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DERNEK BASKANIMIZIN MESAJI 

Değerl� Mezunlarımız ve Öğretmenler�m�z, 

Özlemle bekled�ğ�m�z b�r p�lav gününü daha yaşayacak 

olmanın heyecanıyla mesajımı kaleme alıyorum. Üstel�k bu 

yıl b�r başka heyecanı da hep b�rl�kte yaşıyoruz. Geleneksel 

P�lav Günler�m�z� her sene okulumuz bahçes�nde yaza 

merhaba ded�ğ�m�z �lkbahar günler�nden b�r�nde yaşarken, 

bu yıl yaza veda ett�ğ�m�z b�r sonbahar gününde buluşacağız 

ve hasret g�dereceğ�z. 

Hayatın çok hızlı akıp g�tt�ğ�, günler�m�z�n her dak�kasının 

koşturmaca �le geçt�ğ� şu günlerde zamanın nasıl geçt�ğ�n�n 

farkına b�le varmadan s�zlerle buluşma anlarının gel�p 

çattığını memnun�yetle fark ed�yorum. 

Dernek Yönet�m� olarak bu yıl N�san ayında yapılan genel 

kurul �le yen�den göreve seç�lmen�n onurunu yaşıyoruz. Ben� 

ve yönet�m kurulu üyeler�m� tekrar bu şerefe layık 

gördüğünüz �ç�n değerl� haz�runa teşekkürü b�r borç  b�l�r�m. 

Bu görev� layıkıyla yapmaya özen göster�yor, s�z 

mezunlarımıza ve okulumuza yönel�k akt�v�te, destek ve 

paylaşımlarla h�zmetler�m�z� gerçekleşt�rmeye çalışıyoruz.

Her yıl geleneksel olarak düzenled�ğ�m�z P�lav Günümüz ve 

okulumuzun Atatürk �sm�n� alışının yıl dönümü olan 4 Mart 

günü İs�m Günü Yemeğ�m�z artık klas�kleşt�. P�lav günler�nde 

50.yıl ve 25. yıl mezunlarımıza okulumuzun sembolü olan

Atatürk S�luet� şekl�nde tasarlanan plaketler� takd�m etmek

mezunlarımızı çok mutlu ed�yor, b�ze de tar�fi olmayan b�r

mot�vasyon sağlıyor. Dernek yönet�m� büyük sorumluluk

�steyen b�r görev. B�zler bu sorumluğu  gönüllü olarak yer�ne

get�r�yor ve çalışmalarımızı  özver� �le yer�ne get�r�yoruz.

Esk� ve yen� mezunlarımızı ortak b�r etk�nl�kte b�r araya get�r�p 

tanışmalarını sağlamak, cam�amızın  ne kadar köklü, güçlü 

ve b�rb�r�n� destekleyen b�r z�hn�yette olduğunu genç 

mezun kardeşler�m�ze göstermek oldukça öneml�. B�z bu 

buluşmalara ön ayak olduğumuz �ç�n mutluyuz. Köklü b�r 

cam�anın b�rey� olmanın ayrıcalığını farketmeler�n� sağlamak 

çok güzel.  

Çağımız ın  en  öneml �  kavramlar ından b � r �  o lan 

sürdürüleb�rl�l�ğ� artık b�r çok uygulamamız �le derneğ�m�zce 

de elde ett�k. Örneğ�n söz uçar yazı kalır n�yet�yle her p�lav 

gününde çıkardığımız P�lav Günces� başlığındak� 

bülten�m�z�n bu yıl 4. sayısını çıkarıyoruz. Mezunlarımız ve 

okulumuzla �lg�l� haberler� bulab�leceğ�m�z b�r yayın hal�n� 

aldı. Bu nedenle mutluyuz

Mezunlarımızla �let�ş�mler�m�z sosyal medya ve otomasyon 

s�stem�m�z aracılığıyla devam ed�yor. Web s�tem�z yanında 

b �z le r �  Tw � t te r,  Ins tagram,  Facebook ,  L �nked �n 

hesaplarımızdan da tak�p edeb�l�r, b�zlerle paylaşımlarda 

bulunab�l�rs�n�z. 

Web s�tem�zden “Yen� Üye Ön Başvuru” butonumuzdan 

yoğun b�r talep aldık. Kayıtları ancak ıslak �mza �le 

kes�nleşt�reb�ld�ğ�m�zden orj�nal formu da s�z�n doldurup 

b�zlere ulaştırab�leceğ�n�z b�r şek�lde web s�tem�ze 

yükleyeceğ�z.  

Mezunlarımızın b�lg�ler�n� güncelled�k, okulumuzdak� b�r çok 

etk�nl�k ve faal�yette b�lfi�l hazır bulunduk, dönem�n yen� 

mezunlarını destekled�k. Okul müzes�n� kurma çabalarımız 

devam ed�yor. G�r�ş�mler�m�ze b�r yen�s�n� daha ekled�ğ�m�z�n 

müjdes�n� de vermek �ster�m. Yaz boyunca ardı arkası 

kes�lmeyen orman yangınları b�ze, okulumuzun ve 

mezunlarımızın  adına b�r hatıra ormanı oluşturma fikr�n� 

verd�. Bu konu �le �lg�l� çalışmaları Çekül Vakfı �le b�rl�kte 

başlatmış bulunuyoruz. Kampanyamız �le �lg�l� detayları 

b�rl�kte olduğumuz bu mutlu günümüzde paylaşacağız.

Hoş  geld�n�z d�yor, s�z� canlı müz�k �le coşmaya ve hasret 

g�dermeye davet ed�yorum.

Ne mutlu k� Atatürk L�sel�y�z!!!

Eng�n Dumanlı 

Atatürk L�ses� Mezunları 

Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� 

Başkanı 

Eng�n DUMANLI
Başkan
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OKULUMUZUN TARIHÇESI

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'da 
1988 mezunu Eng�n Dumanlı başkanlık görev� devralmış,, 
13 N�san 2019 yapılan genel kurulda yen�den başkan 
seç�lerek yönet�m kurulu �le b�rl�kte 2. dönem başkanlığını 
sürdürmekted�r.

