›lan yar›flmaya 724 eser kat›lm›fl
ama Mehmet Akif Ersoy’un yazd›¤›
eser, 12 Mart 1921’de TBMM’de ‹s-
tiklal Marfl› olarak kabul edilmifltir.
‹stiklal Marfl›’m›z›n ilk iki k›tas› pro-
tokol gere¤i bestelenmifl ola-
rak okunmaktad›r.

“

”



verilen paray› geri vermesinden dolay›
kendisine, “Mehmet Akif üzerinde bir palton
yok, verilen paray› da almazs›n.” demifl,
bunun üzerine, arkadafl›na dar›lm›fl ve
paltoyu bir daha kabul etmemifltir. O
so¤uklarda paltosuz olarak Büyük Millet
Meclisine gidip gelmifltir.

Mehmet Akif’in rahats›z bulundu¤u
Alemda¤›’nda son günlerinde bir grup
vatansever, üstad›n ziyaretine gitmifller,
Mehmet Akif bitkin bir halde yata¤›nda
yat›yorken yap›lan konuflmalar esnas›nda
söz ‹stiklâl Marfl›’na gelmifl, gelen
ziyaretçilerden biri:

— Acaba ‹stiklâl Marfl› yeniden yaz›lsa daha
iyi olmaz m›, demifl. Bu söz üzerine
yata¤›nda bitkin bir hâlde yatmakta olan
Akif, birdenbire bafl›n› kald›rm›fl ve ona:

— Allah bir daha bu millete ‹stiklâl Marfl›
yazd›rmas›n! demifltir.

‹stiklal Marfl›m›z›n Yazar› Milli fiairimiz ve

edebiyatç›m›z Mehmet Akif Ersoy’u bir kez

daha minnetle an›yor ruhu flad olsun

diyoruz.

‹stiklal Marfl›’m›z›n kabulünün 94.y›l›,

okulumuz konferans salonunda 12 Mart 2015

tarihinde 9 D s›n›f›n›n katk›lar›yla ve

ö¤retmenlerimizden Meliha Bulut (Almanca)

öncülü¤ünde, Fatma Sinan Aslan (Edebiyat

Ö¤rt.) ve Zeynep Gül (Edebiyat Ö¤rt.)

ö¤retmenlerimizin katk›lar›yla bir anma

program› düzenlendi. Programda, sayg›

duruflu ve ‹stiklal Marfl›’m›z›n okunmas›n›n

ard›ndan ‹stiklal Marfl›’m›z›n kabulünün k›sa

tarihçesi anlat›ld›. Türk Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenimiz Zeynep Gül’ün günün anlam ve

önemine iliflkin konuflma yapmas›n›n ard›ndan

11 B s›n›f› ö¤rencilerimizden Mehmet Furkan

Onay’›n Ankara 3.lü¤ü ald›¤› “Hür Vicdan›n

Sesi“ adl› kompozisyonu dinleyenlere

sunuldu. Tören, tiyatro ve oratoryo

gösterilerinin yap›lmas› toplu foto¤raf çekimi

ile son buldu.
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Gösterilerden bir bölüm

Etkinlikte görev alan ö¤rencilerimiz Okul Müdürümüz Bayram Akyüz, idarecilerimiz ve ö¤retmenleri ile



‹tilaf Devletleri, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun

baflkenti ‹stanbul’u alarak

‹stanbul ve Çanakkale

Bo¤azlar›’n›n kontrolünü

ele geçirmek, Rusya’yla

güvenli bir erzak tedarik

ve askeri ikmal yolu

açmak, baflkent ‹stanbul’u

zapt etmek suretiyle

Almanya’n›n

müttefiklerinden birini

savafl d›fl› b›rakarak ‹ttifak

Devletlerini zay›flatmak amaçlar› ile ilk hedef

olarak Çanakkale Bo¤az›’n› seçmifllerdir.

Ancak sald›r›lar› baflar›s›z olmufl ve geri

çekilmek zorunda kalm›fllard›r. Kara ve deniz

savafl› sonucunda iki taraf da çok a¤›r

kay›plar vermifltir. Çanakkale Cephesi, Birinci

Dünya Savafl› s›ras›nda aç›lm›fl bir cephedir.

Bu cephede ‹tilaf Devletleri’ne ba¤l› kuvvetler

ile Osmanl› Devleti ordusu aras›nda büyük

kanl› çarp›flmalar meydana geldi. Nusret

May›n Gemisi’nin bo¤az sular›na bir gecede

döfledi¤i may›nlara çarpan ‹ngiliz

donanmas›na ba¤l› gemiler, ayn› zamanda

Türk Topçusunun

isabetli at›fllar›

karfl›s›nda daha fazla

dayanamad›.

Çanakkale Savafllar›

olarak bilinen ve en

fliddetlisi 18 MART 1915

y›l›nda cereyan eden bu

savaflta, dönemin en

kuvvetli donanmalar›

Çanakkale Bo¤az›’n›

geçemeyerek bo¤az›n

derin sular›na

gömüldüler.

Karada devam eden ve

yaklafl›k 9 aya yak›n

süren süngü

çarp›flmalar›nda da yine

Türk askerinin iman

gücü ile yapm›fl oldu¤u

ve tarihe alt›n harflerle

yazd›¤› büyük karfl›

koyma vard›r. Türk

askerinin 19 May›s 1915’te Anzak Cephesi’ni

yarmak için bafllatt›¤› gece sald›r›s› ile

Avustralyal›lar›n Boyun mevkiini ele geçirmek

için 7 A¤ustos 1915 tarihinde yapt›klar› karfl›

sald›r›, bu savafllar›n en fazla can kayb›na

sebep olanlar›d›r.

Nihayet Türk askeri, denizde oldu¤u gibi

karada da düflmana geçit vermemifl; ‹tilaf

Devletleri Bo¤az› geçemeyeceklerini anlay›p

geri dönmek zorunda kalm›flt›r.

18 Mart (Çanakkale Zaferi) bugün di¤er

dünya milletleri için herhangi bir anlam›

olmayan, s›radan bir

gün olabilir. Ancak

bizim için bugün,

milletimizin tarihindeki

en parlak zaferlerden

birini bir kez daha

coflkuyla and›¤›m›z

gündür. Bundan tam

100 y›l önce

Çanakkale’de bir

Destan yaz›ld›.
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100 YILLIK DESTAN

18 Mart Çanakkale fiehitlerimizi
sayg›yla an›yoruz

BASTIĞIN YERLERİ ‘TOPRAK’ DİYEREK GEÇME, TANI!
DÜŞÜN ALTINDAKİ BİNLERCE KEFENSİZ YATANI.
SEN ŞEHİD OĞLUSUN, İNCİTME, YAZIKTIR, ATANI.
VERME, DÜNYÂLARI ALSAN DA BU CENNET VATANI

Mehmetçi¤e Sayg› An›t›

Çanakkale Savafl›, I.Dünya
Savafl s›ras›nda 1915-1916

y›llar› aras›nda Gelibolu Yar›-
madas›’nda Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u ile ‹tilaf Devletler ara-
s›nda yap›lan deniz ve ka-
ra muharebeleridir.

“
”



Çanakkale Zaferi; tarihten silinmek istenen

bir milletin, bütün imkâns›zl›klara ra¤men

vatan›n› korumak için verdi¤i mücadelenin

destand›r. ‹nanc›n, iman›n demire, çeli¤e,

teknolojiye galip geldi¤i, tarihte efline az

rastlanan bu kahramanl›k destan›,

Cumhuriyet’in kurulufluna giden önemli bir

ad›md›r.

Çanakkale Zaferi, sadece geçmifle ait bir

baflar› olmaktan öte; birlik ve beraberlik

bilinciyle hareket etti¤imiz zaman, Türk

Milleti’nin neler baflarabilece¤ini bütün

dünyaya gösteren bir baflar›d›r. Unutmayal›m

ki bugün üzerine gelece¤imizi infla etti¤imiz

bu mukaddes topraklar, canlar› pahas›na,

vatan›n› korumaktan endifle duymayan, aziz

flehitlerimizin bizlere emanetidir. ‹flte

Çanakkale Zaferi, onun için çok önemlidir.

Onun için tüm yurtta resmi törenlerle

kutlanmakta ve an›lmaktad›r.

Bu önemli gün, Çanakkale Zaferi’nin 100. y›l

dönümü, okulumuz konferans salonunda da,

18 Mart 2015 tarihinde, Türk Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenimiz Fatma Sinan Aslan ve Müzik

ö¤retmenimiz Nezih Baflbu¤

koordinatörlü¤ünde ve 10G s›n›f›

ö¤rencilerinin katk›lar›yla, coflkulu bir flekilde

kutland›. Ulu Önder Atatürk ve silah

arkadafllar›, aziz flehitlerimiz için yap›lan

sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n okunmas›yla

bafllayan tören, Okul Müdürümüz Bayram

Akyüz’ün bu anlaml› günle ilgili konuflma

yapmas› ile devam etti. Ard›ndan

ö¤rencilerimiz, Çanakkale Zaferi’yle ilgili

haz›rlad›klar› yaz› - fliir ve flark›lar› okudu.

Coflkulu bir biçimde Çanakkale Ruhu

Oratoryosu’nu seslendirdi. Ço¤u zaman

duygusal anlara sahne olan gösteriler,

izleyenlerin oldukça be¤enisini toplad›.

Kutlamalar, çal›flmay› haz›rlayan ö¤retmen ve

ö¤rencilerimizin tebrik edilmesi ve toplu

foto¤raf çekimi ile son buldu. Eme¤i geçen

ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyor ve

teflekkür ediyor, bize, bu topraklar› “Vatan“

yapan ve “Çanakkale geçilmez“ diyen bütün

flehitlerimizin aziz hat›ras› önünde sayg›yla

e¤iliyor, sonsuz minnet ve flükranlar›m›z›

sunuyoruz, Ruhlar›n›z flad olsun...
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Mustafa Kemal Atatürk - Silah Arkadafllar› 
ve Çanakkale fiehitleri için sayg› duruflu

Tören sonunda, kutlamalarda görev alan ö¤retmen ve ö¤rencililerimiz
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Amac›, ülke bütünlü¤ü aleyhinde faaliyet

gösteren terör örgütlerinin propagandalar›n›

etkisiz k›lmak, söz konusu örgütlerin eleman

temini konusunda yürütecekleri faaliyetler ile

ilgili gençli¤i ve kamuoyunu ayd›nlatmak, lise

gençli¤inin terör örgütleri taraf›ndan

haz›rlanan tuzaklara düflmelerini önlemek ve

örgütlerin gerçek yüzlerini deflifre ederek

konu hakk›nda hedef kitleyi sa¤l›kl› bir

flekilde bilinçlendirmek, polisin dolay›s›yla

devletin her zaman ö¤rencilerin yan›nda

oldu¤unu hissettirmek olan konferansta,

ö¤rencilerimiz, e¤itim müfredatlar› da göz

önüne al›narak “Gençlik, Güvenlik ve

Gelecek” konusunda ayd›nlat›ld›.

Ö¤rencilerimize verdikleri de¤erli bilgiler için

‹l Emniyet Müdürlü¤ü Bilgilendirme ve

Önleme Faaliyeti Bürosu çal›flanlar›na

teflekkür ediyoruz.

3G: GENÇL‹K, GÜVENL‹K, GELECEK

Konferanstan 
bir görüntü

Konferans sonras› konuklar›m›z ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle birlikte 

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri
Bürosu’nun çal›flmalar› kapsam›nda yürütülen 3G Projesi (Gençlik,
Güvenlik, Gelecek) ile yasa d›fl› oluflumlar›n faaliyetlerini önlemek, e¤itim
gören gençleri bu konuda bilinçlendirmek için 16 Mart 2015 tarihinde
okulumuz konferans salonunda görevli memur Ahmet ‹lseven taraf›ndan
ö¤rencilerimize bir konferans verildi.
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Dünya Tiyatrolar Günü, insan›n kendiyle temas

etti¤i bu sanat dal›n› insanlara unutturmamak

ad›na gayret etmek anlam›na gelir. Tiyatronun

bu önemli misyonu nedeniyle tüm dünyada

çeflitli etkinliklerle Dünya Tiyatrolar Günü

kutlanmaktad›r. 

Uluslararas› Tiyatro Enstitüsü 1961 y›l›nda

ald›¤› bir kararla 27 Mart gününü Dünya

Tiyatrolar Günü olarak kabul etti. Bu günde,

tiyatrolar halka paras›z gösteriler düzenler.

Tiyatroyu halka sevdirmeye çal›fl›rlar.

Etkinlikler çerçevesinde okulumuz konferans

salonunda da 27 Mart 2015 Perflembe günü

Müdür Yard›mc›m›z Engin Alptekin’in

önderli¤inde Matematik ö¤retmenimiz Ayflegül

Azman ve Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz

Yadigar Saliho¤lu’nun katk›lar› ile 11 E, 11 A 11 D

s›n›f› ö¤rencilerinin çal›flmalar›n›n sergilendi¤i

bir etkinlik fleklinde kutland›. 

Etkinlikte, Müdür Yard›mc›m›z Engin

Alptekin’in yapt›¤› k›sa konuflman›n ard›ndan

ö¤rencilerimizin haz›rlad›klar› mini tiyatro

gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaflatt›lar.

Eme¤i geçen tüm ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi

kutluyoruz.

Etkinlik sonunda okul idaresi ve görevli ö¤rencilerimiz

27 Mart

Dünya Tiyatrolar Günü

Tiyatro sanat›, insan› insana,
insanla anlatma çabas› olarak

tan›mlan›r. Tiyatro yaflam›n bir
parças›d›r ve herkes hayat
sahnesinde bir oyuncudur.
“

”



Yafland›¤› genifl co¤rafyada do¤a ve çevrenin

uyan›fl›n›n kutland›¤› Nevruz Bayram›’n›n

Anadolu’da ve Türk kültürünün yay›ld›¤›

bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir

geçmifli vard›r. Orta Asya’dan Balkanlardaki

uluslara kadar çok genifl bir bölgede, yerel

renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her

ulusun kendi kültür de¤erleriyle özdefllefltirip

sembollefltirdi¤i bir olgudur. 

Gece ile gündüzün eflitlendi¤i 21 Mart’ta

havalar ›s›nmaya, a¤açlar çiçeklenmeye,

toprak yeflermeye, göçmen kufllar yuvalar›na

dönmeye bafllar. Bu nedenle 21 Mart bütün

varl›klar için uyan›fl, dirilifl ve yarad›l›fl günü

olarak kabul edilen YEN‹GÜN-Nevruz-
Yenibahar Bayram› günümüzde de coflku ve

sevinçle kutlanmakta ve yaflat›lmaktad›r.

Okulumuzda

Yenigün Bayram› 20 Mart

2015 tarihinde Müdür Yard›mc›m›z Engin

Alptekin ve Okulumuz Matematik Ö¤retmeni

Hülya Koflar koordinatörlü¤ü ile 10 F S›n›f›

ö¤rencilerimizin katk›lar›yla, okulumuz
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Yeni Gün Bayram› Kutlamalar›

Özü itibariyle 
bahar›n geliflinin coflkuyla karfl›land›¤› 

kutland›¤› bir gündür. Nev (yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin 
birleflmesinden meydana gelen ve YEN‹GÜN anlam›n› tafl›yan 

Nevruz, baflta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk taraf›ndan 
y›lbafl› olarak kutlan›r. Nevruz; Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navr›z, 

Navr›z, Mart Dokuzu gibi adlarla da an›lmaktad›r. 

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz Örste demir döverken



bahçesinde ve okulumuz konferans salonunda

yap›lan etkinliklerle kutland›. Okulumuz

bahçesinde yap›lan kutlamalarda, Nevruz

atefli yak›ld›, okul müdürümüz Bayram Akyüz,

geleneksel olarak yap›lan örste demir dövme

ifllemini gerçeklefltirdi. Ard›ndan, ö¤retmen

ve ö¤rencilerimiz yak›lan Nevruz atefli

üzerinden atlad›lar, topluca söylenen flark›lar

eflli¤inde halay çektiler, doyas›ya e¤lendiler. 

Konferans salonunda yap›lan program ise

sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’m›z›n

okunmas›n›n ard›ndan, günün anlam ve

önemini anlatmak üzere okulumuz Türk Dili

ve Edebiyat› ö¤retmeni Haydar Demirel’in

ö¤rencilerimize konuflma yapmas› ile bafllad›.

Program, okulumuza Nevruz kutlamalar› için

misafir olarak gelen Kuzey Osetya Halk
Danslar› Toplulu¤u’nun muhteflem bir dans

gösterisi, ses ve saz sanatç›lar›n›n

ö¤rencilerimize yöresel dilde ezgiler

söylemeleri ile devam etti. Ö¤rencilerimizin

coflkuyla efllik etti¤i gösterilerde

konuklarl›m›z dakikalarca ayakta alk›flland›.

Gösteriler misafirlerimize teflekkür edilmesi

ve okul idarecilerimiz, görevli ö¤retmen ve

ö¤rencilerimizle toplu foto¤raf çekilmesiyle

sona erdi. Dostluk, bar›fl ve kardeflli¤in ön

planda oldu¤u kutlamalarda ö¤rencilerimiz,

bahara nefleli bir flekilde merhaba dediler.
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Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz Haydar Demirel 
konuflmas›n› yaparken

Okul idaremiz ve ö¤rencilerimiz konuklar›m›z ile.



2 Nisan 2015 tarihinde okul idaremizin

yönetiminde rehberlik servisimizin

katk›lar›yla, 20’ye yak›n üniversitenin

kat›l›m›yla E¤itim ve Kariyer Günlerinin 4.sü
yap›ld›. Okul bahçesinde düzenlenen

etkinlikte üniversiteler, kurduklar› stantlarda

okullar›n› tan›t›yor; bilgi, belge ve broflür

veriyor, ö¤rencilerimizin sorular›n›

cevaplayarak meraklar›n› gideriyor. ‹lgi

duyduklar› üniversitelerin kendi okullar›na

gelmesi, ö¤rencilerimizin detayl› bir biçimde

bilgi alarak gelecekle ilgili bilinçli bir

üniversite tercihi ve kariyer planlamas›

yapmalar›na yard›mc› oluyor.

Etkinli¤e Ortado¤u Teknik Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi,

Baflkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,

‹stanbul Ayd›n Üniversitesi, Do¤u Akdeniz

Üniversitesi, TOBB, ‹stanbul Teknik

Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Yeditepe

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi… gibi pek

çok ismini duyurmufl e¤itim kurumu kat›ld›.

Eπitim ve Kariyer Günleri
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3 Nisan 2015 Cuma günü, okulumuz
konferans salonunda Türk Dili ve Edebiyat›
ö¤retmenimiz Zeynep Gül
koordinatörlü¤ünde okulumuz Sanat Gecesi
Halk Müzi¤i Toplulu¤u ö¤rencilerinin yo¤un
ve gayretli çal›flmalar›n›n sonucunda idareci,
ö¤retmen ve velilerimize Sevdal› Türküler
Konseri düzenlendi. 

Konserde ö¤rencilerimiz, misafirlerimiz için

haz›rlad›klar› türküleri be¤eniye sundu. Kimi

zaman nefleli kimi zaman da duygusal anlara

sahne olan gece, büyük bir be¤eniyle izlendi

ve takdir toplad›. Biz de büyük bir gayretin

ve çaban›n göstergesi olan bu Türkü fiöleni

için eme¤i geçen ö¤retmen ve

ö¤rencilerimizi kutluyor, baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.

Sevdal› Türküler Konseri



enerji, ekolojik evler, wireless etkisi, bitkilerde

hücre geliflmesini nas›l yavafllatabiliriz, ›fl›ktan

harekete, sihirli su, tel ile oyun, aynadaki yol,

sonsuz görüntü, TÜB‹TAK Projeleri’nin yan›

s›ra, okulumuz MUN Kulübü tan›t›m›, tarihte bu

ay ve nümizmatik (Eski metal paralar›, sikke ve

madalyalar›n tarihini ve bunlar›n tan›mlan›p

s›n›fland›r›lmas› ile u¤raflan bilim dal›) vb.

projeler ve stantlar yer ald›.

Yap›lan bu çal›flmalar için baflta zümre

ö¤retmenlerimiz ve ö¤rencilerimiz olmak

üzere eme¤i geçen herkesi kutluyoruz.

