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DERNEK BASKANIMIZIN MESAJI 

Değerl� Mezunlarımız ve Öğretmenler�m�z, 

                                                                           

Zamanın hızla akıp geçt�ğ�, hızlı yaşamın hep�m�z� kuşattığı 

şu günlerde tüm mezunlarımıza ve öğretmenler�m�ze Atatürk 

L�ses� Mezunları Derneğ� Başkanı olarak şahsım ve yönet�m 

kurulum adına  yen�den merhaba  d�yorum. Her yıl büyük b�r 

coşku ve heyecanla düzenled�ğ�m�z b�r p�lav gününde daha 

hep b�rl�kte özlem g�dermek, anılarımızı tazelemek ve hoşça 

vak�t geç�rmek �ç�n b�r aradayız.  

Hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� 1991 yılında kurulan ve akt�f olarak  

faal�yetler�n� sürdüren mezunlar derneğ�m�z�n yönet�m�n�  

Mart 2016 tar�h�nden �t�baren devraldık. Üç farklı �s�m altında 

ve 1936 yılından ber� varolan köklü, yüzlerce mezun veren b�r 

l�sen�n mezunlar derneğ�n� kuşak farklarını gözetmeks�z�n 

yürüteb�lmek büyük b�r sorumluluk ama b�r o kadar da öneml� 

b�r şans. B�z yönet�m kurulu olarak her geçen yıl farklı 

deney�mler kazanarak en doğru şek�lde kararlar vererek 

s�zlere ulaşmaya çalışıyoruz.  Her zaman “Nasıl daha �y� 

olab�l�r�z?” sorusunun cevabını arıyoruz. 

 

En esk� mezunlarımızdan en yen� mezunlarımıza kadar ortak 

akt�v�te ve uygulamalarla okuldaşlarımız arasındak� �let�ş�m� 

güçlend�rmen�n ve b�rl�ktel�ğ� arttırmanın yolunu arıyoruz. 

Bu amaçla her yılın mayıs ayında gerçekleşt�rd�ğ�m�z P�lav 

Günümüz ve okulumuzun Atatürk �sm�n� alışının yıl dönümü 

olan 4 Mart günü düzenled�ğ�m�z İs�m Günü Yemeğ�m�z artık 

klas�kleşt�. Aynı zamanda p�lav günler�nde 50.yıl ve 25. yıl 

mezunlarımıza okulumuzun sembolü olan Atatürk S�luet� 

şekl�nde tasarlanan plaketler� takd�m ed�yoruz. B�r yen�l�k 

olarak artık İs�m Günü Yemeğ�’m�zde de bu yıldan başlayarak 

30. ve 40. yıl mezunlarımıza da organ�ze oldukları takd�rde 

plaket tören� düzenl�yoruz. Bu ves�le �le uzun yıllarını aynı 

sıralarda geç�rm�ş mezunlarımız adeta yen�den mezun olmuş 

g�b� h�ssed�yorlar kend�ler�n�.  Bu törenler� daha genç b�r 

guruba da h�tap etmek adına 10. yıl mezunları �ç�n de 

düzenleyeb�l�r�z. Genç arkadaşlarımızın aramıza katılması 

gücümüzü daha da arttıracaktır. 

H e r  u y g u l a m a m ı z d a  s ü r e k l � l � ğ �  s a ğ l a m a k  a n a 

hedefler�m�zden olduğundan sıklıkla gelenekselleşen 

d�yerek başladığımız faal�yetler�m�z var. Bunlardan b�r� de şu 

anda okumakta olduğunuz bülten�m�zd�r. P�lav Günces� 

başlığıyla düzenled�ğ�m�z bu çalışma “söz uçar, yazı kalır” 

dey�ş�n�  doğrulayan, mezunlarımızla ve okulumuzla �lg�l� 

haberler� - gel�şmeler� bulab�leceğ�m�z b�r yayın hal�n� aldı. 

Mezunlarımızla sosyal medya ve otomasyon s�stem� 

aracılığıyla �let�ş�m kurarken bu unsurlara güncellenen web 

s�tem�z� de ekled�k.  adres�nden www.ataturkmezunder.org

dernek �le �lg�l� yapılan, yapılacak etk�nl�klere, gel�şmelere, 

projeler�m�ze ve mezunlarımızdan haberlere ulaşab�l�rs�n�z.  

Aynı zamanda üyel�k �ç�n ön kayıt yapab�ld�ğ�n�z, İlet�ş�m 

menüsünden sorularınızı yönelteb�ld�ğ�n�z  b�r platform. 

Tab� k� asl� hedefler�m�zden b�r� de 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.  

Yönet�m olarak değerler�m�z� çok önems�yor ve çeş�tl� 

projelerle bunlara sah�p çıkmaya çalışıyoruz. Okulumuzun 

sembolü o lan Atatürk S� luet �n �  Dernek ve 1991 

Mezunlarımızın �şb�rl�ğ� �le yen�led�k. Okul bahçes�ndek� 

Emekl� K�mya Öğretmen�m�z İclal Erdal’ın 1977 yılında 

yaptırdığı çeşmey� 1961 mezunlarımızın desteğ�yle 

yen�l�yoruz. Gelecek yıl hazırlık çalışmalarına başladığımız 

Okul müzem�z� açmak n�yet�ndey�z. Hal� hazırda öğren�m� 

devam eden okuldaşlarımızı da okul yönet�m� ve okul a�le 

b�rl�ğ� �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde destekl�yoruz. 

Atatürk L�sel� olmanın, bu köklü kuruma a�d�yet duygusu 

h�ssetmen�n önem�n�n b�l�nc�ndey�z. Bu a�d�yet ruhu her da�m 

sürdürüleb�l�r olmalıdır. İşte burada dernek olarak b�zlere ve 

üyelere öneml� görevler düşüyor. H�ssed�len kurumsal a�d�yet 

duygusu düzenlenen etk�nl�klere katılarak, fik�r üreterek ve 

derneğe destek olarak daha da gel�şecekt�r. 

Hayatımızın büyüme çağının öneml� b�r d�l�m�n� geç�rd�ğ�m�z, 

b�rl�kte öğren�p büyüdüğümüz, Atatürk L�sel� olmak b�r 

ayrıcalıktır.  Bu ayrıcalığın b�l�nc�yle tüm mezunlarımızı  

sevg�yle kucaklıyorum.

Saygılarımla....

Eng�n Dumanlı                                                                                                                                                        

Atatürk L�ses� Mezunları 

Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� 

Başkanı 

Eng�n DUMANLI
Başkan



................................................3

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. 