Mezunlarımızı b�rleşt�r�c�, projec� b�r yönet�m anlayışına 
sah�p derneğ�m�z okulumuzun gel�ş�m�ne destek olmayı 
hedeflemekte  ve Atatürk L�sel� olma kültürünün 
sürdürüleb�l�rl�ğ�ne öneml� katkılar  sağlamaya devam 
etmekted�r. En büyük hedefler�nden 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. Bu yıl büyük ve öz ver�l� b�r 
çalışmayla tüm üyelere ulaşılmaya çalışılmış ve b�lg�ler� 
güncellenm�şt�r. Bu �let�ş�m ağı her zaman mezunlarımızın 
öneml� b�r güvences� olacaktır. 
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DERNEK TARIHÇESI 

Derneğ�n kuruluş toplantısı.1991 

1

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
Yasem�n AY

Bankacı

Yönet�m Kurulu Üyes�
Funda GÜNAÇAN

İşletmec�

Yönet�m Kurulu Üyes�
Özen BOZDAĞ

Emekl� Öğretmen

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

Yönet�m Kurulu Üyes�
Müge GÖKMEN YÜCE

Eğ�t�m ve Projeler D�rektörü

Yönet�m Kurulu Üyes�
Uğur ŞAHAN

Mak.Mühend�s�- Proje Yönet�c�s�

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

2019-2022 Dönem� YÖNETİM KURULU Genel Kurul Tar�h�: 13 N�san 2019 Pazar  



DEGERLERIMIZE SAYGI

 Okulumuzun Bahçes�ndek� Çeşme 61 mezunlarımızın desteğ�yle yen�lend�

Okulumuz bahçes�nde bulunan ve Merhume 

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

yılında yaptırdığı, deprem sonrası hasar gören 

ve kullanılmaz hale gelen mermer çeşmey� 

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

olması ve 1961 mezunlarımızın  desteğ�yle 

yen�led�k. Aslına uygun olarak yen�lenen 

çeşmen�n açılışını 6 Mayıs 2018 P�lav Günü 61 

mezunlarımızla b�rl�kte yaptık. 

Bahçede zamanını geç�ren, top oynayan, 

koşan, gezen her öğrenc�n�n yorulduğunda, 

kana kana su �çt�ğ� çeşmem�z�n yen�den 

ku l lan ı l ı r  ha le  ge lmes �  sağ layan  61 

mezunlarımız sev�nçl� ve gururluydular. 

Açılıştan sonra �se hep b�rl�kte söyled�kler� okul 

marşındak� coşkuları görülmeye değerd�. 61 

mezunlarının bu anlamlı organ�zasyonuna ön 

ayak olan ve mezunlar derneğ�m�z�n de 

denetleme kurulu üyes� olan Yük. K�mya Müh. 

Gülen Gürkan ve dönemdaşlarına dernek 

olarak çok teşekkür ed�yor bunun d�ğer mezun 

gruplarımıza da örnek olmasını d�l�yoruz. 

Çünkü okulumuzun ve öğrenc�ler�n b�zlere çok 

�ht�yacı var. 

KENDİNİZE ÖDÜL VERİN!

Sevg�l� dostlarım! 2019 yılının bu eylül ayında y�ne b�r 

aradayız. S�ze Pana�t Istrat�'n�n b�r k�tabından söz 

edeceğ�m. K�tabın adı Angel Dayı. Bu k�tapta Angel 

Dayı'ya babası Kozma şunu söyler: “Sen ben�m kanımdan 

geld�ğ�n �ç�n değ�l aynı hayat ve değerler� paylaştığımız 

�ç�n ben�m oğlumsun”. Sevg�l� dostlarım tıpkı burada 

olduğu g�b� b�z de ortak değerler� paylaştığımız �ç�n her 

sene bu mekanda b�rl�ktey�z. Yukarıda adından söz ett�ğ�m 

k�tabı ve İst�rat�'n�n d�ğer bütün k�taplarını lütfen arayıp 

bulun ve okuyun, çünkü şu ank� yet�şk�nl�k hayatınızda 

s�ze �çsel aydınlanmanız yönünde çok destek olacak. 

K e n d � n � z e  b ö y l e  b � r  ö d ü l  v e r � n  l ü t f e n .                        

Sevg�yle mutlulukla kalın!

Emekl� Edeb�yat Öğretmen�m�z ERSİN AYBARS

ÖGRETMENLERIMIZDEN MESAJINIZ VAR

BU GÜZEL HARMANLAMANIN KEYFİ...

“Özgür düşüncel�...sorgulayan... �ler�c�... güven�l�r... değer 

b�len... geçm�şle gelecek arasında köprüler kurab�len... �lle 

de arkadaş canlısı”

Bu özell�kler� bünyes�nde sevg�yle harmanlayarak 

gönlümüzde vazgeç�lmez yer�n� her geçen gün daha da 

sağlamlaştıran sevg�l� A.K.L'n�n, B.A.L'ın, B.A.A.L' n�n;

Atasına bağlılığını düşünceler�nde, sokaklara taşan, 

üzerler�ndek� g�ys�lerde serg�leyen, başarılı genç nesl�,

Atasının devr�mler�n� özümsem�ş, gelecek nes�llere, her 

yönüyle örnek olan abla ve ağabeyler�,

Bu güzel harmanlamanın keyfin�, gururunu b�z eğ�t�mc�lere 

yaşattığınız �ç�n hep�n�ze b�nlerce teşekkürler.

Gününüz, günümüz kutlu olsun.

Emekl� Res�m Öğretmen�m�z ŞENİZ SUNER
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Esk� Hal� 

Yen� Hal�



E.D.V: Sn. Müdürüm, bu küçük g�r�zgahtan sonra ş�md�

sözü s�ze vermek �st�yorum. Okulumuza 2018 yaz

dönem�nde atandınız. İstanbul'un bu kadar köklü b�r

l�ses�nde �darec� olmak nasıl b�r duygu? Okulumuza

atandığınızda neler h�ssett�n�z?

Ş.K: Merhaba, Öncel�kle BAAL a�les�n�n b�r ferd�, eğ�t�m

yönet�c�s� olmanın gururunu yaşadığımı b�lmen�z� �ster�m. İlk

atandığımda çok karmaşık duygular h�ssett�m. Beş�ktaş

İlçes�'nde Şube Müdürü Vek�l�yd�m ve kadrom Et�ler

L�ses�'nde �d�. Haber�m ve taleb�m olmadan atandım

aslında. Okulu çok da tanımadığımı gel�p göreve

başlayınca anladım. Her geçen gün kend�m� daha fazla

kuruma ve a�leye a�t h�ssed�yorum.

E.D.V: Okul yönet�m� olarak nasıl b�r stratej� �zl�yorsunuz?

Tamamen sınavlarda başarı odaklı mı? Yoksa Kültür, Sanat

ve Spor da ön planda mı?

