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DERNEK BASKANIMIZIN MESAJI 

Merhabalar, 

                                                                           

Atatürk L�ses� Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� 

Başkanı olarak tüm öğretmenler�m�z�, mezun arkadaşlarımızı 

ve okulumuz öğrenc�ler�n� selamlıyorum.

21 Kasım 1991 yılında kurulan ve halen faal�yetler�n� 

sürdüren mezunlar derneğ�m�z�n 13 Mart 2016 tar�h�nde 

yapılan olağan genel kurul toplantısında oy b�rl�ğ�yle ben ve 

çalışma arkadaşlarım yen� yönet�m kadrosu olarak görev� 

devralmış bulunmaktayız. Bu güne kadar çeş�tl� �s�mlerle 

öğret�m hayatında yer alan ve b�nlerce mezun veren 

okulumuzun mezunlar derneğ� başkanlığı görev�n� üstlenmek 

şüphes�z k� büyük b�r sorumluluk �st�yor. Bana yürüttüğüm bu 

görevde b�r öncek� yönet�mde de çalışmış olmanın verd�ğ� 

deney�m büyük fayda sağlamakta. Neredeyse tamamı 

değ�şen yen� yönet�m kadromuzdak� arkadaşlarımla b�rl�kte 

yapt ığ ımız  her  � ş te  “Nası l  daha �y �  o lab � l � r � z?”            

sorusunun peş�ne düşmüş vaz�yettey�z.    

 

Mezunlarımız arasındak� �let�ş�m� güçlend�rmen�n ve 

b�rl�ktel�ğ� arttırmanın yolunun genç mezun arkadaşlarımızın 

aramıza katılmasıyla hız kazanacağı �nancındayım. Bu 

amaçla uygulamalarımız da b�r yen�l�k olarak; 50. Yıl 

plaketler�n�n yanı sıra mezun�yetler�n�n 25. Yılını dolduran 

arkadaşlarımızın da plaket almalarını göstereb�l�r�z. Okul 

bahçes�nde düzenled�ğ�m�z geleneksel P�lav gününde 

mezun�yetler�n�n 25. Yılını dolduran arkadaşlarımız 

Derneğ�m�z önderl�ğ�nde organ�ze olarak paketler�n� almakta 

ve coşkumuz b�r kat daha artmaktadır. 

Gerek 50.Yıl ve gerek se 25.Yıl paketler�n�n görsel�nde, 

tasarımını aynı zamanda heykel sanatçısı olan değerl� 

öğretmen�m�z Lale Erler �n yapmış olduğu ve adeta 

okulumuzun s�mges� hal�ne gelm�ş olan b�namızın yan 

cephes�ndek�  Atatürk Rölyefin� şeklen kullanmaktayız.

Önümüzdek� yıllarda çok daha genç arkadaşlarımızın 

aramıza katılımını hızlandırmak adına 10. Yıl mezun�yet� 

anısına da plaket törenler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n�n gerekl� 

olduğu �nancındayım. Düşüncem odur k�, yen� mezunların 

katkısı ve katılımları �le  büyüyen ve gençleşen a�lem�z çok 

daha fazla güç kazanacaktır.

Bu yıl 2.s�n� hazırladığımız ve p�lav gününde konuklarımıza 

dağıttığımız “PİLAV  -OKUL GÜNCESİ“ başlıklı bülten�m�z�n 

de �let�ş�m�m�z� güçlend�receğ� ve geçen zaman �çer�s�nde 

güzel b�r anı olarak arş�vler�m�zde yer�n� alacağı 

�nancındayım. 

Mezunlarımız �le kullandığımız otomasyon s�stem� 

aracılığıyla gerek ma�l, gerekse sms yoluyla sık sık �let�ş�m 

kurmaya çalışıyor, etk�nl�kler�m�zden haberdar ed�yoruz. 

Amacımız derneğ�m�z�n üye sayısını artırmak ve a�lem�z� 

daha da büyütmekt�r. İstanbul'un en köklü l�seler�nden b�r� 

olan okulumuzdan mezun olmak b�r ayrıcalık ve gurur 

kaynağıdır. Bu ves�le �le d�ğer köklü l�seler�n dernekler� �le de 

�şb�rl�ğ� �ç�nde olduğumuzu bel�rtmek �ster�m. 

