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KABATAŞ ERKEK LİSESİ 104. YAŞINDA

Okulumuz Kabataş Erkek Lisesi’nin 104. yaşını kutladığımız 17 Şubat 2012 Cuma günü saat 13:00’ de Atamıza saygı duruşunda bulunmak ve çelenk koymak
için Taksim’deki Atatürk Anıtı’ndaydık. Karlı ve fırtınalı bir hava olmasına rağmen törene okulumuzu
temsilen yaklaşık 120 öğrenci kardeşimiz, Müdürümüz Sn. Uğur Açıkgöz ve öğretmenlerimiz ile Der-

nek, Vakıf ve Okul Aile
Birliği’nin
yöneticileri ve mezunlarımız katıldılar. Okul Müdürümüz
Sn. Uğur Açıkgöz’ün günün anlamına ilişkin yaptığı kısa bir konuşma sonrasında okulumuz Kabataş
Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ve
Kabataşlılar Derneği adına anıta çelenkler konuldu
ve Atamız ile şehitlerimiz
için saygı duruşunda bulunuldu. Tören çekilen anı fotoğrafları ile sona erdi.
Bizlerin bugünlere gelmemizde büyük yeri olan eğitimimizi borçlu olduğumuz Kabataş Erkek Lisemiz’in
104. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ AVRUPA GENÇLİK
PARLAMENTOSU’Na EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Her yıl Avrupa’nın bir şehrinde ve bir okulun ev sahipliğinde yapılmakta olan Avrupa Gençlik Parlamentosu’na
bu yıl ev sahipliğini 25 - 30 Nisan tarihleri arasında okulumuz Kabataş Erkek Lisesi yapacak.
Günümüz problemlerinin gençler tarafından ortaya konularak tartışılıp çözüm arandığı Avrupa Gençlik
Parlamentosu’nda Avrupa Ülkeleri’nden gelen öğrenciler
ülkelerini temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıl da okulumuzdan 7 öğrenci kardeşimiz Polonya’nın Krakov kentinde
okulumuzu ve ülkemizi başarı ile temsil etmişti. Bu sene
Kabataş Erkek Lisesi’nin ev sahipliğindeki Avrupa Gençlik Parlamentosu toplantılarının sponsorluğunu Beşik-

taş Belediyesi üstlenecek. Geçtiğimiz günlerde Okul Müdürümüz Sn. Uğur Açıkgöz ve Derneğimizin Eski Başkanı Sn. Nabi Cücük ile okul temsilcisi öğrenci kardeşlerimiz Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret edip ve Belediye Başkanı Sn. İsmail Ünal’ dan gerekli yardım sözünü aldılar.

bİZİ TAKİP EDİN

BÜLTENİMİZ İNTERNETTE

Derneğimizin faaliyetleri ve Kabataş
Ailesine ilişkin en güncel haberlere
facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
www.facebook.com/kabataslilar

Artık internet sitemiz
www. kabataslilar.org.tr ’ den,
bültenimizin güncel sayılarını PDF
formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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“KABATAŞ’TA ÇOK ŞEY
DEĞİŞECEK”
KABATAŞLILAR
DERNEĞİ

Sadece kendimiz değil eşlerimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle
birlikte hangi aktiviteyi yaşama geçirmekten keyif alacaksak;
Derneğimiz o faaliyetin toplumsal faydasına inandığı anda
o platformu oluşturmaya hazırdır.

Hepimizin, hayatı yeni anlamaya ve anlamlandırmaya
başladığı yaşlarda hayatımıza girdin. Daha önceleri adını, ülkemize örnek olarak yetiştirdiğin büyüklerimizin
başarı öykülerinde duyardık. Büyüme çağımızın en zorlu
günlerinde kendimize senden birçok şey kattık. İlk başlarda bize ne verdiğini anlamadık. Büyüdükçe ve içinde
yaşadığımız toplumun dinamiklerini kavradıkça bizlerde
daha fazla anlam kazandın. Birlik olmayı, hedef koymayı,
yeri geldiğinde kardeşten öte arkadaşlığı, ezberlemek yerine sorgulamayı, bireysel aklımıza sahip çıkmayı, insanın kendisi kadar ülkesi ve insanlık için bir amacının da
olması gerektiğini sende öğrendik. Bazen sıralarında, bazen kimseye göstermeden ağladığımız yatakhanende, bazen martı seslerinde, bazen revirinde, bazen sahiline vuran dalgalarında, bazen...
Şimdi sana borcumuzu ödemeye geldik KABATAŞ. 29
Ocak 2012 tarihinde Genel Kurulumuzun takdiriyle, yepyeni bir yönetim kuruluyla, iki yıllık görevimize başladık. Öncelikle bu göreve gelmemiz konusunda günümüze dek, hiç olmadığı kadar Derneğini sahiplenerek Genel
Kurulumuza katılan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu sahiplenmenin üzerimizde oluşturduğu
sorumluluk bilinciyle sizlerle yeni dönemde hayata geçirmeye çalışacağımız proje ve çalışmalarımızın bir kısmından bahsetmek isterim. Öncelikli hedefimiz, Derneğimiz
bünyesinde tüm Kabataşlıların toplumsal hayatta yapmak istedikleri çalışmalara imkan sağlayacak platformlar yaratmaktır. Sadece kendimiz değil eşlerimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle birlikte hangi aktiviteyi yaşama
geçirmekten keyif alacaksak; Derneğimiz o faaliyetin toplumsal faydasına inandığı anda o platformu oluşturmaya hazırdır. Kabataş’ın toplumumuzla entegre olmasının
ve gerçek Kabataşlılık ruhunun yaşadığımız topluma hizmette gizli olduğuna inanıyorum. Kabataş’tan aldığımıza inandığımız değerleri toplumumuzla paylaşırsak ku2