Ş.K: Okulumuz sınavla öğrenc� alan b�r okul. Yan� proje

Okulu. Dolayısı �le ün�vers�te sınavı başarısı öneml�. Fakat

okulumuzun b�r güzel sanatlar l�ses� g�b� müz�k, res�m ve

t�yatro kültürü de var. Öğrenc�ler�m�z�n kend�s�n�

gerçekleşt�r�rken BAAL kültürünü özümsemeler�n�

önems�yoruz. Kültürel ve sanatsal anlamda kend�ler�n�

gel�şt�rmeler� de öneml� d�ye düşünüyoruz.

E.D.V: Öğrenc�ler �le �let�ş�m�n�z nasıl? Herhang� b�r �stek ya

da problemler� olduğunda s�zlere kolayca ulaşab�l�yorlar

mı?

Ş.K: Eğ�t�m yönet�c�l�ğ�nde �let�ş�m çok öneml�. Öğrenc�ler�n

her konuda �stek ve talepler�n� alıyoruz. Çünkü okuldak�

herkes öğrenc� �ç�n var. Yönet�ş�m esaslı çalışıyoruz.

B�ld�ğ�m kadarıyla Öğrenc�ler� �le Whatsapp grubu olan tek

�darey�z. Ger�s�n� s�z anlayınız artık. Onun dışında bahçede

ve kor�dorda rahat, makamda ve ders denet�m�nde �ş odaklı

olduğumuzu öğrenc�m�z b�l�yor.

Söze b�z� kırmayarak, geleneksel p�lav günler�m�zde dağıtılmak üzere 

hazırladığımız ve mezunlarımız �le paylaştığımız bülten�m�z�n 4. Sayısı �ç�n 

röportaj tekl�fim�z� �çtenl�kle kabul ett�ğ� �ç�n müdürümüz Şeref Koç'a teşekkür 

ederek başlamak �st�yoruz. Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� g�b� İstanbul'un en 

köklü l�seler�nden b�r�n�n mezunları olarak okulumuzu çok önems�yor, Atatürk 

L�sel� olmanın b�r şans, ayrıcalık ve kültür olduğunu düşünüyoruz. 1936'dan 

günümüze İnönü Ortaokulu, İnönü Kız L�ses�, Atatürk Kız L�ses�, Beş�ktaş 

Atatürk L�ses� ve Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� olarak yet�şt�rd�ğ� çalışkan, 

d�s�pl�nl� ve �lkel� öğrenc�ler� �le ülkem�zde her meslek dalından çok değerl� 

mezunlar vererek marka olan okulumuzun mezunlar derneğ� de akt�f ve başarılı 

b�r şek�lde çalışmalarını sürdürmekted�r. B�zler mezun olduktan sonra 

okulumuz �le bağımızı h�çb�r zaman koparmadan, n�tel�kl� �ş b�rl�kler� ve 

organ�zasyonlar �le yolumuza devam ed�yor, genç mezun arkadaşlarımıza da 

kılavuz olmaya çalışıyoruz. 

E.D.V: Sosyal faal�yetler olarak son derece güçlü b�r

geçm�şe sah�p olan okulumuzda bu anlamda etk�nl�kler

düzenlen�yor mu?

Ş.K: Okulumuzun kurum kültüründe böyle b�r zeng�nl�k var.

Başta Çatı T�yatro olmak üzere bütün etk�nl�k alanlarını yen�

yönetmel�k doğrultusunda dönüştürerek devam ed�yoruz.

E.D.V: Gözlemled�ğ�n�z kadarıyla BAAL öğrenc� profil�n�

nasıl tasv�r eders�n�z?

Ş.K: Okulumuzda öğrenc�ler�m�z�n profil�nde en başat

karakter kend�ne güven duygusu. Bu özell�k, zaman zaman

öğretmen ve �darem�z� zor durumda bıraksa da bunu

önems�yoruz. Akadem�k anlamda da mühend�sl�k yeteneğ�

bar�z.

E.D.V: Günümüzde globalleşen dünyada yurtdışı

bağlantıları da büyük önem kazandı. Bu bağlamda b�ld�ğ�m�z

kadarıyla çeş�tl� AB ve benzer� proje açılımları var. Bunlara

okul olarak bakış açınız ned�r?

Ş.K: Akt�f b�r MUN kulübümüz var ve geçen yıl öneml� b�r

konferansa ev sah�pl�ğ� yaptık. Şu anda da AB Projes�

yazdırıyoruz ve başvuru yapacağız. Bunların dışında da

CERN, NASA z�yaretler� �le Par�s'e sanat ve kültür gez�s�

planlıyoruz. Öğrenc�ler�m�z�n yurt dışı gez�ler�n� onların

v�zyonu açısından çok önems�yoruz.

E.D.V: YKS 2019 sonuçlarına göre İlk on b�nde çok sayıda

okuldaşımızın olduğunu gördük ve çok memnun olduk.

Tebr�k ed�yoruz. Bu başarının sebeb� ned�r?

Ş.K: Okulumuzda müth�ş b�r mühend�sl�k alt yapısı var. Bu

yıl 64 öğrenc�m�z mühend�sl�k fakülteler�n�, 16 öğrenc�m�z tıp

fakülteler�n� kazandı. Yüksek d�l�mden okulumuza yerleşen

öğrenc�ler vardı. B�z sadece �y� b�r rehberl�k ve �mkân

sağladık. Onlar da b�z� mahcup etmed�. Çok gururluyuz.

OKUL MÜDÜRÜMÜZ ILE SÖYLESI
BAAL Müdürü Sn. Şeref Koç Hocamız �le key�fl� b�r söyleş� yaptık.

.................................................6

Ropörtaj: Ebru DİKMEN VAROL
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E.D.V: A�d�yet duygusunun �nsanı kavrayan en öneml�

duygulardan b�r� olduğunu düşünürsek, mezun olduğunuz

l�seye her zaman a�t h�ssetmek, o kültüre ve çevreye yakın

olmak �ç�n Mezunlar Derneğ� öneml� b�r araç. Bu nedenle

okulumuz ve Derneğ�m�z arasındak� �ş b�rl�kler� ve d�yaloglar

çok öneml�. S�z�n bu konu hakkındak� düşüncen�z� alab�l�r

m�y�m?

Ş.K: B�z büyük b�r a�ley�z. Mezunlar derneğ�m�zden a�le

b�rl�ğ�ne, serv�sç�s�nden kant�n�ne, öğretmenden öğrenc�s�ne,

vel�s�nden çalışanına �ş b�rl�ğ�n� öncel�yoruz. Özell�kle de

Mezunlar Derneğ�m�z�n her türlü çabasını destekl�yoruz.