Okulumuzda yap›lan Bilim fienli¤i faaliyetleri,

ö¤rencilerimizi bilimsel yöntemlerle buluflturuyor,

araflt›rmaya yönlendiriyor, bilgiyi toplama ve

de¤erlendirme, neden sonuç iliflkisi kurma ve bir

sonuca varma yöntemlerini ö¤retiyor, düflünen ve

sorgulayan bireyler olarak yetiflmelerine katk›da

bulunuyor. 

Bu seneki flenlikte yine geçen senelerde oldu¤u

gibi oldukça ilginç, yararl› ve e¤lenceli birçok

proje, ziyaretçilerin be¤enisine sunuldu. fienlikte;

kan grubumuz ve kiflilik iliflkisi, rüzgarla gelen
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Bilim flenli¤ine kat›lan ö¤retmen ve ö¤

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz, zümre ö¤retmenleri,
ö¤retmen ve ö¤renciler ile flenlik aç›l›fl›n› yaparken

Bilim flenli¤i çal›flmalar›m›z tüm
h›z›yla devam ediyor. 1-2 Nisan

2015 tarihinde biyoloji, matematik,
fizik, kimya, tarih zümre ö¤retmenle-
rimizin koordinatörlü¤ünde, ö¤renci-
lerimizin projelerinin sergilendi¤i bir-
çok çal›flma, okulumuz koridorlar›nda
ö¤retmen, ö¤renci, veli ve misafirleri-
mizin be¤enisine sunuldu. Aç›l›fl,
Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
k›sa konuflmas›n›n ard›ndan, Vak›f,
Okul Aile Birli¤i temsilcileri, çal›flma-
larda yer alan zümre ö¤retmenleri ve
kalabal›k bir ö¤renci grubu ile flenli¤e
gelen misafirlerimizin yo¤un
kat›l›m›yla yap›ld›.

“

”



¤rencilerimize toplu halde
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Konu¤umuz, salytlar eflli¤inde

yapt›¤› sunumda stres nedir,

çeflitleri, stresin psiko

–sosyal hayata etkileri

nelerdir, nas›l bafla

ç›k›l›r ve stres

yönetimi hakk›nda

ö¤rencilerimiz ile

paylafl›mda

bulunarak

ö¤rencilerimizi

bilgilendirdi.

Stres Nedir? Stresi,

günlük yaflamda

karfl›lafl›lan olaylar›n,

insan iliflkilerindeki

bask›n›n sonucu hissedilen

s›k›nt› ya da zorlanma durumu

olarak tarif edebiliriz.

Stres, hem bedenen hem de

ruhen kifliye birçok zarar

vermekle birlikte belli ölçüdeki stresin faydal›

oldu¤u durumlar da vard›r.

Stresin zararlar›: Stres, kiflide ba¤›fl›kl›k

sistemini zay›flatmakta, yorgunluk ve

halsizlik meydana getirmekte, neden oldu¤u

s›k›nt› sonucu sinirlilik yapabilmektedir.

Yo¤un stres, baflta mide ve sindirim sistemi

rahats›zl›klar› olmak üzere birçok hastal›¤a

zemin haz›rlamaktad›r. Ayr›ca, birçok

hastal›¤›n da etkisini art›rmaktad›r.

Bu nedenle stresten ve stresin neden oldu¤u

olumsuz durumlardan korunmak için stresle

bafl etmeyi (stres yönetimini) ö¤renmek

gerekir.

Günümüzde de¤iflen yaflam al›flkanl›klar›yla

birlikte stres de birçok insan için tan›d›k bir

durum oldu. Stresi tamamen yok etmek belki

mümkün olmayabilir. Zaten bu, istenen bir

durum da de¤ildir. Çünkü belli orandaki

stresin yararlar› vard›r.

Evet, belli bir düzeydeki

stres yararl›d›r. Olumlu

stres düzeyi

diyebilece¤imiz bu

düzeydeki stres,

kifliye enerji verir.

Denetlenebilen ve

yönetilebilen stres,

kiflinin içindeki

potansiyelin aç›¤a

ç›kmas›na yard›mc›

olur. Kiflinin dikkatini

ve performans›n›

art›r›r.

Bununla birlikte yo¤un

stresten ve stresin zararl›

etkilerinden korunmak gerekir

ve bu da mümkündür.

Stresle bafl etmek için

yap›labilecek fleyler;

– Spor yapmak,

– Olumlu düflünmeye çal›flmak,

– Zaman› iyi kullanmak,

– Rahatlat›c› u¤rafllar edinmek,

– Düzenli ve sa¤l›kl› beslenme,

vb. olarak say›labilir.

Stresle bafl edebilmek için kiflinin, kendisinde

stres oluflturan durumlar› tesbit etmesi, stres

yönetimi aç›s›ndan önemli bir ad›md›r.

Örne¤in gürültü, önemli bir stres sebebidir.

Bunun bilincinde olan biri, gürültülü

ortamlardan uzak durarak ya da bu mümkün

olmuyorsa bulundu¤u ortamlar› daha uygun

hale getirerek stres oluflturan bu durumdan

en az düzeyde etkilenebilir.

Stres Yönetimi Konferans›
Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Servisinin davetlisi olarak gelen 
TED Üniversitesi E¤itim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma
Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Müge Çelik Örücü, 
7.04.2015 tarihinde okulumuz konferans salonunda ö¤rencilerimize
“Stres ve bafla ç›kma yollar›” konulu bir konferans verdi.

Yrd. Doç. Dr. Müge Çelik Örücü 
ö¤rencilerimize sunum yaparken



Radyo Tafl Yay›nda
Taş Mektep’lilerin “Taş Radyosu Olur”
sloganıyla yola çıkan öğrencilerimiz, Radyo
Taş ile “http://radyotas.com internet
adresiyle yayın
hayatına başladı.
Öğrencilerimizin
çoğu zaman
eksikliğini hissettiği
ve “Keşke bir
radyomuz olsa!“
düşüncesini hayata
geçiren bu çalışma,
2014-2015 Okul
Meclisi Başkanı seçilen
Furkan Bahçeli’nin ve
çalışma ekibinin yoğun çabaları ile
gerçekleştirildi. Radyo - Taş, günün belirli

saatlerinde Taş Mekteplilere internet
üzerinden müzik yayını ve canlı yayın
yapıyor. Radyo sayfası aynı zamanda;

yarışma, chat, sizden
gelen videolar,
etkinlik ve köşe
yazıları v.b
aktivitelerle
öğrencilerimizin
ilgisini çekmeyi
amaçlamış. Çok
yakın zamanda tüm
Taş Mekteplilerin

bağımlısı olacağına
inandığımız radyomuza

yayın hayatında başarılar diliyor ve İYİ
YAYINLAR DİLİYORUZ.

Müzik ö¤retmenimiz Nezih Baflbu¤’un
yönlendirdi¤i 9K s›n›f›ndan Atalay
Kutlay adl› ö¤rencimiz, 09 Nisan
2015 Perflembe günü Çankaya ‹lçe
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün
düzenledi¤i 10. Klasik Bat› Müzi¤i
Çalg›lar›yla Eser Seslendirme
Yar›flmas›na piyano dal›nda kat›lm›fl
ve 2. olmufltur. 

Ayr›ca ö¤rencimiz, 2013-2014 ö¤retim y›l›nda

da yap›lan 9. Klasik Bat› Müzi¤i Çalg›lar›yla

Eser Seslendirme Yar›flmas›’na piyano dal›nda

kat›lm›fl ve 100 tam puan alarak Solistlik

Ödülü alm›flt›r.

Ö¤retmen ve ö¤rencimizi kutluyor

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Eser Seslendirme Yar›flmas›nda 
‹lçe ‹kinciliπi

Soldan sa¤a: Nezih Baflbu¤, Atalay Kutlay  (9 K)
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Ankara Atatürk Lisesi ö¤rencileri,
Uluslararas› Bilim Temelleri Bilgi
Yar›flmas›na (Urfodu) ilk defa geçen
sene kat›lm›fllard›r. Ankara ve
Antalya’da kat›ld›klar› X. Urfodu Final
yar›flmas› sonucunda, ‹ngilizce ve
matematik alan›nda Uluslararas›
madalya ve ödüller kazanm›fllard›r.

Ö¤rencilerimiz, bu sene de XI.Uluslararas›

Bilim Temelleri Bilgi Yar›flmas›n›n Uluslararas›

final alan› olan Moskova’da (ilk defa)

yar›flmaya kat›lm›fllard›r. Matematik

ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z, ‹ngilizce ö¤retmeni

Özgür Bozdo¤an, Md.Yrd. Hasan Sonat ve

Fizik ö¤retmeni fiükrü Akp›nar, 30 ö¤renci ile

birlikte Moskova’ya gitmifller ve yine madalya

ve ödüller alarak geri dönmüfllerdir. ‹ngilizce

alan›nda, Tolga Tanin Çelik, Ezgi Al ve Ecem

Nur Karar isimli ö¤rencilerimiz Moskova

Uluslararas› final alan›n›n en yüksek

madalyalar›n› kazanm›fllard›r. Di¤er

ö¤rencilerimiz de matematik ve ‹ngilizce

alan›nda 1. derece diploma almaya hak

kazanm›fllard›r. Ö¤retmen ve ö¤rencilerimiz

Moskova Bilim Müzesi, Cosmos Astronomi

Müzesi, Tarih Müzesi, Kremlin Saray› ve K›z›l

Meydan gibi birçok ünlü yeri ziyaret etme

f›rsat›n› bulmufllard›r.

Moskova’dan çok güzel an›larla dönen ve

yar›flmaya kat›lan tüm ö¤rencilerimizi, ayr›ca

bu yar›flmay› okulumuzda ilk defa bafllatan ve

emek veren yukar›da ad› geçen

ö¤retmenlerimizi kutluyoruz.

Ankara Atatürk Lisesi Öπrencileri 
Moskova’da Yar›flmaya Kat›ld›



100

ALEV 2015 / 33

UNESCO taraf›ndan ASP net program›nda yer

alan Türkiye’deki 55 okulun temsilcileriyle

birlikte gerçeklefltirilen toplant›ya, Milli

E¤itim Bakan› Nabi Avc›, UNESCO Türkiye

Milli Komisyonu E¤itim ‹htisas Komitesi

Baflkan› Doç.Dr. Adnan Boyac›, UNESCO ASP

net Ulusal Koordinatörü Prof.Dr. Çelik

Tar›mc›, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Baflkan› Prof.Dr. M. Öcal O¤uz rehberlik

etmifllerdir.

UNESCO ASP net (Kardefl Okullar A¤›)

Program›nda, okulumuzu Okul Müdürü

Bayram Akyüz ve Türçev okul koordinatörü

ayn› zamanda UNESCO ASP net Program›

Temsilcisi Matematik ö¤retmeni Gülay

Ayy›ld›z temsil etmifllerdir.

Ankara Atatürk Lisesi olarak 42’si özel ve 3’ü

devlet okulu olmak üzere 45 okulun yer ald›¤›

bu projede olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu proje ile ba¤lant›l› olan TÜRÇEV-

Uluslararas› çevrenin genç sözcüleri LTCP

Program› çerçevesinde yapt›¤› çal›flmalar ve

kat›ld›¤› yar›flmalar nedeniyle, Matematik

ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z ve ö¤rencilerimiz

Umut Cihan ile Muratcan Ayy›ld›z, 19 May›s

2015 tarihinde Brüksel’de yap›lacak

Avrupa’dan 15 ülkenin kat›laca¤› konferansa

davet edilmifllerdir. Türkiye’den 4 okulun

davet edildi¤i programa 2’si özel ve 2’si

devlet okulu olmak üzere, Ankara Atatürk

Lisesi de Türk delegesini oluflturacak okullar

aras›nda yer alacakt›r. 

UNESCO ASP net (Kardefl Okullar A¤›)

Program›nda olmay› sa¤layan ve LTCP

Program›ndaki çal›flmalara ve yar›flmalara

kat›lan Ankara Atatürk Lisesi ö¤rencilerimizi

ve Matematik ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z’›

kutluyoruz.

UNESCO ASPNET Program› 
Temsilcileri Toplant›s›na Kat›ld›k
“UNESCO’nun Kuruluflunun 70. Y›l›nda UNESCO ASP net

(Kardefl Okullar A¤›) Program› Temsilcileri Yuvarlak Masa Toplant›s›”

21 Nisan 2015 tarihinde Holiday-Inn Ankara’da gerçeklefltirilmifltir.

Toplant›dan bir görünüm
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Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan sa¤lanan

hibe deste¤i ile gerçeklefltirilen Erasmus+ K2

Okul E¤itimi alan›nda stratejik ortakl›klar

program›, okulumuzda ilk defa yap›lmaktad›r.

2014 y›l›nda Ulusal Ajans taraf›ndan onaylanan

ve 2 y›l sürecek E-book (math-science) isimli

proje; Letonya, ‹talya, H›rvatistan, Romanya ve

Türkiye olmak üzere 5 farkl› ülkede bulunan

okullarla birlikte yap›lacakt›r.

E-book (math-science) isimli projenin ilk

toplant›s› 08-11 Mart 2015 tarihlerinde

H›rvatistan Varazdin flehrinde

gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant›ya, E-book

(math-science) isimli projenin sorumlusu

Matematik ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z ve ‹ngilizce

ö¤retmeni Birnur Gürses ile 8 ö¤renci birlikte

kat›lm›fllard›r. Ö¤retmenlerimiz ve

ö¤rencilerimiz, Erasmus +kapsam›nda e¤itim ve

ö¤retim faaliyetlerine kat›lm›fllar ve okulumuzu,

ayn› zamanda ülkemizi en iyi flekilde temsil

etmifllerdir. Zagreb Üniversitesi’nde Fizik

Fakültesi’ndeki profesörün fizik deneylerini

izlemifl, derslere girmifl, ayr›ca ö¤rencilerimiz

Varazdin’deki ortak okulda sunumlar yapm›fl,

müzeleri gezmifl, yak›n arkadafll›klar kurarak

çok güzel an›larla geri dönmüfllerdir.

AB proje çal›flmalar› ve Uluslararas›

hareketlilikle elde edilen kazan›mlar yak›ndan

görülmüfltür. Ankara Atatürk Lisesi, Erasmus+

projelerinde de yer almaya bafllam›flt›r. Bu

projeyi de en güzel flekilde yapacak ve çok

güzel çal›flmalarla tamamlayacakt›r.

Erasmus + (Math-Science) isimli projenin
ilk toplant›s› H›rvatistan’da yap›ld›

2014 y›l›nda Ulusal Ajans taraf›ndan onaylanan ve 2 y›l sürecek E-book

(math-science) isimli proje; Letonya, ‹talya, H›rvatistan, Romanya ve

Türkiye olmak üzere 5 farkl› ülkede bulunan okullarla birlikte yap›lacakt›r.

E-book (math-science) isimli Projenin ikinci toplant›s› 11-18 Nisan 2015 tarihlerinde

LETONYA-JELGAVA flehrinde gerçeklefltirilmifltir. 

Bu toplant›ya, E-book(math-science) isimli proje sorumlusu Matematik

ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z, ‹ngilizce ö¤retmeni Birnur Gürses, Fizik

ö¤retmeni fiükrü Akp›nar ve Md. Yrd. Engin Alptekin ile 7 ö¤renci

birlikte kat›lm›fllard›r. Ö¤retmenlerimiz ve ö¤rencilerimiz, Erasmus

+kapsam›nda e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerine kat›lm›fllar ve

okulumuzu ayn› zamanda ülkemizi en iyi flekilde temsil etmifllerdir.

Letonya’n›n baflkenti Riga’y› gezmifl, kültür turlar›na kat›lm›fl,

Jelgavas 4. vidusscola’da derslere girmifl, deneyler yapm›fl, ayr›ca

ö¤rencilerimiz ortak okul Jelgavas 4. vidusscola’da çok güzel sunumlar

yapm›fl, müzeleri ve tarihi yerleri görmüfl, yak›n arkadafll›klar kurarak ve

dostluklar oluflturarak çok güzel an›larla geri dönmüfllerdir.

Erasmus + E-Book (Math-Science) isimli
projenin ikinci toplant›s› Letonya’da yap›ld›
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28.04.2015 tarihinde Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

ö¤retmenlerimizden Hayri

Ak›n ve Seyfettin Bulut

rehberli¤inde, okulumuz

ö¤rencilerinin yapt›¤› ortak

çal›flmayla, bir anma

program› düzenlendi. Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi

ö¤retmenimiz Hayri Ak›n‘›n

konuflmas›yla bafllayan program,

ö¤retmenimiz Seyfettin Bulut’un

yapt›¤› Kur’an k›raati ile devam etti.

Peygamber Efendimizi metheden fliirler

okundu, sinevizyon gösterisi yap›ld›. Program,

okulumuza konuk olarak gelen ilçe müftülü¤ü

tasavvuf musikisi grubunun konser vermesi

ve toplu foto¤raf çekimi ile sona erdi.

“Hz. Muhammed, insanl›¤› yeni bir varl›k
tasavvuru sunan ve yeni bir hayat infla eden
benzersiz bir flahsiyettir. Bu hayatta güçlü
olan hakl› de¤il, hakl› olan güçlüdür. Düflene
bir tekme vurulmaz, düflenin dostu olunur.
‹nsanlar›n en hay›rl›s› insanlara faydal›
oland›r. Kavminin efendisi ona hizmet
edendir. Bu hayatta haks›zl›k, zulüm yok
adalet ve bar›fl vard›r. Kin, nefret, ac›mas›zl›k

O’nun engin flefkat dünyas›nda
erir. Toplumun bütün

kesimleriyle özellikle de
çocuklar, gençler, yafll›lar,
kad›nlar, engelliler ve
kölelerle yak›ndan ilgilenir,
onlara de¤er verir, insan

olman›n onurunu yaflat›rd›. 

Onun hayat tasavvurunda
afl›r›l›klara yer yoktur. Madde-

mana, ak›l-kalp, beden-ruh ve dünya-
ahiret aras›nda olmas› gereken bir denge hali
vard›r.

O, Kuran’›n ifadesine göre; Allah’›n, insan ve
kâinat üzerindeki muhteflem saltanat›n›n
flahidi, müjdeleyici ve uyar›c›, âlemlere
rahmet ve insanlar için en güzel örnektir.”

Kutlu 
Do¤um
Haftas›

Konuk ilahi grubumuz ö¤rencilerimize konser veririken

Program sonunda Okul ‹daresi görevli ö¤retmen ve ö¤renciler konu¤umuz ile

Kutlu Do¤um Haftas›, Hz. Muhammed’in
(s.a.v) miladi olarak do¤um günü olan 20

Nisan’› da içine alan haftaya denir.  Kutlu Do-
¤um Haftas› 1989 y›l›ndan bu zamana 14 -
20 Nisan tarihleri aras›nda kutlan›r. 
“

Ö¤retmenimiz Hayri Ak›n 
ö¤rencilerimize hitap ederken

”
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27 - 30 Nisan 2015 tarihleri
aras›nda Türk Dili ve Edebiyat›
ö¤retmenimiz Zeynep Gül
rehberli¤inde okulumuz konferans
salonunda bir münazara
düzenlendi. Toplamda 24 kiflinin
ve 12 tak›m›n kat›ld›¤› ve de¤iflik
konular›n ifllendi¤i münazaran›n
finalinde “Geliflmifl ülkeler
geliflmekte olan ülkelere ambargo
uygulamal› m›d›r, uygulamamal›
m›d›r?” konusu seçildi.
Ö¤rencilerimiz konu hakk›ndaki
düflüncelerini tez ve anti tez
olarak ortaya koydular.

Tam bir beyin f›rt›nas›n›n ortaya kondu¤u

münazarada ö¤rencilerimiz, görüfllerini çok

güzel bir flekilde aç›klayarak münazara

arkadafllar›n› ve dinleyenleri ikna etme ve

düflüncelerini kabul ettirme çabas› içine

girdiler. Oldukça ö¤retici ve ö¤rencilerimizin

bilgi da¤arc›klar›n› gelifltirici bu münazarada

jüri de¤erlendirmesi sonucunda Hz A

s›n›f›ndan Serhan Dalarslan ve Hz M

s›n›f›ndan Nur Sultan fieyhanl›o¤lu

münazarada flampiyon oldu. 9 A dan Berfin

‹pek Yalç›n ise en iyi konuflmac› seçildi.