Oldukça önemsed�ğ�m�z b�r konu da okulumuzun Atatürk 

İsm�n� alışının yıldönümü olan 4 Mart gününü Gala Yemeğ� �le 

kutlamaktı. Bu yıl Levent Ten�s Kulübü Kayra Restaurant’ta 

yüzden fazla mezunumuzun katılımıyla bu coşkuyu yaşadık 

ve çok mutlu olduk. Bence tüm mezunlarımız ş�md�den bu 

tar�h� ajandalarına not etmel�ler.

Bu süreçte derneğ�m�z�n logosunu da rev�zyondan geç�rd�k 

ve kurumsal k�ml�ğ�m�z� etk�nl�kler�m�zde cobalt mav� zem�n 

kullanarak daha d�kkat çek�c� hale get�rmeye çalıştık.

Okulumuzun menfaatler� doğrultusunda yen� projeler 

üretmek ve kalıcı �zler bırakmanın gerekl�l�ğ�ne �nanıyorum. 

Bu amaçla yapmak �sted�ğ�m�z �şler�n arasında belk� de en 

manalı olanı “Okul Müzes�” projes�d�r. Bu denl� köklü b�r 

geçm�şe sah�p olan okulumuzun b�r müzeye sah�p olmasını 

�steyenler�n başındayım. Genele yayılan ve mezunlarımızın 

büyük çoğunluğunun katkılarıyla gerçekleşmes�n� �sted�ğ�m 

bu proje hep�m�z�n eser� olacaktır. Dernek olarak her zaman 

fik�r ve öner�ler�n�ze açık olduğumuzu bel�rtmek �ster�m.

Unutmayalım k� b�z büyük ve güçlü b�r a�ley�z.

Saygılarımla....

Eng�n Dumanlı                                                                                                                                                        

Atatürk L�ses� Mezunları 

Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� 

Başkanı 

  

Eng�n DUMANLI
Başkan
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OKULUMUZUN TARIHÇESI

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

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. 

Okul b�nalarımız ve çeş�tl� anılarımız



1936 yılından günümüze dek  Beyoğlu- Atatürk Kız, Atatürk 
Deneme, Beş�ktaş Atatürk ve Beş�ktaş Atatürk Anadolu 
L�ses� olarak eğ�t�m verm�ş okulumuzdan mezunların 
katılab�leceğ�  “Atatürk L�ses� Mezunları Derneğ�”          
21 Kasım 1991 tar�h�nde kurulmuştur.

Yakın zamanda yapılan tüzük değ�ş�kl�ğ�yle Atatürk L�ses� 
Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� olarak 
faal�yetler�n� sürdürmekted�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� yönet�m kurulu Eng�n Dumanlı 
başkanlığında görev� devralmıştır.

Mezunlarımızın, okullarına 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 olmayı hedeflemekted�r.  

Derneğ�n en büyük kaygılarından b�r� de yen� mezunları akt�f 

olarak derneğe üye yapmaktır. Dernek üyeler� �le kuşak 

farkının ortadan kaldırılması gerekl�l�ğ�ne �nanan yönet�m, 

bu amaçla  a�d�yet duygusunu pek�şt�ren  ortak yapılan 

projeler gel�şt�rerek  kökleşm�ş değerler�n� geleceğe 

taşımayı 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 

13 Mart 2016 tar�h�nde yapılan olağan genel kurulumuz 

YONETIM KURULUMUZ 

Yönet�m Kurulu Başkanı
Eng�n DUMANLI

İkt�satcı

Yönet�m Kurulu Bşk. Yrd.
Can PARMAKSIZ

Avukat

Yönet�m Kurulu Sekreter�
Ebru DİKMEN VAROL

Akadem�syen

Yönet�m Kurulu Saymanı
Funda GÜNAÇAN

İşletmec�

Yönet�m Kurulu Üyes�
El�f SÖNMEZ

Öğretmen

Yönet�m Kurulu Üyes�
Kam�l SANDALCILAR
B�lg�sayar Mühend�s�

Yönet�m Kurulu Üyes�
Özen BOZDAĞ

Emekl� Öğretmen

Yönet�m Kurulu Üyes�
Bora İZMİRLİOĞLU
Mak�na Mühend�s�

Denetç� Üyeler : Gülen GÜRKAN / Mümtaz AKTAŞ / Tarkan KARAKAYA

Yönet�m Kurulu Üyes�
Müge GÖKMEN YÜCE

Eğ�t�m ve Projeler D�rektörü
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DEGERLERIMIZE SAYGI
 2016 PİLAV GÜNÜ’NDE Atatürk Saygı ve Sevg�s�nde Buluştuk!

