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OKULUMUZUN TARIHÇESI

Okulumuzun Fındıklı’dak� b�nası “Ç�fte Saraylar”.... 

Seksenl� yıllarda okulumuz... Okulumuzun en son hal�... 

1974-1975 yılında Orta Öğret�m Yönetmel�k Taslağı, L�se 
kısmında  �se Ders Geçme ve Kred�l� S�stem uygulamaya 
başlamış, erkek öğrenc�ler de okulumuzda eğ�t�m alma 
olanağına kavuşmuştur. Atatürk Kız L�ses� öğrenc�ler�n�n 
tümü mezun olduktan sonra da Beş�ktaş Atatürk L�ses� adını 
almıştır.

1983-1984 yılında Orta kısmında 5'l� not s�stem�ne geç�lerek 
l�se de 10'lu  s�stem ve Modern Fen Eğ�t�m�'ne devam 
etm�şt�r. Aynı dönemde uygulanmaya başlayan öğrenc�ler� 
çeş�tl� alanlara yönlend�ren “Çok Amaçlı L�se” programına b�r 
süre devam ed�ld�kten sonra 1984-1985 eğ�t�m yılında 
Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� olarak eğ�t�m hayatına 
devam etm�şt�r. 

Atatürk Kız L�ses�'n�n �lk yıllarından ber� okulumuz İng�l�zce 
ders�  öğret�m�n� hep en üst düzeyde sürdürmüş, gerek 
fazladan seçmel� İng�l�zce dersler�, gerekse uyguladığı 
programlar �le İng�l�z d�l�n� ve edeb�yatını öğrenc�ler�n mezun 
olduktan sonra Türk�ye'n�n her hang� b�r l�ses�nde rahatlıkla 
öğretmenl�k yapab�lecekler� profic�ency sev�yes�nde 
tutmuştur.

Sanat ve sanat eğ�t�m� görmey�, algılamayı, kavramayı, 
düşünmey�, eleşt�rmey�, yorumlamayı ve değerlend�rmey�  
öğrett�ğ� �ç�n �nsanın k�ş�l�ğ�n� hem de �ç�nde yaşadığı 
toplumun düzey�n� gel�şt�rmes�ne yol açtığına �nanan 
öğrenc�ler�, öğretmenler� ve mezunlarıyla varolan 
okulumuzda; g�rd�ğ� her yarışmada tüm ödüller� toplayan 
t�yatro grubumuz , satranç kulübü,okul orkestrası ve 
korolarımız �le başarılı çalışmaları sonucu sanatsal değer� 
yüksek serg�ler  oluşturan res�m bölümü öğretmenler�m�z�n 
özver�l� yönlend�rmeler� �le başarılarını sürdürmeye devam 
edecekt�r. 

Okulumuz 1936 yılında Pera’da İnönü Kız Ortaokulu adıyla  
kurulmuş, geçen zaman �ç�nde b�r kaç kez yer değ�şt�rm�ş ve 
1939 yılında İnönü Kız L�ses� adını alarak Fındıklı’dak� Ç�fte 
Saraylar b�nasına yerleşm�şt�r. Zamanın şartları gereğ�nce, 
1945 yılında b�r süre Beyoğlu Kız Ortaokulu, Kasımpaşa 
Ortaokulu ve İnönü Kız L�ses� b�rleşerek Beyoğlu Kız L�ses� 
adı altında Tünelde bulunan Alman L�ses� b�nasında 
öğret�me devam etm�şt�r. 1952 yılında vel�, öğrenc� ve 
öğretmenler�n �steğ� üzer�ne b�r anket yapılarak okulun adına 
Atatürk �sm�  eklenm�şt�r. 4 Mart 1953 yılında esk� 
müdürler�m�zden Adnan Esen�ş '�n yönet�m�nde resmen 
Atatürk Kız L�ses� adını almış ve Atamızın �sm�n� taşımanın 
gururuyla adeta  yen�den doğmuştur. 

1954 - 1955 öğret�m yılında Deneme Okulu özell�ğ� taşımaya 
başlamıştır. Deneme L�ses� Programı uygulamalarıyla M�ll� 
Eğ�t�m�m�z�n gurur taşlarından b�r� olan okulumuz aydınlık 
yüzlü, Cumhur�yet' e ve demokras�ye gönülden bağlı 
rasyonel düşünceye la�kl�ğe ve poz�t�f b�l�mlere olduğu kadar 
güzel sanatlara da en büyük önem� veren, her alanda üstün 
b�nlerce mezun verm�şt�r. Sonrak� yıllarda Beş�ktaş 
Serencebey Yokuşu’ ndak� b�nasına geçm�ş halen bu burada 
eğ�t�m - öğret�m�ne devam etmekted�r.
 
Deneme programları �le öğrenc�ler� �lg� ve becer� alanlarında 
daha başarılı olmaları ve dünya kr�terler�ne kolayca 
adaptasyon sağlayab�lmeler� amacıyla hazırlanmış; zorunlu 
derslere ek olarak Tekn�k Res�m, İng�l�z Edeb�yatı, Dünya 
Edeb�yatı, Astronom�, Jeoloj�, Ev Ekonom�s�, Çocuk Bakımı, 
Ruh Sağlığı, Çocuk Ps�koloj�s�, Büro B�lg�s�, Yüksek 
Matemat�k ve bu g�b�, başka okullarda okutulmayan dersler�n 
seç�leb�ld�ğ� çok gen�ş b�r yelpaze oluşturan seçmel� ders 
uygulamaları �le öğrenc�ler�n ruhlarının sağlıklı olarak gel�ş�p, 
hayata hazırlanab�lmeler� �ç�n Türk�ye' de �lk olarak 
okulumuzda uygulanmaya başlayan Rehberl�k bürosu 
kurulmuştur. 



OKULUMUZUN MARSI

Kalpler çel�k, başlar d�k
Sert çıkıyor gür ses�

Her zaman d�nç ve çev�k
Atatürk L�ses�

Yorulmaz her an z�nde
B�tmez kuvvet ses�nde 

Atatürk’ün �z�nde
Atatürk L�ses�

Her sahada alnı ak
Her gün her zaman atak

Sert adımlar atarak
Yürüyor öğrenc�s�

Yorulmaz her an z�nde 
B�tmez kuvvet ses�nde

Atatürk’ün �z�nde 
Atatürk L�ses�

YENİ YÖNETİM KURULU
13 Mart 2016 Pazar günü yapılan genel 
kurulda oyb�rl�ğ�yle yönet�me seç�len ek�p 

ve görev paylaşımları; 

Yönet�m Kurulu As�l

Eng�n DUMANLI (Bşk)
Can PARMAKSIZ (Bşk.Yrd.)
Ebru DİKMEN VAROL (Sek.)