Öncek� yıllarda okulumuza yaptıkları katkılar İç�n teşekkür

ed�yor, destek ve katkılarınızı bekl�yoruz.

E.D.V: Son olarak s�z�n katkı ve öner�ler�n�z ya da eklemek

�steyeceğ�n�z b�r şeyler var mı?

Ş.K: Mezunlar Derneğ�m�z �le sürekl� paslaşıyoruz. Şu anda da

yen� dernekler yasasına göre üyeler�n�z�n �let�ş�m b�lg�ler�n�

güncelled�ğ�n�z� b�l�yorum. B�t�nce b�z�mle de paylaştığınızda

b�z de mesaj yoluyla da olsa mezunlarımıza ulaşab�leceğ�z.

Yen� mezunlarımızı da derneğe katkı sunmaları �ç�n

cesaretlend�r�yoruz. S�v�l toplum �şler�n�n zahmetl� olduğunu

b�l�yorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar d�l�yorum.

E.D.V: Bu key�fl� sohbet �ç�n çok teşekkür ed�yor, görev�n�zde

kolaylıklar, öğrenc�ler�m�ze de başarılar d�l�yoruz.

Ş.K: Asıl ben teşekkür eder�m. Bütün mezunlarımıza her

zaman kapımız ve gönlümüz açık. Her zaman okula

bekl�yoruz...

OKUL MÜDÜRÜMÜZ ILE SÖYLESI

Bu sayımızda anılarla okulumuz köşes�nde 1961 mezunumuz Gülen Gürkan'ı 
ağırlıyoruz. Okulumuza bağlılığı, sam�m�yet� ve neşes� �le hep�m�z�n Gülen Ablası 
olan Gülen Gürkan, �nsanların adlarının k�ş�l�ğ�ne de yansıdığı teor�s�ne güzel b�r 
örnek. Evet o b�z�m Gülen Ablamız.

E.D.V: Çok kıymetl� Gülen Gürkan öncel�kle b�raz b�ze
kend�n�zden bahseder m�s�n�z?
G.G: Öncel�kle bülten�m�z�n bu köşes�nde bana yer verd�ğ�n�z
�ç�n teşekkür ed�yorum. Ben, k�mya yüksek mühend�s�, �k�
çocuk annes�, �k� torun babaannes�, sevg�l� eş�m meslektaşım
Selçuk Gürkan �le evl�  dostluğa arkadaşlığa değer veren
hareketl� hayatı seven yer�nde duramayan b�r�y�m

E.D.V: Okulumuza ve l�se arkadaşlarınıza çok bağlı
olduğunuzu b�l�yoruz. Bunun sebeb� s�zce ned�r?
G.G: Okulumuzu ev�m�zden sonra b�z�m �k�nc� yuvamız d�ye
görmüştük Öğretmenler�m�z teneffüslerde annem�z babamız
g�b� derste �se öğret�c�m�zd� Eğ�t�m s�stem�m�z onlarla her
şey�m�z� paylaşma �mkanı ver�yordu Çok değerl� bulduğum
eğ�t�m  ordusuna sah�pt�k. Heps�n� saygı ve rahmetle anıyorum
Işıklarda uyusunlar.

E.D.V: Okulumuzda öğrenc� olduğunuz yıllarda yaşadığınız
unutulmaz b�r anınızı b�z�mle paylaşmak �ster m�s�n�z?
G.G: O kadar çok anımız var k�  hala b�r araya geld�ğ�m�zde
anlatır eğlen�r�z. Sınıf olarak çok çalışkan ve çok yaramazdık
B�rb�r�m�ze o kadar bağlıydık k�  sank� tek vücut �d�k. B�r gün b�r
yaramazlık yapmıştık ,sınıfta ses yükselm�şt� Müdür muav�n�
gelm�ş aramızda suçlu aramıştı ama b�z k�msey� ele vermey�p
hep b�rl�kte  dersten sonra b�r saat cezaya kalmıştık  Olan
zavallı ablama olmuştu çünkü b�rl�kte eve dönme zorunluluğu
vardı.

E.D.V: Hep ded�ğ�m�z g�b� Atatürk L�sel� olmak b�r ayrıcalıktır.
S�z bu ayrıcalığı b�rkaç kel�me �le nasıl tanımlardınız?
G.G: Atatürk L�sel� olmak demek b�rl�k beraberl�k ruhu �le gurup
çalışmalarında başarılı, yardımsever, dürüst k�ş�l�kl� olmak
demek. B�z b�r�m�z hep�m�z hep�m�z b�r�m�z �ç�n �lkes� �le eğ�t�m
gördük. Arkadaşlarımızın başarısı �le gurur duyduk, düşen�n
el�nden tuttuk. Bugün bu b�rl�ktel�ğ�m�z� sürdürüyorsak eğer �şte
bunu okulumuzun b�ze verd�ğ� o ruha borçluyuz.

E.D.V: 2018 P�lav gününde 1961 mezunları olarak okulumuz
bahçes�nde Emekl� İclal Öğretmen�n yaptırdığı çeşmey� tam�r
ett�rd�n�z. Açılışında hep�n�z çok coşkuluydunuz. Sebeb�
neyd�?
G.G: Üzer�m�zde onca emeğ� olan sevg�l� öğretmen�m�z�n
okula armağanını �şler duruma get�rmek b�z� mutlu ett�   B�rl�k
beraberl�k ve dayanışmamızın ufak b�r örneğ�d�r bu.
.Dönemdaşlarıma teşekkür ed�yorum.

E.D.V: Uzun yıllardır Mezunlar Derneğ�m�ze öneml�
destekler�n�z olduğunu b�l�yoruz. Öncel�kl� olarak bunun �ç�n
çok teşekkür ed�yoruz: Pek�, erken dönem mezunlarımızdan
b�r� olarak genç mezunlarımıza Mezunlar Derneğ�m�z �le �lg�l�
neler söylemek �sters�n�z?
G.G: Derneğ�m�z�m kuruluş aşamasından �t�baren zaman
zaman onursal başkanımız Hayzuran Ablamız ve arkadaşları
�le b�rl�kte çalıştım. Sonrak� yıllarda  bayrağı devr alma sırası
b�ze geld�. Zor şartlarda çalışarak bugünlere geld�k bu arada
aramıza g�ren genç arkadaşlarımızın katkıları �le daha güzele
�mza attık. Derneğ�m�z�n her zaman taze kana �ht�yacı var.
“Gel�n hep b�rl�kte �y�ye güzele doğru koşalım, b�rl�k
olalım, bu güzell�ğ�m�z hep devam ets�n”.