A T A T Ü R K  R Ö L Y E F İ ’ N İ N  Y E N İ L E N M E S İ
Okulumuzun sembolü olan ve 1991 Mezunlarının 
desteğ�yle yen�led�ğ�m�z, heykel sanatçısı Lale Erler 
Öğretmen�m�z�n tasarımı Atatürk S�luet�’n� geçen yıl 
yen�led�k ve p�lav günümüzde açılışını yaptık. Aynı 
zamanda 1991 mezunları okulu b�t�rmeler�n�n 25. yılı 
dolayısıyla Atatürk s�luet� şekl�ndek� plaketler�n� aldılar.  
1991 Mezunlarına tekrar teşekkür ed�yoruz. 25. yıl 
mezunlarımızın her yıl okulumuza �z bırakacak b�r katkı 
sağlamaları öneml� b�r geleneğ� de beraber�nde 
get�recekt�r.

Atatürk S�luet�m�z�n açılış tören�nden görüntüler

 2016 PİLAV GÜNÜ’NDEN  ANILAR

AKL/ BAL / BAAL Hatırası Dernek Ek�b� toplu halde 1988 Mezunları hasret g�der�yor

‘Sahte Rakı’ grubu eşl�ğ�nde mezunlarımız coştu

Derneğ�m�ze yen� üyleer�n kayıtları yapılıyor

Yen� mezunlarımız ‘Sahte Rakı Grubu’ �le coşarken
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DERNEK FAALIYETLERIMIZ

 ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK!

24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününde okulumuzu z�yaret ederek, 
halen görev yapan ve emekl� öğretmenler�m�zle b�r araya geld�k.. 

 TERÖRÜ LANETLEDİK!

Kabatas Erkek L�ses� Mezunları Derneğ� n�n 
organ�zasyonuyla 08 Ocak 2017 Pazar 
günü Ortaköy Meydanı’nda son dönemde 
artan terör saldırılarına karşı tepk�m�z� 
göstermek adına İstanbul ’un köklü 
okullarının Mezunlar Dernekler� ve üyeler� 
olarak toplandık.İlg�l� merc�lerden alınan 
�z�nler dah�l�nde tepk�m�z� göstererek 
Ortaköy Meydanı’nda Alman L�sel�ler, 
Avusturya L�sel�ler, Atatürk L�sel�ler, 
C a ğ a l o ğ l u  A n a d o l u  L � s e l � l e r , 
Darüşşafakalılar, Işıklılar, Galatasaraylılar,  
Atatürk Fen L�sel�ler, İstanbul Erkekl�ler, 
Kabataşlılar, Kadıköy Maar�fl�ler, Sa�nt 
Beno�t'lılar, Sa�nt Joseph'lılar, Vefalılar 
yürek yüreğe 

" ÜLKEMİZDE TERÖRÜ İSTEMİYORUZ" 

dedik.

2016 Mezun�yet Tören�nde 
Gençler�m�z� yalnız bırakmadık. 

2016 MEZUNİYET TÖRENİ
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DEGERLERIMIZE SAYGI
4 MART GALA YEMEĞİ 

4 Mart 2017 Cumartes� günü okulumuzun Atatürk �sm�n� alışının 

64. yılını Levent Ten�s Kulübü Kyra Restaurant’ta düzenled�ğ�m�z 

gala yemeğ� �le kutladık. Yüzden fazla mezunumuzun katıldığı 

yemekte Atatürk çocukları olmanın gururuyla canlı müz�k eşl�ğnde 

şarkılar söylend�, danslar ed�ld� ve hasret g�der�ld�. B�zler her ne 

kadar �y� şeyler yapmaya calışsak da s�zler�n �nancı, desteğ� ve 

katılımları �le anlamlı kılındığın� b�rkez daha gördük ve mutlu olduk. 