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 

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



DEGERLERIMIZE SAYGI

 Okulumuzun Bahçes�ndek� Çeşmey� Yen�l�yoruz

Merhume K�mya Öğretmen�m�z İclal Erdal’ ın 

1977 yılında okul bahçes�ne yaptırdığı çeşme, 

deprem sonrası hasar görmüş ve kullanılamaz 

hale gelm�şt�r. Okulumuzun bahçes�nde 

bulunan ve tahr�p olmuş olan bu çeşmey� 

Atatürk L�ses� Mezunları Derneğ�’n�n ön ayak 

olması ve 1961 mezunlarımızın  desteğ�yle 

yen�l�yoruz. Aslına uygun olarak yen�lenen 

çeşmen�n açılışını 6 Mayıs  2018 P�lav 

Günün’de 61 mezunlar ımız la  b � r l �k te 

yapıyoruz. Bahçede zamanını geç�ren, top 

oynayan, koşan, gezen her öğrenc�n�n 

yorulduğunda susadığında kana kana su �çt�ğ� 

çeşmem�z�n yen�den kullanılır hale gelmes�n�n 

sev�nc� �çer�s�ndey�z. 

ANILARIN İZİNDE BAHARI KUCAKLAMAK

Sev�nç, yaşamımızın bahar ç�çeğ� g�b� açar mutluluğun 

es�nt�s�yle…

Sev�nç anlarını b�nlerce kez gel�p geçerken mutluluğumuzu 

pek�şt�recek köklü anıların �z�n� sürmem�z �ç�n yaşama özgür 

ve bağımsız katıldığımız anların mutluluğunu anımsatan 

�mren�lecek süreçler �le yaşamamız gerek�r. 

Özgür yanını koruyarak yaşayab�lmek �ç�n mutluluğun kök 

salması gerek�r varlığımızda.. İnsana yaraşan değerler� 

özümseyemezsek, mutluluğu satın alamayız... 

Yan yana olmak aynı mekânda, aynı süreçte, aynı olayların 

�ç�nde yet�şmek değ�ld�r. Benc�ll�kler�n�,  kompleksler�n�, aklın 

hesaplarıyla beslenm�ş tutkularını paylaşanların 

aldanışlarını sürdürenler�n yan yanalığı mutluluk 

avuntusudur. İnsanlığımızın özsuyunu paylaşarak; duygu 

dünyamızın kapılarını b�rb�r�ne �çtenl�kle, güvençle açarak 

ortak b�r yaşam sürdüğümüz k�ş�lere h�ssett�rd�ğ�m�z sev�nçt�r 

gerçek mutluluk… 

A.K.L, B.A.L ve B.A.A.L öğretmen ve öğrenc�ler� �ç�n 6. Mayıs 

sadece okul bahçes�nde buluşmak değ�l; gerçek dostluğun 

sevg� ve saygının aydınlığında özlemle kucaklaşmanın 

mutluluğunu paylaşmaktır… 

Hoş geld�n�z!..

Emekl� Edeb�yat Öğretmen� TÜLİN AYBARS

ÖGRETMENLERIMIZDEN MESAJINIZ VAR

YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL ...

Bugün 91yasındak� babamın vedasının yed�nc� gününde   

onu z�yaret ett�kten sonra Ankara’ya dönerken b�rden 

geçm�şe g�tt�m. Babacığım  Ankara’ya bağlı Kırıkkale’n�n 

Kırıkköyü’nden kend� olanaklarıyla Bursa  Işıklar Asker� 

okulunu kazanarak tek başına trenle uzun b�r yolculuk 

yaparak tahs�l�ne başlıyor ve köyünün �k�nc� asker� olmanın 

sev�nc� �le okulunu yed�nc� olarak b�t�r�yor ve sevg�yle bu 

görev� yapıyor. Onun okuması b�zler�n de aydınlık dolu b�r 

yolda yürümem�ze neden oldu. Bana kız erkek ayrımı 

olmayacağını  gösterd� h�çb�r zaman baskı yapmadı. Her 

şey� rahatlıkla  konuşulab�leceğ�n�, v�cdanı merhamet� 

dürüstlüğü,  sorumluluğu, arkadaşlığı, vatan ve Atatürk 

sevg�s�n� öğrett�. Ben Mevlana’nın ded�ğ� g�b� ya göründüğün 

g�b� ol ya da olduğun g�b� görün felsefes�n� ben�mseyerek bu 

göreve başladım. Oysa k� nasıl başaracağım d�ye çok 

ted�rg�nd�m ama s�zler� ve yaptığım �ş� sevd�m. Belk� 

bazılarınızla çok bazılarınızla daha az dokunmuş olab�l�r�m.  

Ama bu okulda olmak çalışmak her zaman ben�m �ç�n özel 

oldu. Ben bana öğret�len değerler� s�zlere yansıtmaya 

çalıştım. D�ler�m başarab�lm�ş�md�r. Şu an bu okulun 

mezunlarının başarılarını görmek   gururlandırıyor. S�zler�n 

de arkanızdan gelenlere aynı değerler� öğreteceğ�n�ze  

em�n�m. Hep�n�z�n yolu açık olsun  s�zler� sonsuz sevg�mle 

kucaklıyorum  

Em. Rehber Öğretmen NİLGÜN KARTALLIOĞLU
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Esk� Hal� 

Yen� Hal�Tam�r Esnasında



E.D.V: Sn. Sönmezg�l b�ze b�raz kend�n�zden bahseder 

m�s�n�z?

M.S: Okulumuzda çok sağlam temellere dayanan b�r eğ�t�m 

aldıktan sonra 1963 yılında İstanbul'dan ayrılarak İzm�r'de 

yaşamaya başladım. Uzun yı l lar İzm�r Nato Hava 

Karargâhı'nda çalıştım. Emekl� oldum. Halen 11. s� 

d ü z e n l e n e n  U l u s a l  G e n ç  S o l � s t  Ya r ı ş m a s ı ' n ı n 

koord�natörlüğünü yapıyorum. 

E.D.V: Bu yarışmanın Opera, Şan eğ�t�m�yle yakından alakalı 

olduğunu b�l�yoruz. Türk�ye �ç�n öneml� b�r organ�zasyon. 

Konservatuvar öğrenc�ler�ne nasıl b�r katkısı var?