Ö¤rencilerimize kat›l›m sertifikalar›n›

okulumuz 2012 mezunlar›ndan oluflan jüri

üyeleri (F›rat Özata - ODTÜ ‹flletme, Hilal

Kazak ve Hazal Erkan - Ankara Hukuk, Musa

Karacabey - ODTÜ ‹flletme ö¤rencileri )

verdiler.

Münazara, bireyin kendini daha iyi

yetifltirebilmesi, do¤ru düflünebilme

al›flkanl›¤›n› kazanmas›, araflt›rmaya

yönelmesi, fikir sahibi oldu¤u konuda tüm

bilgilerini özümseyerek de¤erlendirme

yapmas› ve toplum karfl›s›nda dil, konuflma

becerisini en iyi flekilde kullanarak belirli

kurallar içersinde bu fikirleri ortaya koyarak

kendini ifade etme yetene¤ini kazand›rmas›

yönüyle çok önemlidir. Münazara, inand›klar›

bir düflünceyi, inançla ve özgürce savunma

al›flkanl›¤› kazand›r›r. Konuflmac›lara güven

duygusu verir ve onlar›n kifliliklerini

güçlendirir. Bu yönüyle çok faydal›

buldu¤umuz bu etkinli¤i düzenledi¤i için

ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.

Münazara sonunda kat›l›mc› ö¤rencilerimiz ve ö¤retmenleri 

Münazara fiampiyonlar› sertifikalar›n› al›rken En iyi konuflmac› seçilen Berfin ‹pek sertifikas›n› al›rken

MÜNAZARAMÜNAZARA



Sa¤lam kafan›n sa¤lam vücutta bulundu¤u

gibi fikri hür, vicdan› hür, irfan› hür bireylerin

yetiflmesi ancak ve ancak milleti hür olan,

boyunduruk ve zulmetten kurtulmufl, ulusal

ba¤›ms›zl›¤›n› eline alm›fl ve millet olma

bilincini kazanm›fl, ulusal egemenli¤ine

kavuflmufl toplumlar›n iflidir. Onun için ulus ve

ulusun egemenli¤i çok ama çok önemlidir.

‹flte bu yönüyledir ki Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk, ulusun yönetme yetkisini

kullanmaya bafllad›¤› bu günü, ülkemiz ve

dünya çocuklar›na arma¤an etmifltir. Bugün

23 Nisan 1920, ilk Büyük Millet Meclisimizin

topland›¤› gündür, Milli Egemenlik

Bayram›m›zd›r. 23 Nisan dünyada kutlanan ilk
çocuk bayram›d›r. 

Atatürk, bayram süresince yönetimin

ö¤rencilere b›rak›lmas› gelene¤ini bafllatt›. 23

Nisan’da yönetim birimleri, seçimle gelen

kurullar bir süre çocuklara b›rak›l›r. Bu güzel

gelenek her y›l yinelenir. Atatürk’ün Türk

çocuklar›na arma¤an etti¤i bu bayram, tüm

dünya uluslar›nca kabul edilmifl; rengi, ›rk›,

milliyeti her ne olursa olsun çocuk bayram›

olarak kabul görmüfltür. Bunun için flenliklere

yabanc› uluslar›n çocuklar› da kat›lmaya

bafllam›flt›r. Her 23 Nisan’da yurdumuz bir

bayram yeri olur, çocuklar törenlerde

konuflmalar yaparlar, fliirler okurlar. Gece

fener alaylar› düzenlenir. 
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En de¤erli varl›¤›m›z çocuklar›m›z ve onlara hediye edilmifl bir bayram,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›. Herkesi ama en çok da

gelece¤imizin teminat› olan çocuklar›m›z› ilgilendiriyor bu bayram, onun
için ULUSAL EGEMENL‹K onlar›n bayram›. Çünkü bugünün çocuklar›
yar›nlar›m›z›n büyükleri ve kurucular›.
“

”

23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayram› Coflkuyla Kutland›



Tüm yurtta törenlerle kutlanan Ulusal

Egemenlik Bayram›, 23 Nisan 2015

Perflembe günü, okulumuz konferans

salonunda okulumuz ‹ngilizce

ö¤retmenlerinden Meltem Dilek ve Hülya

Meliko¤lu’nun önderli¤inde Hz A ve HZ E

s›n›flar›n›n katk›lar›yla müzik ö¤retmemiz

Nezih Baflbu¤ ve Beden E¤itimi

ö¤retmenimiz Nurcan Aytan’›n yo¤un

çabalar›yla düzenlendi. Tören, sayg›

duruflu ve ‹stiklal Marfl›’m›z›n okunmas›n›n

ard›ndan ö¤rencilerimizin fliirleri, müzik

dinletileri “fiiirlerle Anadolu” oratoryosu

ve AALKIfi Dans Grubu’nun gösterileri ile

sona erdi.

Yar›nlar›m›z›n teminat› olan ö¤rencilerimizin
ve tüm dünya çocuklar›n›n bayram›n›
kutluyor; programda eme¤i geçen tüm
ö¤retmen ve ö¤rencilerimize ve kat›lan tüm
velilerimize teflekkürlerimizi sunuyoruz.
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Tören sonras› görevli ö¤retmen ve ö¤renciler bir arada
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Ankara Atatürk Lisesi ö¤rencileri, her alanda

oldu¤u gibi kültürel alanda da birçok baflar›ya

imza at›yor. Ö¤rencilerimiz geçmiflten

ald›klar› güç, misyon ve vizyonla yollar›nda

yürürken, kazand›klar› baflar›lara her gün bir

yenisini ekleyerek Atatürk Liseli olman›n

fark›n›, ayr›cal›¤›n› hissettirmeye devam

ediyor. Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz

Fatma Sinan Aslan ve Selmani Karado¤an

rehberli¤inde çal›flmalar›na devam eden

ö¤rencilerimiz, Ankara genelinde yap›lan

yar›flmalarda, hem yeteneklerini sergilediler,

hem de okulumuzu baflar›yla temsil ettiler.

Ö¤rencilerimizin 2014-2015 e¤itim ö¤retim

y›l›nda kat›ld›klar› yar›flmalarda elde ettikleri

dereceler afla¤›da belirtilmifltir.

Ö¤rencilerimizin bu baflar›lara imza

atmas›nda katk›lar› bulunan, Türk Dili ve

Edebiyat› ö¤retmenlerimiz Fatma Sinan Aslan

ile Selmani Karadao¤an’› baflar›lar›ndan

dolay› tebrik ediyor ve kutluyoruz.

Yine Atatürk Liseliler Yine Baflar›
Kat›ld›¤›m›z her yar›flmada derece ald›k

Soldan Sa¤a: Rana Ahsen Ak (10 G), Fatma Sinan Aslan (Edb.Ö¤rt.), Fatmanur Y›lmaz (11 B),  Selmani Ka-
rado¤an (Edb.Ö¤rt.), Emine Ece Cihan (9 H), Mehmet Furkan Onay (11 B)

Rana Ahsen Ak (10 G) “Çanakkale Ruhu ve Gençlik” konulu kompozisyon yar›flmas›nda ilçe birincili¤i-Ankara ikincili¤i

Mehmet Furkan Onay (11 B) ”Mehmet Akif Ersoy ve ‹stiklal Marfl›” konulu deneme yar›fl›nda ilçe birincili¤i - Ankara üçüncülü¤ü

Bu¤ra Han Kutlu (10 K) 6. Ankara fiiir fiöleni-‹lçe birincili¤i- ‹l ‹kincili¤i ( 25 ‹lçe aras›nda yap›lan de¤erlendirme sonucu)

Fatmanur Y›lmaz (11 B) ”Çanakkale Destan› ve Gençlik fiuuru” konulu kompozisyon yar›flmas›nda ilçe ikincili¤i

Emine Ece Cihan (9 H) ”Dedeme ve Nineme Mektup” konulu yar›flmada ilçe ikincisi olmufltur.
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“‹stiklal Marfl› nedir?” diye soruldu¤unda “Milli
marfl kabul edilmifl bir fliir” tan›mlamas› bana hiç tatmin
edici gelmiyor. ‹stiklal Marfl›; bir milletin vicdani sesinin
hayk›r›fl›, milletin ortak fluurunun tezahürü, savafl meyda-
n›ndaki askerin zafer edas›yla söyledi¤i bir flark› ve bahar
kokusu getiren bir rüzgârd›r. “ Y›rtar›m da¤lar› enginlere
s›¤mam, taflar›m” dizesiyle Mehmet Akif, Türk milleti-
nin bu bahar u¤runa kimi zaman Ergenekon’da da¤lar›
eritti¤ini, kimi zaman Çanakkale’de devleflen bir da¤ ol-
du¤unu vurgulam›flt›r.

Milletimizin zor durumda oldu¤u, de¤erlerimizin
çi¤nendi¤i ya da unutturuldu¤u bir zamanda ‹stiklal Mar-
fl›, gelecek için yeni bir mufltu olmufltur. Milletimizi olufl-
turan ana unsurlar olan ‹slam dini, millet fluuru, tarihi ha-
f›za ve ortak bir ülkü birli¤i ‹stiklal Marfl›’m›zda hayat
bulmufltur. Milletimizin “ kara k›fl›” olan savafl ac›lar›n›n
yerini, bir bahar havas› gibi berrak ve temiz bir özgürlü-
¤e, ba¤›ms›zl›¤a b›rakmas›n›n simgesidir ‹stiklal Marfl›.

Mehmet Akif’i anlamadan ‹stiklal Marfl›’n›n anlafl›l-
mas› neredeyse imkâns›zd›r. Milli flairimiz, ‹stiklal flairi-
miz Mehmet Akif Ersoy’un ahlak anlay›fl›n›n ve yaflam
tarz›n›n bizi götürece¤i istikamet Kur’an-› Kerim’dir. O,
hakikati ve kurtuluflu Kur’an-› Kerim’de bulmufltur.
Mehmet Akif, bir düflünce ve dava adam› olarak Türk
milletinin iktidar› alt›nda bir ‹slam birli¤i idealini savu-
nuyor ve bunun için çaba sarf ediyordu. Tevhid ve flirkin
ilk savafl› olan Bedir’de çarp›flanlarla, istiklalimizin mi-
mar› olan Mehmetçi¤imizi ayn› idealde gören Mehmet
Akif;

“Ey flehid o¤lu flehid, isteme benden makber,

Sana a¤uflunu açm›fl, duruyor Peygamber…”

diyerek bu dava u¤runda mücadele ettikleri için askerimi-
ze ancak Rasulullah’›n (s.a.v) kuca¤›n› lay›k görür.

Akif, bu asil milletin zor durumlara girmesinin sebe-
bi olarak cehaleti, tembelli¤i, asli kaynaklardan uzaklafl-
may›, iman ve mücadele ruhunun zay›flamas›n› gösterir.
Toplumun en büyük sorunu olarak gördü¤ü cehaleti orta-
dan kald›rmak gerekti¤ine dikkat çekmek için Safahat ad-
l› eserini anlat›rken;

“Oku, flayed sana bir hisli yürek laz›msa;

Oku, zira onu yazd›m, iki söz yazd›msa.”

dizelerini kullanm›flt›r. ‹lmin “hisli bir yürek” oluflturaca-
¤›na dikkat çekmifltir. Mehmet Akif, bir düflünce ve dava
adam› oldu¤u gibi “hisli bir yüre¤e sahip dert adam›”d›r

ayn› zamanda. O, milletin derdiyle dertlenmifl ve bu dert-
lere çözüm aram›flt›r. 

‹stiklal flairimiz, “Medeniyet dedi¤in tek difli kalm›fl
canavar !” dizesiyle uygar dünyan›n sald›rganl›¤›n› ve ifl-
galci yüzünü gözler önüne serer. Ömrü boyunca haks›zl›-
¤a karfl› dimdik duran, dosdo¤ru yaflayan, konuflan ve ya-
zan iman flairimiz; 

“Zulmü alk›fllayamam, zalimi asla sevemem,
Gelenin keyfi için geçmifle kalk›p sövemem.
Biri ecdad›ma sald›rd› m›, hatta bo¤ar›m..!
Bo¤amazs›n ki !
Hiç olmazsa yan›mdan kovar›m.”

diyerek “cesaret ve metanet örne¤i insan” duruflunu da
göstermifltir. Zulmün, haks›zl›¤›n, yüzsüzlü¤ün karfl›s›n-
da korkusuzca k›yama geçmifltir. Bu yüzden Akif, hür
vicdan›n sesidir. ‹stiklal Marfl› da Akif’in kaleminden
millet vicdan›n›n dolu dolu fliire aktar›lmas›d›r.

‹stiklal Marfl›’n› do¤ru de¤erlendirebilmek için döne-
min flartlar›n› ve yaflant›s›n› bilmek gerekir. Balkan Sa-
vafllar› ve hemen ard›ndan Birinci Dünya Savafl› gibi
maddi ve manevi a¤›r kay›plar verdi¤imiz dönemler son-
ras›nda, vatan›m›za musallat olmufl düflmanlar›n gölgesi
alt›nda yaz›lm›fl olan ‹stiklal Marfl›, milli uyan›fl ve flah-
lan›fl›n kelimelerle ifadesidir. Vatan topra¤›m›za el uza-
tan düflmana karfl› cesurca hareket etmesi için askerimize
“Korkma !” hitab›n› hediye etmifltir. Bu mücadelenin da-
yana¤›n›n büyük oldu¤unu “Nas›l böyle bir iman› bo-
¤ar?” dizesiyle ispatlam›flt›r. Mehmet Akif’in “ Allah, bu
millete bir daha ‹stiklal Marfl› yazd›rmas›n” sözü elbette
ki dönemin flartlar›n›n zorlu¤una bir at›ft›r. Bu halis dua-
ya hepimiz gönülden “Amin!” diyoruz…

Mehmet Akif, flahs›n›n ve ‹stiklal Marfl›’n›n büyük-
lü¤ünü, bu marfl› Safahat adl› eserine dâhil etmeyip Türk
milletine arma¤an etmesiyle bir kez daha göstermifltir.
Bize düflen, ‹stiklal Marfl›’n›n yaz›lmas›na sebep olan
milli fluur ve tarihi haf›zay› en iyi flekilde ö¤renmek ve
gelecek nesillere aktarmak, ‹stiklal Marfl›’n›n önemli
vurgular›ndan olan “din ve vatan u¤runa fedakârl›k” yap-
maya her zaman haz›r olmakt›r.

Merak etme ey dertli adam! ‹deal nesil olarak göster-
di¤in As›m’›n nesli; vatan, millet ve din namusu ad›na ‹s-
tiklal Marfl›’n› hayk›rmaya devam edecek…

Mehmet Furkan ONAY
11 B

Ö¤rencimiz Mehmet Furkan Onay’›n Ankara 3.lü¤ü ald›¤› 
“Hür Vicdan’›n Sesi” isimli kompozisyonunu yay›ml›yoruz

HÜR V‹CDANIN SES‹
“As›m’›n nesli diyordum ya… Nesilmifl gerçek,

‹flte çi¤netmedi namusunu, çi¤netmeyecek”
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Resim ö¤retmenimiz

A. Nurcihan K›r›lmaz

ile okulumuz Resim

Karikatür ve Çizgi

Roman Kulübü’nün

organizasyonuyla

ünlü ressam Hikmet

Çetinkaya okulumuz

konferans salonunda

05.05.2015 tarihinde

ö¤rencilerimizle bir

söylefli yapt› 

10 F s›n›f›ndan Ali Batuhan Akbey  ve Selin Buket

isimli ö¤rencilerimizin sunumunda gerçekleflen

söyleflide konu¤umuz k›sa hayat hikâyesinden

bahsederek sanatla olan buluflmas›ndan bahsetti

ve neden kendisine gelincik ressam› dendi¤ini,

neden özellikle gelincik temas›n› konu edindi¤ini

anlatt›. 

Ö¤rencilerimizle keyifli anlara sahne olan sohbet,

ö¤rencilerimizin sorular› ve toplu foto¤raf çekimi

ile son duldu. 

Lisemizde bulunmaktan oldukça mutlu oldu¤unu

belirten sanatç›m›za ve eme¤i geçen ö¤retmen ve

ö¤rencilerimize teflekkür ediyoruz.

Hikmet Çetinkaya Okul ‹daresi, Vak›f yöneticileri, resim ö¤retmenimiz ve ö¤renci-
ler ile 

Sanatç›n›n eserlerinden baz›lar›

Ünlü Ressam Hikmet Çetinkaya 
Okulumuzdayd›



Günümüz dünyas›nda okullar›n sadece

derslerin ö¤renildi¤i bir yer de¤il, birçok

sosyal aktivitenin yap›ld›¤› ve bireyi soysal

hayata her yönüyle haz›rlad›¤› bir kurum

oldu¤unu ve ders d›fl› aktivitelerin baflar›y›

olumlu yönde etkiledi¤ini biliyoruz. Bu

nedenle bu tarz etkinliklerin ö¤rencilerimize

moral kazand›rd›¤›, yeni bir enerji verdi¤i,

okulunu ve arkadafllar›n› daha fazla

sahiplendirdi¤i, aidiyet duygusunu daha fazla

ön plana ç›kard›¤› bir gerçektir.

Yap›lan baloda ö¤renciler, arkadafllar›yla

müzik eflli¤inde doyas›ya e¤lendi ve stres

att›. 

Etkinlikte ö¤renci ve misafirlerimize yiyecek

ve içecek ikram› yap›ld›. 

Balo süresince ö¤renci, ö¤retmen ve davetli

velilerimiz hoflça vakit geçirdi.

Bu faaliyet için emek harcayan tüm ö¤retmen

ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.

Yaz Balosu

Ö¤rencilerimiz müzik eflli¤inde e¤lenirken

Havalar›n ›s›nmas› ve yeni baha-
r›n kendini göstermesiyle birlik-

te yo¤un ders temposundan bunalan
ö¤rencilerimizin bu yo¤un ortamdan 
biraz da olsun kurtulmalar› için
28.04.2015 tarihinde okulumuz spor
salonunda beden e¤itimi ö¤retmeni-
miz Nurcan Aytan koordinatör-
lü¤ünde yaz balosu düzenlendi.

“
”
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Yar›flmada Okulumuzu Türk

Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenlerimiz Fatma Sinan

Aslan’›n önderli¤inde ve

Nalân Bayram Gündüz’ün

katk›lar›yla ö¤rencilerimizden

Sinem Dikmen (10 G),Rana

Ahsen Ak (10 G), Berfin

Bozdemir (10 G) ve Can

Berkay Akkaya  (10 G) temsil

etti. 

Ö¤rencilerimizden Sinem

Dikmen (10 G), yap›lan

de¤erlendirmeler sonucunda

“Yüzüncü Y›lda Yüzümüz
Yok” isimli kompozisyonuyla

di¤er yar›flmac›lar› geride

b›rakarak birincilik ödülünü,

Rana Ahsen Ak (10 G)

ikincilik, Berfin Bozdemir ise

mansiyon ödülünü almaya hak

kazand›.

Yar›flman›n ödül töreni

02.06.2015 Sal› günü saat

10.30’da Kabatafl Erkek Lisesi

E¤itim Vakf› Feriye

Tesisleri’ndeki Hamdi Saver

Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi

kutluyor, bundan sonraki

yaflamlar›nda baflar›lar›n

devam›n› diliyoruz.

Ö¤rencimizin birincilik

derecesini ald›¤›  “Yüzüncü
Y›lda Yüzümüz Yok” isimli

kompozisyonu yay›ml›yoruz.

TEVDAK Liseleri Yar›flmas›nda
Birincilik

15 Nisan - 25 May›s 2015 tarihleri aras›n-
da Çanakkale Zaferi’nin 100. y›l› nedeniyle

Tevdak Liseleri ö¤rencileri aras›nda fiiir ve
Deneme Yazma Yar›flmas› düzenlendi. ”“

Ö¤retmenimiz Fatma Sinan Aslan ödül töreninde di¤er kat›l›mc› okul
temsilcileri ile

Soldan sa¤a: Nalan Bayram Gündüz (Edebiyat ö¤retmeni), Sinem
Dikmen (10 G), Sakin Öner (TEVDAK Genel Sekreteri), Fatma Sinan
Aslan (Edebiyat ö¤retmeni), Rana Ahsen Ak (10 G), Berfin Bozdemir
(10 G)
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Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında
1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda
Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan
deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri, İs-
tanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçir-
mek… Yok, yok devam edemeyeceğim böyle. Bu de-
ğil çünkü Çanakkale. En etkileyicisinden bir destan,
en kanlısından bir savaş, en gurur vereninden bir
zafer, binlerce insanın cansız bedeni; onları bekle-
yen anaların, eşlerin, bebelerin gözyaşı, bir vatanın
yeniden doğuşudur Çanakkale. 18 Mart kalıbına
sığdırılacak birkaç şiir, birkaç saatlik tören ya da bel-
gesellerle anlatılabilecek bir mücadele değildir.