Galanın  en güzel yanı derneğ�m�z�n davetl�s� olarak geceye 

katılan emekl� öğretmenler�m�z oldu. Yıllar sonra b�rb�r�n� gören 

öğrenc� ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Günün anısına 

dernek tarafından kend�ler�ne teşekkür belges� takd�m ed�ld�. 

Ne mutlu Atatürk L�sel�lere, ne mutlu Cumhur�yet’�n bekç�ler�ne... Yönet�m Kurulu konuklarla tanışıyor

Öğretmen�mler�m�z b�raradaMezunlarımız key�fl� anlar geç�r�yor

Dernek üye kazandırmaya devam ed�yor Atatürk sevg�s� ve Cumhur�yet coşkusu Ülkü Öğretmen�m�z�n Doğum günü kutlaması

Esk� dostlarla b�rarada olmak guzel AKL ‘l� mezunlarımız bırarada 1988 mezunlarımız bırarada

Mezunlar bol bol hatıra fotografı çekt�
Görev�n başarıyla tamamlanması ve eğlence zamanı

Dans etmek güzel

H�kmet Erman, Al� Erol, At�lla Akçalı, Cangül Güvenal, Tül�n Aybars, Ers�n Aybars, N�lgün Kartallıoğlu,  

Mualla Evrenos, Ayla Özer, Şen�z Suner, Ülkü Otay, S�bel Günsür, Mustafa Şentürk, Sal�ha Özcan, Gülç�n Sılay 

Öğretmenler�m�z b�z�mleyd�ler. Galaya katıldıkları �ç�n kend�ler�ne b�zler� hatırlatacak b�r teşekkür belges� takd�m ed�ld�. 
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MÜDÜRÜMÜZ ILE SÖYLESI

Mezunlar Derneğ� Yönet�m Kurulu adına Okul Müdürümüz 

Reş�t Sağım'ı makamında z�yaret ett�k. Z�yaret sırasında,  

Sağım �le kısa b�r röportaj gerçekleşt�rerek okulumuz 

hakkında genel b�lg�ler ed�nd�k. B�z� her zamank� poz�t�f b�r 

enerj�yle karşılayan müdürümüz �le geçen yıl olduğu g�b� 

bu yıl da ver�ml� paylaşımlarımız oldu. Sonrasında 

kend�s�ne yöneltt�ğ�m�z sorulara �çtenl�kle verd�ğ� 

cevapları b�z de bülten�m�z aracılığıyla s�zlere aktaralım.

E.D.V: Gecen sene güzel b�r söyleş�m�z olmuştu. Bu 

söyleş�ler�m�z� geleneksel hale get�rmek �sted�k. Öncel�kle her 

zaman b�ze karşı �lg� ve desteğ�n�z �ç�n teşekkür ederek söze 

başlamak �ster�z. Uzun b�r yılı daha ger�de bıraktık.  Bu süreçte 

okulumuz �le �lg�l� b�z�m �le paylaşmak �sted�ğ�n�z öneml�          

b�r gel�şme var mı?

R.S:  Çalışmalarımız planladığımız g�b� devam ed�yor. Çok 

öneml� b�r gel�şme yaşanmadı.

E.D.V: Sosyal medyadan da tak�p etme fırsatını bulduğumuz 

b�r uygulamanız var. Neredeyse tüm branşlarda sınıf 

z�yaretler�n�z oldu. Öğretmenler�m�z ve öğrenc�ler�m�z �le sıcak 

d�yaloglarınız olduğunu gördük. Bu z�yaretler�n�z� yaparken 

amacınız neyd�? Nasıl b�r ger� dönüşümü oldu?

R.S:  Aslında üret�m yaptığımız yerler�, yan� sınıflarımızı, 

müz�k ve res�m atölyeler�m�z�, spor alanlarımızı, t�yatro 

salonumuzu b�raz açmak dostlarımıza ve toplumumuzun farklı 

katmanlarına göstermek �sted�k.  Öğretmenler �m�z 

öğrenc�ler�m�z çok beğend�ler. Bazı okullara da örnek olduk.