M.S: B�z bu yarışma �le konservatuardak� genç yeteneklere 

destek oluyor, �lg�l� alanlardan mezun olanlara da çeş�tl� 

olanaklar sunuyoruz.  Heps� son derece yetenekl� ve üstün 

mez�yetlere sah�p pırıl pırıl gençler. Yarışmayı organ�ze 

edenler olarak onların, kusurlarını aramak yer�ne, adaylara 

teşv�k ed�c� yönlend�rmeler yapar, �ler�ye doğru ver�ml� görür 

onları parlatırız. 

E.D.V: S�z�n �le �lg�l� b�lg�ler�m�n arasında bu etk�nl�kten dolayı 

b�r ödül aldığınız doğru mudur?

M.S: Evet doğrudur. İzm�r Alsancak Rotary Kulübünün 2014-

2015 Çalışma Dönem�nde 2. Meslek H�zmet Ödülünü, Ulusal 

Genç Sol�st Yarışmasının Genel Koord�natörlüğünü yaptığım 

�ç�n tarafıma takd�m ed�ld�. 

E.D.V: S�z� dernek olarak kutluyor ve mezunumuz olarak 

kıvanç duyuyoruz. Sn. Sönmezg�l, gelel�m okul anılarınıza… 

Em�n�m b�rçok anı b�r�kt�rd�n�z bu yıllar da… B�z�mle s�z� en 

der�nden etk�leyen b�rkaç anınızı paylaşır mısınız? 
M.S: Memnun�yetle. Özell�kle okulumuzun 1953 yılında 
ATATÜRK �sm�n� alışına da�r olan anılarımı dün g�b� 
hatırlıyorum. 1950 yılında Tünel'dek� Alman L�ses� o sıralarda 
Beyoğlu Kız L�ses� �ken okula başlamıştık.  O dönem 
Müd�rem�z efsane Adnan Esen�ş Öğretmen�m�z �d�. 

E.D.V: Yer� gelm�şken b�ze b�raz kend�s�nden bahseder 
m�s�n�z? 

M.S: Okulumuz Amer�kan Deneme L�ses�'yd�. Bu nedenle 

okulumuzu sık sık ABD Büyükelç�s� ve eş� z�yaret ederlerd�. 

Adnan Hanım'da Amer�ka'da pedagoj� okumuştu. İng�l�zce 

dersler�m�z yürütürdü. İng�l�zce hocası olarak sadece b�z�m 

sınıfı almıştı. Hem müd�rel�k hem de İng�l�zce hocalığını b�r 

arada yürütmek çok zor olduğu �ç�n b�zden sonra hocalık 

almayacağını söylerd�.

Atatürk L�ses� Mezunları Derneğ� olarak 65 yıl önce AKL'den mezun olan değerl� 

büyüğümüz Meral Sönmezg�l'e ulaştık. Özell�kle okulumuzun 1953 yılında ATATÜRK 

�sm�n� alışına da�r olan anılarını dün g�b� hatırlıyor. Kend�s�yle yaptığımız söyleş�de o gün 

�le �lg�l� bakın b�z�mle neler paylaştı. 

E.D.V: B�z�mle paylaştığınız fotoğraflarda bu z�yaretlerden 

kareler de mevcut. Oldukça kıymetl� annılar s�s�n �ç�n bunlar 

değ�l m�?

M.S: Evet. Adnan Hanım dey�nce aklıma gelenlerden b�r� de 

şudur.  Osman Fevz� bey vardı, gal�ba Müdür muav�n�yd�. O 

seneye kadar saçlarda kalın lac�vert fileler ve başta yeş�l 

kurdelel� kasketler vardı. Adnan Hanım bunların heps�n� 

kaldırmıştı ve b�z öğrenc�ler çok mutlu olmuştuk.

                AKL Is�m Günü- 14 Mart 1953 Cumartes�, C�nderella ek�b�

E.D.V: O zaman �ç�n cesur b�r karar olmalı.

M.S: Tab� k�.. Rahmetl� Müd�rem�z�n asıl öneml� �craatı �se 

yönlend�rmes�yle b�rl�kte okulumuzda b�zlerle yapılan ankette 

ATATÜRK �sm�n� kabul ett�rm�şt�k. Bu süreç çok coşkulu 

geçm�şt�. 1953 yılında okuldak� tüm öğrenc�ler�n oylarıyla 

ATATÜRK �sm� tesp�t ed�lm�şt�. 

E.D.V: Ne kadar öneml� b�r eylemde �mzanız var. Bugün 

gururla okulumuzun �sm�n� söylerken demek k� bunları s�zlerle 

yapılan anket�n sonucuna borçluyuz. O günden başka 

paylaşacağınız anekdotlar var mı?

M.S: 14 Mart 1953'dek� Atatürk �sm�m�z� alışımız �ç�n yapılan 

kutlamada C�nderella p�yes�n� Ing�l�zce oynamıştık. Bu p�yeste 

Belkıs D�şbudak, C�nd�rella �d�.  B�r�nc� ve �k�nc� üvey kardeşler 

rolünde Suna Selen ve ben vardık.  Ayça İzbudak prens 

rolündeyd�.  Ayça tahs�l�ne ABD'de devam ederken orada b�r 

trafik kazasında vefat etm�şt�. Kız kardeş roller�nden b�r�ndek� 

sıra arkadaşım değerl� sanatçımız Suna Selen'�n AKL mezunu 

olduğu sanırım b�l�nm�yor. Suna'nın okul numarası 66, ben�mk� 

146 �d�. S�z�n �le paylaştığım fotoğraflarda s�yah örülü 

saçlarıyla Suna Selen de mevcut. Suna Selen benden 1 yaş 

küçük sanıyorum, ben bu yıl 80 yaşındayım…

ANILARLA OKULUMUZ

AKL Mezunumuz Meral SÖNMEZGİL  �le Anılarda yolculuk yaparak söyleşt�k
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E.D.V: Ne mutlu s�ze, aldığınız eğ�t�m�nde b�l�c�yle tam b�r aydın 

cumhur�yet kadını olarak her da�m üretm�şs�n�z. Sanata ve 

kültüre katkılarınızdan dolayı sanat eğ�t�m� almış b�r Atatürk 

L�sel� olarak ayrıca teşekkür eder�m. 

M.S: C�nderella'yı İng�l�zce hocamız ve müd�rem�z Adnan 

Hanım b�zlere önce anlatmıştı. Sonra hocamızın da yardımıyla 

kend�m�z kaleme almıştık. B�r süre sonra L�masol L�ses� 

öğrenc�ler� okulumuzu z�yarete geld�ğ�nde Adnan Hanım'ın 

�steğ�yle çok kısa sürede hazırlanıp aynı oyunu Kıbrıslı 

öğrenc�lere de oynamıştık.