Funda GÜNAÇAN (Say.)
El�f SÖNMEZ (Üye)

H. Bora İZMİRLİOĞLU (Üye)
Kam�l SANDALCILAR (Üye)
Müge GÖKMEN YÜCE (Üye)

Özen BOZDAĞ (Üye)

Denetç� As�l Üyeler

Gülen GÜRKAN
Mümtaz AKTAŞ

Tarkan KARAKAYA

1936 yılından günümüze dek  Beyoğlu- 
Atatürk Kız, Atatürk Deneme, Beş�ktaş 
Atatürk ve Beş�ktaş Atatürk Anadolu 
L � s e s �  o l a r a k  e ğ � t � m  v e r m � ş 
okulumuzdan mezunların katılab�leceğ�  
“Atatürk L�ses� Mezunları Derneğ�”      
21 Kasım 1991 tar�h�nde kurulmuştur.

Ya k ı n  z a m a n d a  y a p ı l a n  t ü z ü k 
değ�ş�kl�ğ�yle Atatürk L�ses� Mezunları 
Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� olarak 
f a a l � y e t l e r � n �  s ü r d ü r m e k t e d � r .  
  
Kurucu Başkanlığını Hayzuran Hasol'un 
yaptığı dernekte sırasıyla, Zeynep 
Yarsuvat, Süheyla Sümer, Hülya Turanlı 
Erel ve Şule Tüzün başkanlık yapmıştır. 
13 Mart 2016 tar�h�nden �t�baren yen� 
yöne t �m  ku ru lu  Eng �n  Duman l ı 
başkanlığında görev� devralmıştır.

Mezunlarımızın, okul larına katkı 
sağlamak amacıyla faydacı ve okulun 
�ht�yacı olan projeler� yürütmek amacıyla 
b�rleşmes�nden yana olan dernek,  
somut projelerle okulumuzun gel�ş�m�ne 
destek o lmayı  hedeflemekted � r.  

Derneğ�n en büyük kaygılarından b�r� de 

yen� mezunları akt�f olarak derneğe üye 

yapmaktır. Dernek üyeler� �le kuşak 

f a r k ı n ı n  o r t a d a n  k a l d ı r ı l m a s ı 

gerekl�l�ğ�ne �nanan yönet�m, bu amaçla  

a�d�yet duygusunu pek�şt�ren  ortak 

yapılan projeler gel�şt�rerek  kökleşm�ş 

d e ğ e r l e r � n �  g e l e c e ğ e  t a ş ı m a y ı 

düşünmekted�r. En esk� mezundan en 

yen� mezuna herkes üye olduğu 

takd�rde dernek daha da güçlenecekt�r. 

Üyeler�m�z�n sayısı ne kadar çoğalırsa 

gücümüz o kadar artacaktır. 
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DERNEK TARIHÇESI 

Derneğ�n kuruluş toplantısı.1991 

Mart 2016' da yönet�me seç�len ek�p genel kurulda 

A�dat Ödemeler� ve Destekler�n�z �ç�n 
Hesap Adı: 

Atatürk L�ses� Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneğ�
Garant� Bankası/ IBAN: TR37 0006 2000 1320 0006 2016 72

Detaylı B�lg�
www.ataturkmezunder.org 

İnönü Kız L�ses� Öğrenc�ler� 19 Mayıs Tören� 
provasında d�nlen�rken, 17 Mayıs 1938

Beden Eğ. Oğretmen� Ümran Hn ve öğrenc�ler�

4 Mart 1959 Spor ve Serg� Sarayı

Atatürk L�ses� Mezunları 
Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� 
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üzüldüğünü ama derneğ�n Atatürk Rölyefi tam�r 

uğraşısından çok memnun olduğunu d�le get�rd�. 

Memnun�yet�n�n en öneml� sebeb�n�n, yaşantısının 

neredeyse büyük b�r kısmını geç�rd�ğ� bu okulun 

gelenekler�n�n devamı �ç�n derneğ�n yaptığı yararlı 

uğraşıların olduğunu söyled�.  Kend�s�ne mezunlar 

derneğ� olarak sağlık ve sıhhat temenn�s�nde bulunuyoruz. 

İy� k� yapmış olduğu bu rölyefin hatıralarımızın b�r 

köşes�nde yer� olmuş, Atatürk sevg�m�z� güçlend�rm�şt�r. 

Bu eser �ç�n öyle b�r seçm�şt�r k�, b�z öğrenc�ler O’na her 

baktığımızda, Atamızın b�z� �zled�ğ�n� b�lerek O’na layık 

gençler olmaya çalıştık. 

Ne mutlu Atatürk L�sel� olana!

DEGERLERIMIZE SAYGI

ATATÜRK RÖLYEFİ’NİN YENİLENMESİ

 Atatürk Saygı ve Sevg�s�nde Buluştuk!

Okulumuzun duvarındak� Atatürk Rölyefi ve Gençl�ğe 
H�tabe, geçt�ğ�m�z aylarda kötü hava koşulları neden�yle 
zarar görmüştür. Orj�nal çalışması seksenl� yıllarda değerl� 
öğretmenler�m�zden Heykel Sanatçısı Lale Erler 
tarafından yapılan ve adeta okulumuzun sembolü hal�ne 
gelen rölyef, bu yıl 25. mezun�yet yıllarını kutlayacak 1991 
mezunlarımızın büyük katkıları �le derneğ�m�z tarafından 
yen�lenm�şt�r. B�ld�ğ�n�z 91 mezunu arkadaşlarımız aynı 
zamanda �lk BAAL mezunları olma özell�ğ�n� de 
taşımaktadırlar.  Rölyefin açılış tören� 29 Mayıs 2016'da 
derneğ�m�z�n düzenled�ğ� Geleneksel P�lav Gününde  
yapılacaktır.

Atatürk Rölyefi' n�n tam�r� �ç�n yaptığımız bu g�r�ş�m� Sn. 
Lale Erler Öğretmen�m�z �le  paylaştığımızda çok 
duygulandı. Okulumuzla özdeşleşen ve çocukluk 
anılarımızda büyük �zler bırakan bu rölyefin önünde, b�z 
mezunların heps�n�n b�r hatıra fotoğrafı vardır. Böyle b�r 
değer�, b�r sanat eser�n� okulumuza kazandıran Lale 
Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Sayın Erler �le yaptığımız görüşmem�zde kend�s�n�n de b�r 