Çanakkale’deyim, bugün cennet gördüğümüz
topraklarda, o yılların ise cehenneminde. Burası na-
sıl bir yer Allah’ım? Kıyamet mi kopuyor, nedir? Top,
tüfek sesleri susmuyor hiç. “Anne, neredesin anne?
Hadi söyle bana en sevdiğim ninniyi, duymasın ar-
tık kulaklarım şu korkunç sesleri. Yürüyemiyorum,
toprak şehidin asil kanıyla yıkanıyor. Tut ellerimden
baba,  yürüyelim yine beraber.  Birkaç metreden öte-
sini göremiyorum, her taraf toz duman. Gökten ya-
ğan ne kar, ne yağmur… Bu sefer, mermi yağıyor
mermi! Tüm mermiler beni bulsa da şu koca yürekli
insanlardan biri daha ölmese diyorum içimden.
Tam o sırada ‘Tabip, bırak beni gözünü seveyim, git
şu garibin yarasına bak’ diyor iki bacağını kaybet-
miş ölüm döşeğindeki askerlerden biri, daha on be-
şinde omzundan yaralanmış çocuğu gösterirken.
İçim yanıyor içim.” Benim de tam şuram çok acıyor
bunları düşündükçe… Hissediyorum.

İtiraf ediyorum. Bunları düşünürken, kendimi
orada hayal ederken bile korkuyorum, çok korkuyo-
rum. Bir kaçış, çıkış arıyorum. Gözümde beliren bu
dehşet tablosundan, bilgisayarda sayfaları kapatır
gibi tek tuşla çıkmak istiyorum. Oyunlarımdaki gibi
istediğim silahları alamıyorum, can hileleri de yok
ki. Benim düşlemekten korktuğum anları yaşarken
hiç korkmadın mı sen ey şanlı asker söyle bana!
Mustafa Kemal Paşam, Fevzi Paşam, Esat Paşam,
Vanlı Ali, Er Hüseyin ve daha adsız binlerce kahra-
man söyleyin!.. Bizler şimdi karanlıktan, hastalık-
tan, aldatılmaktan bu kadar korkarken; sizler yarık
çarıklarınızla, yıpranmış üstlerinizle, bazen bir kâse
üzüm hoşafı, bazen yarım ekmek, bazen aç midele-
rinizle, arkanızdan ağlayan ailenizi düşünerek nasıl
savaştınız?

Kimi zaman öyle utanıyorum ki. Utanmalıyım
ve utanmalıyız da. Sıcacık evlerimizde otururken,
canımızın istediğini yerken, ıslanırız korkusuyla
yağmurdan kaçarken, bir dakika olsun durup düşü-
nelim. Askerlikten korkan nice gençleri, her gün te-
levizyonda izlediğimiz kadına şiddet ve tecavüz ha-
berlerini, tarihimizden bihaber olan insanları düşü-
nelim. Nerede gençlik, nerede o koca yürekli cesur
insanlar, nerede namusu, şerefi uğruna canını feda
edecek evlatlar… 

Evet, evet vatanın en büyük zaferlerinden olan
Çanakkale Zaferi’nden haberi olmayanlar... ‘Hey
Onbeşli’ türküsüyle göbek atıp oynayan insanları-

mız! Bencilleşenler… “Ben size taarruzu değil, ölme-
yi emrediyorum” sözlerini duyunca, hiçbir şey dü-
şünmeden yalnızca vatanı için, bayrağımız bu top-
raklar üzerinde dalgalansın diye ölüme koşan bir
neslin torunlarıyız biz. Mehmet Akif’in:

“Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

dizelerini bir kere olsun işitmiş bir Türk, ‘Onlara
yakışır evlatlar mıyız?’ demez mi kendine şimdi?
Onlar bir somun ekmek bulamazken bizim annele-
rimizin yemeklerine burun kıvırır olmamızı; onlar
namus şeref derken, bizim zevk uğruna tecavüze uğ-
ramış kadın haberlerini izliyor oluşumuzu nasıl içi-
ne sindirebilir? Şimdilerde bir şehit haberi duyunca
bile, içimiz acıyor, üzülüyoruz. Çanakkale Sava-
şı’nda her evden bir canın gidişinin acısını nasıl yü-
reğinin ta derinliklerinde hissetmez? Nasıl anlamaz
evladını yetiştirip savaşta kaybeden bir ananın yü-
reğindeki acıyı,  karnında bebeğiyle yalnız kalan bir
kadının yıkılışını ve nasıl anlamaz bir gün babasını
kefenle gören bir çocuğun yarım kalmışlığını…

Çanakkale türküsündeki ‘Of gençliğim eyvah’
dizelerini her duyduğumuzda gözümüzden bir dam-
la yaş aksa da, yine Mehmet Akif’in dizeleri yeniden
yetişir imdadımıza, bir nebze olsun rahatlar gönlü-
müz: 

“Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.”

Her şeye rağmen Çanakkale ruhunu kalbinde
hala canlı tutan; İstiklal Marşı her okunduğunda,
ecdadının ‘Allah u Ekber’ sesleri kulaklarında çınla-
yan bir gençlik de var. Sabrın, şükrün, vefa duygusu-
nun emzirdiği, büyüttüğü bir gençlik… Allah’ın ve
ecdadının bahşettiği bütün kuvvetiyle, Atatürk’ün
yolunda, bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşerse, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağı vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeye-
cek, imkânsızlıkları mümkün kılabilecek bir genç-
lik… Çanakkale şehitlerine ölü demeyen; gerçek ölü-
mün tarihinden, şerefinden, namusundan kopmak
olduğunu bilen, şahadet şerbetinin dünyadaki her
tattan daha lezzetli olduğunu hissedebilen bir genç-
lik… Öyle bir gençlik ki; Çanakkale Savaşı ile Bedr
Savaşı’nın neden aynı kefeye konduğunu idrak ede-
bilen bir gençlik. Yüz yıl öncesinde olduğu gibi yüz
yıl sonra da ‘Çanakkale Geçilmez’ nidalarıyla aziz
topraklarına sahip çıkacak bir gençliğimiz var.

Vatanımız için düşünmeden canını veren şehi-
dim, özür dilerim… Hiç düşünmeden kınalı kuzusu-
nu cepheye gönderen analar, geri dönmeyeceğini bi-
le bile vedalaşmış eşler, babasının yokluğu her daki-
ka yüreğini sızlatmış yetimler, özür dilerim. Kanları-
nızla yoğrulmuş bu topraklar bize miras değil, sizle-
rin emanetidir.  Haklarınızı helal ediniz bizlere. Dök-
tüğünüz kanları, gözyaşlarınızı, şerefli mücadelenizi
ve şanlı tarihimizi unutmadık, unutturmayacağız.
Selam olsun hepinize. Süngüleriniz kalemimiz, kan-
larınız mürekkeptir artık bize.

YÜZÜNCÜ YILDA YÜZÜMÜZ YOK
Sinem Dikmen (10 G)



11 May›s 2015 tarihinde resim ö¤retmenimiz Hülya Sakao¤lu
rehberli¤inde ö¤rencilerimizin y›l içerisinde yapt›klar› resim
çal›flmalar›ndan oluflan “Yar›m Kalan Resimler” konulu sergi,
okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün aç›l›fl konuflmas›n›
yapmas›n›n ard›ndan, okulumuz koridorlar›nda ö¤retmen,
ö¤renci ve ziyaretçilerimizin be¤enisine sunuldu. Sergiye Okul
‹daremiz, Okul Aile Birli¤i ve Vak›f temsilcileri kat›ld›. 

Okul koridorlar›m›z› renklendiren bu sergi için eme¤i geçen
tüm ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.
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Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da lisemiz,
Vakf›m›z›n deste¤i ile ö¤rencilerimize,
yurt d›fl›nda yabanc› dil ö¤renme
imkân› sunuyor; velilerimizin,
ö¤rencilerimizin yo¤un ilgisini çeken
ve “Atatürk Liseli olmak bir
ayr›cal›kt›r.“ sözünü do¤rulayan bu
çal›flmalarda baflar›l› ö¤rencilerimiz
3 haftal›¤›na ‹ngiltere’de yabanc› dil
kursuna gönderiliyor. 

2014-2015 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda
Vakf›m›z›n deste¤i ve kendi imkânlar› ile
kafileye kat›lanlarla birlikte toplamda 65
ö¤rencimizi Temmuz-A¤ustos aylar›nda
‹ngiltere’ye 3 haftal›k dil kursunda
gönderiyoruz. 

Bu dil kurslar›nda ö¤rencilerimiz,

‹ngilizcelerini gelifltirmelerinin yan› s›ra,

kendine güven duygular›n›, sosyal yönlerini

gelifltirmekte, farkl› kültürleri görme flans›na

sahip olmakta ve dünyan›n çeflitli

ülkelerinden kal›c› dostluklar kurmaktad›rlar.

Vakf›m›z›n Katk›lar›yla Düzenlenen
‹ngiltere Dil Kurslar›m›z Devam Ediyor

Bu kamp arac›l›¤›yla

ö¤rencilerimiz, hem

ö¤rendikleri ikinci yabanc› dili

yerinde uygulama imkân› hem

de Çin’e ait kültürel yap›y›

daha yak›ndan tan›ma f›rsat›

buluyor. Ö¤rencilerimizin

gelecekle ilgili bilgi, görüfl ve

düflüncelerini gelifltirdi¤ine

inand›¤›m›z bu kampta

ö¤retmen ve ö¤rencilerimize

baflar›lar diliyoruz.

13-24 Temmuz 2015 tarihleri aras›nda ‹kinci yabanc› dilleri Çince olan
18 ö¤rencimiz, Felsefe Ö¤retmenimiz Mehmet Uluçay ve ‹ngilizce Ö¤retmenimiz
Hüseyin Çeri önderli¤inde bu y›l 5.si yap›lacak olan Uluslararas› Bejing E¤itim
Kamp›’na davetli olarak Çin’e gidiyor. E¤itim Kamp›’na her y›l yaklafl›k 30 ülkeden
1000 dolay›nda ö¤renci kat›l›yor.

Öπrencilerimiz Uluslararas› Çin Eπitim Kamp›nda

Çine giden ö¤rencilerimiz müdür yard›mc›m›z Engin Alptekin ile 
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Matematik ö¤retmeni Gülay Ayy›ld›z, ilk defa üç

y›l önce Türçev - Türkiye Çevre E¤itim Vakf›‘n›n

toplant›s›na  kat›lm›fl ve  koordinatör ö¤retmen

olarak çal›flmalara bafllam›flt›r. 

Ö¤retmenimiz, yapm›fl oldu¤u çal›flmalar ve

kat›lm›fl oldu¤u yar›flmalar sonucunda, TÜRÇEV

taraf›ndan yürütülen ve Uluslararas› niteli¤e

sahip olan LTCP Program› çerçevesinde (Let’s
Take Care of the Planet - Haydi Gezegenimize
Sahip Ç›kal›m) 20-23 May›s 2015 tarihlerinde

Brüksel’de (Belçika) Avrupa'dan 15 ülkenin yer

ald›¤› konferansa kat›lmaya hak kazanm›flt›r. 

Bu konferansa  kat›lmak için  ö¤rencilerimizden

Umut Cihan (10 K) ve  Muratcan Ayy›ld›z (11 H)

ile birlikte Matematik ö¤retmenimiz  Gülay

Ayy›ld›z,  Brüksel’e gitmifllerdir. Türk delegesini

oluflturmak üzere Türkiye’den seçilen dört okul

aras›nda Ankara Atatürk Lisesi de yer alm›flt›r.

Brüksel’de Avrupa Parlemento binas›nda

gerçeklefltirilen konferans ve 4 günlük

workshop, çok güzel etkinliklerle devam

etmifltir. Son derece s›k› güvenlik alt›nda

bulunan ve  içeriye girmenin bile mümkün

olmad›¤› Avrupa Parlemento binas›ndaki

çal›flmalara her gün kat›lmak, farkl› ülkelerden

gelen ö¤renci ve ö¤retmenlerle etkinliklerde yer

almak ve aktif  bir flekilde bu toplulu¤un içinde

bulunmak çok ayr›cal›kl› olmufltur.

Gerçeklefltirilen bu çal›flmalar büyük

deneyimlere ve kazan›mlara yol açm›flt›r.

Okulumuz ad›na bu programda olmay› sa¤layan

ve LTCP Program›’ndaki çal›flmalara ve

yar›flmalara kat›lan Ankara Atatürk Lisesi

ö¤rencilerimizi  ve Matematik ö¤retmeni Gülay

Ayy›ld›z'›  kutluyoruz.

Brüksel’de Konferansa
Davet Edildik

Ö¤retmenimiz Gülay Ayy›ld›z ve ö¤rencilerimiz
Avrupa Parlementosunda Konferansa kat›lan di¤er
ö¤rencilerle

Ö¤rencilerimizden Deniz Karaçay (9 C) ve Suay

Bilgin (10 G), 6 Aral›k 2014 tarihinde Türkiye Dans

Sporlar› Federasyonu’nun düzenlemifl oldu¤u E

Class 1. Etapta ferdi olarak yar›flt›, yar›flma Koç

Üniversitesi Semahat Arsel Spor Salonu’nda

yap›ld›. Ö¤rencilerimiz, toplamda 100 çiftin

kat›ld›¤› yar›flmada Latin Danslar› kategorisinde
1. Etab› B‹R‹NC‹ olarak tamamlad›.

Ö¤rencilerimiz, yine 17 fiubat 2015 tarihinde

Türkiye Dans Federasyonu’nun düzenlemifl oldu¤u

‹TÜ 3.Etap klasman yar›flmas›nda, rakiplerini
geride b›rakarak birincilik elde ettiler.

Ö¤rencilerimizi ve eme¤i geçen ö¤retmenlerimizi

kutluyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Dans Yar›flmas›nda Birincilik

Soldan Sa¤a: Suay B‹LG‹N (10 G), O¤uz
TAfiDEREN (Dans E¤itmeni), Deniz KARAÇAY (9 C)



‹ngilizce Öπretmenimiz Nazan Ersoy’un  
Objektifinden Görüntüler
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18.05.2015 tarihinde Ankara Atatürk
Lisesi Biyoloji Zümresi, bir grup ö¤renci
ile birlikte Kastamonu - Dipsiz Göl Milli
Park›’na Ekolojik Temelli Do¤a Gezisi
düzenlemifltir. 

Bu geziye Hacettepe Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Yusuf Durmufl da
kat›lm›flt›r. 

Bu gezide hedeflerimiz, ö¤rencilerimize
do¤a bilgisini do¤al alanlarda görerek ve
göstererek ö¤retmek. Do¤ay› laboratuvar
olarak kullanabilece¤ini göstermek, Dipsiz
Göl Milli Park›’ndaki biyolojik çeflitlili¤i
tan›tmakt›. Ö¤rencilerimizden ald›¤›m›z
dönütler, gezi sonucunda hedeflerimize
ulaflt›¤›m›z› göstermektedir.

116

Ekolojik temelli
Dipsiz Göl gezisi

ALEV 2015 / 33



117

ALEV 2015 / 33



19 May›s 1919'da Samsun'dan yak›lan

özgürlük atefli, Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nin aç›lmas›yla birlikte k›sa sürede

dalga dalga tüm yurda yay›lm›flt›r. Bugünkü

mevcudiyetimizi ve özgürlü¤ümüzü o günlere

borçluyuz. Onun için Atatürk, bu önemli günü

Türk Gençli¤ine bayram olarak arma¤an

etmifltir. Cumhuriyet’le yafl›t olan bu

kutlamalar, Cumhurbaflkan›'n›n kat›l›m›yla

ülke genelinde kutlan›r.

19 May›s 
Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayram›
Törenle Kutland›

Uluslar›n tarihinde çeflitli dö-
nüm noktalar› vard›r. Bu dö-

nüm noktalar›na baflka bir ifadeyle
"kader an›" da diyebiliriz. Yeryüzü-
nün en köklü milletlerinden biri olan
Türk Milleti’nin tarih sayfalar›nda da
böyle kader anlar› olmufltur. O kader
anlar›ndan biri de 19 May›s
1919 tarihine denk düfler. ”
“
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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›

kutlamalar› çerçevesinde 19 May›s 2015

tarihinde okulumuz bahçesinde Türk Dili ve

Edebiyat› ö¤retmenimiz Zeynep Gül ve beden

e¤itimi ö¤retmenimiz Hülya Can‘›n

katk›lar›yla bir kutlama gerçeklefltirildi.

Program, Atatürk ve silah arkadafllar› ile

flehitlerimiz için sayg› duruflu yap›lmas› ve

‹stiklal Marfl›’m›z›n okunmas›yla bafllad›.

Ard›ndan okul müdürümüz Bayram Akyüz

Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz Zeynep

Gül’ün, Atatürkçü Düflünceyi Gelifltirme

Kulübü ö¤rencilerimizin günün anlam ve

önemine iliflkin konuflma yapmas›, fliirler

okumas›, 10. y›l Nutku’nun okunmas›, Sarar

‹lkö¤retim Okulu ö¤rencisi kardefllerimizin

gösterileri ve Sanat Gecesi Halk Danslar›

Toplulu¤u’nun gösterileri ile ve

ö¤rencilerimizden oluflan müzik gurubunun

okulumuz arka bahçesinde ö¤retmen ve

ö¤rencilerimize konser vermesi ile son buldu.

Bu kutlamay› tertip eden tüm idareci

ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.
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Ankara Atatürk Lisesi
Uluslararas› Kültür Festivali

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz aç›l›fl konuflmas›n› yaparken

22 May›s 2015 tarihinde haz›r-
l›k s›n›flar›nda ikinci yabanc›

dil olarak ‹spanyolca, Rusça, Alman-
ca, Frans›zca, Çince gören ö¤rencile-
rimiz, ö¤retmenlerinin öncülü¤ünde
okulumuz bahçesinde bir program
haz›rlad›lar. Okul Müdürümüz Bay-
ram Akyüz’ün konuflmas›yla baflla-
yan programda ö¤rencilerimiz izle-
yenlere müzik ve dans gösterileri
yapt›lar, açt›klar› stantlarda, e¤iti-
mini gördükleri ülkelere ait kültürel
özelliklerin baz›lar›n› konuklar›m›-
za, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizin be-
¤enisine sundular. Bu programla ö¤-
rencilerimiz, hem ö¤rendikleri dili
pratik uygulama f›rsat› buldu, hem
de izleyenlere keyifli anlar yaflatt›.
Böyle bir çal›flmaya öncülük eden ve
eme¤i geçen tüm ö¤retmen ve
ö¤rencilerimizi kutluyoruz. ”

“
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‹SPANYOLCA SINIFI ETK‹NL‹⁄‹

RUSÇA SINIFI ETK‹NL‹⁄‹
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Festivalden Görüntüler

Ç‹NCE SINIFI ETK‹NL‹⁄‹



FRANSIZCA SINIFI ETK‹NL‹⁄‹
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29 May›s 2015 tarihinde okulumuz Konferans

Salonunda Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz

Fatma Sinan Aslan koordinatörlü¤ünde Ankara

Atatürk Lisesi ö¤retmenleri ve fiiir Kulübü

ö¤rencileri, okulumuzun de¤erli ö¤retmenleri

onuruna ”fiiir Gibi Y›llard›” isimli bir fliir gecesi

düzenledi.

Gecede, Matematik ö¤retmenlerimizden ‹brahim

Ethem Y›lmaz ve Hanife Güliz Yayla, birer parça

ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmenimiz

Hayri Ak›n ve Türk Dili ve Edebiyat›

ö¤retmenimiz Ali Koç okuduklar› fliirler ile

geceyi renklendirdi. 