E.D.V: Okulumuz BAAL'n�n Erasmus Projes� kapsamında 

yaptığı çalışmalar ulusal basında haber oldu? Bu konu �le 

detaylı açıklama yapab�l�r m�s�n�z?

R.S:  Erasmus + projem�z�n bu ayağında öğrenc�ler�m�z t�yatro 

kulübü öğrenc�ler�m�z�n desteğ� �le Tarsus yörem�z�n güzel b�r 

h�kâyes� olan Şahmaran'ı esk� ve kend� yazdıkları yen� 

vers�yonları �le b�rl�kte sahneye koydular. Çok beğen�ld�.

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

‘ÇALIŞKAN OL!’
felsefes� �le çalışmaların sürdüğünü bel�rtt�

 

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

E.D.V: Öğrenc�ler�n sosyal faal�yetler konusunda özell�kle 

kültür, sanat ve spor konusunda ek�p olarak çalışmaları var mı? 

Bunlar öğrenc�ler� besleyen ve deşarj eden unsurlar.              

Bu unsurlarla �lg�ler� ne boyutta?

R.S:  Orkestralar, t�yatro ek�b�m�z, uluslararası projeler�m�z, 

sport�f çalışmalar devam etmekte. Burada hedefim�z 

öğrenc�ler�m�z� her yönden yet�şt�rmek ve yarınlara 

hazırlamak. Merkezde eğ�t�m ve öğret�m �le onu kuşatan ve 

destekleyen kültür , sanat ve spor etk�nl�kler�.....

E.D.V: Geçen yılk� bülten�m�zde de değ�nd�ğ�m�z g�b� "Herkes" 

ve "Çalışkan ol" felsefeler�yle hareket ett�ğ�n�z� b�l�yoruz. Bu 

felsefeler�n öğrenc� boyutunda s�z�n �ç�n kazanımları nelerd�r?

R.S:  Büyük Önder ve Başöğretmen Atatürk'ün “Başarılı olmak 

�ç�n tek b�r şeye �ht�yaç vardır, o da çalışkan olmaktır” sözünden 

es�nlenerek tüm toplumu kalkındıracak nes�ller� yet�şt�rmek en 

büyük kazanım olacaktır.

B�ze zaman ayırdığınız �ç�n çok teşekkür eder�z.

Yönet�m Kurulu Başkanımız Eng�n Dumanlı ve 
Yönet�m kurulu Sekreter�m�z Ebru D�kmen Varol 

BAAL Müdürü Reşt Sağım’ı makamında z�yaret ederken

Ropörtaj: Ebru D�kmen Varol

Müdürümüz bu yıl neredeyse tüm dallarda sınıf z�yaretler� yaptı 
ve bu uygulama büyük �lg� gördü. 
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E.D.V: Yen� görev�n�zde başarılar d�ler�z. BAAL Okul A�le 

B�rl�ğ�'n�n hedefler�nde ve yen� kadronuzdan bahsedeb�l�r 

m�s�n�z?

Ş.K: Öncel�kle �y� d�lekler�n�z �ç�n teşekkür eder�z. O.A.B�rl�kler�, 

öğretmenler, öğrenc�ler ve a�leler arasında �let�ş�m� sağlayarak, 

öğrenc�ler�n daha �y� b�r eğ�t�m alması amacı �le kurulmuştur. B�z 

de bu amaca ulaşmak �ç�n okulumuzun hedefler� çerçeves�nde 

gerekl� �şb�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n b�r araya gelm�ş gönüllüler�z. 

B�z�m dönem�m�zde O.A.B. tam b�r takım edası �le tüm karar ve 

akt�v�telerde ortak karar ve herkes�n katılımı �le çalışmalarını 

yürütmekted�r. Çok değerl� vel�ler�m�zden Tül�n Akar Başkan 

Yardımcısı Nuran Sağır Sekreter Hakan Atalay Muhas�p Yeş�m 

Vardar Üye olarak bu çalışmalarımıza katkıda bulunmaktadır.

E.D.V:Okulumuz İstanbul'un en köklü l�seler�nden b�r�. 

Çocuklarınızın bunu h�ssederek ve bu kültürü alarak yet�şt�ğ�n� 

düşünüyor musun?