Atatürk L�sel� olduğundan, sah�ldek� b�nada eğ�t�m 

gördüğünden, hukuk fakültes�nde okurken yeteneğ� ve 

merakı olan sanat eğ�t�m�ne geç�ş yaptığından ve Devlet 

Güzel Sanatlar Akadem�s� Heykel Bölümünden mezun 

olduğundan bahsett�. Mezun�yet sonrası eş�n�n de asker 

kökenl� olması neden�yle asker�yeye ab�de vb. b�rçok proje 

gerçekleşt�rd�ğ�n� anlattı. Sonrasında öğretmenl�ğe 

başlayan Erler, Tekn�k Res�m, Res�m ve Sanat Tar�h� 

dersler�n� yürüttü. 9 yıl öğretmenl�k, 10 yıl müdür 

yardımcılığı, 16 yıl baş muav�nl�k yaptıktan sonra 2 yıl da 

müdür vek�ll�ğ� yaparak emekl�ye ayrıldı. Heykeltraş 

olmanın verd�ğ� coşkuyla okulda b�r çok uygulamalar 

yaptığını, zaman �çer�s�nde bunların kaybolmasına çok 

Rölyef Projes�n� ortaya koyan ve uygulayan Baş Muav�n Lale Erler Hocamız

Atamız onları �zlerken spor yapan öğrenc�ler�m�z

Atatürk Rölyefi’n�n �lk uygulaması
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DEGERLERIMIZE SAYGI

ATATÜRK RÖLYEFİ’NİN YENİLENMESİ

 Atatürk Saygı ve Sevg�s�nde Buluştuk!

Aşama 1: Rölyefin hava şartları sebeb�yle düşmüş hal�

Aşama 2: Rölyef takılmadan önce duvarın boyanmasına başlanıyor...

Aşama 3: Atatürk S�luet� yavaş yavaş ortaya çıkıyor...

Aşama 4: Sıra Atatürk’ün Gençl�ğe H�tabes�’nde...

Aşama 5: Atatürk Rölyefi ve Gençl�ğe H�tabe yen�den b�zlerle...

BAAL 1991 mezunları ve 
katkısı olan herkese teşekkürler!
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MÜDÜRÜMÜZ ILE SÖYLESI

Mezunlar Derneğ� Yönet�m Kurulu adına şu an k� Okul 

Müdürümüz Reş�t Sağım'ı 25 N�san 2016 pazartes� günü 

makamında z�yaret ett�k. Z�yaret sırasında,  göreve 2014-

2015 öğret�m yılında başlayan Sağım �le kısa b�r röportaj 

gerçekleşt�rerek okulumuz hakkında genel b�lg�ler 

ed�nd�k. 

B�zler� �çtenl�kle karşılayan müdürümüz �le öncel�kl� olarak 

okulumuzun geçm�şten bugüne başarılarla dolu �vmes� 

hakkında görüştük. 'Herkes' ve 'Çalışkan ol' felsefes�n� 

ben�mseyen Reş�t Sağım, okulumuzun geçm�ş�nden 

kaynaklanan gücü �le marka değer� yüksek b�r kurum 

olduğunu hatırlatarak; bunun sürdürüleb�l�rl�ğ�nde eğ�t�m 

kadrosunun, öğrenc�ler�n ve mezunların üzer�ne büyük 

sorumluluklar düştüğü fikr�n� b�zlerle paylaştı.

Kend�s�ne yöneltt�ğ�m�z sorulara gel�nce; 

E.D.V: Okul Yönet�m�n�n Felsefes� Ned�r?

R.S: 'Herkes!' ve 'Çalışkan Ol! Her zaman kütlesel b�r 

başarıdan yanayız. Herkes k�tap okusun, herkes müz�k yapsın, 

herkes spor yapsın, herkes topluma faydalı �şler yapsın, 

herkes toplum sorunlara duyarlı olsun. Etk�nl�kler ortalamaya 

yayılsın. Herkes� sarıp kucaklayan b�r ortam oluşsun. 

Öğretmenler, çalışkan- tembel ayırımı olmadan öğrenc�ler�ne 

yaklaşsın ve tanısın. Hedef rehberl�k �se gönlümüz ve kalb�m�z 

herkese açıktır.

B�rçok öğrenc�y� adıyla tanımaya çalışırım. Her sınıfa g�r�p 

mutlaka onlara konferanslar vererek bu tanışıklığı arttırım. Her 

şey� normal�yle yaşayarak, abartısız, genel b�r olumlu 

ortamdan yanayım. B�r öğrenc�n�n toplam faal�yet saat� on saat 

olsun ama uğraşıları bu on saat �ç�nde çeş�tl�l�k sağlayıp genele 

yayılsın. Tek yönlü olmasın. Merkez� dolu dolu olsun. Bu 

anlamda öğrenc�ler�m�z sporunu, kültürel ve sanatsal 

etk�nl�kler�n� dengel� b�r şek�lde dersler�n�n önüne geçmeyecek 

şek�lde yapsınlar. 

E.D.V: Kültür-Sanat Faal�yetler� Hakkında B�lg� Alab�l�r m�y�z?

R.S: Sanat ve kültüre önem veren, Atatürk �sm�ne yaraşır 

çalışkan,  üretken ek�p ruhu b�l�nc� gel�şm�ş öğrenc� ve eğ�t�mc� 

kadrosu olması gerekl�l�ğ�nden yanayım. Kültür ve Sanat 

etk�nl�kler�n�n okulu son derece gel�şt�ren faal�yetler olduğunu 

düşünüyorum. 

Reş�t Sağım / Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� Müdürü 

Felsefem�z ‘HERKES’ 
Müz�ğ�n her dalında uğraş veren orkestralarımız var. 

Donanımlı b�r müz�k odasına sah�b�z. Özell�kle Jazz 

Orkestramız çok faal b�r şek�lde çalışmalarını sürdürüyor. 

Göster�lere çıkıyorlar. Yakın b�r zamanda Demokras� Anıtı'nda 

okul orkestrası olarak yarım saatl�k b�r performans serg�led�ler. 

Ş��r D�nlet�s� faal�yetler�m�z devam etmekte ve �lg� görmekte. 

T�yatro faal�yetler� akt�f b�r şek�lde devam etmekte. Öğrenc�ler 

ve vel�ler bu konuda oldukça öz ver�l� davranmaktalar. Kend� öz 

zamanlarından fedakârlık ederek provalarını yapmaktalar. S. 

Sabancı L�ses� Sahnes�, Ortaköy Sahnes�, Fulya Sanat 

Merkez�'nde tems�ller�n� ver�yorlar. Ş��r D�nlet�ler�n� �se genelde 

çatıdak� salonda gerçekleşt�r�yorlar. Etk�nl�kler çeş�tl� yollarla 

duyuruluyor ve katılımcı potans�yel� oldukça yüksek. Bu da 

öğrenc�ler�m�zde özgüven oluşturuyor. 