 

E:D.V: Ne kadar güzel anılar…

M.S: Dahası var: Adnan Hanım sanıyorum 1-2 gün �ç�nde 

oyunu tekrarlamamızı �sted�ğ�nde o kadar kısa sürede 

hazırlanmamızın zor olduğunu söyled�k. Adnan Hanım, 

"ben�m s�zlere güven�m olmasaydı kend�ler�ne bu oyun 

�ç�n söz vermezd�m" dem�ş ve akan sular durmuştu.

E.D.V. Bu ves�le �le Adnan Esen�ş Müd�rem�z� de saygıyla 

analım. B�ze okulumuz �le �lg�l� çok güzel b�lg�ler verd�n�z. 

Ekleyeceğ�n�z başka anılar var mı?

M.S: Verd�ğ�n�z b�r l�nkte gözüme "Türk�ye' de �lk olarak 

okulumuzda uygulanmaya başlayan Rehberl�k bürosu 

kurulmuştur." �bares� çarptı. Aklıma başka b�r '�lk' daha geld�: 

Fındıklı'da okulumuzun önünde öğrenc�lerden bazıları okul 

çıkış saat�nde trafik pol�sl�ğ� yapardı. Meral �s�ml� b�r ablamızı 

hatırlıyorum (soyadını çıkaramadım maalesef).

E.D.V: Gerçekten çok değerl� b�r b�lg�. Okulumuz �lkler 

anlamında gerçekten öncü b�r kurum. 

M.S: Tünel'dek� okulumuzun arka kapısı Yüksekkaldırım'a 

açılırdı. O kapı kullanılmazdı. Kapı önüne gelen er�kç�den er�k 

alırdık. B�r de Matemat�k Öğretmen�m�z Cevr�ye Hanım'dan da 

bahsedey�m. B�r kış gününde teneffüsü sınıfta geç�r�rken 

(Fındıklı'da), Cevr�ye Hanım nöbetç� öğretmenm�ş.  Teneffüste 

sınıfa g�rd�; her b�r�m�z b�r şeyle meşgulduk ve hocanın sınıfa 

g�rd�ğ�n� tam algılamamış olmalıyız k�, ayağa kalkmamıştık.  

"Ne o, sınıfa ked� m� g�rd�?" d�yerek s�tem etm�şt�. 

 

E.D.V: Bu değerl� b�lg�ler� b�z�mle paylaştığınız, fotoğraf 

arş�v�n�z� b�ze açtığınız �ç�n m�nnettarız. Bu anılar ne kadar 

güçlü b�r eğ�t�m veren kurumun mezunları olduğumuzun 

öneml� göstergeler�. 

M.S: Bu anıların paylaşılmasını ve bu res�mler�n s�zlerde 

bulunması �st�yorum. Dernek olarak devamlılığı sağlamanız 

çok öneml�.  B�zden sonrak� nes�l olarak ben de s�zler� yavaş 

yavaş tanıyor olmaktan mutluyum. Gönlüm da�ma s�zler �le. 

İstanbul'dan uzaklarda olduğum �ç�n maalesef etk�nl�kler�n�ze 

katılma �mkânım yok. 

Hep�n�ze teşekkür eder�m, gözler�n�zden öper�m.

EDV: Aatatürk L�ses� Mezunları Derneğ� adına brn teşekkür 

eder�m...

AKL- Beyoğlu Kız L�ses� (Tünel)- B�z�m kabul ett�ğ�m�z ün�forma - 
Matemat�k hocası Cevr�ye Hn & Adnan Hanım

AKL- Beyoğlu Kız L�ses� (Tünel) - 
ABD B.elç�s� George McGee & eş�, Adnan Esen�ş

AKL-14 Mart 1953, Fındıklı, C�nderella. 
Suna Selen, Meral, Leyla Ulus & B�rsen Pabuççuoğlu

ANILARLA OKULUMUZ
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.

1961 yılında AKL'den mezun oldu. 1966 İstanbul 

Ün�vers�tes� Ps�koloj� bölümünü b�t�rd�kten sonra 1 yıl Çapa 

Tıp Fakültes� Ps�koloj� Laboratuvarında “Testler�n 

Uygulanması” eğ�t�m�n� gördü. Bakırköy Ruh ve S�n�r 

Hastalıkları Hastanes�nde ps�kolog olarak çalışmaya 

başladı.

1970 yılında mezun olduğu AKL �le yolları tekrar kes�şt�. 

Okulumuzun �lk ps�koloğu olarak 400 öğrenc� üzer�nde 

araştırma yaptı. Araştırma konusu Okul başarısından hayat 

başarısına �d�. Anne baba ve öğretmen tutumlarını 

�rdeled�ğ�, Başarıyı yaratan ya da engelleyen unsurları 

araştırdığı çalışması �le araştırma ödülü aldı. Bu 

çalışmasını yıllar sonra araştırmasına katkı veren 

öğrenc�lerden b�r kısmıyla temasa geçerek, sonuçları 

değerlend�r�p “Okul Başarısı’ndan Hayat Başarısı’na” adlı 

k�tap hal�ne get�rd�. 

1971'de Sağlık Bakanlığı'nca İng�ltere'de Kent'de 

Mabledon Hastenes�  Yüksek L�sans merkez�ne 

gönder�lerek 3 yıllık grup anal�t�k ps�koterap� ve Davranış 

Tedav�s� eğ�t�m� gördü. Warl�ngham Park hastanes�ne 6 

aylık süre �le Mabledon Hastanes�'nden burslu olarak 

gönder�lerek bağımlılığın b�reysel ve grup anal�t�k tedav�s� 

konusunda eğ�t�m gördü.Türk�ye'ye döndükten sonra Dr. 

Faruk Bayülken'�n kurduğu Türk�ye'n�n �lk gündüz 

hastanes�nde (Beş�ktaş Gündüz Hastanes�) bağımlılara ve 

a�lelere yönel�k B�reysel ve Grup Ps�koterap�ler başlattı.

1976'da “Kaygı ve k�ş�l�k özell�kler� arasındak� �l�şk�” 

konusunda doktorasını verd�.