Velilerimizin, ö¤retmen ve ö¤rencilerimizin

yo¤un kat›l›m›yla gerçekleflen gecede

ö¤rencilerimizin haz›rlad›¤› fliirler ve müzik

parçalar›, dinleyenlere nefleli ve duygusal anlar

yaflatt›. Bu çal›flmalar› için yo¤un emek

harcayan Türk Dili ve Edebiyat› ö¤retmenimiz

Fatma Sinan Aslan’a ve etkinlikte yer alan tüm

ö¤retmen ve ö¤rencilerimizi kutluyoruz.

fiiir Gibi Y›llard›

Tören sonunda programda görev alan ö¤retmen ve ö¤renciler okul idaremizle toplu halde

15 - 26 Haziran 2015 tarihleri aras›nda,

lisemiz Haz›rl›k S›n›f› ö¤rencilerine

düzenlenen ve tüm masraflar› vakf›m›zca

karfl›lanan yabanc› dil kurslar›m›z›n bu y›l

8’incisi düzenlendi. 

At›l›m Üniversitesinden 7 okulumuzdan

1 ö¤retmen olmak üzere toplamda 8 yabanc›

uyruklu ö¤retmenimizin ve çok say›da

ö¤rencimizin kat›ld›¤› kurslar her sene oldu¤u

gibi bu sene de yo¤un ilgi gördü. 

Ö¤rencilerimiz y›l içersinde gördükleri

derslerde ald›klar› bilgiyi iflleyerek

pekifltiriyor ve pratik kullanma becerisi

kazan›yor.

Vakf›m›z Yabanc› Dil Kursunun 
8’incisini Düzenledi

Yabanc› dil kursuna kat›lan ö¤rencilerimiz okul idaresi vak›f yöneticileri ve yabanc› ö¤retmenlerle
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277 ö¤rencinin mezuniyet coflkusunu

yaflad›¤› törende, Okul Müdürümüz Bayram

Akyüz ve 12. s›n›flar müdür muavini Nilsu

Erkoç ‘un aç›l›fl konuflmas›n› yapmas›n›n

ard›ndan, okulumuz birincisi Enes Muvahhid

fiahin (12 D), Gizem Nur Öztürk  (12 D) okul

ikincisi, 12 E s›n›f› ö¤rencilerimizden Fatma

‹rem Öztürk ise okul üçüncüsü olarak birer

konuflma yapt›. 

Ö¤rencilerimize baflar›lar›ndan dolay› birer

plaket verildi. Törende Okul Aile Birli¤imiz ve

Atatürk Lisesi E¤itim Vakf› da ö¤rencilerimizi

ödüllendirmifltir. 

Tören, okul birincimiz Enes Muvahhid fiahin’in

Okul Yafl Kütü¤ü’ne ismini çakmas›n›n

ard›ndan, bütün 12. s›n›flar›n sahnede s›n›f

ö¤retmenlerinden baflar› belgeleri almalar›,

ailelerini ve okulumuz

ö¤retmenlerini

selamlamalar›yla devam

etti. 

Tören, Kep Atma

Töreni ve toplu

foto¤raf çekiminin

ard›ndan sona erdi.

Biz de mezun olan

ö¤rencilerimizi

kutluyor, girecekleri

s›navda ve hayatlar›

boyunca baflar›lar

diliyoruz.

Okulumuz 129. Y›lOkulumuz 129. Y›l

2014-2015 E¤itim - Ö¤retim y›l› sonunda 
4 Haziran 2015 tarihinde okulumuz konferans salonunda 
müdür yard›mc›m›z Nilsu Erkoç’un koordinasyonunda 
ve müdür muavinlerimiz Hasan Sonat, Engin Alptekin’in katk›lar›yla 
bir mezuniyet töreni düzenlendi. 
Törende mezun olman›n sevinci ve okuldan ayr›lman›n hüznü bir aradayd›.
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Okul birincisi Enes
Muvahhid fiahin Yafl
Kütü¤üne ismini çakarken.



Mezunlar›n› VerdiMezunlar›n› Verdi
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Tören sonras› mezunlar›m›zla

Lisemizi 1., 2. ve 3. olarak bitiren

ö¤rencilerimiz, Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›

taraf›ndan üniversite e¤itimlerinde bir y›ll›k

baflar› teflvik bursu ile ödüllendirildi. 

Ayr›ca ilk üçte derece ile mezun olan

ö¤rencilerimize Okul Aile Birli¤imiz

taraf›ndan hediye çeki verildi.

Ö¤rencilerimizi kutluyor baflar›lar›n›n
devam›n› diliyoruz.

Gurur Kaynaπ› Öπrencilerimiz

Enes Muvahhid fiahin
12 D

Gizem Nur Öztürk 
12 D

Fatma ‹rem Öztürk 
12 E

1. 2. 3.
2014-2015 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda okulumuz 
12 D S›n›f› ö¤rencilerinden Enes Muvahhid fiahin okul birincisi, 
12 D S›n›f›ndan  Gizem Nur Öztürk okul ikincisi, 
12 E s›n›f› ö¤rencilerimizden Fatma ‹rem Öztürk ise okul 3.sü



Sayın veliler, değerli öğretmen ar-
kadaşlarım, bugünün baş kahra-
manı kıymetli öğrencilerimiz!

Asırlık çınar, bir kez daha
yapraklarını rüzgâra emanet
ediyor. En kıymetli varlıkları-
mız, yolcularımız, handan
ayrılıyorlar. Bir sonbaharda
ürkek adımlarla girilen Taş
Mektep’ten gururlu, onur dolu
bakışlarla ayrılıyorsunuz. 

Zoru başardınız. Önemli bir payeyi el-
de ettiniz. Milletin kaderini değiştiren, devletimi-
ze büyük hizmetleri dokunmuş, önemli vazifeleri
üstlenmiş mezunlarıyla taçlı, kıymetli bir ailenin
mensubu olarak hayat yolculuğuna devam ede-
ceksiniz.

Atatürk Lisesi uzun hayat yolculuğunun
önemli limanlarından biriydi. Ama hiçbir zaman
bu geminin son limanı da olmadı. Artık sizi haya-
tın başka bir limanına yolcu ediyoruz. Üniversite
kapıları siz kıymetli öğrencilerimiz için hazırlanı-
yor.

Sevgili öğretmen arkadaşlarım! Bu akşamın
önemli mimarlarından biri de sizlersiniz. Yıllarca
emek verdiğiniz, alın teri döktüğünüz öğrencilerin

bu en mutlu anına tanıklık ediyorsu-
nuz. Ben, öğrencilerim adına siz-

lere şükranı bir borç bilirim. Fe-
dakârlığınız ve gayretleriniz
en iyi şekliyle karşılığını bul-
muştur. Öğrencilerimiz üze-
rinde emekleri olan Okul Aile
Birliği Başkanlığımız üyeleri-

ne, ALEV’in değerli yönetim
kuruluna ve Gönül Hanım’a te-

şekkürü de bir borç bilirim.

Sayın velilerimiz, böylesi cevher
kıymetinde öğrenciler yetiştirip bizlere ema-

net ettiğiniz için de bizlere eğitim öğretim süre-
cinde verdiğiniz destek için de sizlere teşekkür
ederim. Bugün, yıllardır hayalini kurduğunuz bu
gururu yaşamak, sizlerin en tabii hakkı. Sizleri de
tebrik ediyorum.

Kıymetli öğrencilerim! Sizler seçkin insanlarsı-
nız. Milletimizin yarınları, en büyük umudusu-
nuz. Sizlerle bu zaman dilimlerini paylaşmış ol-
maktan dolayı kıvanç duyuyorum.  Sizler günün
birinde önemli vazifeler üstlenecek, büyük mis-
yonları omuzlayacaksınız. Ayrıca bu günün ha-
zırlanmasında yoğun emek ve fedakârlık gösteren
Asena’ya da sizler adına teşekkür ederim.

Üzerinde özgürce nefes aldığımız va-
tanımızı her şeyden aziz bilin. Hiçbir
acı, vatansız olmaktan elim değildir.
Bir karış toprağın kadrini bilin, onu
hiçbir şeye feda etmeyin. İçinden ser-
pilip büyüdüğünüz, bir fidan olduğu-
nuz milletimize karşı hep vefalı olun.
Asla fildişi kulelerden, küçümseyen
gözlerle asil milletimize bakanlar
içinde olmayın. Dürüstlük ve erdemle
kuşanın insanlığı ve değerlerimizi yü-
celtin. Paranın satın aldığı vicdanlar-
dan olmayın. Ne aldanın ne de alda-
tan olun. Her şeyden önemlisi insan
olun.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle
sizlere bundan sonraki yaşamınızda
başarılar temenni ederim.
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Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
tören konuflmas›

Okul idarecilerimiz ve ilk üç dereceye giren ö¤rencilerimiz



Sayın Müdürüm!

Saygıdeğer Öğretmenlerim,
Değerli Veliler ve Sevgili Arka-
daşlarım!

Şu an burada benimle
mezun olan tüm arkadaşla-
rım adına konuşuyorum ama
önce bir anımı anlatacağım.
Atatürk Lisesi’ni 167. sırada
kazandım, babamla kayıt yap-
tırmaya geldik. Kayıt sırasında ba-
bama “Mezun olurken ilk ona gire-
rim.” dedim. Babam da o kadar da abart-
ma istersen.” dedi. Babam şu an aranızda beni
izliyor. Beni hırslandıran ve bugüne getiren baba-
ma teşekkür ediyor ve bu belgeyi ona armağan
ediyorum.

Teşekkür ederim.

Bugün 129 yıllık Koca Bir Çınar olan Atatürk
Lisesi’nin mezunları olmanın gururunu yaşıyo-
ruz.

Beş yıl bu Koca Çınarın gölgesinde, güneşten
korunduk, yağmurdan kaçtık, yorulduğumuzda
sırtımızı ona yasladık.

Bu Çınarı o kadar çok benimsedik ki, şimdi
bizden sonra gelecek kardeşlerimiz için hepimiz,
onun en yukarısında bir dal olmak üzere gölgesi-
ni boşaltıyoruz.

Okulumuzun kuruluşundan bugüne kadar
emeği geçen herkesi, başta Başöğretmen Musta-

fa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete inti-
kal etmiş olan tüm öğretmenleri-

mizi rahmetle anıyor, hayatta
olanlara sağlıklı ve uzun
ömürler diliyorum.

Saygıdeğer Öğretmenle-
rim!

Bizleri bugünlere getirebil-
mek için beş yıl boyunca bık-

madan, usanmadan fedakârlık
yaptınız. Emeklerinizin karşılığı

teşekkür ile ödenemez. Öğrencinin
beklentisi takdir edilmek, sanatçının bek-

lentisi alkışlanmaksa, öğretmenin beklentisi de
öğrencisini güzel yerlerde görmek ve unutulma-
maktır. Bunları biliyoruz ve sizlere söz veriyoruz.
Hep güzel haberler vereceğiz sizlere ve sizleri as-
la unutmayacağız. Tüm arkadaşlarım adına elle-
rinizden öpüyorum.

Okulumuzun her türlü ihtiyacını karşılayan,
bundan sonraki eğitim ve çalışma hayatımızda
da her türlü desteğini alacağımızı bildiğimiz Ata-
türk Lisesi Eğitim Vakfı’na ve onun değerli çalı-
şanlarına teşekkür ederim.

Varlık sebebim, yaşam kaynağım, sığınağım,
canım ailem! Bugünlere gelebilmem için her tür-
lü zorluklara katlanan cefakâr annem, bütün im-
kânlarını kullanan fedakâr babam, ne yapsam
hakkınızı ödeyemem. Başarımda katkınız çok bü-
yüktür.
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Okul birincisi Enes Muvahhid fiahin’in
tören konuflmas›

Soldan sa¤a: Nilsu Erkoç (Md.Yrd.), Fatma ‹rem Öztürk (Okul 3.sü), Gizem Nur Öztürk (Okul 2.si), Enes Muvahhid fiahin
(Okul 1.si), Bayram Akyüz (Okul Md.), Gönül Ertuna (Vak›f Koordinatörü), Ünal Gürsoy (OAB Bflk. Yrd.)
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2014-2015 E¤itim ve Ö¤retim y›l›n›n
2. yar›s›nda yap›lan s›n›flar aras›
spor müsabakalar›nda Haz›rl›k M
s›n›f› ö¤rencileri, Haz›rl›k s›n›flar›
aras›nda yap›lan basketbol, voleybol
ve futbol müsabakalar›nda birinci
oldular. 

Efline az rastlan›r bir galibiyetin tad›na varan

ö¤rencilerimiz, bu hakl› gururu ve sevinci

doyas›ya yaflad›lar. Tüm bu sportif

faaliyetlerde ö¤rencilerimize her zaman

destek olan ve onlar› kat›ld›klar›

müsabakalarda yaln›z b›rakmayan okulumuz

beden e¤itimi ö¤retmeni Nurcan Aytan’› ve

ö¤rencilerimizi, kazand›klar› bu baflar›dan

dolay› kutluyoruz. Vak›f olarak ö¤rencilerimiz

için yararl› olan her türlü sosyal aktivite ve

spor çal›flmalar›nda flimdiye kadar oldu¤u gibi

bundan sonra da destek verece¤imizi

yineliyoruz.

Haz›rl›k M’den Sorulur

Ö¤rencilerimiz, Okul ‹daresi, Vak›f yöneticileri ve ö¤retmenleri ile birlikte

2014-2015 E¤itim ve Ö¤retim y›l›nda Hentbol

K›z Tak›m›’m›z, Ankara Liseler Aras› Hentbol

turnuvalar›nda rakiplerini geride b›rakarak

Ankara ikincisi olmufl ve Türkiye flampiyonas›

grup elemelerine kat›lmaya hak kazanm›flt›r.

Büyük bir özveriyle çal›flan tak›m›m›za ve

beden e¤itimi ö¤retmenimiz Hakan Nay›r‘a

çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyor

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

K›z Hentbol Tak›m›m›z ödül al›rken

Sporda

Baflar› 

Hentbol K›z Tak›m›m›z Ankara ‹kincisi
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Okulumuzu Satranç Antrenörümüz Hüseyin

Yayla koordinatörlü¤ünde Ahmet K›rm›z›gül

(9 K), Hande Zengin (Hz H), Hasan Yurtseven

(10 G), Can Kara (10 H), Ça¤r› Dikmen (Hz

G)’den oluflan satranç tak›m› ile temsil etti.

Turnuvalara Ankara genelinden birçok

okuldan toplamda 117 ö¤renci kat›ld›,

çekiflmeli geçen mücadeleler sonucunda, Hz

D s›n›f› ö¤rencisi Hande Zengin, rakiplerini

geride b›rakarak k›zlar il birincisi oldu.

Ö¤rencilerimizden Can Kara ve Hande Zengin

16 -19 May›s 2015 tarihinde Karabük’te

yap›lan Türkiye Okullar Aras› Satranç

Yar›flmas› Yar› Finaline kat›ld›.

K›zlarda ö¤rencimiz Hande Zengin 2.olurken,

erkekler kategorisinde ö¤rencimiz Can Kara

14.s›rada yer alarak 31 May›s 6 Haziran

tarihleri aras›nda Bal›kesir’de yap›lacak olan

Türkiye Finallerine kat›lma hakk› kazand›. 

Ö¤retmenimizi ve ö¤rencilerimizi kutluyor,

baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Satrançta 
‹l Birinciliπi

Soldan Sa¤a: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü), Gönül Ertuna (Vak›f Koordinatörü), Ahmet K›rm›z›gül (9 K),
Hande Zengin (Hz D), Hasan Yurtseven (10 G), Bayram Akyüz (Okul Md.), Can Kara (10 H)

2014-2015 Ö¤retim Y›l› Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile Gençlik ve

Spor Bakanl›¤› Spor Genel Müdürlü-
¤ü taraf›ndan düzenlenen Okullar
Aras› Küçükler-Y›ld›zlar-Gençler Sat-
ranç Yar›flmalar›,  19 -22 Mart 2015
tarihleri aras›nda 19 May›s
Spor Kompleksi’nde yap›ld›. 

“
”
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Karfl›n›zdakinin karakterinin sald›rgan m›,

ihtiyatl› m›, yoksa umursamaz m› oldu¤unu,

onunla Go oynayarak kolayl›kla

anlayabilirsiniz. Go, bir aç›dan bak›ld›¤›nda

rekabete dayanan bir oyun gibi görünse de

temelinde hayati dersler veren bir uyum

gizlidir. 

Ö¤rencilerimize derslerinin yan› s›ra sosyal

aktivitelerde bulunma imkân›n› her zaman

de¤erlendirme çabas› içersinde olan

okulumuz, Vakf›m›z›n maddi deste¤iyle

faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Vakf›m›z›n maddi destekleriyle tutulan

satranç, masa tenisi, hentbol, basketbolun

yan› s›ra Go Oyunu e¤itmenimiz de 2014-2015

E¤itim Ö¤retim Y›l› Nisan ay›nda çal›flmalar›na

bafllad›. Okulumuz Biyoloji

ö¤retmenlerimizden Ali ‹hsan Çelik

önderli¤inde ve Go Oyunu hocam›z Gökhan

Karada¤ eflli¤inde okulumuzda Atatürk Lisesi

GO KULUBÜ oluflturuldu.

Ö¤rencilerimize sosyal yaflamlar› boyunca her

alanda kullanabilecekleri birçok özelli¤i

kazand›rabilecek olan Go oyunu,

ö¤rencilerimizce de oldukça ilgi duyulan bir

alan olmufltur.

17-18 May›s tarihlerinde Hacettepe

Üniversitesi'nde düzenlenen 10. Hacettepe Go

Turnuvas›'na ‹lk kez kat›lan AAL Go Kulübü,

Haz›rl›k ve 9. s›n›flar›m›zdan 4 ö¤renci ile

kat›ld›. Do¤a Su K›ralio¤lu (9 E), fiefika Alkan

(Hz A), Serhan Dalarslan (Hz A) isimli

ö¤rencilerimiz, ilk turnuvalar› olmas›na

ra¤men büyük baflar› elde edip 5’er

maçlar›ndan 4’ünü kazand›lar. Umut Yar›mbafl

(9 K) ise 5 maç›n 5’ini kazanarak 90 yar›flmac›

aras›ndan s›yr›larak çok prestijli bir ödül olan

Fighting Spirit (Savaflç› Ruh) ödülünü alm›flt›r.

Ö¤rencilerimizi kutluyor, Go çal›flmalar›nda ve

okul yaflant›lar›nda baflar›lar diliyoruz.  

Atatürk Lisesi 
GO Kulübü Kuruldu 
ve ilk yar›flmada Baflar› Kazand›

Go oyunu ak›l, zeka, konsan-
trasyon, öngörü, sab›r, strate-

ji, tedbirli olma, dengeli ve disipli-
ni olma, dingin olma… vb. birçok
özelli¤in bir arada kullan›ld›¤› ve
ö¤renildi¤i bir oyun türüdür. Kore-
liler ”Birisiyle bir el Go oynamak,
onunla bir y›l yaflamaya eflde-
¤erdir.” der. 

“
”
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Gençlik Spor ‹l Müdürlü¤ünün düzenlemifl

oldu¤u Liseler Aras› Erkekler Masa Tenisi

Turnuvas›’na kat›lan Masa Tenisi Tak›m›m›z 24-

28 Kas›m 2014 tarihlerinde Mamak Spor

Salonunda Düzenlenen Ankara Liseler Aras›

Masa Tenisi fiampiyonas›’nda grup birincisi

olarak çeyrek finale ç›kma hakk› kazanm›flt›r.

21-22 fiubat 2015 tarihleri aras›nda 9 K s›n›f›

ö¤rencimiz Ahmet K›rm›z›gül, Etimesgut

Belediyesi’nin düzenledi¤i 1. Masa Tenisi

Turnuvas›’na ferdi olarak kat›ld›. Etimesgut

‹lkokulu Spor Salonu’nda gerçeklefltirilen ve 286

sporcunun k›yas›ya mücadele etti¤i turnuvada

ö¤rencimiz, rakiplerini geride b›rakarak 1. oldu,

dereceye giren sporcumuz kupa ve madalyas›n›

Etimesgut Belediye Baflkan› Enver Demirel’in

elinden ald›. Ö¤rencimizi kutluyor baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.