E.D.V: Spor  İle İlg�l� Olarak Neler Yapılıyor?                                                                                                                  

R. S: Spor dalları �le �lg�l� faal�yetler esk�den gelen b�r alışkanlık 

olarak devam etmekte. B�reysel değ�l genele yayılan b�r başarı 

felsefes� ben�msenmekted�r. Öğrenc�ler�m�z bütün dallarda 

spor müsabakalarına katılıyorlar ve başarılılar. B�reysel b�rkaç 

öğrenc�n �n başarısındansa tüm öğrenc� ler �n spor 

yapmasından yanayız. Bu anlamda genele yayılan b�r spor 

uğraşısından bahsedeb�l�r�z. Öğrenc�ler�m�z sporu çok sev�yor, 

kazanma hırsından değ�l, gerçekten sevd�kler� �ç�n yapıyorlar. 

Okulumuzdak� spor alanları herkes�n faydalanacağı şek�lde 

kullanılmaktadır. Bahçedek� spor alanlarından semt�m�z�n 

çocukları b�le faydalanmaktadır. Bu onların okulu olumlu b�r 

şek�lde tanımasına, bellekler�ne yerleşmes�ne ve daha sonra 

okulumuzu terc�h etmeler�ne fayda sağlıyor. 

E.D.V: Proje Çalışmaları Yapılıyor mu?

R.S: Avrupa B�rl�ğ� Comen�us Projeler� devam etmekte. Bu 

projeler �le öğrenc�ler�m�z İspanya, Hollanda g�b� Avrupa 

ülkeler�n� z�yaret etme fırsatı buldular. B�rleşm�ş M�lletler 

projeler� de aynı şek�lde akt�f olan ve süren projeler. Ayrıca özel 

projelerle de çocukların yaz aylarında kend�ler�n� gel�şt�rmeler� 

de sağlanmaktadır. Yarışma ve projelerde çeş�tl� ödüller alındı. 

Ama b�z başta da söyled�ğ�m g�b� yarışmacı b�r pol�t�ka 

�zlem�yoruz. Sanatı ve sporu zevk almak �ç�n yapmalarından 

yanayız. Genele yayılan projelerle b�r takım olumsuzluklar 

olumluya çevr�leb�l�r. Bu bağlamda vel�ler�n her konuda �lg�l�, 

duyarlı ve sabırlı olması gerek�yor.

E.D.V: Burada Yönet�c� Olmak Kend� Terc�h�n�z m�yd�?

Buradan önce Çamlıca Kız L�ses�'nde görev yapıyordum. 

Oradak� görev sürem b�tt�ğ�nde mevcut açık okullar �ç�nde �lk 

sırada BAAL'ı terc�h ett�m ve yerleşt�m. Çünkü önces�nde tak�p

ett�ğ�m ve sempat� duyduğum okullardan b�r�yd�. Bu l�sede 

görev yaparken köklü geçm�ş�nden de gelen oldukça baskın 

karakterlerle karşılaşab�l�rs�n�z ve v�zyon sah�b� olmak 

zorundasınız. Bu da �ş ver�m�n�z� artırıyor. BAAL  �le güzel b�r 

enerj� yakaladık. 2014-2015 sezonundan ber� görevde 

olduğum okulumuzda bu süre �ç�nde yüksek öğret�me geç�ş 

sınavlarında başarı grafiğ�m�z� yükseltt�k. Bu okul Değer b�r 

okul. B�r şeyler yaptığınızda boşa g�tm�yor. Kıymet� b�l�n�yor.  

Reş�t Sağım / Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� Müdürü 
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MÜDÜRÜMÜZ ILE SÖYLESI
 b�len, kend�n� koord�ne edeb�len, zaman yönet�m�n� yapab�len 

b�reyler yet�şt�reb�l�yorsak ne mutlu b�ze.

Değ�n�lmes� gereken b�r konuda; öğrenc�ler�n okullarını çok 

sev�yor olması. Bunda esk� öğretmenler�n payı büyük. O kültürü 

öğrenc�lere aşılıyorlar. A�d�yet duygusu gel�ş�yor. Adına yaraşır 

b�ç�mde çalışkan ve b�l�nçl� öğrenc�ler olarak mezun oluyorlar ve 

gelecekte farklı kulvarlarda okullarını tems�l ed�yorlar. 

Unutulmamalıdır k� Atatürkçülük b�r yaşam b�ç�m�, Cumhur�yet 

felsefes�d�r. 

Artık okulu tanıdım. B�r takım kararları alırken ve uygularken 

zorluk çekm�yorum. Çünkü kararları almaktan çok uygulamak 

öneml�d�r. Eğ�t�m kadrosu ve donanım olarak çok güçlü b�r okul. 

Halkın gözünde köklü, organ�ze ve güçlü b�r g�r�ş�m olarak 

olumlu �majı hala korunmakta. Okulun kültürünü devam ett�ren 

b�r öğretmen gücü var.  Bu öğretmenler�n bell� b�r k�myaları ve 

enerj�ler� var. 

E.D.V: Son olarak eklemek �sted�ğ�n�z b�r şeyler var mı?

R:S: Okulumuzun �sm� Atatürk. Atatürk demek çalışkanlık 

demekt�r. Atatürk �sm�ne yaraşır çalışkan, �lkel� ve akt�f b�reyler 

yet�şt�r�lmel�d�r. B�rçok konuda oldukça profesyonel davranmak 

gerekl�. Ek�p çalışmasını her da�m öncel�kl� olası gerekl�d�r. 

Öğretmenler�m�z�n her zaman bugün öğrenc�ler�m �ç�n ne 

yaptım sorusunu kend�ler�ne sorması gerek�r. Atatürkçülük 

bana göre ders�n� hakkını vererek ülkey� çağdaş meden�yet 

sev�yes�ne yükseltmekt�r. 

Eğ�t�m kadrolarının özver�l� davranması gerek�r. Herkese eş�t 

mesafedey�z. S�zler� seven anlayan b�r� var. Benc�l olmayan 

okulunu seven vatanını seven kadrolar olmalı. Öğretmenl�k b�r 

sanattır. Çalışkan, Atatürkçü, ders�ne kend� kend�ne çalışmayı

OKUL AILE BIRLIGI
Dört yıldır Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� Okul A�le B�rl�ğ� 

Başkanlığını yapan Ekrem CANDAR’ ın son derece özver�yle 

çalıştığını anlattıklarından anlamak çok da güç değ�l. Böyle 

büyük b�r alana yayılan ve öğrenc� k�tles� çok kalabalık olan, 

aynı zamanda başarı beklent�s�n�n de yüksek olduğu b�r okulda 

bu görev� yürütmek oldukça öneml�. Daha da öneml�s� oğlu 

mezun olduktan sonra Okul A�le B�rl�ğ�’n�n şu an k� randımanıyla 

sürmes� �ç�n çoktan g�r�ş�mler�n� yapmış ve ek�b�n� yet�şt�rm�ş. 

Ekrem Bey’�n başarısını hem eğ�t�mc� hem de �şletmec� yanı 

olmasına bağlıyor, kend�s�n� kutluyor  ve söyleş�m�ze 

geç�yoruz. 