BIR BASARI ÖYKÜSÜ
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Prof. Dr. İlkay KASATURA, 
Ps�kolog, 1961 Mezunu 

1980'de Bakırköy Ruh ve S�n�r Hastalıkları Hastanes�'ne 

dönerek a�le terap�ler� ve bağımlılara yönel�k grup 

ps�koterap�ler� başlattı.

1983'de Dr. Yıldırım Aktuna tarafından Bakırköy Ruh ve 

S�n�r Hastalıkları Hastanes� bünyes�nde kurulan 

Amatem'de �lk kez alkol bağımlılarına yönel�k “Grup anal�t�k 

ps�koterap�”ler� ve a�le tedav�ler�n� başlattı. Her yıl yüzlerce 

bağımlının b�r araya geld�ğ� “Amatem Bağımlılık 

Dayanışma Grubu” nun kurulmasını sağladı. Ülke genel�ne 

dağıtılan Amatem bültenler�n�n ed�törlüğünü yaptı.

1984 yılında bağımlıların �steğ� üzer�ne Hastane Başhek�m� 

Dr. Yıldırım Aktuna tarafından, bu günün kutlanmasının 

İlkay Kasatura'nın da doğum günü olan 23 Ocak'ta 

yapılmasına karar ver�ld�.

1988 yılında Doçent olarak gençl�k ve a�le sorunlarıyla, 

bağımlılığın tedav�s�ne yönel�k 60'a yakın b�l�msel 

araştırma ve yayını bulunan İlkay Kasatura, 1996 yılında 

Profesör olarak Kocael� Ün�vers�tes�'ne atandı. Ps�koloj�k 

Danışmanlık bölümünü kurdu, Yüksek L�sans eğ�t�m�n� 

başlattı.

2000 yılında İstanbul'da T�caret Ün�vers�tes�'nde Ps�koloj� 

Bölümünü kurdu. Uygulamalı Ps�koloj� alanında yüksek 

l�sans başlattı.

İlkay Kasatura 1980-1996 yılları arasında Prof.Abdülkad�r 

Özbek ve Moreno Ps�kodrama Enstütüsü tarafından açılan 

Ps�kodrama eğ�t�m�n� de gece ve hafta sonları 1800 saat� 

tamamlayacak şek�lde 16 yıllık b�r eğ�t�mden geçerek 

Ps�kodrama Terap�st� olmuş, bunun arkasından 3 yıl süre �le 

de Anal�t�k Ps�kodrama eğ�t�m�n� tamamlamıştır. Bu ara 4 yıl 

Ps�kodrama eğ�t�m� vererek 9 Ps�kodrama Terap�st� mezun 

etm�şt�r.

2000-2004 yılları arasında Taks�m Tıp Merkez�nde 

yönet�c�lere yönel�k stres yönet�m� sem�nerler� verm�şt�r. 

Ruh sağlığı hastalıklarında b�reysel ve grup ps�koterap�ler� 

uygulamıştır.

Halen Gayrettepe'de k� muayenehanes�nde tıbb� destek 

gereken durumlarda Ps�k�yatr�st �şb�rl�ğ� �le evl�l�k, a�le, 

bağımlı l ık tedav� ler�  ve gençler�  meslek� olarak 

yönlend�rme, okul başarılarını sağlamak üzere �lg� alanı ve 

yeteneklere göre okul başarı larını ver�ml �  hale 

get�rmekted�r.



DERNEK FAALIYETLERIMIZ

24 Kasım’da Öğretmenler�m�zleyd�k...

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okulumuzda faal ve emekl� 
ogretmenler�m�z ve öğrenc�ler�m�zle tadına doyum olmayan 
özlemler�n g�der�ld�g� b�r gün geç�rd�k. Emeğ� geçen herkese 
ve hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Atatürk Lİses� Mezunları 
Derneğ� Yönet�m Kurulu olarak hayatımzın b�r dönem�ne 
damgasını vurmuş, davranışlarıyla örnek aldığımız değerl� 
öğretmenler�m�z tören� neşe �ç�nde geç�rd� ve esk� mesa� 
arkadaşları, öğrenc�ler� ve b�rb�rler�yle bol bol hasret g�derd�. 
Dernek Başkanımız Eng�n Dumanlı ve Başkan Yardımcımız 
Can Parmaksız kend�ler�ne dernek çalışmalarımızdan 
bahsederek fik�r alış ver�ş�nde bulundular.    

BAAL Mezun�yet Tören�ndeyd�k...

2017 yılı mezunlarının ver�leceğ� törende hazır bulunduk. 
L�se sonrası yen� b�r hayata başlangıç yapacak pırıl pırıl 
gençler�m�z�n yanında olmak derneğ�m�ze de enerj� 
katmaktadır. Asl� hedefler�m�zden b�r� olan genç üyelere bu 
ves�le �le derneğ�m�z� tanıtmış olmaktan mutluyuz. Okulu 
derece �le b�teren kardeşler�m�ze dernek adına 
Başkanımız Eng�n Dumanlı’nın ödül de takd�m ett�ğ� tören 
gençler�n l�sey� b�t�rmeler�n�n hem burukluğu hem de 
sev�nc� �ç�nde sona erd�.

14 Ek�m 201714 Ek�m Cumartes� aksam� Ataturk L�ses� 
Mezunlar Derneg� olarak Istanbul Bogaz�’nda duzenled�g�m�z 
Tekne Turu’na kat�lan tüm mezunlar�m�za tesekkur eder�z. Eşs�z 
Bogaz manzaras�n�n geceye yans�yan guzell�g� �le okul 
an�lar�m�z� tazeled�k. Ozell�kle soguk havaya ragmen buyuk 
fedakarl�k gostererek yuksek b�r say�yla etk�nl�g�m�ze �st�rak 
eden 61 mezunlar�m�za tesekkuru b�r borc b�l�r�z. Onlar�n 
yan�m�zda olmas� her zaman gucumuze guc kat�yor. Destek, 
espr� ve neseler�yle 88 ve 89 mezunlar�na da m�nnettar�z. Ayr�ca 
Derneg�m�z esk� baskan� Sule Tüzün’ e de her zaman yan�m�zda 
olduğu �c�n sevg�ler�m�z �le…Daha n�ce etk�nl�kte beraber olmak 
d�leğ�yle, sevg� ve sayg�lar�m�z� sunar�z.Tekne turumuzun da 
gelenekselleşen etk�nl�kler�m�zden olduğunu hatırlatırız.