Ş.K: Ded�ğ�n�z g�b� İstanbul'un en köklü eğ�t�m kurumlarından 

b�r�y�z. Tüm öğrenc�ler�m�z bu okulun b�r parçası olduğu ve 

�ler�de bu büyük a�len�n b�r üyes� olacağı �ç�n çok şanslı. Bugün 

dünya �let�ş�m çağında. B�lg�n�n kolay er�ş�leb�l�r olması �nsanlar 

arasındak� mesafeler� kısalttı. Ve artık farklılaşma b�lg�n�n 

üzer�ne konab�lecek ekstra özell�klerde yer alır hale geld�. 

Okulumuzun 1996 tar�h�nden ber� devam eden ÇATI t�yatro 

çalışması bu farklılaşmaların en öneml� unsurlarından b�r�. 

Zeng�n öğretmen kadromuz, çağdaş okul yönet�m�m�z ve b�l�nçl� 

vel�ler�m�z�n desteğ� �le gençler�m�z Atatürk'ün �şaret ett�ğ� 

geleceğ�m�z� emanet edeceğ�m�z, v�cdanlı, b�lg�l� ve kültürlü 

b�reyler olarak topluma kazandırılmaktadır.

E.D.V:Öğrenc�ler�n sosyal faal�yetler� �le �lg�l� g�r�ş�mler�n�z var 

mı?

Ş.K: O.A.B. olarak sınırlı madd� �mkânlarımız �le okulumuzun 

temel �ht�yaçlarını g�dermen�n gayret� �ç�nde olmakla b�rl�kte 

gençler�m�z�n gel�ş�m�ne katkıda bulunacak b�r takım 

faal�yetler� düzenled�k, özel günler�n� ve elde ett�kler� 

başarıları kutlamaya çalıştık.Bağımlılık sem�ner� düzenled�k, 

Ün�vers�telere tanıtım gez�ler� yaptık. Öğretmenler gününü 

kutladık. Proje çalışmasında dereceye g�ren öğrenc�ler�m�z� 

ödüllend�rd�k. 4 Mart günü Okulumuzun Atatürk adını alışını 

hep b�rl�kte kutladık. Ş�md� sırada bu sene mezun edeceğ�m�z 

gençler�m�z� organ�ze ett�ğ�m�z mezun�yet tören� �le 

uğurlamak var.

E.D.V:Mezunlar Derneğ�nden �şb�r l �ğ �  anlamında 

beklent�ler�n�z ya da öner�ler�n�z var mı?

Ş.K:Atatürk L�ses� Mezunlar Derneğ�'n�n okulumuz �ç�n önem� 

malumunuzdur. Bu köklü kültür s�zler sayes�nde yen� 

kuşaklara aktarılacak, okulumuzun gelenekler� yen� 

öğrenc�ler�m�ze öğret�lecekt�r. S�zler öğrenc�ler�m�z ve 

ün�vers�teye yolcu ett�ğ�m�z mezunlarımız �ç�n en öneml� rol 

modellers�n�z. Onların �ler�dek� hedefler�ne ulaşmada, yol 

göstermede çok büyük sorumluluklarınız var. Devlet 

okullarının sah�p olduğu olanaklar hep�m�z�n malumu. Bu 

�mkânları madd� manev� en üst sev�yeye çıkarmak �ç�n O.A.B. 

olarak Mezunlar Derneğ�n� her zaman yanımızda görmek 

�ster�z. S�z sah�p çıktığınız sürece bu köklü eğ�t�m kurumu yen� 

kuşaklara da ulaşacaktır.

E.D.V:  İşb�r l �k ler �m�z�n her zaman devam etmes� 

temenn�s�yle, bu key�fl� ve b�lg� dolu sohbet �ç�n teşekkür 

eder�z . 

OKUL AILE BIRLIGI

Şehnaz Kocaoğlu

Dernek Başkanımız Engin Dumanlı ve Başkan Yardımcısı Can Parmaksız 

B.A.A.L - O.A.B. Başkanı Şehnaz Kocaoğlu ve ekibi ile

Röportaj: Ebru D�kmen Varol

2016-2017 Eğ�t�m- Öğret�m 

yılında okulumuzda dört yıldır 

Okul A�le B�rl�ğ� Başkanlığını 

yapan Ekrem CANDAR ve ek�b� 

görev� yen� b�r ek�be bıraktı. 