E.D.V: Okulun Başarı Sev�yes� Ne Durumdadır?

E.C Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladım. Son �k� yılda 

yükseköğret�me geç�ş sınavlarında başarı grafiğ�m�z� 

yükseltt�k. Yaklaşık 20 okulu ger�de bıraktık. Başarı puanımızı 

70 puan yükseltt�k. Bu çıkışın öğrenc�ler�n performansından 

daha da yükseleceğ�n� ön görmektey�z. Bu nedenlerle özell�kle 

11. Sınıflar çok sıkı tutuluyor. 440 lardan 350 lere düşen başarı 

sev�yes� yen�den 396'ya çıkarak �vme yükselmeye başlamıştır 

ve bu yüksel�ş devam edecekt�r.

Artık hazırlık sınıfları olmasa da y�ne de yüksek b�r İng�l�zce 

eğ�t�m sev�yes� var. Eğ�t�m kadrosu ve donanım olarak çok 

güçlü b�r okul. Halkın gözünde köklü, organ�ze ve güçlü b�r 

g�r�ş�m olarak olumlu �majı hala korunmakta. B�z�m de vel�ler 

olarak bu okulu seçmem�zdek� en öneml� unsurlardan b�r� 

budur.  
2 10b�n m alanda 900' e yakın öğrenc� ve 2 müdür yardımcısı 

olduğunu düşünürsek üzer�m�ze düşen sorumluluğumuzun 

farkındayız.

Bu l�sen�n 1990 -95 yılları arasında dünya çapında, standart 

üstü b�r l�se olduğunu düşündüğümüzde, kalabalık ve kuvvetl� 

b�r yönet�c� kadrosu �le güçlü b�r vakıfa sah�p olduğunu görürüz. 

Bu bağlamda alt yapısı oldukça güçlü b�r okul. Şu anda da bu 

gücün en büyük destekler� Okul A�le B�rl�ğ� ve Mezunlar 

Derneğ�d�r.Mezunlarımızın bazı konularda daha duyarlı 

olmaları gerekl�. F�z�k� koşullarımız �se b�rçok okula göre �y� 

durumdadır

E.D.V: Sorunlar/ Yapılması Gerekenler Nelerd�r?

E.C: Okulun esk� günler�ne nazaran ne yazık k� madd� sorunları 

mevcut. Esk�den mal� güç yüksekm�ş ve destekleyen b�r vakıf 

ve benzer� kaynaklar varken şu anda okul sadece kend� 

�mkânlarını kullanarak finansmanını sağlıyor. Okulun bu 

bağlamda olanaklarını serv�sler, kant�nler ve spor salonu 

sağlamakta. Fakat bu �mkânlar da yaz aylarında gel�r 

get�rmemekte bu da bazı madd� sorunlara yol açmaktadır. 

Bunun sonucu olarak yazın okulda yeterl �  eleman 

çalıştırılamaması  �nsan kaynakları bazında �şley�ş� 

zorlaştırmaktadır.

B�rçok konuda anne - babaların ve okul a�le b�rl�ğ�n�n desteğ� 

olmalı. Vel�ler�n bazı konularda daha duyarlı olmaları gerek�yor. 

Ancak tüm bunlara rağmen destek %25'� geçmemekted�r..  

Derneğ�m�z adına okul müdürümüzü z�yaretteyken... 

Okul A�le B�rl�ğ� Başkanımız Ekrem Candar 

Röportajlar: Ebru D�kmen Varol

Öğrenc�ler�m�z�n yükselmeye başlayan başarı grafiğ� 

Devam
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BIR BASARI ÖYKÜSÜ

Doğal yapılar, ekoloj�k m�mar�, sürdürüleb�l�rl�k ve toprak yapılar g�b� alanlarda 

çalışmalar yapan 1988 Mezunumuz M�mar Özgül Öztürk Aksu �le 'N�mr�'de Yen�den 

Hayat' adlı projes�yle gelen Dünya B�r�nc�l�ğ� üzer�ne derneğ�m�z adına 22 N�san 

2016'da b�r söyleş� yaptık. Projes�n�n doğuşu, gel�ş�m�, duyguları ve okulumuz 

üzer�ne güzel paylaşımlarda bulunduk.  

M�mar Özgül Öztürk Aksu,  Fransız Yves Rocher Vakfı tarafından, çevren�n korunması 

amacıyla faal�yet gösteren kadınları onurlandırmak amacıyla 15 yıldır düzenlenen 'Terre 

de Femmes' – 'Toprağın Kadınları' ödülünün "N�mr�'de Yen�den Hayat" projes� �le bu 

senek� sah�b� oldu. Türk�ye'n�n �lk defa katıldığı bu proje yarışmasının ulusal ayağına 26 

proje katıldı. Bu projeler arasından sıyrılarak Türk�ye B�r�nc�s� olduğu an �t�bar�yle 

okuldaşımız Özgül'ün yolculuğu b�r başka rotaya doğru sey�r etmeye başladı ve Dünya 

b�r�nc�l�ğ� �le son buldu. Tab� bu son b�rçok olumlu gel�şmen�n de başlangıcı oldu. Her 

şeyden önce Özgül'ün yaklaşık 10 yıllık serüven� amacına ulaştı. 

Ş�md� öyküsünün doğuşunu Özgül'den d�nleyel�m…

Özgül ÖZTÜRK AKSU, M�mar, 1988 Mezunu

‘NİMRİ’DE YENİDEN HAYAT’

E.D.V. Sevg�l� Özgül, son b�rkaç haftadır Dünya b�r�nc�l�ğ�n 

oldukça gündemde. Sen� telev�zyon programlarında, gazete 

ve derg�lerde, sosyal paylaşım s�teler�nde sıkça görüyoruz ve 

bu haklı �lg�den okuldaşımız olarak çok memnun oluyoruz. 

B�ze kısaca öykün nasıl başladı bahseder m�s�n?

Ö.Ö.A: Aslında her şey 2006 yılında Babamın memleket� 

Elazığ İl�, Keban İlçes�, N�mr� Köyü'nde vefatı �le başladı. 

Babam son b�rkaç yılını b�r bağ ev� yaptırarak burada daha sık 

geç�r�r olmuştu. N�mr� �le ben�m tanışmam �se Babamın b�r�nc� 

ölüm yıl dönümü neden�yle yaptığımız anma z�yaret� �le 

başladı. Kökler�m�n olduğu bu yere nasıl b�r katkı sağlarım 

düşünces� o zaman �ç�mde t�treşmeye başladı. Dedeler�m�n 

köyüyle pas�f- atıl b�r bağım varken Babamın vefatıyla akt�f b�r 

bağa dönüşmüştü. Pek�, bu katkıyı nasıl sağlayab�l�rd�m? 