ETKINLIKLERIMIZ

YAZA VEDA TEKNE TURU 
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OKULUMUZDAKİ 4 MART İSİM GÜNÜ 65. YIL 
KUTLAMALARINA KATILDIK
Okulumuzun Atatürk İsm�n� alışının 65. yıl Dönümü olan 4 
Mart 2018'de  Resm� İs�m Günü Kutlama Törenler�nde  
BAAL öğrenc� ve öğretmenler� �le beraberd�k. Günün anlam 
ve önem�n� vurgulayan program dah�l�nde kutlamalarımızı 



Mezunlarımız 07 Mayıs 2017 tar�h�nde okulumuz 
bahçes�nde düzenled�ğ�m�z Geleneksel P�lav Günü’nde  
buluştu. Neşe ve coşku �ç�nde geçen günde okul  anılar 
tazelend�.

Her yıl gelenek hal�ne get�rd�ğ�m�z 25. yıl plaketler�n� bu yıl 
1993 Mezunlarımız aldılar. Plaketler�m�z� okulumuzun 
sembolü olan Atatürk S�luetl� tasarımları oldukça �lg� çekt�. 
25. yıl mezunlarımız kutluyoruz.

Etk�nl�ğ�m�zde b�r başka gelenek hal�ne get�rmeye 
çalıştığımız ve mezunlarımızdan �le okulumuzdan 
haberler�n bulunduğu bülten�m�z 2017 PİLAV GÜNCESİ’n�n 
�k�nc� sayısı dağıtıldı.

Radyo Major Cenk Alptek�n'�n destekler� �le Dj D�lara 80'ler, 
90'lara a�t h�t parçalarla mezunlarımızı coşturdu. Dernek 
Masasında �se yen� üyeler�m�z kayıt yaptırma, esk� 
üyeler�m�z �se a�datlarını ödeme fırsatı buldular. 
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AKL/ BAL / BAAL HatırasıDerneğ�m�ze yen� üyleer�n kayıtları yapılıyor

MEZUNLARIMIZ 2017 PİLAV GÜNÜ’NDE BULUŞTU

AKL/ BAL / BAAL Hatırası

Plaket Tören�

Mezunlarımız b�rarada

AKL/ BAL / BAAL Hatırası Mezunlarımız bol bol fotoğraf çekt�rd�

Atatürk S�luetl� 
Plaket�m�z

ETKINLIKLERIMIZ



ETKINLIKLERIMIZ
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3 MART 2018 CUMARTESİ GÜNÜ OKULUMUZUN ATATÜRK İSMİNİ 
ALIŞININ 65. YILINI KUTLADIK…

3 Mart 2018 Cumartes� günü okulumuzun Atatürk �sm�n� alışının 65. 
yılını Levent Ten�s Kulübü Kyra Restaurant’ta düzenled�ğ�m�z İs�m 
Günü �le büyük b�r coşkuyla kutladık.

Yemekte 1978 mezunlarımıza 40. yıl, 1988 mezunlarına �se 3o. yıl 
plaketler� emekl� öğretmenler�m�z tarafından takd�m ed�ld�.

Gecem�z� onurlandıran Emekl� Öğretmenler�m�ze gecen�n anısına 
b�rer teşekkür belges� ver�ld�.

Yüzden fazla mezunumuzun katıldığı etk�nl�ğ�m�zde Atatürk 
çocukları olmanın gururuyla canlı müz�k eşl�ğ�nde şarkılar söylend�, 
danslar ed�ld� ve hasret g�der�ld�.

Gece AKL, BAL ve BAAL’l� tüm mezunlarımız Okulumuzun Marşını 
hep b�r ağızdan söylemes�yle sona erd�.

Tüm mezunlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ed�yor, n�ce 
İs�m günler�n� b�rl�kte paylaşmayı temenn� ed�yoruz.

Ne mutlu Atatürk L�sel�lere, ne mutlu Cumhur�yet’�n 
bekç�ler�ne…
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FELSEFEDE BAŞARILAR DEVAM EDİYOR

BAAL'dan 4 öğrenc�m�z Türk�ye genel�nde üç aşamadan 
oluşan 2018 DÜŞÜN-YAZ İzm�r felsefe deneme 
yarışmasında  �lk 25 �çer�s�nde yer aldı. 2017 yılında da 
aynı yarışmada benzer b�r başarıya �mza atan BAAL 
öğrenc�ler�ne Mezunlar Derneğ�n�n g�r�ş�m�yle 1992 
mezunlarımızdan Reha B�lg�n ve Erce Kaşlıoğlu 
konaklama ve seyahat ücretlerde destek olmuşlardır. Bu 
destekler�nden dolayı Okul A�le B�rl�ğ� kend�ler�ne 
teşekkür belges� takd�m etm�şlerd�r. Bu t�p destekler�n 
genç kardeşler�m�ze tüm mezunlarımız tarafından 
yapılması temenn�s�yle... 

                     OKULUMUZDAN HABERLER

ROBOTİK BAŞARI

Okulumuzun Robot�k kulübü öğrenc�ler� Marmara 

Ün�vers�tes�’n�n düzenled�ğ� Robot yarışmalarında 

kategor�ler�nde b�r�nc� olmuşlardır. Kend�ler�n� ve  F�z�k 

Öğretmenler�n� kutlarız.

                     MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

KALBEN SON HIZLA ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR…

1988 Mezunumuz Funda Günaçan'ın da yönet�m kurulunda 

olduğu KALBEN Korunma Altında Yet�şen Gençler ve 

Koruyucu A�le Derneğ�, Kasım 2016'da koruyucu 

a�le/evlat ed�nme h�zmet model�nden faydalanan ve bu 

h�zmet model�ne dah�l olan b�reyler öncülüğünde 

kurulmuştur. Dernek çalışmalarını A�le ve Sosyal Pol�t�kalar 

Bakanlığı'na bağlı olarak yürütmekted�r. 18 Aralık 2017 

tar�h�nde H�lton Kozyatağı'nda 1. Yaş kutlaması ve lansman 

geces�ne; A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı Çocuk 

H�zmetler� Genel Müdürü Selahatt�n Güven, İstanbul İl 

Müdürü Sel�m Çelenk, İstanbul İl Müdür Yardımcısı Tahs�n 

Kırtman, kurum çalışanları, �ş adamları/kadınları, çeş�tl� 

sanatçılar ve yakın dostların dâh�l olduğu 350 k�ş� katılmıştır.