Son derece özver�yle çalışması 

gereken ve sorumluluğu büyük 

olan Okul A�le B�rl�ğ�m�z�n yen� 

başkanı  Sehnaz Kocaoğlu. 

Kend�s� �le b�r araya gelerek yen� görev� hakkında söyleş� 

yaptık. Yüz ölçümü oldukça yüksek b�r alana yayılan, 

öğrenc� sayısı g�derek artan ve başarı hedefler�n�n, üst 

sev�yede olduğu b�r okulda bu sorumluluğu aldıkları �ç�n 

kend�ler�n� kutlayarak söyleş�m�ze geç�yoruz.

BUNLARI BILIYOR MUYDUNUZ?

Türk�ye’n�n �lk kadın jet p�lotu Albay 
Leman  Bozok  A l t ı nçek � ç ’ � n 
okulumuzdan mezun olduğunu,

2007 yılında Isparta’da 
düşen uçak hayatını y�t�ren 
F�z�kç� Prof. Dr. Eng�n Arık’ın 
o k u l u m u z d a n  m e z u n 
olduğunu,

b�l�yor muydunuz?
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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Beş�ktaş Beled�yes� bu yıl okulumuzun çatı katında 
bulunan konferans salonunu ve Öğretmenler�m�z�n 
odasını yen�led�. Beş�ktaş Beled�ye Başkanı Murat 
Haz�nedar’a bu güzel �şb�rl�ğ� �ç�n teşekkür ed�yor, bu t�p 
çalışmaların her zaman sürmes�n� temenn� ed�yoruz.

                     HABERLER

MEZUNUMUZUN FİLMİ VİZYONDAYDI

2005 Mezunumuz Doğa Can Anafarta’nın Yönetmenl�ğ�n� 

yaptığı ‘ BİZ SİZE DÖNERİZ’ adlı film 3 Mart 2017' de 

v�zyona g�rd�. Büyük �lg� gördü ve eleşt�rmenlerden tam not 

aldı. Kend�s�n� kutluyoruz.

MEZUNUMUZ BARCELONA’DA

1988 Mezunumuz Akadem�syen 

Ebru D�kmen Varol, İspanya 

B a r c e l o n a ’ d a k �  U n � v e r s � t a 

Autonoma de Barcelona, Casa 

C o n v e l e n c � a  K a m p ü s ü n d e 

Arkeo lo j � k  Teks t � l l e r le  � l g � l � 

çalışmasını sundu. 

ACI KAYIPLARIMIZ
Okulumuza çok uzun yıllar emek 
verm�ş, Bed�a Tüzün Öğretmen�m�z� 
ve İbrah�m Sarıç�ftç� Öğretmen�m�z� 
saygıyla anıyoruz. 
Öğrenc� ler �   ve okulumuz �ç �n 
y a p t ı k l a r ı n ı  h � ç  b � r  z a m a n 
unutmayacağız. 

MEZUNUMUZ NERMİN BEZMEN KİTAP FUARINDA

Okulumuzun mezunlarından Nerm�n Bezmen son çıkan 

k�tabıyla İstanbul K�tap fuarı’nda  hayranlarıyla buluştu. 

Geçt�ğ�m�z hafta aynı yoğun �lg� İzm�r k�tap fuarında da oldu.

Kend�s�n� kutluyor, Shura, Kurt Sey�t �le Sura, B�z�m G�zl� 

Bahçem�zden, Mengene Göçmenler� g�b� k�taplarını 

okumanızı öner�yoruz.

VATANIM SENSIN İZLENME REKORLARI KIRIYOR

1987 Mezunumuz Hal�t Ergenç’�n baş rolünde oynadığı

Vatanım Sens�n adlı Tar�h�-Kurgu TV D�z�s�  �zlenme 

rekorları kırıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem�n� 

anlatan d�z�de İzm�r’de �şgal yıllarında yaşanan olayları ve 

kurtuluş mücadeles�n� anlatıyor. Herkes�n bu akşam 

Vatanım Sens�n akşamı d�yerek TV başına geçt�ğ� bu 

yapımda rol aldığı �ç�n mezunumuz  Ergenç �le gurur 

duyuyor başarılarının devamını d�l�yoruz.