B�z� kırmayarak bu m�n� röportajımıza zaman ayırdığınız �ç�n 
teşekkür ed�yoruz.

Ropörtaj: Ebru DİKMEN VAROL

-DEVAM-



.

Nuran Konuralp, Atatürk Kız L�ses�’n� b�t�rd�kten sonra 

ün�vers�te sınavında çok �sted�ğ� güzel sanatlar bölümünü 

kazanamaz ABD'ye g�der. Orada aldığı eğ�t�mle 'patchwork' 

sanatını öğren�r. Türk�ye'ye döner ve �ğne �le yaptığı el 

sanatını gel�şt�r�r, serg�ler açar.  2 oğlu olan Konuralp, 1999 

yılında İtalya'da açtığı serg� dönüşü trafik kazasında ağır 

yaralanır. Sol gözü görme yet�s�n� kaybeder ama y�ne de 

' p a t c h w o r k '  y a p m a y a  d e v a m  e d e r .

“Büyük Önder�m�z Atatürk'ün gösterd�ğ� yolda yürüyerek 

baley�, ülkemde öğretmek, gel�şt�rmek ve yaymak 

�st�yorum. Bu yüzden ülkeme döneceğ�m”

.................................................8

Kazadan 4 yıl sonra, Gaz� Ün�vers�tes� öğret�m üyes� oğlu 

Sad� Konuralp (39), konferans �ç�n g�tt�ğ� İstanbul'da Rumel� 

Han'ın çatısından kopan 40 k�loluk taş parçasının üzer�ne 

düşmes� sonucu hayatını kaybeder, 2006 yılında da 

lenfoma tedav�s� gören eş� de vefat eden Nuran Konuralp, 

e v � n d e  ' p a t c h w o r k '  y a p a r a k  h a y a t a  t u t u n u r.

“ H a y a t ı m  b o y u n c a  p o z � t � f  o l d u m '

d�yen Konuralp, İtalya dönüşü geç�rd�ğ� kazanın çok ağır 

olduğunu bel�rterek, "Hatta olay yer�nde ben� 'öldü' sanıp, 

üstüme gazete serm�şler. Sonra b�r hemş�re yaşadığımı 

anlamış ve tekrar hayata döndüm” der. 15 amel�yat, 4 yıl 

sonra oğlunun ve hemen ardından eş�n�n kaybı, h�çb�r 

z a m a n  o n u  y ı l d ı r m a z .   Ya p t ı ğ ı  ç a l ı ş m a l a r ı 

' B u  b � r  g r a fi k  t a s a r ı m ı ,  b � r  s a n a t t ı r '

d � y e  t a n ı m l a r .  “ Ta m a m ı  e l l e  y a p ı l ı y o r ” . 

Yabancı ülkelerde sık sık serg� açtığını anlatan Nuran 

Konuralp, yıllar önce Hollanda'da gerçekleşt�rd�ğ� b�r 

serg�de lale mot�fl� patchwork �le Hollanda-Türk�ye dostluk 

ödülü de alır. Konuralp, bazılarını ölen oğlu anısına açtığı 

serg�lerden elde ed�len gel�r� Bedensel Engell�ler Vakfı'na 

bağışlar..Yaşadığı bunca olumsuzluğa rağmen yılmayan 

ve hayata tutunan okuldaşımızı kutluyoruz. 

Serap Aksoy, Lale Mansur, Selma Güner�, Nükhet Duru, 

Erol Evg�n, Parla Şenol, N�gar Akaner öğrenc�ler� 

arasındadır. Gönül verd�ğ� baler�n yet�şt�rme çalışmaları �le 

Devlet Opera ve Bales�’ne elemanlar kazandıran Oya 

Ölçen, halen Özel Oya Bale Okulu’nun müdürü ve 

öğretmen� olarak çalışmaktadır.

Yurt �ç� ve yurt dışında çeş�tl� fest�vallere katılarak ülkem�z� 

tems�l etm�şt�r. İstanbul, Ankara ve İzm�r telev�zyonlarına 

uzun sürel� bale programları hazırlamıştır. Telev�zyon 

kanallarına göster�ler hazırlamaya devam etmekted�r.

Bugüne kadar yurt dışında 700’e yakın tems�l ver�lm�şt�r. Bu 

ülkeler arasında yer alan Japonya, Ç�n, H�nd�stan, 

Pak�stan, Umman, Ürdün, Bahreyn, Şam, Katar, Abu Dab�, 

Duba�, Cezay�r, Tunus, Mısır, Şarm El Şeyk, Zamb�a, 

Güney Afr�ka, Kenya, Malezya, S�ngapur dünya har�tasında 

gen�ş b�r alana yayılmaktadır. 

 BASARI ÖYKÜLERI

AKL mezunumuz NURAN KONURALP

Sanatın ve poz�t�f olmanın gücüne örnek....

................................................................................

“Büyük Önder�m�z Atatürk'ün gösterd�ğ� yolda 
yürüyerek baley�, ülkemde öğretmek, gel�şt�rmek ve 
yaymak �st�yorum. Bu yüzden ülkeme döneceğ�m”