Masa Tenisi Tak›m›m›z Grup Birincisi

Ö¤rencimiz Ahmet K›rm›z›gül birincilik bürsüsünde

Ankara Gençlik Hizmetleri ve ‹l Spor

Müdürlü¤ü’nün Faaliyet Program›nda yer alan

satranç Ankara Y›ld›zlar Birincili¤i, 16 Ocak 2015

tarihinde Ankara Üniversitesi Eczac›l›k

Fakültesi’nde yap›ld›. Vakf›m›z›n deste¤iyle

çal›flt›r›lan, satranç antrenörümüz Hüseyin

Yayla rehberli¤inde turnuvaya kat›lan HZ F s›n›f›

ö¤rencimiz Mustafa Ça¤r› Dikmen, yar›flmaya

ferdi olarak kat›ld›. Ö¤rencimiz, çekiflmeli geçen

yar›flmalar sonucunda rakiplerini geride

b›rakarak 3.lük ald›. Ö¤retmen ve ö¤rencimizi

kutluyor baflar›lar›n devam›n› diliyoruz.

Satrançta Ankara Y›ld›zlar ‹l Birinciliπinde 3.lük

Satranç Antrenörümüz Hüseyin Yayla ö¤rencimiz
Mustafa Ça¤r› Dikmen ile 

Mustafa Ça¤r› Dikmen

Ankara Türkiye Satranç Federasyonu taraf›ndan 27-31 May›s

tarihleri aras›nda Ankara Ziya Ozan Yüzme Havuzu

Kafeteryas›’nda düzenlenen ve il genelinde toplamda 128

yar›flmac›n›n kat›ld›¤› turnuvada ö¤rencimiz Mustafa Ça¤r›

Dikmen, (HZ F) rakiplerini geride b›rakarak birincilik elde

etmifltir. Ö¤rencimizi kutluyor baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

(*ELO: iki kişilik oyunlarda - yarışmalarda bir sıralama
dereceleme sistemidir.)

Baflkent May›s ELO* Satranç
Turnuvas›nda Birincilik
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Okulumuzda Öπretmenler Aras›
Satranç Turnuvas›n›n 6.s› Yap›ld›

Turnuvadan bir görünüm

“Siz gene o
turnuvada vard›n›z
ö¤retmenim,
varl›¤›n›z›n
s›cakl›¤›n› ve
yoklu¤unuzun
özlemini gösterdiniz
sevenlerinize,
ruhunuz flad olsun.”
Kendisine Allahtan

rahmet ve

sevenlerine baflsa¤l›¤›

diliyoruz. 

Turnuvaya kat›lan 30 ö¤retmenimiz aras›nda

yap›lan ve çekiflmeli geçen mücadeleler

sonras›nda, turnuvay› Haydar Demirel

kazanm›fl ve s›ralama flöyle olmufltur:

1- HAYDAR DEM‹REL

2- AL‹ ‹HSAN ÇEL‹K

3- HAYDAR BAYRAK

4- HÜLYA KILIÇ

Vakf›m›z birinci olan ö¤retmenimizi
ödüllendirmifltir. Ö¤retmenlerimizi kutluyor,
baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

Vakf›m›z›n katk›lar›yla 24 Ka-
s›m Ö¤retmenler Günü nede-

niyle her y›l yap›lan Ö¤retmenler
Aras› Ödüllü Satranç Turnuvas›, bu
y›l merhum ö¤retmenimiz Fatma
Tunaboylu an›s›na düzenlendi. 6.s›
yap›lan turnuvada merhum
ö¤retmenimiz an›ld›. ”

Fatma Tunaboylu

“



TURNUVAYA KATILAN Ö⁄RETMENLER L‹STES‹

1. HASAN SONAT
2. TANJU KIRDIM
3. ‹BRAH‹M ETHEM YILMAZ
4. LAT‹F T‹RYAK‹
5. MUSTAFA ÜNLÜ
6. HAYDAR BAYRAK
7. AZ‹ME NURC‹HAN KIRILMAZ
8. HAYDAR DEM‹REL
9. AL‹ ‹HSAN ÇEL‹K

10. BERNA BÜYÜKYILDIRIM
11. HÜLYA SAKAO⁄LU
12. HAKAN NAYIR
13. MEHMET B‹L‹C‹
14. MEHMET ULUÇAY
15. MUHARREM AYDIN
16. C‹HAN ULUSU
17. YÜKSEL N‹KBAY
18. SAM‹ TÜYSÜZ
19. KAZIM YARDIMCI
20. fiAK‹R ARSLAN
21. HACI MURAT GÖÇMEN
22. TAL‹HA KÖMER‹K
23. fiENAY ABARCA SALAS
24. H.GÜL‹Z YAYLA
25. GÜLAY AYYILDIZ
26. HÜLYA KOfiAR
27. HÜLYA KILIÇ
28. AL‹ KOÇ
29. MEHMET ÇALIfiKAN
30. B‹RNUR GÜRSES
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Okul Müdürümüz Bayram Akyüz turnuvay› bafllat›rken.

22.12.2014

Sayın Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Yöneticilerine!

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı satranç
turnuvasında hasbelkader birinci olmuş
bulunmaktayım. Öncelikle bu turnuvadaki
teşvik edici ödül dolayısıyla teşekkürlerimi
sunarım. Ancak benim bu konuda asıl
üzerinde durmak istediğim, düşünsel
faaliyetlerin giderek azaldığı ülkemizde böylesi
bir çalışmaya katkıda bulunmanız ve teşvik
edici olmanızdır. 

Bu yılki turnuvayı rahmetli Fatma Tunaboylu
adına düzenlemeniz de ayrıca takdire
şayandı. Vefa’nın, İstanbul’da bir semt ya da
ticari kuruluş adı olmadığını görmek bile başlı
başına önem taşıyordu.

Okulumuzda yıllardır öğrencilerimizi sportif ve
kültürel faaliyetlerde desteklediğiniz, mezun
olduktan sonra da desteklerinizi
esirgemediğiniz, okulumuzun kurumsal
kimliğe kavuşmasına katkı sunduğunuz,
öğrencilerimize Atatürk Liseli olma bilinci
kazandırmak için yaptığınız bütün
çalışmalarınız için şükranlarımı sunarım.

Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. 

Haydar DEMİREL
Ankara Atatürk Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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S›n›flar Aras› Satranç Turnuvas›’n›n
‹kincisi Yap›ld›
04-08 May›s 2015 tarihlerinde
Vakf›m›z›n da deste¤i ile s›n›flar
aras› ödüllü satranç
turnuvas›n›n 2.si satranç
antrenörümüz Hüseyin Yayla
rehberli¤inde okulumuz okuma
salonunda yap›ld›. Yar›flman›n
aç›l›fl›n› Okul Müdürümüz
Bayram Akyüz ve Vak›f
Koordinatörümüz Gönül Ertuna
birlikte yapt›. 

60 kadar ö¤rencimizin kat›ld›¤› turnuvada

birinci gelen s›n›f tak›m›na Vakf›m›z çeflitli

hediyeler ve madalya vererek ödüllendirdi.

Ö¤rencilerimizin tak›m ruhunu kazand›¤›,

bilgi, beceri ve zekâ kapasitelerinin en üst

seviyede kullan›ld›¤› ve kat›l›mlar›n her

geçen gün daha çok artt›¤› bu

yar›flmalarda dereceye giren

ö¤rencilerimizi kutluyor baflar›lan›n

devam›n› diliyoruz.

Yar›flmada s›ralama flu flekilde olmufltur:

1- 10 H S›n›f› 

2- HZ L S›n›f›

3- 11 L S›n›f›

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz ve Vak›f Koordinatörü Gönül
Ertuna turnuva aç›l›fl›nda

Yar›flmada ilk 3’e giren s›n›flar›m›z satranç ö¤retmenimiz ve vak›f temsilcisi ile

Yar›flmada Birincilik Alan 10 H S›n›f› 
Soldan sa¤a: Hüseyin Yayla (Satranç Antrenörü), Can Kara
(10 H), Tolga Ayan (10 H), Doruk Can Özyürek (10 H),
Elifnaz Kancan (10 H) Kuzey Berat Osmana¤ao¤lu (10 H)
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Öπretmenlerimiz
Masa Tenisinde Yar›flt›

20-26 May›s 2015 tarihleri ara-
s›nda masa tenisi salonunda

okulumuz Beden E¤itimi ö¤retmeni
Muharrem Ayd›n’›n organizasyonun-
da Ö¤retmenler Aras› Ödüllü Masa Te-
nisi Turnuvas› yap›ld›. Ö¤retmenleri-
mizin en az ö¤rencilerimiz kadar yo-
ruldu¤u bir ortamda e¤lenceli, bir o
kadar da moral verici, ö¤retmen ve ö¤-
rencilerimizi kaynaflt›r›c› bu yar›fl-
mada ö¤rencilerimiz, ö¤retmenlerine
yo¤un tezahüratta bulundu ve
destek verdi. ”

“

K›yas›ya geçen yar›flmalar›n sonucunda

s›ralama flu flekilde olmufltur.

1- Yüksel Nikbay

2- Nezih Baflbu¤

3- Hasan Sonat

4- Erdem Öncüler

Yar›flma sonunda dereceye giren

ö¤retmenlerimiz Okul Aile Birli¤i ve Vakf›m›z

taraf›ndan al›nan ödülleri Okul Müdürümüz

Bayram Akyüz’ün elinden ald›.

Ö¤retmenlerimizi kutluyor, baflar›lar›n›n

devam›n› diliyoruz.



12 Haziran Cuma günü okulumuz
bahçesinde yap›lan törenle 2014-
2015 E¤itim Ö¤retim y›l›, yap›lan
törenle noktaland›. 

Ö¤retmenlerimiz, ö¤rencilerimiz ve

velilerimizin kat›l›m›yla yap›lan törende okul

müdürümüz Bayram Akyüz, ö¤rencilerimize

hitaben bir konuflma yapt›. Akyüz, y›l

içersinde yap›lan etkinliklerden,

ö¤rencilerimizin baflar›lar›ndan, Okul Aile

Birli¤i’nin ve özellikle Vakf›m›z›n

ö¤rencilerimiz için yapt›klar› katk›lardan

bahsetti ve eme¤i geçen herkese teflekkür

etti. Ö¤rencilerimizin, flimdiye kadar

okulumuzun ad›n› her alanda baflar›yla temsil

etti¤ini ve bu baflar›lar›n kendisini

gururland›rd›¤›n›, bundan sonra da her alanda

yine ö¤rencilerimizin, lisemizin ad›n› gururla

duyuraca¤›na inand›¤›n› belirti.

Okul müdürümüz, konuflmas›n›n ard›ndan Hz.,

9, 10, 11, ve 12. s›n›f dönem birincilerine Okul

Aile Birili¤i taraf›ndan al›nan hediyeleri

vererek kutlad›. Ö¤rencilerimiz, karnelerini

alman›n ve bir üst s›n›fa geçmenin,

mezunlar›m›z ise üniversite hayatlar›na

bafllayacak olman›n heyecan› içinde

arkadafllar›yla ve ö¤retmenleriyle tekrar

görüflmek üzere vedalaflt›lar.

Ö¤retmen ve ö¤rencilerimizle yeni e¤itim ve

ö¤retim döneminde tekrar kavuflmak dile¤iyle

iyi tatiller diliyoruz.

Okul Müdürümüz Bayram Akyüz’ün
12.06.2015 tarihli  okul kapan›fl
konuflmas›nda 12. s›n›f ö¤rencilerimizi
ilgilendiren  bölümleri yay›ml›yoruz.

“…….Ülkemizde dershanelerin dönüşümleri
süreciyle beraber eğitim alanı yeni mecraya
doğru evirilmektedir.  Belirsizliğin ortaya
koyduğu puslu hava siz öğrencilerimizi ve
velilerimizi tedirgin etmektedir. Bu puslu
havadan faydalanmak isteyen art niyetli
insanların olabileceğini hiçbir zaman göz ardı
etmemeliyiz. Ben buradan bütün öğrenci ve
velilerimize şunu rahatlıkla taahhüt edebilirim
ki öğrenci potansiyeliyle, veli desteğiyle, güçlü
aile birliği omurgasıyla, bizlere sonsuz
destekler sunan Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’yla
Atatürk Lisesi, öğrencilerini her türlü
donanımla yetiştirebilecek kapasitede bir
okuldur. Sizlerin neye ihtiyacı olacaksa biz
bunu sizlere sunmaya daima hazırız. Sizlerin
iyi bir üniversiteye yerleşmeniz için şahsım ve
kurumum bütün enerjisiyle gayret sarf
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Bir Eπitim - Öπretim Y›l› daha sona erdi



edecektir. Gelecek yıl bütün ara sınıflarda
yayın desteği, kurs ve gerekirse başkaca
çalışmaların her birini yapacağız. Son
sınıflara haftada 20 saat sınavlara hazırlık
çalışmamız, Vakfımız desteğiyle en iyi şekliyle
verilecektir. Bu ülkede eğitim ve öğretim işinin
en iyi yapılabileceği kurum şüphesiz bizim gibi
köklü gelenekleri olan birkaç okuldur. Hiçbir
öğrencimizin çeşitli küçük hesaplarla,
tembellik ve kolaycılık taahhüt eden
kurumların ambalajlı yalanlarına kanarak
güçlü ve büyük bir ailenin mensubiyetinden
ayrılmasına razı değilim. Kişilerin değişmesi
bizim gibi köklü okul geleneklerini etkilemez.
Önemli olan Atatürk Lisesi geleneğidir.  129
yıllık uzun hizmet sürecinde nice insanlar
gelip geçip milletimize bu çatı altında hizmet
etmiştir. Toprağın altı kendini vazgeçilmez
gören nice insanla lebaleb doludur. Aslolan
yapıdır. Kişiler bu yapı içerisinde değerlidir. Bu
konuda da hiçbir öğrencimiz endişe
duymamalıdır.”
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Okul Müdürümüz derece yapan ara s›n›f ö¤rencileriyle. 
Soldan sa¤a: F›rat fiirvan (11K), Melis Sar› (Hz. K), Bayram Akyüz
(Okul Md.), Ya¤mur Eren (10 E), Harun Özlü (9 A)
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DE⁄ERL‹ ATATÜRK L‹SEL‹LER,

Ankara Atatürk Lisesi, 129 y›ll›k köklü

geçmifli ile tercih edilen bir e¤itim kurumu

olma vasf›n› geçmiflte oldu¤u gibi halen

devam ettirmektedir.

Okulumuz, kaliteli yönetici ve e¤itim kadrosu

ile ülkemize her kademede çok büyük

de¤erler kazand›rm›fl olup kazand›rmaya

devam etmektedir.

‹leride hayat›m›z› flekillendirmede çok önemli

bir iflleve sahip olan okulumuz ö¤rencileri ve

mezunlar›n›n, ö¤renim gördükleri okulumuz

ile ba¤lar›n› y›llar geçse de devam ettirmeleri

ve birbirleri ile daima irtibat halinde olmalar›

en büyük dile¤imizdir.

Kurucusu Say›n Erol ÜÇER’in geçmiflten

bugüne kadar devam eden de¤erli katk›lar› ve

eme¤i ile Ankara Atatürk Lisesi E¤itim Vakf›

(ALEV), binlerce Atatürk Liseliye burs ve

di¤er yard›mlarda bulunmak suretiyle,

ülkemizin gelece¤ini emanet edece¤imiz

gençlerimizin ayd›nl›k Türkiye ve Ulu önder

Atatürk’ün hedef gösterdi¤i “ça¤dafl

uygarl›k” seviyesine ulaflmas›nda çok büyük

hizmetlerde bulunmufl ve bulunmaya devam

etmektedir.

Bir okulun köklü geçmiflini y›llar geçse de

muhafaza edebilmesi, e¤itim kadrosu,

ö¤rencileri ve özellikle mezunlar›n›n iletiflim

Mezunlar Derneπi

Soldan Sa¤a: Hakan Nay›r, Hasan Al›c›, Ali Fahir Kayacan, Arif Ülker, Bekir Ödemifl, Nam›k Kemal
Bafltürk. 

Sizlerin, dürüst ve çal›flkan ol-
man›z›n yan› s›ra vatan sevgisi,

hak ve adalet duygusu gibi kavramla-
r› yüre¤inizde tafl›man›z ve bunlar›
içsellefltirmeniz halinde, ülkemizin
ve demokrasimizin gelece¤inin
ayd›nl›k olaca¤› muhakkakt›r. ”
”
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içinde olma bilinci ve bunu yaflatma gayreti

ile mümkün olabilmektedir.

Bir ç›nar olan Ankara Atatürk Lisesi ve

mensuplar› bak›m›ndan, bu ç›nar›n gövdesine

ba¤l› bulunan Ankara Atatürk Lisesi E¤itim

Vakf› (ALEV) ve Ankara Atatürk Liseliler

Derne¤i iflbirli¤i ve dayan›flma

içerisindedirler.

1976 y›l›nda kurulmufl bulunan ve halen 1120

as›l, 68 fahri olmak üzere toplam 1188 üyesi

olan Ankara Atatürk Liseliler Derne¤imiz,

Necatibey Caddesi 51-1/16 Kat: 8 Ankara

adresinde faaliyetine devam etmektedir.

Bilindi¤i üzere dernekler, gönüllülük esas›na

dayal› olarak faaliyet gösteren sivil toplum

kurulufllar›d›r. Yaflamalar›, üyeleri aras›ndaki

iletiflim ve ba¤›n kopmamas›n›n yan› s›ra,

üyelerinin destekleri ile de do¤ru orant›l›d›r. 

Bu amaca yönelik olarak, derne¤imiz ile ilgili

tüm faaliyet ve duyurular

www.ankaraatatürkliseliler.org adresindeki

WEB sayfam›z,

https://www.facebook.com/groups/557693411

033432 adresindeki ANKARA ATATÜRK

L‹SEL‹LER DERNE⁄‹ Facebook Grup sayfam›z

ve toplu SMS sistemimiz vas›tas›yla

duyurulmaktad›r.

WEB sayfam›zda ve Facebook Grup

sayfam›zda okulumuzun tarihçesi, foto¤raflar,

üye listelerimiz ve Dernek Tüzü¤ümüz yer

almaktad›r.

20 Nisan 2014 tarihinde yap›lan Genel

Kurul’da göreve bafllayan Yönetim

Kurulumuz, Derne¤imizin ana amac› olan

Ankara Atatürk Liseli olma bilincini ve buna

ba¤l› olarak Ankara Atatürk Liseli olman›n

hakl› gururunu tafl›may› devam ettirmek için

k›s›tl› olanaklar› ile çal›flmalar›n› sürdürme

gayreti içerisindedir.

Sizler, ça¤dafl uygarl›k hedefine emin ad›mlar

ile yürüyen ayd›nl›k bir Türkiye’nin

oluflmas›nda büyük katk›lar› olacak bir

nesilsiniz.

Sizlerin, dürüst ve çal›flkan olman›z›n yan›

s›ra vatan sevgisi, hak ve adalet duygusu gibi

kavramlar› yüre¤inizde tafl›man›z ve bunlar›

içsellefltirmeniz halinde, ülkemizin ve

demokrasimizin gelece¤inin ayd›nl›k olaca¤›

muhakkakt›r. 

Sa¤lam bir demokrasi ve hukuk düzeni, bu

kavramlar› içtenlikle benimseyen bireylerden

oluflan toplumlarda hayat bulabilir ve varl›¤›n›

devam ettirebilir.

Ayd›nl›k Türkiye’nin teminat› olan siz

gençlerin varl›¤›, sizlerden çok önceki nesiller

olarak bizler için sevinç ve mutluluk nedeni

olmaktad›r.

Özellikle Ankara Atatürk Lisesi’nin genç

mezunlar›n›n Derne¤imize üye olmalar›,

bizleri çok mutlu etmektedir. Genç

mezunlar›m›z› ve tüm Ankara Atatürk

Liselileri bekliyoruz. 

Tüm Ankara Atatürk Liselilere en içten sevgi

ve sayg›lar›m›z› sunuyorum.