MEZUNLARIMIZDAN HABERLER
Yıllardır yurtdışındak� fest�valler, caz kulüpler�, 
konser salonlarında kend� müz�ğ�n� çalan  ve 
b�r turne müz�syen� ve olan Gülün en çok 
s e v d � ğ �  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 olduğunu söylüyor. 
Marcello Allull� ve Emanuele de Raymond� �le 
b � r l � k t e  b a s k a  u l k e l e r d e n  v e  b a s k a 
d�s�pl�nlerden sanatçılarla bulusup sahnede 
b�rl�kte üreteb�ld�g�m�z b�r format arayışı �çnde 
yarattığımız müz�k projes� KAPI, 9 May�s'ta 
OuchhhX Aud�oF�l ortak projes� �OTA �le sahne 
alacak. Sürpr�zlerle dolu ve farklı  b�r 
performans arayanlar �le Salı aksam� Zorlu 
PSM Drama sahnes�nde olab�l�r.

D�ğer çalışması �se 6. K�ş�sel albümüm olan 

Kadınlar Mat�nes�. İç�nde b�rl�kte üretmekten 

gurur  duyduğu muhteşem kadın lar ın 

b�rb�r�nden anlamlı parçalarının olduğunu, 

geçen yıl kaybett�ğ�m�z Değer Den�z �ç�n 

yazdığı albümdek� tek or�j�nal parçası �se "her 

yerdes�n". Düzenlemeler �se kend�s�ne a�t. Bu 

albümün Türk�ye'ye kadın dayanışması 

anlamında örnek olmasını d�leyen Gülün artık 

Tokyo'da yaşamaya karar verd�.  
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Ed�tör ve Tasarlayan: 
Ebru D�kmen Varol

Eng�n Dumanlı

2017 P�lav- Okul Günces�, 07 Mayıs 2017de düzenlenen 
P�lav Günü �ç�n b�lg�lend�rme amacıyla 120 adet basılmış 

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

2017 PILAV 
07 Mayıs / PazaR 

OKUL GÜNCESI

DERNEK TOPLANTILARIMIZDAN 

http://www.selengulun.com

Haz�ran 2015'te kurulan Ubuntu 
T � y a t r o  T o p l u l u ğ u  B A A L 
mezunlarından oluşmakta. Grup 
ş�md�l�k kend� �ç�nde atölyeler 
düzenl�yor. Ve yakında süpr�zlerle 
karşınızda olab�l�r�z d�yor. 
Grup Üyeler� �se Aslıhan Asman, 
Aybüke Tonbul, Btur Özkan Berkay 
Bozkurt, D�lay Bahçekapılı, Ege 
Hoşgüngör, Ek�n Balkan, Kayra 
Belen Yardımcı, Noyan Dokudan, 
Ozan Dem�r, Zeynep Çamlılar

UBUNTU TİYATRO TOLULUĞU

Yönet�m Kurulu olarak sık sık 
toplanmaya özen göster�yoruz. 
Zaman zaman z�yaretler�m�z oluyor. 
Gerek okulumuza, okulumuzun 
�ç�ndek� spor okuluna, müdürümüze 
ya da mezunlarımızın mekanlarına.

88 MEZUNUMUZ 
SELEN GÜLÜN’DEN 

İKİ YENİ ALBÜM

1985 Mezunumuz Erhan Eroğlu’nun yen� 
mekanında Okulumuz Mezunlarına 
%10 İnd�r�m fırsatı olduğunu hatırlatmak
 �ster�z



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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Kalpler çel�k, başlar d�k
Sert çıkıyor sesler�

Her zaman d�nç ve çev�k
Atatürk L�sel�ler

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

Atatürk’ün �z�nde
Atatürk L�sel�ler

Her sahada alnı ak
Her gün her zaman atak

Sert adımlar atarak
Yürüyor öğrenc�ler

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

Atatürk’ün �z�nde 
Atatürk L�sel�ler

Kartal Kırtas�ye’ye teşekkürler�m�zle...

OKULUMUZUN MARSI 

http://www.ataturkmezunder.org