Oya Bale Okulu Kurucusu OYA ÖLÇEN

Atatürkçü ve eğ�t�mc� b�r a�len�n kızı olarak dünyaya gelen 
61 Mezunumuz Oya ölçen 1955 yılında İstanbul Beled�ye 
konservatuarında annes�n�n teşv�k�yle baleye başlar. 
Sonrasında Aatatürk L�ses�’n� ve İng�l�z F�loloj�s� okuduğu 
Ün�vers�tey� b�t�r�r. İng�l�z Kültür Derneğ�’nden aldığı bursla 
Londra’da 12 yıl boyunca her yaz Rambert School of 
Ballet'de eğ�t�m görür. Okulun kadrolu baler�n� olarak tekl�f 
alır. “Büyük Önder�m�z Atatürk'ün gösterd�ğ� yolda 
yürüyerek baley�, ülkemde öğretmek, gel�şt�rmek ve 
yaymak �st�yorum. Bu yüzden ülkeme döneceğ�m” der ve 
kabul etmez. 1972 yılında Oya Bale okulunu, 1977'de 
Türk�ye’de �lk bale t�yatrosunu kurar. 
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DERNEK FAALIYETLERIMIZ
24 KASIM’DA ÖĞRETMENLERİMİZIN YANINDAYDIK...
Her yıl olduğu g�b� bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
oku lumuzda faa l  ve  emekl �  ogre tmenler �m�z  ve
öğrenc�ler�m�zle b�rl�kte key�f dolu anlar yaşayarak,
öğretmenler�m�zle hasret g�derd�k. Emeğ� geçen okul
yönet�m�ne ve herkese teşekkür eder�z. Atatürk Lİses�
Mezunları Derneğ� Yönet�m Kurulu olarak akt�f ya da emekl�
öğretmenler�m�zle h�ç b�r zaman bağımızı koparmayarak,
hatta daha da güçlend�rerek onların karşılığı ödenmez
emekler�n� vefa ve sam�m� duygularımızla hatırlamaya ve
pek�şt�rmeye devam edeceğ�z. Törende Başkanımız Eng�n
Dumanlı, Bakan Yardımcımız Can Parmaksız ve üyem�z
Em�n Sünbüloğlu hazır bulundular. İTÜ’de öğret�m üyes� olan
Sünbüloğlu p�ano başında öğretmenler�m�ze sevg� ve neşe
dolu anlar yaşattı. B�rl�kte söylenen şarkılar eşl�ğ�nde bu
anlamlı gün sona erd�. 

.................................................9

OKULUMUZDAKİ 4 MART İSİM GÜNÜ 66. 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 
coşkuyla gerçekleşt�rd�k. 4 Mart �s�m günü b�r haftaya 
yayılan türlü etk�nl�klerle kutlanmak da olup, düzenlenen 
söyleş�de esk� mezunumuz M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes� F�z�k Bölümü  Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Kayhan 
Ülker Atatürk L�sel� olmakla �lg�l� öneml� b�r konuşma 
yapmıştır. AyEtk�nl�kler kapsamında katkılarından dolayı 
okul müdürümüz Şeref Koç’a da Atatürk S�luetl� Teşeşkkür 
plaket�m�z� Başkan Yardımcımız Can Parmaksız 
sunmuştur. 

ROZET TAKMA GÜNÜ
Okulumuzda 12 Aral ık 2019 günü 10. sını f 
öğrenc�ler�m�ze ve 19 Aralık 2018 rozet takma tören� 
düzenlenm�şt�r. Törende  öğrenc�ler�m�z rozetler�n� okul 
müdürü, okul öğretmenler�, mezunlar derneğ� başkanı 
ve okul a�le b�rl�ğ� üyeler�nden almışlardır. Rozet 
törenler�yle esk� b�r geleneğ� tekrar canlandırmak 
�steyen okul �dares�yle gurur duyuyoruz. 

.................................................................................

.................................................................................



18 Mart Çanakkale Şeh�tler�n� Anma Günü etk�nl�kler�ne 
katıldık

18 Mart Çanakkale Zafer� n�n anısına okulumuzda ogrenc� ve 
ogretmenler�m�z�n z�yaret�ne yonel�k küçük b�r serg� 
duzenled�k. Dernek Başkanımızın Çanakakle Savaşı’na 
yönel�k koleks�yonundan nad�de parçaların serg�lend�ğ� 
etk�nl�k öğrenc� ve öğretmenler  tarafından büyük �lg� gördü. 
Bu etk�nl�kte Başkanımız Eng�n Dumanlı’ya Başkan 
Yardımcımız Can Parmaksız da eşl�k ett�. Bu ves�le �le 
Çanakkale’de şeh�t olan Mehmetç�kler�m�z rahmetle 
anıyoruz. 

DERNEK FAALIYETLERIMIZ
Okulumuzda 23. Ulusal Felsefe Ol�mp�yatları... 

Bu yıl 23.´sü düzenlenen Ulusal Felsefe Ol�mp�yatı´nın 

İstanbul ev sah�bl�ğ�n� Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses�, 

yapmıştır. Günümüzün problemler�ne ışık tutmayı hedefleyen 

d�yojenler� ağırlamaktan onur duymuştur.  1936 yılında 

kurulan Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses�; yüzler� cumhur�yete 

ve demokras�ye dönük, öncel�kler� b�l �m ve sanat 

olan,evrensel k�ml�ğ� yakalamış, çeş�tl� sosyal sorumluluk 

projeler�n� başarıyla sürdüren, Atatürk �lke ve �nkılaplarını 

temel alan önyargısız b�l�nçler�n eğ�t�m aldığı Türk�ye´n�n 

seçk�n okullarından b�r�s�d�r. .En büyük değer�n emek, en �y� 

b�lmen�n kend�n� b�lmek olduğunu savunan BAAL- ph�lo 

adında çalışmalarını sürdüren felsefe kulübü, 23. Felsefe 

Ol�mp�yatı´nda ev sah�pl�ğ� yaparak modern dünya �nsanının 

yalnızlığına �nat b�rl�ktel�ğ� savunmuştur. B�z de bu n�tel�kl� 

e t k � n l � k t e  öğ renc �  ka rdeş l e r �m � z �  ve  E t k � n l � ğ � n 

düzenlenmes�nde öncü olan Emel B�nb�rç�çek hocam�z� 

yalnız bırakmadık. Dernek Başkan Yardımc�m�z Can 

Parmaksız ve Yönet�m Kurulu Sekreter�m�z Öğr. Gör. Ebru 

D�kmen Varol gençler�m�ze destek oldular. 

2019 Mezunlarımızı Uğurladık...
Beş�ktaş Atatürk Anadolu L�ses� 2019 Yılı Mezun�yet Tören� 04 
Mayıs 2019’da okulumuz bahçes�nde düzenlend�. Atatürk 
L�ses� Mezunları Sanat ve Spor Kulübü Derneğ� olarak yen�
mezunlarımızı bu mutlu günler�nde yalnız bırakmadık.
Derneğ�m�z� tems�len Başkan Yardımcımız 1988 Mezunu Can
Parmaksız törende hazır bulundu ve dereceye g�ren 
öğrenc�lere dernek geleneğ�m�z olan hed�yeler�m�z� takd�m ett�. 
Mezunlarımızı kutluyor, gelecek �ç�n attıkları bu öneml� adımda 
başarılar d�l�yoruz.
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Genel kurulumuzu yaptık...
13 N�san 2019 Pazar günü Genel kurulumuzu yaptık. B�r 
kaç üye ve görev değ�ş�kl�ğ� �le aynı ek�p Eng�n Dumanlı 
başkanlığına yen�den göreve get�r�ld�. Pazar günler�n� 
ayırıp genel kurula katılan üyeler�m�ze teşekkür eder�z. 