Amaçları; Koruyucu a�le ve evlat ed�nme h�zmet model�n�n 

toplum �ç�nde yaygınlaşmasını sağlama, Koruyucu a�le ve 

evlat ed�nme h�zmet model�nden yararlanmak �steyen 

a�lelere/k�ş�lere süreç önces� ve sonrası hukuk� ve ps�ko-

sosyal destekte bulunmak, bu h�zmet model�nden 

faydalanan gençler ve dah�l olan a�leler/k�ş�ler arasında 

dayanışmayı arttırmak, h�zmet model�nden faydalanan 

gençler arasında dayanışmayı arttırmak, h�zmet model�nde 

yet�şen gençler �ç�n ps�ko-sosyal destek sağlamak olan 

derneğ�n arasında çeş�tl� ün�vers�te ve kuruluşlarda 

sem�nerler düzenlemek, çocuk yuvalarında atölyeler 

yapmak, farkındalık yaratmak adına etk�nl�kler düzenlemek 

yer almaktadır. 

Dernek bünyes�nde organ�ze ed�len etk�nl�kler �se; Gal�p 

Öztürk Sevg� Ev�'nde Eylül 2017 – Mayıs 2018 arasında her 

hafta futbol, basketbol, res�m, ebru, ps�ko-drama, yaratıcı 

okuma ve zumba alanlarında gönüllüler�m�zde atölye 

çalışmaları, İstanbul T�caret, Sabancı dah�l olmak üzere 

çeş�tl� ün�vers�telerde ve Toyota, Kocael� T�caret Odası g�b� 

çeş�tl� kuruluşlarda sem�nerle, 23 N�san şenl�kler�nde Az�z 

Nes�n Vakfı Çatalca, Kocael� TOYOTA plaza, Gal�p Öztürk 

Sevg� Ev�'nde etk�nl�kler, Dernek amacımızla �lg�l� 

çalıştaylara katılmak, Gal�p Öztürk Sevg� Ev�'nde kalan 

çocuklarımız �ç�n Robert Kolej bünyes�nde ten�s kursu, 

Küçükyalı Sevg� Ev�'nde kalan çocuklarımız �le Robert Kolej 

öğrenc�ler� okuma etk�nl�ğ�, H�lton Kozyatağı �ftar 

organ�zasyonu, Moda Den�z Kulübü t�yatro ve tekne gez�s� 

organ�zasyonlarıdır. www.kalben.org.tr
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                     MEZUNLARIMIZDAN HABERLER
PLAJDA OLİMPİYAT FİNALİ YÖNETEN İLK TÜRK HAKEMLERİ

Samsun'da düzenlenen 2017 Deaflympics , 23. İşitme 
Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Plaj Voleybolu Finali'nde 
düdük çalan Mahmut Güngör ve 1988 mezunumuz Aylin 
Turnaoğlu, Plaj Voleybolu'nda Olimpiyat Finali yöneten ilk 
Türk Hakemleri oldular. 2004 A�na ve 2008 Pekin Olimpiyat 
Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Ümit Sokullu'nun 
ardından, 2017 Deaflympics , 23. İşitme Engelliler Yaz 
Olimpiyat Oyunları Plaj Voleybolu kategorisinde iki Ukrayna 
takımının karşılaş�ğı Erkekler Finali'nde Başhakem olarak 
uluslararası plaj voleybolu hakemi Mahmut Güngör ile 
ulusal plaj voleybolu hakemi Aylin Turnaoğlu görev yap�lar. 
Mezunumuzu kutluyor, nice final maçları yöneterek 
başarılarının devam etmesini diliyoruz. 

#yuruyemeyenlericinyuruyoruz

Biri 1984 mezunumuz Derya Erkut olmak üzere 3 kadın Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği yararına Camino Portekiz Yolu yürüyüşünü gerçekleş�rdiler. 
Sms yoluyla kampanyanın duyurulması için derneğimizin de katkı sağladığı bu yürüyüş ve 
t o p l a n a n  b a ğ ı ş l a r  i ç i n  m e z u n u m u z u  k u t l u y o r u z . 

BEBEKLERİN MÜZİK ALGISINI ARAŞTIRIYOR...

Mezunumuz Noyan DOKUDAN Bebeklerin müzik algısını araş�rıyor. 6-10 ay arası 

bebeklerin ebeveynlerinin araş�rmaya ka�lmak için e-mail  (bclboun@gmail.com)

ile başvurması yeterli. 10 dakikalık araş�rma ile hem alandaki çalışmaları 

a n l a � l ı y o r,  h e m  d e  g e l i ş i m s e l  s ü r e ç l e  i l g i l i  b i l g i  v e r i l i y o r. 

Bilimsever aileler Boğaziçi'nde mezunumuzun yanına gidebilirler. 

MEZUNUMUZDAN Donuts & Bakery" 

Mezunumuz Hande Aktaş kendi markası olan "Donuts & Bakery" i Bodrum 

Midtown Alışveriş Merkezinde geç�ğimiz yaz açmış�r. Ta�lini Bodrum'da 

geçiren, yolu Bodrum'dan geçen tüm Atatürk Liselilere duyurulur.

AZMİN ELİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTULMAZ...

Mezunumuz Çiçek Solon Şensoy’ u, Kutluyoruz. Antremansız olmasına rağmen Dede 

toprağı  o lan Bulgar istan-  Varna’da koşarak hayal ini  gerçekleş�rdi  ve 

Balkan Masterler Atle�zm Şampiyonasının  100 ve 200m yarışlarında 1. oldu. 

Türkiye rekoru kırdı.  "Bana inananları mahcup etmedim. Atalarıma verdiğim sözü 

tu�um. Gelecek kuşağa yani torunuma güzel bir miras bırak�ğımı düşünüyorum” dedi. 
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                     MEZUNLARIMIZDAN HABERLER
ÇANAKKALE MÜZESİ İSTANBUL'DA ZİYARETÇİLERİNİ 
BEKLİYOR

Büyük Önder'�m�z Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası �le öne çıktığı ve bu 
muhteşem destanın yazıldığı Çanakkale'ye henüz g�tme fırsatı 
bulamadıysanız artık İstanbul'da da o coşkuyu yaşayab�leceks�n�z.