Keban Barajı’nın hemen üstünde dağlık b�r araz�de, etrafı 

toprak, heykels� b�r dokuya sah�p köyde; b�rkaç tane, taş yapılı, 

kerp�ç sıvalı, ardıç ağaçlı doğal dokulu yapılar gördüm. 'Yarım 

ve yıkık dökük yapılar'. İşte tam da bu noktada b�r m�mar olarak 

b�lg�mle yapab�leceğ�m tek şey, ‘doğal yapılar’ üzer�ne 

yoğunlaşmaktı.

E.D.V: Pek� bu yoğunlaşma nasıl oldu? 

Ö.Ö.A: Köyde ev t�p� projeler yapmak �st�yordum. Yen� ev 

yapmak ya da ev�n� yen�lemek �steyenlere, bu doğal dokuda 

oluşturulacak projelerle h�çb�r şey talep etmeden destek olmak 

�sted�m. Yapılarda b�r k�ml�k kaybı oluşmuştu, bunu yen�den 

n�tel�kl� hale get�rmek n�yet�ndeyd�m ve bu fikr�m� köyün web 

s�tes�nde yazdım. İlk ışık bu yazıyla yandı d�yeb�l�r�m. 

Duygusal b�r süreçt�. 2007'dek� �lk z�yaret�mden 2009 yılına 

gelm�şt�k. B�r süre sonra genç nes�ller köy �ç�n neler yapab�l�r 

sorularını sormaya başladım. İç�mde N�mr� �le �lg�l� başlayan 

t�treş�m�n, kökenler� orası olan gençlerde de başladığını 

h�ssett�m. İşte o andan �t�baren, gençlerle b�rb�r�m�z� tanıma 

amacıyla, s�nerj�m�z�n de arttığı 'Kahvaltı Toplantıları' 

ded�ğ�m�z toplantıları İstanbul'da per�yod�k olarak yapmaya 

başladık. Tab� tüm bunlar büyükşeh�rde yaşayan 

N�mr�l�ler'�n kurduğu dernek üzer�nden g�tt�. Gençler�n daha 

akt�f olmaya çalıştıklarını gördüm. 1950lerde köylülüğün 

kötülend�ğ� süreçlerde boşalmış, şu an sadece muhtar 

dâh�l kışın 6-7 k�ş�n�n yaşadığı köy, yazın genç kes�m�n de 

büyük �lg�s�yle çeş�tl� sosyal etk�nl�kler�n düzenlend�ğ�, 

projeler�n hayata geç�r�ld�ğ� b�r yer hal�n� aldı.

E.D.V: Bu süreçte m�mar� olarak hayal�n olan toprak yapılar 

yapma konusunda b�r gel�şme oldu mu? 

Ö.Ö.A: Tam 10 yıl sonra toprak ev yapma hayal�m gerçekle 

buluştu. Aslında tüm bunlara farkında olmadan 

meslektaşım olan Babam ön ayak olmuştu. Bu arada 2011 

yılına geld�ğ�m�zde 'Hep B�rl�kte B�r' d�ye 250 k�ş�n�n 

katılımıyla N�mr�'ye b�r gez� yaptık. 6000 adet çam fil�z� 

d�kt�k. 30 Ağustoslarda 'Ortak Sofra' ded�ğ�m�z ve 

gelenekselleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�klerle dayanışma, kaybolan 

değerler� gün yüzüne çıkarma projeler� ürett�k. Bağış 

toplayıp bu projelere madd� destekler de sağlamaya 

çalıştık. Köy yen�den doğmuştu sank�. Permakültür tarımla, 

ş�falı b�tk�lerle �lg�lend�k. Hatta köye b�r masalcı b�le get�rd�k.

E.D.V: Ve 2015 yılına gel�nd�… Bundan sonra neler oldu?

Ö.Ö.A: Ek�m 2015'te çok yakın b�r arkadaşım 'Toprağın 

Kadınları' adlı proje yarışmasını duymuş, bana �lett�. İlk 

etapta çok düşünmezken ısrarlı b�r şek�lde ben� üç defa 

arayınca neym�ş bu d�ye �lg�lend�m ve sonuç Dünya 

B�r�nc�l�ğ� oldu. O kadar benle ve N�mr� �le örtüştü k�…

Fransa’da Yves Rocher’�n merkez�ndek� ödül tören�nden
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Röportaj: Ebru D�kmen Varol

Yeş�l m�mar� senelerd�r �lg�lend�ğ�m b�r konu. Ortak 

çalışma grubu �ç�ndey�m, Sürdürüleb�l�rl�k üzer�ne 

çalışmalar yapıyorum, Ekoloj�k M�marım, KAGİDER'de 

kadın �st�hdamına yönel�k projeler�n �ç�ndey�m, İTÜ 

Vakfı'nın Toprak Yapılar Grubu'ndayım. Kısacası şu ana 

kadar k� bütün çalışmalarım bu proje �le yakından �lg�l�. 

Aslında bu yılların b�r b�r�k�m�n�n dışavurumuydu. 

E.D.V: Bu b�lg� b�r�k�m�n�n ve deney�m�n dışa vurumu tam 

da Yves Rocher Vakfı'nın Sürdürüleb�l�rl�k ve Doğal 

yaşamla �lg�l� olan projes�yle mükemmel b�r enerj� 

yakalamış g�b�… Aslında sank� sen� oraya N�mr�'n�n 

enerj�s� götürmüş g�b�…

Ö.Ö.A: Evet. Toplumun ortak çalışmasını sağlayan enerj� 

dolu b�r proje. Bu anlamda 2007 yılından ber� derneğ�m�z� 

daha akt�f hale get�r�p, kadın üyeler de kazandırarak hep 

b�rl�kte N�mr�'de dernek olarak ve ben�m k�ş�sel 

çalışmalarımla yaptığımız tam da buydu. 

E.D.V: 'N�mr�' de Yen�den Hayat' projes� N�mr�' ye yen�den 

hayat verd�ğ� g�b� tüm dünyanın tanımasına da sebep 

oldu. Tekrar kutlarız. Pek�, ş�md� tam da burada ben�m asıl 

merak ett�ğ�m ve senden öğrenmek �steğ�m şu. Bu kadar 

v�zyoner ve çalışkan b�r yapıya sah�p olmanda 

Beş�ktaş Atatürk L�ses�'nde aldığın eğ�t�m�n b�r rölü 

var mı?  