ETKINLIKLERIMIZ

.................................................11

6 MAYIS 2018 PAZAR GÜNÜ GELENEKSEL PİLAV GÜNÜMÜZDE BULUŞTUK

Her yıl düzenl� olarak organ�ze ett�ğ�m�z p�lav günümüzde 
mezunlarımız buluşup hasret g�derd�ler, canlı müz�k orkestra ve 
dans gruplarının sahne aldığı ve okuldaşlarımızın coştuğu ve 
anılarını tazeled�ğ� p�lav gününde 1994 mezunlarımız 25. yıl 
plaketler�n�, 1968 Mezunlarımız �se 50.yıl plaketler�n� aldılar. Aynı 
gün 61 mezunlarımızın yen�led�ğ� okul bahçes�ndek� çeşmem�z�n de 
açılışı yapıldı. B�r çok mezunumuz derneğ�m�ze üye oldu. Anılar 
tazelend�. Öğretmenler�m�zle sohbetler ed�ld�. Atatürk L�sel� olmanın 
�çten sam�m�yet� yaşandı. Hafif hafif ç�seleyen yağmura rağmen 
bahçem�z mezunlarımız �le doldu taştı. 

Son Fotoğraf...
Okulumuzun efsane öğretmenler�nden Hasan Hocamızla 
son pozumuz olduğunu nereden b�leb�l�rd�k k�?... 75 yıllık 
yaşamında hep�m�z�n öğrenc�l �k hayatında tatlı 
tebessümlerle hatırladığımız anılar bırakan çok kıymetl� 
hocamıza b�ze kattığı değerler �ç�n sonsuz m�nnetler�m�z� 
sunuyoruz. Bugün düşünen, sorgulayan ve muhakeme 
yapab�len b�reyler �sek en büyük katkılardan b�r� de 
kend�s�n�nd�r.
Derneğ�m�z�n her etk�nl�ğ�ne mutlaka katılan hocamızı 
gözler�m�z arayacak........



ETKINLIKLERIMIZ

2 MART 2019 GÜNÜ OKULUMUZUN GELENEKSEL ATATÜRK İSMİNİ 
ALIŞININ 66. YIL DÖNÜMÜ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİK... 

2 Mart 2019 Cumartes� günü okulumuzun büyük b�r gururla 
taşıdığımız Atatürk �sm�n� alışının 66. yılını Levent Ten�s Kulübü Kyra 
Restaurant’ta düzenled�ğ�m�z İs�m Günü Yemeğ� �le büyük b�r 
coşkuyla kutladık. Yemekte 1979 mezunlarımıza 40. yıl, 1989 
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�. Tüm mezunlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür 
ed�yor, n�ce İs�m günler�n� b�rl�kte paylaşmayı temenn� ed�yoruz.

Cumhur�yet�n bekç�ler�y�z...
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OKULUMUZDAN HABERLER

BAL FEST 2019 

22 Mart 201'da Okulumuzun bahçes�nde 

düzenlenen konserde, öğrenc�ler�m�z Sahte Rakı 

Blues and Rock’n Roll Band g�b� b�r çok grupla 

şarkı söyley�p eğlenceye doydu. Okul a�le 

b � r l � ğ � n � n  d e  k a t k ı l a r ı y l a  d ü z e n l e n e n 

o r g a n � z a s y o n d a b � z  d e  g e n ç l e r � m � z l e

beraberd�k.

Sınav Başarısı

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarında Öğrenc�m�z Alpar Türkoğlu,YKS 'de 

Türk�ye 226.'sı olmuştur. Tebr�k eder Başarılarının devamını d�ler�z. 

Ayrıca �lk 10.000 �ç�nde olan öğrenc�ler�m�z�n l�stes� de yandadır. B�r 

ömür boyu başarılarının da�m olmasını d�l�yoruz.

MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

Mezunumuz Bölüm B�r�nc�s�
BAAL 2015 mezunumuz Oğuz Paksoy İTÜ 
B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� 1. s� olarak mezun 
olmuştur. Kend�s�n� kutlar başarılarının devamını 
d�ler�z.

Mezunumuz Okulumuzda
B A A L  K a r � y e r  G ü n l e r � n e 
mezunumuz M�mar Özgül Öztürk 
A k s u  k o n u k  o l d u .  G e n ç 
okuldaşlarımıza mesleğ� �le b�lg�ler 
veren mezunumuz yen�den 
okulunda olmanın heyecanını ve 
sev�nc�n� yaşadı. 

Tesadüfün böyles�,
Tesadüfün böyles�,aynı gün aynı saatte ve de aynı yerde 
toplanan 1955 ve 1978 mezunları b�ze ded�ler k� "B�rb�r�n�z� 
sevmekten h�ç vazgeçmey�n"

Yıldız Teknik Üniversitesi 107. Yılında 107 mezun. 
Mezunlar Platformu toplantısında, tesadüfen aynı 
masada oturan 1988 BAL mezunu Bora İzmirlioğlu 
ile 2008 Yılı BAAL mezunu Sibil Arsenyan harika bir 
akşam geçirdiler. Yıllar geçer, yollar bir yerde 
kesişir.

Bir tesadüf Daha,
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MEZUNLARIMIZDAN HABERLER
Geleceğe Sözümüz var
1979 Yılı Türk�ye L�seler Kız Basketbol Şamp�yonu 
Takım 40 yıl sonra koç Fehm� Sadıkoğlu, Beden Eğ�t�m� 
Öğretmenler� Ülkü Otay ve Meftun Akın �le b�rl�kte 
okulumuzun Atatürk �sm�n� alışının 66.yılında b�z�mle 
b�rl�kteyd�.Geleceğe söyleyecek sözümüz var.

R�ga’da b�r BAL’lı
1988  mezunumuz  Teks t � l 
Sanatç ıs ı  Öğr.  Gör.  Ebru 
D�kmen Varol Letonya Ulusal 
Müzes� ’n �n düzenled�ğ�  6. 
Uluslararası R�ga Tekst�l ve L�f 
Sanatı Tr�enal�’nde 2. kere 85 
sanatçı arasında tek Türk 
sanatçı olarak ülkem�z� tems�l 
ett�. Tr�enal sürec�nde Letonya 
R�ga Türk Büyükelç�s� ’ de 
kend�s�n� ağırladı ve tebr�k ett�. 