Ali Fahir KAYACAN
AALD Yönetim Kurulu Baflkan›

Bir ç›nar olan Ankara Atatürk
Lisesi ve mensuplar› bak›m›n-

dan, bu ç›nar›n gövdesine ba¤l› bu-
lunan Ankara Atatürk Lisesi E¤itim
Vakf› (ALEV) ve Ankara Atatürk Li-
seliler Derne¤i iflbirli¤i ve dayan›fl-
ma içerisindedirler. Ankara Ata-
türk Lisesi E¤itim Vakf› (ALEV),
binlerce Atatürk Liseliye burs ve di-
¤er yard›mlarda bulunmak suretiy-
le, ülkemizin gelece¤ini emanet
edece¤imiz gençlerimizin ayd›nl›k
Türkiye ve Ulu önder Atatürk’ün
hedef gösterdi¤i “ça¤dafl uygarl›k”
seviyesine ulaflmas›nda çok büyük
hizmetlerde bulunmufl ve bu-
lunmaya devam etmektedir. ”

”



Hentbol K›z Tak›m›m›z

Soldan Sa¤a Üst s›ra: Didem Bozkurt (10 D), Yasemin Çetik (11 K), Tilbe Betin (11K), Pelin Tek
(11 K), Hakan Nay›r (Beden E¤t.Ö¤rt.), Nilsu Yerlikaya (11L), Selcan ‹fllek ( 11 N), Ece Seber (9 F),
Elifnaz Turan (9 H). Alt s›ra: Sude Pamuk (9 K), Büflra Çulha (9 C), Deniz Özmen (9 F), Yelda Yüregir
(9 C), Ya¤mur Demir (9 F), Ceren Atalay (9 E), Özüm Nazl› Duran (9 E), Elif Nur Köklü (9 C)
Oturanlar: Aybala Güngör (11 D), Gözde Yamak (11 N)

Hentbol Erkek Tak›m›m›z

Soldan sa¤a: Yi¤it Ka¤an Gazaz (Hz C), Ahmet Gül (9 K), Mert Biçer (Hz F), Deniz R›za Altun (Hz G),

Ali Sefa Ba¤l›cako¤lu (9 D), To¤anflah To¤an (Hz D), Egemen Tunal› (10 G ), Tamer Hoflafç› (Hz D),

Semih Can K›l›ç (9 F), Kemal Demirel (9 D). Orta s›ra: Utkucan Altak (9 D), Ömer Deniz Altun (Hz

G),Emre Eler (Antrenör),Gönül Ertuna (Vak›f Koordinatörü),Yaflar Öztürk (Yard›mc› Ant.),Deniz

Karaçay (9 C),Levent Temizkan (Hz D). Oturanlar: Hasan Yurtseven (10 G), Boran Y›ld›r›m (Hz E)
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Voleybol K›z Tak›m›m›z

Soldan Sa¤a: Seda Naz Dolu (9G), Simay Ayberik (HZA), Ecem Yaren Öktem (9G), Nazl› Tekelio¤lu
(9H), Dilan Ünalan (10H), Hevalcan Deliktafl (11A), ‹brahim Özp›nar (Beden E¤t.Ögrt.), Gözde Asena
Güçlü (9F), ‹rem Feryal Cünedio¤lu (10H), fiahide Atasoy (9H), Yaren K›l›ç (HZ K), Bilge Demir (11H)

Basketbol Tak›m›m›z

Ayaktakiler Soldan Sa¤a: Mert Gezen (Antrenör), Alparslan Burak Baflaran (11A), Reha O¤uz Uslu
(10D), Koray Serin (11L), Furkan Manga (10B), Hamza Berk Y›ld›z (10A), Toprak Kayar (11C),
Nurcan Aytan (Beden E¤t.Ö¤rt.) Oturanlar Soldan Sa¤a: Murat fiaylan (9K), Serkan Kaan T›rafl
(11G), Ali Katar (9D), Mert Suyadal (9A), Eren Kumru (10H), Can Akgül (10B)

Liseler Aras› Voleybol müsabakalar›nda okulumuz K›z Voleybol Tak›m›

grubunda yapt›¤› üç karfl›laflmay› kazanarak grup birincisi olmufltur.

Ö¤rencilerimizi tebrik eder di¤er maçlarda da baflar›lar dileriz.
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Satranç Tak›m›m›z

Soldan Sa¤a: Ahmet K›rm›z›gül (9 K), Can Kara (10 H), Gönül Ertuna (Vak›f Koordinatörü), Hande
Zengin (Hz D), Hasan Yurtseven (10 G ), Tolga Ayan (10 H), Mustafa Ça¤r› Dikmen (Hz F), Hüseyin
Yayla (Satranç Antrenörü)

Masa Tenisi Tak›m›m›z

Soldan Sa¤a: Harun Özlü (9 A), Ömer Çetinkaya (9 F), Muharrem Ayd›n (Beden E¤t.Ö¤rt.), Ahmet
K›rm›z›gül (9 K), Musa Mutlu Sayar (9 G)
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Vakf›m›za Gelen 
e-postalar

21. 06. 2014

Ankara Atatürk Lisesi Hazırlık A sınıfı öğrencisi
Elif Naz TILIÇ’ın velisiyim. Başarılarından ötürü
kızıma sağlanan İngiltere Dil Kursu hakkında his-
settiklerimi aktarmak istiyorum. 16 Mayıs 2014
tarihinde ALEV Koordinatörü Gönül Hanım ile gö-
rüştüm. Bize yaptığı güven verici açıklamalardan
sonra kızımı gözüm arkada kalmadan gönderiyo-
rum. Ayrıca kızımı ayrıcalıklı bir okulda okuttuğu-
mu hissettirdiği ve güzel imkânlar sağladığı için
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ediyorum.

Durmuş Sedat Tılıç
(Elif Naz TILIÇ’ın Velisi HZ A)-Roehampton

17.08.2014

ALEV’in katkılarıyla gittiğim 3 haftalık İngiltere

yolculuğum sonlandı. Her ne kadar böyle söyle-

yince üzülsem de oradaki güzel günlerimi ve unu-

tulmaz anılarımı hatırlayınca yüzüm gülüyor. Na-

sıl güzel olmasın ki? Sonuçta yeni arkadaşlar edi-

niyorsunuz, değişik kültürler tanıyorsunuz, pratik

yapıyorsunuz ve özgüven kazanıyorsunuz. Eski-

den hata yapmaktan korkarken şimdi bir sohbet

açabiliyorum. Bence bu unutulmaz bir deneyim,

unutulmaz bir tatil! Bana çok daha güzel dene-

yimler yaşatacağına inandığım okuluma ve bana

tüm bu olanakları sağlayan ALEV’e teşekkürler. 

Büşra Raylaz

HZ E-Bournemouth

25.10.2014 

Destekleri sayesinde gidebildiğim, hem eğlendi-
ğim hem de önemli bir tecrübe kazandığım İngil-
tere Dil Kursu için ALEV’e, özellikle Gönül Ho-
ca’ma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 129
yıllık bu büyük çınarın, Ankara Atatürk Lisesi’nin
öğrencisi olduğum için de kendimle gurur duyuyo-
rum. Ben bu okulda, başarının sadece defter, ki-
tap ve ders notlarıyla sınırlı olmadığını; bir insa-
nın kendini her anlamda geliştirmesi gerektiğini
öğrendim... Bize pek çok konuda destek sağlayan
ALEV’e ve bizi her anlamda ilerleten, geliştiren
öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkür ederim.

Gözde Asena Güçlü 
HZ F-Roehampton

19.08.2014

Merhaba Ben İremsu, bu okula geliş amacım İngilizce öğ-
renmek ve bakış açımı geliştirmekti. Beni İngiltere’ye gönde-
rerek bu amacıma katkıda bulunduğu, yeni insanlar tanıma-
ma ve yeni kültürler öğrenmeme vesile olduğu ve en önemli-
si en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiği için Alev
Başkanı Erol Üçer ve Gönül Hanım’a en büyük teşekkürleri-
mi sunuyorum.

İremsu Öztürk
HZ C - Bristol

17.08.2014

İngiltere’de dil okuluna gitmek benim için büyük bir dene-

yimdi. Orada yabancı arkadaşlar edindik, güzel yerler görüp

farklı kültürlere tanıklık ettik. Dünyaya ve bazı görüşlere ba-

kış açımız genişledi. Her günümüz dolu dolu geçti ve unuta-

mayacağımız güzel anılar edindik. ALEV’e, Erol Üçer ve Gö-

nül Hocama yardımlarıyla gittiğim İngiltere için çok teşekkür

ediyorum. Onların sayesinde herkesin kolay kolay elde ede-

meyeceği bir fırsatı genç yaşta yakaladım. Ve İngilizcemi ge-

liştirdim. Gelecek sene de gidecek öğrenciler için tavsiyem;

bol bol arkadaş edinmeleri ve bu arkadaşlıklarını devam et-

tirmeleridir.
Dilan Dereyayla 

HZ E - Chelmsford

25.10.2014
Sayın ALEV yöneticileri;

Okulunuz 10 H sınıfı öğrencisiyim. Bu yaz, okulumuza yük-sek bir sırada ilk tercihten girdim ve hazırlık sınıfını sınavlaatladım. SBS’deki başarımdan dolayı, ALEV bursu ile İngilte-re’ye gittim. Okulumuzun gerçekten iyi olan İngilizce ve ikin-ci yabancı dil eğitiminin üstüne, İngiltere’de İngilizcemi veikinci dilim olan Almancamı geliştirme fırsatı buldum. Hâlâinternet üzerinde görüşmekte olduğum, ilerde onların Türki-ye’ye veya benim yurt dışına gitmemle görüşmeyi planladığı-mız, iyi arkadaşlıklar edindim.

Orada bulunduğum üç hafta içersinde hem eğlenip hem deyabancı dillerimi geliştirmem için bana bu imkânı sağlayanAtatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ederim.

Taylan Gedikoğlu 
9 H- Bournemouth
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16 Ağustos 2014

Ben Buğse Yakar. Bu sene sınıf birinciliği kontenjanıyla İngiltere’ye 3 haftalık dil okuluna gittim. Gerçekten

unutulmaz bir deneyim oldu. Geçen sene gideceğimi söyleselerdi kesinlikle inanmazdım. Çok faydalı bir dene-

yim oldu. Farklı bir kültürü tanıma fırsatı buldum. Ama en önemlisi İngilizcemi geliştirdim. Okulumuz yaban-

cı dil eğitimine gerçekten çok önem veriyor. Bunu hazırlık sınıfından, okul sonrası derslerden, bağımsız yapılan

kurslardan, birebir ana dili İngilizce olan öğretmenlerle ders işlememizden, okullar kapanınca verilen 2 hafta-

lık kurstan da anlayabiliyoruz. Ama İngiltere daha farklıydı benim için. Çünkü okulda sıkışınca Türkçe konu-

şabiliyordum. Ama İngiltere’de böyle bir şansınız yok. Ya İngilizce konuşacaksınız ya da derdinizi anlatama-

yacaksınız. Bir diğer önemli şey herkes sizle aynı konumda. Hiç kimsenin ana dili İngilizce değil. Onlar da si-

zin gibi İngilizce konuşmaya ve öğrenmeye geldi. Bu insanı biraz daha rahatlatıyor. Kaldığımız kampüsün bu-

lunduğu yer, ders gördüğümüz okula, kumsala ve güzel aktivasyonların yapıldığı okula yakınlığı çok iyiydi.

Ama yemekler bize biraz uzaktı. Bir de gezilerde gezip göremediğimiz birkaç yer vardı. Mesela Madame Tus-

sauds’ya gitmeyi isterdim. Ama gidemedik. Çok da önemli değil aslında ama görsek de fena olmazdı. Belki bir

dahaki sefere gitme şansını bulabilirsem o zaman görürüm. Her şeyiyle gerçekten inanılmazdı, ilk yurt dışı de-

neyimimdi. Umarım daha devamı da gelir. Hayatım boyunca karşıma çok az çıkacak bu fırsatı bana verdikle-

ri için önce ALEV’e Vakıf Başkanı Sn. Erol Üçer’e ve bütün çalışanlara çok teşekkür ederim.

Buğse Yakar

HZ D - Bournemouth

15.09.2014

İngiltere’nin birçok medeniyetin merkezi olduğu söylenir. Bence İngiltere, insanın kendini fark edeceği yerlerden birisi.
Bana bu fırsatı veren ALEV oldu. 2014 yılındaki verimli MUN çalışmalarımızın karşılığı olarak vakfımız beni İngilte-
re’de 3 haftalık dil kursu ile ödüllendirdi. Hiç beklemediğim bir anda duyduğum bu ödül beni çok heyecanlandırmıştı.

Kalacağımız yer Londra bölgesine bağlı olan Sıfır Meridyeni ile ünlü Greenwich olacaktı. Derslerden başımızı kaldırdık
ve gidiş zamanı geldi. Oradaki ziyaretimiz boyunca Londra, Oxford, Cambridge, Brighton gibi önemli şehirlere gezile-
rimiz oldu. Ayrıca dil hayatım için kritik bir İngilizce eğitimi aldım. İngilizce’de heceleme ve vurgulamayı öğrenmek, iyi
bir konuşma için çok önemlidir. Bana bunu öğreten yer orası oldu. Daha önceden de yurt dışında kalmıştım. Bence yurt
dışına giden bir insanın en önemli amacı, diğer insanların farklılık ve yaşamlarını keşfetmesi ve ona saygı duyması ol-
malıdır. Dünya küçülüyor artık Dünya İnsanı olmak gerek ve bu anlamda bu gezinin bana çok faydası oldu.

Cambridge Üniversitesi bana bu yazı, mükemmel yapan bir topluluk olsa da, bu olayda asıl teşekkürlerimi ALEV’e sun-
mak istiyorum. Uğraştığım projeler ve diğer işlerden dolayı okulumuz vakfı ALEV ile koordinasyon içinde olan biri ola-
rak şunu söylemeliyim ki, ALEV’in burada yaptığı, öğrencileri İngiltere’ye dil öğrenmek için göndermekten ibaret değil.
Geleceğe yatırım yapmak. Işığı gördüğünüz yerde hiçbir masraftan çekinmeyerek risk almak, işte bu, herkesin yapabi-
leceği bir iş değil. Işığı gördükleri gençlere bu yaşta yaptıkları yatırımlar, belki çok bilinmeyecek. Ama ALEV’in o genç-
leri, ileride atalarımızdan miras kalan bu vatanın başına geçtiği zaman, cumhuriyete kazandırdığı dinamik ve idealist
bireyler olacaktır. Ben bu anlamda bana kendimi keşfettiren ve gerek İngiltere gerekse MUN’da hiçbir masrafı esirge-
meyen Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Saygılarımla
Ercan Emre Çelik 

10 B- Greenwich

6.10.2014ALEV’in desteğiyle İngiltere dil okuluna gitmem benim için çok değerliydi. Burada yabancı insanlarla tanışmak,konuşmak, İngiltere’yi gezip görmek ve farklı kültürdeki insanlarla bir arada bulunmak çok keyifli ve eğlenceliy-di. Burada eğitim almak İngilizcemi çok geliştirdi. Bana bu imkânı sağlayan ALEV’e, çok teşekkür ediyorum.

Gülay Duman 
HZ D- Bournemouth
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5.10.2014 

Sevgili Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı,

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

22 Temmuz 2014 - 12 Ağustos 2014 tarihleri arasında kızı-
mız Ceren Çetin’in Roehampton-Londra grubu ile İngilte-
re’de yaz okulu deneyimine sahip olmasına yardımcı olduğu-
nuz için çok teşekkür ederiz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Çiğdem-Eyup Çetin 
(Ceren Çetin’in Velisi - HZ C )- Roehampton

26.10.2014

İngiltere’de her anı dopdolu geçen 3 hafta… Tanıştığım on-
ca insan, gördüğüm onca farklı tarz, kültür, düşünce yapısı
ve daha önce tatmadığım onca farklı deneyimle hiçbir anını
değiştirmek istemediğim bir ay oldu benim için. En önemlisi
de farklı kültürlerden insanlarla dostluk kurduk, kimisi kalıcı
olan, onlarla birlikte bambaşka dünyalar tanıdık. Kendimize
olan güvenimiz arttı ve her gördüğümüz yeni şeyle ufkumuz
daha da genişledi. Ve elbette İngilizcemizi de verilen dersler,
kurduğumuz dostluklar ve yaptığımız eğlenceli aktiviteler sa-
yesinde pratiğe dökerek geliştirme imkânı bulduk…

Kısacası, her anıyla unutulmaz ve sıcacık bir ayımız geçti
orada. Tüm bu güzel deneyimleri yaşamamı sağlayan Vakfı-
mıza ve ALEV Başkanı Erol Üçer’e gerçekten çok teşekkür
ederim...

Doğa Deniz Yıldırım 
HZ D-Roehampton

25.10.2014

Ankara’nın tek beş yıllık eğitim veren ve ALEV gi-
bi köklü bir vakfa sahip olan Ankara Atatürk Lise-
si’nde okumak bir ayrıcalıktır. Ve ben bu ayrıcalı-
ğı çoğu kişinin isteyip de gidemediği İngiltere’ye,
dil okuluna ALEV ve Gönül Hocam sayesinde burs
alarak yaşadım. Tarifsiz bir mutluluktu benim ya-
şadığım. Aklımın ucundan bile geçmeyecek, dolu
dolu harika bir 3 hafta geçirdim. Farklı ülkelerden
bir sürü insanla tanıştım. Öğretmeninden, rehbe-
rine herkes çok arkadaş canlısı, iyi insanlardı, hiç
sıkılmadık, her zaman yapacak bir etkinliğimiz
vardı. Çok eğlendik, çok gezdik, çok şey öğrendik.
Hazırlık sınıfında ve bu 3 haftada aldığım dil eği-
timi İngilizcem için çok faydalı oldu. Çok sıkı
dostluklar kurduk ve hâlâ kopamıyoruz, hâlâ bir
şekilde yurt dışındaki arkadaşlarımızla mesajlaşı-
yoruz. Asla unutamayacağım, her anını bir gü-
lümsemeyle hatırlayacağım, tek bir saniyesini bi-
le hiçbir şeye değiştiremeyeceğim bir yaz geçirdim
ve bunun için ALEV Başkanı Sn. Erol Üçer’e ve be-
nim için yeri apayrı olan Sevgili Gönül Hocama
sonsuz teşekkür ediyorum.

Gamze Deniz 
HZ E - Roehampton

27.10.2014

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla gittiği-

miz İngiltere dil eğitimi programı için Atatürk Li-

sesi Eğitim Vakfı’na teşekkür ederim. Hem kendi-

mi dil yönünden geliştirmek hem de yeni kültürler

tanımak için büyük bir yararı oldu. Orada bulun-

mak ve farklı milletlerden insanlarla tanışmak ve

onlarla iletişim kurabilmek için İngilizce konuş-

mamız, ailemizden ayrı bir şekilde kendimizi ifa-

de edebilme ve kendi başımıza ayakta durma ve

sorumluluk alma becerilerimizi de geliştirdi. Ayrı-

ca ders dışı etkinlikleri ile de eğlenceli zamanlar

geçirmemiz sağlandı. Tüm bu deneyimleri yaşa-

mamıza olanak sağladığı için Atatürk Lisesi Eği-

tim Vakfı’na teşekkür ederim. Bir daha yaşamak

isteyeceğim güzel zamanlardı. İngiltere’de, Lon-

dra’da okul arkadaşlarımla ve yabancı kişilerle

bulunmak ve güzel zaman geçirmek gerçekten gü-

zel bir anı.

Safiye Özge Öğüt 

HZ E-Roehampton 

14 Ağustos 2014

Ankara Atatürk Lisesi’nin bir öğrencisi olarak bulunduğum

üç haftalık İngiltere-Greenwich’teki dil okuluna katılmamı

sağlayan Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na özellikle Erol

Bey’e ve Gönül Hanım’a çok teşekkür ediyorum. İngiltere’de

bulunduğum süre boyunca çok eğlendim ve İngilizcemi bü-

yük oranda geliştirdim. İngiltere’de yaşadığım olaylar ve

gördüğüm kültür farklılıkları sayesinde olaylara bakış açımı

ve gelecekle ilgili planlarımı değiştirdim. Artık kendime daha

yüksek hedefler belirledim. Bunun gerçekleşmesinde büyük

katkısı olan Alev ‘e yeniden çok teşekkür ediyorum. 