Ö.Ö.A: Çok ama çok güzel b�r soru. Açıkçası bu açıdan 

h�ç bakmamıştım. Ama soruyla b�r l �kte hızlıca 

düşündüğümde okulumuzun bu gel�ş�m�me katkısının 

olmaması mümkün değ�l.  Örneğ�n okulumuzun deneme 

l�ses� olması özell�ğ�nden gelen ve d�ğer okullarda 

olmayan spes�fik dersler aldık. Mesela Ruh Sağlığı. B�z�m 

çocukluğumuzda bazı şeyler ebeveynlerle öyle rahat 

konuşulamazdı. Oysa b�z bunları bu derslerde açıkça 

öğrend�k, ayrıca o zamanlar her okulda olmayan rehber 

v e  p s � k o l o j � k  d a n ı ş m a n  ö ğ r e t m e n l e r � m � z e 

konuşamadıklarımızı danıştık. Sonra Tur�zm ve 

Rehber l � k  Seçmel �  Ders �m�z  vard ı .  Bu ders � 

tamamladıktan sonra sert�fika alıp bazı yerlerde rehberl�k 

yapab�ld�ğ�m�z� hatırlıyorum. 

E.D.V: Okul Başkanı seç�mler�m�z �ç�n ne düşünüyorsun?

Ö.Ö.A: Demokras� �le �lk tanışıklığımız, seçme, seç�lme, 

oy kullanma hakkı ve demokrat�k kurallar çerçeves�nde 

destekled�ğ�n adayın propaganda çalışmalarında olmak, 

okul başkanı seç�m süreçler�nde yaşadığımız ve 

öğrend�ğ�m�z değerlerd�. Çok güzel b�r uygulamaydı.

E.D.V: Mesela sınıfların arka tarafında öneml� günlerde 

hazırladığımız panolarımız vardı. Yarışma olurdu ve en 

güzel pano seç�l�rd�. Bunlar resmen proje bazında 

uygulamalardı hatırlar mısın? Tema bel�rle, taslak oluştur, 

uygula ve yarış. 

Ö.Ö.A: Evet ş�md� hatırladım bunu da. Ve spor serg� 

sarayındak� ses yarışmaları, okulu desteklemek �ç�n 

çırpınışlarımız…

E.D.V: Tüm bu sohbet�m�zden anlıyorum k� okulumuz 

b�ze k�ş�l �ğ�m�z�n gel�şmes�nde, öz güven�m�z�n 

artmasında çok ama çok öneml� katkılar saylamış. 

Özgülcüğüm; B�ze zaman ayırdığın, poz�t�f enerj�n ve 

sam�m�yet�n �ç�n Atatürk L�ses� Mezunları Sanat ve Spor 

Kulübü Derneğ� adına sonsuz teşekkürler, başarıların  

da�m olsun...

Derneğ�m�z adına söyleş� yaparken Özgül Öztürk �le, 22.4.2016

N�mr�’de projeler uygulamadayken...

Yves-Rocher Vakfı Başkanı Jacques Rocher  �le                                            

Türk�ye’dek� ödül tören�nde, Fransız Sarayı

N�mr�’de projeler uygulamadayken...

1988 Mezunumuz Özgül Öztürk Aksu'yu 

başarısından dolayı kutluyor, bu 

başarının genç mezunlarımıza örnek 

olmasını d�l�yoruz.

BIR BASARI ÖYKÜSÜ
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50. YIL KUTLAMALARI
1966 yılı Atatürk Kız L�ses� mezunlarımız bu yıl              
50. mezun�yet yıllarını kutluyorlar. B�r yıla dağılan bu 
süreçte kend� aralarında organ�zasyonlar yapıp 
toplanarak bu coşkularını paylaşmaya devam ed�yorlar.  
B�z de Atatürk L�ses� Mezunları Sanat ve Spor Kulubü 
Derneğ� olarak düzenled�ğ�m�z P�lav gününde dernek 
üyes� olan akt�f mezunlarımıza 50. Yıl anısına b�rer plaket 
takd�m edeceğ�z. Aralarında derneğ�m�z yönet�m 
kurulunda görev alan Özen Bozdağ Öğretmen�m�z�n de 
bulunduğu 50. yıl mezunlarını yürekten kutlar, daha n�ce 
mezun�yet günler�nde buluşmayı temenn� eder�z.  

İLK BAAL’LI GENÇLER 25. YIL ÖNCE MEZUN OLDULAR

1991 yılında Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses�’ nden 
�lk olarak mezun olan gençler�n mezun�yetler�n�n 
üzer�nden tam 25 yıl geçt�.  25. Mezun�yet Yıllarını 
çoşkuyla kutlamayı hedefleyen arkadaşlarımız, 
Atatürk Rölyefim�z�n yen�lenmes�ne büyük b�r 
oranda katılım sağlayıp, destek olarak, 25. yıllarını 
taçlandırdı lar.  Heps�ne dernek olarak bu 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür ed�yoruz. P�lav 
gününe de plaket törenler�yle renk katacaklarından 
h�ç şüphem�z yok. Dernek olarak tıpkı 50. yıl g�b� 25. 
y ı l ın  da ge lenekse l  o la rak  ku t lanmasın ı 
hedefl�yoruz. 2013 yılında, 1988 mezunlarının güçlü 
25. yıl organ�zasyonun tüm  25. yıl mezunlarına 
örnek olmasını d�l�yoruz. 

1988 Mezunları 25. Mezun�yet Yıllarını kutlarken

1966 Mezunları 50. yıl kutlamalarına başladı....

MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

1993 MEZUNUMUZ DOÇ. DR. YUSUF ÖZGÜR 

ÇAKMAK'TAN BÜYÜK BAŞARI                                      

Yusuf Özgür Çakmak, �ç kanamayı yüzde 50 azaltan c�haz 

gel�şt�rd�. Patent� alınan c�hazın 2017 sonunda p�yasaya 

sunulacağı b�ld�r�ld�. Dünyada 375 m�lyar dolarlık b�r pazar 

oluşturan sağlık ölçüm ve müdahale teknoloj�ler� alanına bu 

c�hazın damga vuracağı söylen�yor. C�hazın �lk aşamada 

operasyonlara katılan emn�yet kuvvetler� ve askerler 

tarafından kullanılab�leceğ�n� söyleyen Çakmak, "Bu ürün 

g�y�leb�l�r teknoloj� olarak kullanıldığında kend� kend�ne akt�f 

hale geleb�l�yor. C�haz, doktor ve hastanen�n başarılı 

müdahales� �ç�n zaman kazandıracak. Böylece �ç kanamalı 

durumlarda kaybı azaltacak" ded�. Mezunumuzun bu 

başarısıyla gurur duyduk. Kend�s�ne çalışmalarında her 

da�m başarılar d�ler�z.  

1993 Mezunumuz Doç. Dr. Yusuf Özgür Çakmak

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİN 

SUNUMU 1987 MEZUNU HALİT 

ERGENÇ’TEN 

Türk�ye'n�n en prest�jl� Telev�zyon 

ve Müz�k ödülü Altın Kelebek’�n bu 

yıl 42.s� yapıldı. Ödül tören�n�, b�r 

çok başarılı s�nema, t �yatro, 

müz�kal ve d�z� projes�ne �mza 

atmış olan 1987 mezunumuz 

oyuncu-müz�syen  Hal�t Ergenç 

sunmuştur.  