KALBEN 
KALBEN Koruma Altında Yet�şen Gençler ve Koruyucu A�le 
Derneğ�, “B�r Çocuk Yet�şt�r, Tüm Dünya Değ�ş�r” mottosuyla 
2016 yılında kurulmuştur. Kurucu üyeler�nden olan 
mezunumuz  Funda Günaçan aynı zamanda KALBEN 
yönet�m kurulu saymanlık görev�n� de yürütmekted�r. Mayıs 
ayında derneğ�n verm�ş olduğu �ftar yemeğ�nden elde ed�len 
gel�r �le 55 çocuğun “Düşler�m Gerçekleş�yor 2019" yaz 
kampına gönder�lmeler� sağlanmıştır. Kalben Derneğ�’n� ve 
mezunumuzu bu ulv� çalışmalarından dolayı kutluyor ve 
başarılar d�l�yoruz.  

Küller�n Aarasından
T�yatro Sanatçısı Mezunumuz 
Kerem Atabeyoğ lu ,  Ha ldun 
Dormen ’ �n  yazdığ ı  Kü l le r �n 
Arasından adlı t�yatro oyununun 
yönetmenl�ğ�n� ve oyunculuğunu 
yapıyor.  Her zaman kal � te l � 
projelere �mza atan mezunumuzu 
canlı performansıyla �zlemek b�r 
ayrıcalık olacaktır. 

Kaybett�ğ�m�z okuldaşlarımız,

1956 Mezunu 
KERİMAN VARUNAY

1966 Mezunu 
DİLEK ÇUBUKÇU YETİŞ

1972 Mezunu 
RUKİYE GÖKÇAY

2007 Mezunu 
ECE BARÇA’yı

saygıyla anıyoruz.

Mezunlarımızdan Türkiye'nin en kıdemli A Klasman 
Voleybol Hakem i olan Aylin Turnaoğlu 2019-2020 
Sezonundaki ilk görevine çıktı. Aylin Turnaoğlu 13 Eylül 
2019 Cuma günü TVF Burhan Felek Voleybol 
Salonunda Bucuresti   (Romanya) – OK Zeleznicar 
Lajkovac (Sırbistan) takımları arasında oynanan  
Balkan Kupası maçında Yardımcı Hakem olarak 
ülkemizi temsil etti.

Ebed�yete �nt�kal eden Öğretmenler�m�z

Felsefe Öğrt. HASAN DEĞİRMENCİ

F�z�k Öğrt. ZEKERİYA ÇAKIR

Tar�h Öğrt. MELİHA SAPANLI

Res�m Öğrt. HAKKI KUĞUOĞLU’nu 

m�nnet ve saygıyla anıyoruz. 

Küllerin Arasından



MEZUNLARIMIZDAN KITAPLAR
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Mas�s Aram’da büyük başarı...
Mezunumuz Mas�s Aram Gözbek’�n kurucusu olduğu 
ve genel sanat yönetmenl�ğ� �le şefl�ğ�n� yaptığı 
Boğaz�ç� Caz Korosu bünyes�nde yer alan Boğaz�ç� 
Gençl�k Korosu, her yıl Makedonya'nın Ohr�d kent�nde 
gerçekleşt�r�len Ohr�d Korolar Fest�val�'nde bu yıl en 
yüksek puanla b�r�nc�l�k ödülü, kategor� şamp�yonluğu 
ve en �y� sahne performansı ödülünü alırken, fest�val�n 
en �y� korosu seç�ld�.13 ülkeden 34 koronun katıldığı 
organ�zasyonda fest�val�n en öneml� ödülü olan Grand 
Pr�x dâh�l 4 ödülün sah�b� oldu.

Nerm�n Bezmen’den... 
“B�r zamanlar kadının tanrıçalaştığı ant�k 
ege topraklarında ş�ddet kurbanlarının ses� 
olarak, düşünceler�m ve kalem�m�n cesaret� 
ve anlamlı kavgam �ç�n aldığım artem�s 
heykel�yle, toplantı salonunu dolduran 
duyarlı, sorumlu, aydınlık �nsanlarımıza 
teşekkür tebessümüm...  Selçuk'dan 
sevg�lerle!
D�nled�m, ağladım, haykırdım kel�meler�mle 
ve yazdım:  Havva'nın cezası”... 

BunlarI BILIYOR MUYDUNUZ?

Mezunumuz ¢aĵatay Metin'in 
b¿nyesinde yer aldēĵē ĶT¦ 
Teknokentli CBILAB Studios'ta 
geliĸtirmekte oldukları, 
Türkiye'nin ilk sinematik-aksiyon-
macera türündeki sanal gerçeklik 
oyunu ManMade Kickstarter 
yayınlandı. 

MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

İstanbul Altın Rafiner�s� Ceo’su Ayşe Esen’�n,

Isparta’dak� uçak Kazasından kurtulan ve Cern’de çalışmalar yapan F�z�kç� Serkant Al� Çet�n’�n,

NASA’da araşturmalar yapan Prof. Dr. Mel�ke N�kbay’ın,

Manş Den�z�’n� yüzerek aşan Yüzücü Yasem�n Yıldırım’ın,

Düzce Ün�vers�tes�’n�n Rektörü Prf. Dr. N�gar Dem�rcan’ın ,

Okulumuzdan mezun olduğunu b�l�yor muydunuz?

Masis Aram'dan büyük başarı... Sanal Gerçeklik Oyunu

Düzce Ün�vers�tes�’n�n Rektörü Prof. Dr. N�gar Dem�rcan’ın,



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 

Editör ve Tasarlayan:
Öğr. Gör. Ebru Dikmen VAROL

2019 Pilav - Okul Güncesi, 22 Eylül 2019'da düzenlenen Pilav günü için 
bilginlendirme amacıyla 100 adet basılmış olup hiçbir ticari ve ideolojik 

amacı yoktur.
Para ile satılmaz.

2019 PILAV 
22 EYLÜL 2019 / PazaR 

OKUL GÜNCESI

yenilene web sitemizi mutlaka takip edin

Sosyal Medya Hesaplarımız

@ataturkl�ses�mezun 
  �nstagram
@AtaturkL�ses�M
  tw�tter

Okulumuzun yen� görünümü

Engin DUMANLI

https://www.facebook.com/sibilarsenyan?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAg_Ult-9Z6Nl5rFfFEakHUwFhMs4oU2kkrDmnAWyYNfqP3-Gp5RKnWtGQJsGSwCjbuXgC_GNNVZntU&dti=57710539526&hc_location=group
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