Sibel Güneş

HZ H - Greenwich   
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25.10.2014 

Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na,

Destekleri sayesinde gidebildiğim, çok
önemli tecrübeler kazandığım, yabancı dili-
mi geliştirme fırsatı bulduğum ve bana yeni
bir bakış açısı kattığını düşündüğüm İngilte-
re dil kursu için ALEV’e çok teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca bizi orada yalnız bırakmayan ve
her zaman arkamızda olan Gönül Hoca’mı-
za da minnettarım. Bana böyle güzel bir
tecrübe yaşama fırsatı sunan ve her konuda
beni hayata en iyi şekilde hazırlayan Anka-
ra Atatürk Lisesi’ni seçmiş olmaktan büyük
mutluluk ve gurur duymaktayım. Tüm öğret-
menlerime ve vakfımıza teşekkürler.

Ece SEBER 
HZ F -Roehampton

27.10.2014

Sevgili Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı,

Ben bu sene 22 Temmuz 2014-12 Ağustos

2014 tarihleri arasında Roehampton/Lon-

dra grubumla 3 haftalık bir İngiltere deneyi-

mi yaşadım. Bu eğitimin benim için çok fay-

dalı olduğunu her durumda hissediyorum.

Kaldığımız kampüs çok güzeldi. Yabancı ar-

kadaşlar edinmek çok güzeldi. Dersler çok

güzeldi, yani genellersek benim İngiltere de-

neyimim çok güzeldi.

Dersleri farklı öğretmenlerle, farklı yöntem-

lerle işledik. Bazen konuşma üzerine, bazen

izleyerek, bazen dinleyerek, bazen resimler

yaparak, projeler tasarlayarak bazen de

oyunlar oynayarak geçirdik. Ve bu derslerin

hepsinde İngilizce konuştuk. Bunun bize çok

yardımı dokundu. Hem kendimize güveni-

mizin yerleşmesini hem de başka dillerde

konuşurken rahat olmamızı sağladı. Sınıfla-

rımız yaklaşık on kişilik sınıflardı ve kurlara

göre düzenlenmişlerdi. Öğretmenlerimiz de

çok iyi ve deneyimli öğretmenlerdi. Katıldığı-

mız kurs programı cidden çok güzeldi. Gerek

gezilerimiz gerek derslerimiz gerek kurduğu-

muz arkadaşlıklar... Her şeyin bana ayrı ay-

rı katkısı oldu. Bu deneyimi hayatım boyun-

ca unutamam. Bu deneyime sahip olmamı

sağlayan ALEV’e çok teşekkür ederim.

Ceren Çetin 

HZ C-Roehampton 

28.10.2014
Sevgili Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı,
Öncelikle bu yaz bana İngiltere’ye dil kursuna gitme şansıtanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yaz tatilimi mü-kemmel hale getiren, eğlenerek kendimi geliştirme imkânıbulduğum, hayallerimdeki şehirleri görme şansı sunan bufırsat sayesinde kendimi çok şanslı görüyor; ayrıcalıklı birokulda okuduğumu hissediyorum. Hayatımdaki en güzel de-neyimdi diyebilirim. Pek çok yeni arkadaş edinmek, yabancıkültürleri tanımak, İngilizce seviyemi ileriye taşımak, bu dilkursunun bana kazandırdıklarından yalnızca birkaç tanesi.Bu süreç içerisinde beni ve ailemi en güzel şekilde bilgilendir-diğiniz, bize yardımcı olduğunuz, bizlere bu imkânı sundu-ğunuz için teşekkür ediyorum.

Naz Tılıç 
HZ A- Roehampton 

5.01.2015
ALEV “Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı”. Bu beş kelime insanın ha-yatına nasıl etki eder. Şahsen ben az çok biliyorum. Hatta faz-lasıyla öğrendim diyebilirim. Bu liseyi tercih ettiğinizde sadeceköklü bir liseyi değil aynı zamanda bir “aile”yi de kazanıyor-sunuz, ikinci bir aileyi.
Bunun en somut örneklerinden birini birkaç gün önce GönülHoca’mın daveti sayesinde ALEV’in düzenlediği bir yemeğekatılarak tekrar yaşadım. Vakfımızın değerli üyeleriyle okulu-muzdan yeni, eski mezun olan kişilerle tanışma fırsatı bul-dum. Öyle sıcak bir ortam oluştu ki eski arkadaşını yıllar son-ra gördüğündeki sevgiyi, samimiyeti yaşadım. Bunun sebebiapaçık ortadaydı ki hepimizin ortak noktası ve ayrıcalığı dabuydu. “Hepimiz Ankara Atatürk Liseliydik.” 

İnsan hayatında böyle etkiler bırakmak aslında çok zor. Bunubana yaşatan başta Erol Üçer, sevgili Gönül Hocam ve tüm va-kıf üyelerine tüm yüreğimle teşekkürü bir borç biliyorum.

Furkan Bahçeli 
11G 

30.10.2014

Hayatımın en güzel üç haftası için öncelikle ALEV’e, bu süre
boyunca yokluğuma katlanan aileme, hatırlayıp gülümse-
meme neden olan anılar için Manchester grubundaki herke-
se ve gelmiş geçmiş en iyi grup lideri Freddy’ye çok teşekkür
ederim. İngiltere’de geçirdiğim her gün dolu dolu ve yeni tec-
rübeler edindiğim günlerdi. İngilizcemi geliştirirken hem eğ-
lendim hem de yeni bir kültürü tanıma şansı yakaladım. Fa-
vori İngilizim Andy’ye doğum günü pastam için minnettar
olduğumu söylemeden olmaz -mumları hâlâ saklıyorum.
Umarım hayatım boyunca onun gibi insanlarla karşılaşırım.

Son olarak İngilizceye dair bildiğim her şey için evrenin en
güzel, en hayat dolu, en fantastik öğretmeni Fatma Cengiz’e
(FC) kucak dolusu sevgiler. Seni özlüyorum...

M. Özge Oğuz 
HZ A-Manchester
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Öncelikle Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na ve çalışanlarına, İngiltere’de 3 haftalık eğitim kursuna gidebil-

me gibi bir imkân sağladıkları için teşekkür ederim. İngiltere’de her günümüzün dolu dolu ve yorucu geçmesine

rağmen, 3 haftanın nasıl geçtiğini bile anlamadık. Yeni kültürler, yeni diller öğrendik. Birçok arkadaş edindik.

Aynı zamanda da çok eğlendik. Hayatımda unutulmaz bir yer aldığını tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Bana

böyle bir imkânı sağlandığı için Vakfımıza ve aileme tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla... Gülser Serra Çalışkan

HZ H-Greenwıch      

15.09.2014

Sözlerime öncelikle bana İngiltere’de bulunma fırsatını tanıyan ALEV’e

teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Okulumuzu cezbedici yapan en büyük unsurlardan biri olan yurt dışı eği-

tim kurslarına katılma şansını kazanan öğrencilerden biri olarak kesin-

likle söyleyebileceğim tek şey, bu imkânın gençlere sağladığı faydanın

başka bir yolla kazanılmasının mümkün olmayan bir yolda kazanıldığı-

dır. Çünkü henüz 18 yaşını bile doldurmamış gençlerin ailelerinin tama-

men güvenerek yolladığı bu eğitim kurslarında kendi başlarına yaşama-

yı öğrendiği ve en önemlisi birey olmayı öğrendiği su götürmez bir gerçek.

Birey olmayı öğretirken aynı anda yabancı dili geliştiren ve İngilizcenin

anadili olduğu kişilerle temasa geçmeyi sağlayan bu kurslar, hazırlığı ye-

ni bitirenler için hayatlarında dönüm noktası olabilecek bir öneme sahip.

Bu şansı yakalayabilen kişilerin ülkelerine özgüvene sahip, kendi başına

iş başarabilecek kişiler olarak döndüklerini düşünüyorum. Aynı zamanda

ailelerinden başka bir durumda bu kadar rahat bir şekilde yurt dışına çık-

ma iznine sahip olamayacaklarından dolayı hem öğrenciler açısından

hem de çocuklarını yurtdışına yollarken gözü arkada kalmayan aileler

açısından muazzam bir şans.

Kendi açımdan konuşacak olursam, hayatımda belki de hiçbir zaman

gitme fırsatı bulamayacağım yerlere çok güzel imkânlarla ve ayrıca hiçbir

sorun yaşamadan gitmem, üstüne üstlük Türkiye’de bulamayacağım

farklı tarzda eğitime sahip dil kurslarına katılma şansı yakalamamdan

dolayı gayet mutluyum ve ALEV’e minnettarım.

Saygılarımla 
Alper Durukan 

10 B- Greenwıch

8.10.2014 

2014 İngiltere-Londra dil okuluna katılan Hz G sınıfı öğ-
rencilerinizden Aybala GÜLLÜ ile Almıla Güllü’nün aile-
siyiz. ALEV Başkan’ı Erol Üçer’e bu imkânı sağladığı için,
özellikle Gönül Hocama öğrencilerimize gösterdiği yakın
ilgi ve sevgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Vakıf Başkanı
Sayın Erol Üçer’e benzer çalışmalar düzenlemesinin ço-
cuklarımız için çok faydalı olacağı kanaatiyle, BAYRAMI-
NIZI KUTLAR, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLE-
RİZ. 

Vesile-Harun Güllü 
HZ G (Aybala ve Almıla Güllünün Velileri)-Roehampton

14 .01.2015

Merhaba! Ben, Ankara Atatürk Lisesi’nde
okumanın güzelliklerinin belki de en çok
farkına varan ve ALEV’in bu farkındalıkta
katkısı sonsuz öğrencilerden biri olarak,
vakfımızın en eski mezunlarla en yeni me-
zunları ve daha mezun olamamış çömez-
leri bir araya getirdiği yemek için teşekkür
etmek istiyorum. Vakfımızın bu toplantıla-
rı ve etkinlikleri olmasa muhtemelen hiçbir
şekilde konuşup tanışamayacağım bu tec-
rübeli ve donanımlı Ankara Atatürk Liseli-
ler ile nasıl iletişime geçerdim bilemiyo-
rum. Hayatımızda yalnızca sınav notları-
mızla başarılı olunmayacağını, bizim iler-
de yürüyeceğimiz binlerce farklı çetin yo-
lun sonuna nasıl zaferle varılabileceğini
anlattıkları ve bizim de hayatımızdaki de-
neyimleri, sorunları ve hayallerimizi dinle-
dikleri bu yemeğin bana katkısını bir son-
raki toplantıyı iple çektiğimi söyleyerek ifa-
de edebilirim ancak. Her zaman yanımız-
da hissettiğimiz sonsuz desteğiyle okulu-
muzdaki evimiz olan ALEV’e ve bizim gele-
ceğimiz, başarımız için emek veren herke-
se teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz!  

Eda Eroğlu
11 G 

28.10.2014
İngiltere benim için çok güzel bir deneyimdi. İlk gün-ler kampüse, ortama uyum sağlamaya çalıştık. Öğle-ne kadar yabancı öğretmenlerle ders yaptık. Öğledensonraki zamanlarda ise geziler düzenlendi. İlk defaailemden bu kadar uzakta zaman geçirdim. İnsanınkendi ayaklarının üstünde durması için önemli birproje. Ben, sınıf 1.si olarak burslu gittim. Bu desteğiiçin ALEV’e teşekkür ediyorum. Bu güzel deneyimiömrümün sonuna kadar hatırlayacağım.

Deniz Özmen 
HZ F- Bournemouth
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Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na 

Okulumuz MUN Kulübü geçen yıl aralık ayından itibaren çalışmalara
başlamış, Ocak 2014 tarihi itibariyle resmiyet kazanmıştır. İlk olarak Şu-
bat 2014’te Bilkent MUN, daha sonra Haziran 2014’te Kadıköy MUN
(KALMUN) ve en son olarak Ekim 2014’te Nesibe Aydın MUN (NA-
MUN)konferanslarına katılmış ve her seferinde başarıyla, ödül olarak
konferanslardan dönmüştür. Konferanslar sırasında en büyük destekçi-
miz siz Vakfımız olmuştur.

MUN Kulübümüz 27-30 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacak olan
EuroAsia konferansına (Avrasya Model Birleşmiş Milletler Konferansı) ka-
tılmak üzere hazırlıklarına başlamıştır. Bu konferans Türkiye’deki ikinci
büyük ve yetkin konferanstır. Hacettepe Üniversitesi’nin düzenlediği ve yi-
ne üniversite öğrencileri ile beraber katılımın gerçekleşeceği bir konferans-
tır.

Okulumuzun adının daha da duyurulacağı, hazırlık eğitiminin ve İngiliz-
ce bilmenin öneminin daha da ön plana çıkacağı, genel kültürü yüksek,
dünya sorunlarına duyarlı ve çözüm önerileri getirebilen bireyler olarak
yer alacağımız bu konferansta da bizi yalnız bırakmadığınız için kendim
ve kulübümün öğrencileri adına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Aysu Atay
Mun Kulübü Öğretmeni

21.10.2014

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’na,

İyi günler, ben Ankara Atatürk Lisesi 2014 yılı mezunlarından okul 3.sü Oğuzhan Kılıçaslan. Atatürk Li-

sesi’nden mezun olduğumu gururla söylüyorum ve hakkım da. Böylesine güzel bir geçmişe sahip, böylesi-

ne yetkin bir okulun bana kattıklarıyla geldim bugünlere. Başımızın tacı, ülkemizin gururu nice saygın işa-

damlarımızla, sanatçılarımızla aynı sıralardan geçtim ve umuyorum ileride ben de onlar gibi bir gurur

kaynağı olacağım; ülkem için güzel şeyler yapıp okulumun adını yaşatacağım!

Saygıdeğer büyüğüm Erol Üçer! Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak sizlerin yardımları olmasaydı belki de

birçok idealist insanın  idealleri yalnızca birer hayal olacaktı. Eğitim temel bir ihtiyaç, ancak maddi des-

tek olmadan büyük işler başarabilmek çoğu zaman olanaksız. İşte bu sebepten yaptığınız iş, Atatürk Lise-

si mezunlarına yönelik destekleriniz, Atatürk Lisesi’ni bir kez daha ayrıcalıklı ve üstün kılıyor. Umarım ben

de yardımlarınızla bir gün insanlık için okulumun damgasını taşıyan bir gurur kaynağı olacağım ve idea-

li olan yeni Atatürk Liselilere sonuna kadar yardım edeceğim.

ALEV’in bana okul 3.lüğü derecesi sebebiyle uygun gördüğü bir yıllık başarı bursu da beni haliyle çok mut-

lu etti. Öncelikle bu bursa layık görülmek zaten harika bir his, mükemmel bir motivasyon. Ancak burs mik-

tarı da ciddi anlamda öğrenciyi rahatlatacak cinsten. ALEV koordinatörü Gönül Ertuna’ya da bize her ne

zaman ihtiyacımız olursa yardım edeceğini söylediği için ayrıca teşekkür ediyorum.

Artık Atatürk Liseli olma ayrıcalığını daha iyi görüyorum. Ancak keşke böyle etkin vakıflara, çok daha faz-

la okul sahip olsa. Hem eğitime yatırım yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat, hem de idealist öğ-

renciler için harika bir destek. Ben en azından kendi adıma Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nı yaşatmak adı-

na çalışacağım.

Saygılarımla. Oğuzhan Kılıçaslan

Ankara Atatürk Lisesi 2014 Mezunu

1 Nisan 2015

Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Baş-
kanlığı’na,

Ben lisemiz 2009 mezunlarından
Yasin Bilgehan Akalan

Şansımı da denemek adına Ame-
rika’da yaptığım yaklaşık 15 mas-
ter programı başvurusundan yak-
laşık 10’u olumlu cevap verdi.
Bunlardan seçtiğim University of
Southern California (USC) Gould
School of Law, Los Angeles, CA ol-
du.

Bu zamana kadar verdiğiniz bü-
tün destekler için başta Yönetim
Kurulu Başkanımız Erol Üçer, okul
temsilcilerimiz Gönül Ertuna ve
Özgür Seyhan olmak üzere bütün
ALEV ailesine çok teşekkür ede-
rim. En yakın zamanda ziyaretini-
ze geleceğim.

Saygılarımla.
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ANKARA ATATÜRK LİSESİ 

EĞİTİM VAKFI
ANKARA 

Sayın Gönül Hanım, 20 yıllık rehber öğretmenim. Bu za-

mana kadar birçok okulda çalıştım. Elimden gelen bazı

şeyleri çalıştığım okullarda yapmaya çalıştım. Bazen ba-

şarılı oldum ve çoğunlukla da başarısızlığa uğradım.

Çünkü önüme çıkan tek engel bizi destekleyen kişilerin

olmamasıydı. Bu, sadece maddi imkânsızlıklar değil,

bizim başaracağımıza inanmayan kişilerin olmasıydı. 

Dört yıldır bu okuldayım. Bu okulun bir öğretmeni ol-

maktan gurur duymaktayım. 

Bundaki en büyük etken okulumuzun Vakfı ve sizsiniz.

Önce bize inanıyor ve güveniyorsunuz. Her zaman des-

tekçimiz olduğunu bildiğimiz için dünyadaki gelişmeleri

rahatlıkla izliyor ve bunları okulumuzda da uygulayabi-

liyoruz.

Öğrencilerimiz ve biz öğretmenler bu okulda yaratıcılığı-

mızı, güzel sosyal çalışmaları, etkinlikleri yapabiliyorsak

sizler sayesindedir. İyi ki varsınız. Bu ülkenin lider insan-

ları sizin desteğinizle bu sıralarda yetişmekte. Başta va-

kıf başkanı Erol Üçer olmak üzere tüm Vakıf çalışanları-

na çok çok teşekkürler öğrencilerim ve kendi adıma. 

Bahanur Yüksel AKPINAR 

Rehber Öğretmen

13.01. 2015

Öncelikle;

Bizlere hayatımızın en güzel günlerini ger-
çekten ‘’ayrıcalıklı’’ bir okulda okuyarak ge-
çirmemizi sağladığı, yeteneklerimizi keşfe-
dip bu alanda başarılı olmamız için destek-
lediği, maddi ve manevi anlamda ödüllen-
dirip devamlı cesaretlendirdiği için ALEV’e,
Sayın Erol Üçer Bey’e, yönetim kurulu üyele-
rine, Sevgili Gönül Hoca’mıza, Özgür Ağa-
beyimize ve Vakfın kuruluşundan bugüne
kadar maddi ve manevi desteklerini esirge-
meyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bu okuldan mezun olduğumda daima yine
bugün olduğum gibi çok geniş ve birbirine
güçlü bağlarla bağlı bir ailenin üyesi olaca-
ğımı da biliyorum.

Sadece Türkiye’nin sayılı okullarında olan
bu güçlü oluşumun bir parçası olmanın ver-
diği gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:

Atatürk Liseli olmak ayrıcalıktır.

Atatürk Liseli olmak 129 yıllık köklü bir
okulun üyesi olmanın getirdiği sorumlulu-
ğun yanı sıra getirdiği gururu her alanda ve
her yerde taşımaktır.

Atatürk Liseli olmak vefalı olmaktır.

Bugün bizlere “İyi ki Atatürk Liseliyim” de-
dirten varlıklarıyla gururlandıran, bu konu-
da daima vefa göstermiş, emek sarfetmiş
herkese tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum.

İrem Yedekçi
11 H

13.01.2015  

Söylenecek o kadar çok şey var ki ALEV hakkında,

nerden başlasam bilemedim. Öncelikle bu seneki

ALEV yemeğine de davet edildiğim için gerçekten

çok mutluyum. Eski ve başarılı mezunlarımızın ken-

dilerinden başarının sırlarını öğrenmek çok güzeldi.

Lisemiz ve vakfımızın da katkılarıyla böyle güzel yer-

lere gelmeleri son zamanlarda yaşanan eğitim sı-

kıntılarından dolayı nerdeyse sönmek üzere olan

umutlarımı yeniden canlandırdı diyebilirim. Atatürk

Lisesi Eğitim Vakfı’nın daima arkamızda olacağı

düşüncesi gelecekle ilgili endişelerimi azaltıyor, ken-

dime olan güvenimi aynı zamanda başarımı büyük

ölçüde artırıyor. Sayenizde özgüveni tam, her türlü

işin üstesinden gelebilecek seviyeye erişmiş, başarılı

bireyler yetişiyor. Ankara Atatürk Lisesi’ne başladı-

ğım günden beri her türlü desteğini bizlerden sakın-

mayan değerli Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı üyelerine

sonsuz teşekkürler.

İpek Toker 
11 G
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Milliyet, 10.12.2014

Habertürk, 06.08.2014

Bas›ndan
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Habertürk, 07.08.2014
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