ACI KAYBIMIZ
Okulumuza çok uzun yıllar emek 
verm�ş, esk� müd�reler�m�zden Değerl� 
Öğretmen Melahat Ulusoy’u 10 Kasım 
2015 günü kaybett�k. Atatürk L�ses� 
Mezunları Sanat ve Spor Kulübü 
Derneğ� olarak Merhumeye Tanrıdan 
r a h m e t  d � l � y o r u z .  M e l a h a t 
Öğretmen�m�z �n öğrenc� ler �   ve 
oku lumuz  � ç � n  yap t ı k l a r ı n ı  h � ç 
unutmayacağız. 



MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

Kend� müz�ğ�n� yıllardır yurtdışındak� 
fest�valler, caz kulüpler�, konser 
sa lon la r ında  ça lan  b � r  t u rne 
müz�syen� olmanın en çok sevd�ğ�m 
y a n ı n ı n  y a b a n c ı  ü l k e l e r � n 
müz�syenler�yle tanışıp b�rl�kte 
çalarak kültürler�n� en sam�m�, �çten 
ve gerçek b�r alışver�şle öğrenmek 
d � y e b � l � r � m .  S o n  b � r  s e n e m � 
özetlemem gerek�rse ben� en çok heyecanlandıran konserlerden 
�lk� 2015 Haz�ran'da Japonya'da albümler�mden Answers'�n (2010, 
Poz�t�f) �lk on sıralamasında altıncı olarak satılması ve �lg� görmes� 
üzer�ne Japon müz�syenler �le Tokyo'da çaldığım konserlerd�. 
Özell�kle �mza günü ve solo konserde müz�ğ�m� b�len ve 
mırıldanan d�nley�c� çok etk�ley�c�yd�. Arkasından THY'n�n 
tar�h�ndek� �lk uçuşu �le Mozamb�k'�n başkent�  Maputo'ya �n�ş 
yapıp       5. More Jazz Ser�es fest�val� konserler�nde b�nlerce 
�nsana y�ne Mozamb�k ve Güney Afr�kalı müz�syenler �le çalmak 
muhteşemd�. Kasım'da   Sırb�stan'da Nov� Sad Caz Fest�val�'n�n 
açılışını yaptık Selen Gülün Tr�o olarak. Aynı zamanda kend� 
müz�ğ�m yanında Türk�ye'n�n öneml� kadın ozanlarının şarkılarını 
düzenleyerek çaldığımız, bu sene plak ş�rket� A.K. Müz�k 
tarafından basılacak Kadınlar Mat�nes� albümünü de kaydett�k. 
2015'�n sonlarında, Aralık'ta Phnom Penh Kamboçya'da �k� solo 
konser çaldım. 2016 yurtdışı konserler� �se N�san sonundak� 
Reykjav�k İzlanda'da 30 N�san Uluslararası Caz Günü kutlamaları 
sebeb�yle davet ed�ld�ğ�m �k� grup konser� �le devam ett�. 6 Mayıs'ta 
da Berl�n'dek� XJAZZ fest�val�nde y�ne kend� üçlüm �le b�r konser 
çaldık. S�md� yen�den 11 Haz�ran'dak� konser �ç�n Japonya'ya 
g�d�yorum. 23 Haz�ran'da �se Sydney Avustralya'da b�r konser�m 
olacak. B�r süred�r b�rl�kte çalıştığım İtalyan müz�syen 
arkadaşlarım Marcello Allull� ve Emanuele de Raymond� �le 
kaydett�ğ�m�z elektron�k/doğaçlama b�r albüm de Roma'da satışa 
çıkmak üzere. Bütün bu koşturma arasında Türk�ye'de çalmayı da 
�hmal etm�yorum tab��. İlg�lenenler web s�temden veya sosyal 
medya'dan konser programlarımı tak�p edeb�l�rler. Tüm 
BAL/BAAL'l�lere selam ve sevg�ler�mle. 
http://www.selengulun.com

MÜZİĞİYLE DÜNYAYI BÜYÜLEMEYE DEVAM EDEN 
88 MEZUNUMUZ SELEN GÜLÜN’DEN MESAJINIZ VAR

8 8  M E Z U N U M U Z U N  E S E R İ 

LETONYA ULUSAL MÜZESİ’NİN 

KOLEKSİYONUNDA

1988 Mezunu Ebru D�kmen Varol 

Letonya'da düzenlenen 5. R�ga 

Uluslararası Tekst�l ve L�f Sanatı 

Tr�enal�'ne tek Türk Sanatçısı olarak 

kabul ed�ld�. 85 sanatçının eserler�n�n 

serg�lend�ğ� Tr�enal sonunda çalışması 

Letonya Ulusal Müzes�'n�n tekl�fiyle 

tekst�l art koleks�yonuna dah�l ed�ld�. 
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BAAL SAHNESİ’NDEN BÜYÜK 
BAŞARI
Okulumuzun t�yatro grubu BAAL 
Sahnes� IBB Şeh�r T�yatroları 32. 
Genç Günler Fest�val� Tomr�s 
İ n c e r  a n ı s n a  d ü z e n l e n e n            
7 .  L � s e l e r a r a s ı  T � y a t r o 
Buluşması’nda En İy� Oyun ve En 
İy �  Kadın Oyuncu ödülünü 
almıştır. Kardeşler�m�z� kutluyor, 
başarılarının devamını d�l�yoruz. 

Derleyen ve Tasarlayan: 
Ebru D�kmen Varol

Eng�n Dumanlı

2016 P�lav- Okul Günces�, 29 Mayıs 2016'da düzenlenen 
P�lav Günü �ç�n b�lg�lend�rme amacıyla 200 adet basılmış 

olup h�çb�r t�car� ve �deoloj�k amacı yoktur. 
Para �le satılmaz. Ücrets�zd�r.

2016 PILAV 
29 Mayıs / PazaR 

OKUL GÜNCESI

PILAV GÜNLERINDEN ANILAR 

2006 P�lav Günü 2009 P�lav Günü 2009 P�lav Günü

2014 P�lav Günü2013 P�lav Günü



RENKLİ FOTOKOPİ KIRTASİYE ve BÜRO MALZEMELERİ

Şehit Asım Cad. No: 39 BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Tel: 0(212) 259 55 39 - 227 30 92 Fax: 259 71 26

ATATÜRK LİSESİ MEZUNLARI SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
www.ataturkmezunder.org

 A�dat Ödemeler� ve Destekler�n�z �ç�n

Hesap Adı: Atatürk L�ses� Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneğ�
Garant� Bankası/ IBAN: TR37 0006 2000 1320 0006 2016 72 
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