Sadece m�llet�m�z�n değ�l, dünya tar�h�n�n de en büyük destanlarından 
Çanakkale Zafer�'m�z� 18 Mart Şeh�tler� Anma Günü dolayısıyla b�r kez 
daha gururla hatırlıyoruz. İmkanı olanlar bu anlamlı günde 
şeh�tler�m�ze m�nnetler�n� sunmak �ç�n Çanakkale'ye g�tmen�n planlarını 
yapıyor. G�demeyenler �se tüm dünyaya 'Çanakkale Geç�lmez' 
ded�rten, genç-yaşlı, ülken�n her köşes�nden gelerek m�ll� ve manev� 
değerler� �ç�n hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı anmak üzere 
Der�den mağazalarının özel Çanakkale Serg�s�'nde buluşuyor. Serg�de 
yıllar boyunca topladığı yüzlerce koleks�yon parçası sosyal sorumluluk 
anlayışı �ç�nde ücrets�z serg�len�yor.

Mezunlarımız Gürkal Özer ve İç Dekorasyonlardak� emeğ�nden dolayı 
Dernek Başkanımız Eng�n Dumanlı’yı kutluyoruz. 8 aylık b�r çalışma 
sonucunda ortaya çıkan müze mutlaka görülmel�. 

MEZUNUMUZDAN ASL-I AŞK

Mezunumuz N. Per�han KURTOĞLU “Asl-ı 
Aşk "b�r" olduğumuzun h�kayes�”d�yor. 
“Herkes�n bu dünyaya kend� masalıyla 
geld�ğ�n�, herkes�n tek tek kend� b�r�c�k 
masalı olduğu g�b�, hep�m�z�n ortak b�r 
masalı olduğunu anlattığını” söylüyor. 
“Kalpler�m�z� açık tutmaya çok �ht�yacımız 
olan bu günlerde bu masalı anlatmanın 
kıymetl� olduğunu düşünüyorum” d�yerek 
b�zler� tems�ller�ne davet ed�yor. Kuzguncuk 
Sanat T�yatrosu’nda b�r tems�l veren 
mezunumuzun ser� olarak oyunları başka 
sahnelerde de devam edecek. 

“DÜĞÜN” YA DA “KÜÇÜK BURJUVA DÜĞÜNÜ”

2006 Mezunu Şencan Oytun Tokuç “Düğün” ya da “Küçük Burjuva 
Düğünü”, adlı Bertolt Brecht'in ilk dönem tek perdelik oyunuyla 
sahnede. Oyun, orta sınıf bir çi�in düğün yemeği sırasında geçen 
olayları konu alır. Yemek boyunca küçük burjuva bir ailenin 
arasındaki ilişkileri izleriz. Bu sayede yazarın asıl işaret e�ği, 
ailenin içinde bulunduğu toplumun bir yansımasını görürüz. Her 
şey yüzeyde çok olağan gibi görünürken gece ilerledikçe insanların 
iç yüzlerinin açığa çık�ğını ve bunun ikili ilişkilere nasıl yansıdığına 
tanık oluruz. Bu basit akşam yemeği toplumdaki gizli saklı kalmış 
çarpıklıkların adeta dokuz kişiye indirgenmiş bir halidir. 

M E Z U N U M U Z  N E T D 

MUZİK’TE

1995 mezunumuz Hakan 

Ertaşoğlu ve grubu Deden'in 

yeni single çalışması bugün 

yayınlandı. Deden'in, Kınay 

P r o d u c � o n  e � k e � y l e 

yayınlanan "Göstergeler 

Göstermiyor" isimli tekli 

çalışması, video klibiyle netd 

m ü z i k ' t e .

ACI KAYIPLARIMIZ
Öğretmen�m�z 
Zerr �n Ravak’ ı  saygıyla 
anıyoruz. Öğrenc�ler�  ve 
okulumuz �ç�n yaptıklarını h�ç 
b�r zaman unutmayacağız. 

Okuldaşlarımız;  
Semra Tezerd�, Hülya Babalı, 
Ayşe Gökçet�n Eryı ldız , 
Burak Örnek ve N. Cem 
Aksay’ı  kaybetmen�n der�n 
üzüntüsü �ç�ndey�z. Sonsuz 

MEZUNUMUZDAN 
TREND SEMİNERİ

1988 Mezunumuz 
Akadem�syen Ebru 
D�kmen Varol 24. 
Uluslararası Evtekst�l 
Fuarında Tets�ad 
Akadem�n�n davetl�s� 
olarak Ant�k Dönem 
Tekst�ller�ndek� T�caret 
ve Trendlerle �lg�l� sunu 
yaptı.



MEZUNLARIMIZDAN KITAPLAR
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BAAL`LAR BİRBİRİNİ GÖRDÜKLERİNDE 
HEMEN KİTAPLARINI İMZALAYIP HEDİYE 
EDERLER:)

İk� okuldaş k�tap yazarsa b�rb�rler�n� gördükler�nde 
hed�ye eder ve �mzalarlar..
Kend� Ağızlarından yorumlarını paylaşıyoruz. 
Bülent Özer: sevg�l� sınıf arkadaşımın yıllar �ç�nde 
çocuğumun tedav�s�n� gönül rahatlığıyla emanet 
ett�g�m değerl� b�r doktor olmasıyla gurur duyuyorum. 
ben�m k�tap eğlencel�k, onunk�ler b�l�msel ve çok 
daha yararlı. 
Barış Ek�c�: Bülent Özer'�n k�tabı da hayat kurtarıcı 
1000 �pucu �çer�yor. Her evde b�r tane olmalı!!!
Her �k� mezunumuzu da kutluyoruz....

KEDİNİZ SİZİ NASIL EĞİTİR?

M e r a k  e d � y o r s a n ı z  c e v a b ı 
mezunumuz N� lüfer Per �han 
Kurtoğlu’nun raflarda b�r kaç ay 
önce yer�n� alan Ked�n�z S�z� Nasıl 
Eğ�t�r adlı k�tabını key�fle okuyun... 
Okuması çok güzel ve düşündüren 
b�r k�tap... Kalem�ne sağlık N. 
Per�han Kurtoğlu.... 

NERMİN BEZMEN’DEN YENİ 
KİTAP
B�r Harp Gel�n�, Benan’ın Defter�

MUTLU KARAYAKA’dan 
KIYAMET KOPTUĞUNDA 

B�r k�tap da Öğretmen�m�z Emel 
B�nb�rç�çek Akden�z’den
YABANCILAŞMA FENOMENİ

El�f Şebnem Akal’dan 
ÇAYA KAÇ ŞEKER



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 

Ed�tör ve Tasarlayan: 
Ebru D�kmen Varol

Eng�n Dumanlı

2018 P�lav- Okul Günces�, 06 Mayıs 2018' de 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.

2018 PILAV 
06 Mayıs / PazaR 

OKUL GÜNCESI

yenilene web sitemizi mutlaka takip edin
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