rumlarımızın ve Kabataş markasının büyüyeceğini düşünüyorum. Ve tüm Kabataşlılara diyorum ki; toplumumuzun ilerlemesini sağlayacak ve bu yönde katkı sağlayacağını düşündüğünüz tüm sosyal sorumluluk projelerinizi hep
birlikte hayata geçirelim.
Göreve başladığımız günden bu yana bu amaçla “Sosyal Faaliyetler Komitemiz” altında faaliyet gerçekleştirecek dört kulübün kurulmasını sağladık. Bu kulüpler kendi çalışma takvimleri ile örgütlenmelerini web ortamında
ve bültenlerimiz aracılığı ile tüm üyelerimizle paylaşacaklardır. 2 ay gibi bir sürede altyapısını oluşturmaya başladığımız kulüpler ve yöneticileri şunlardır: Kabataş Araştırmaları Kulübü: Kabataş’ın tozlu raflarında ve anılarda
kalmış tüm arşivini bir araya toplamak amacıyla kurulmuş olup şu anda kulüp yöneticiliğini 1958 yılı mezunlarımızdan Dr. Erden Soytürk ve 1992 mezunlarımızdan
Burak Tanyılmaz yapmaktadır. İlk anı kitabımız yaklaşık
80 Kabataşlı’nın 70 yıla yayılmış anısını içerecek ve Pilav
Günü stantlarımızda olup tüm geliri burs fonumuza aktarılacaktır. Kabataş Fotoğrafçılık Kulübü: Fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm Kabataşlıları bir çatı altında toplamayı amaçladığımız kulübümüzün yöneticiliğini 1987 mezunlarımızdan Kamer Akşahin ve 1993 yılı mezunlarımızdan Gökhan Çelem yapmaktadır. Fotoğrafçılık Kulübümüz, ilk dersine 25 Mart 2012’de 9 yaşındaki çocuklarımızdan 66 yaşındaki mezunlarımıza kadar 24 kişinin katılımıyla başlamıştır. Kulübümüz, ilk sergi konusunu Kabataş olarak belirledi. Bu sergi Pilav Günü’nde siz Kabataşlıların beğenisine sunulacaktır. Kabataş Karikatür ve Mizah Kulübü: Özellikle mizah ve karikatür çalışmalarına çocuklarımızı da katabileceğimiz kulübümüzün yöneticiliğini 1972 mezunlarımızdan Karikatürist Akdağ Saydut yapacaktır. Pedagog Kabataşlıların da destekleyeceği kulübümüzün ilk çalışmasını Mayıs ayı içinde başlatacağız. Kabataş Film Kulübü: Sosyal medyanın hayatımızı belirledi-

ği günümüzde film ve görsel sanatlara ilgi duyan Kabataşlılarla belirlediğimiz konularda workshop’lar yapmayı ve
Kabataş’ın değerlerini geniş kitlelere duyurmak için hazırlanacak görsel çalışmalara ev sahipliği yapacak kulübümüzün yöneticiliğini 1994 mezunlarımızdan Cahit Binici yapacaktır. Atölyemiz, ilk çalışmasını Cumhur Işın
Hocamızın 10 dakikalık bir belgeselini çekerek adına yapılan saygı gecesinde Kabataş Ailesi ile paylaşmış, hazırlanan belgesel aynı gün sosyal medyadaki tüm kanallarımızda Kabataşlılarla paylaşılmıştır. Sürpriz çalışmalarımızı Pilav Günü okulumuzun sınıflarında ve aynı gün
sosyal medyada paylaşıyor olacağız. Derneğimizin Geleneksel Dostlar Kahvesi organizasyonunu da yeni dönemde farklı bir anlayışla organize etme kararını aldık. Yeni
uygulamamızla, isteyen dönemlerin bu organizasyonumuza ev sahipliği yapmasını ve hem kendi aralarında görüşmelerine imkan sağlamak hem de onların gönüllülüğü ile tüm Kabataş Ailesini bir araya toplamayı amaçladık. İlkini 1988, ikincisini 1962 yılı mezunlarının ev sahipliği ile gerçekleştirdiğimiz “Dostlar Kahvesi” organizasyonumuzda katılım rekorları kırdık. Daha güzel olanı
ise organizasyonlarımıza katılan 1956, 1994, 1992, 1982,
1970, 1986 mezunlarımızın talebiyle yılsonuna kadar yapılacak tüm Dostlar Kahvesi Organizasyonları sahiplenilmiş oldu. Bu yeni uygulamaya destek veren tüm dönemlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Pilav günümüze yetişmesini planladığımız bir çalışmamız da camiamızın kıymetli evladı, 1957 mezunu demokrasi şehidimiz, aydın insan Ahmet Taner Kışlalı’nın okulumuz bahçesine büstünün dikilmesidir. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Sn. Nilüfer Kışlalı ve Kışlalı
Ailesine, Okul Müdürümüz Sn. Uğur Açıkgöz’e, 1987 mezunumuz heykeltraş Emre Başoğlu’na teşekkürü bir borç
biliyorum.
Bu sayıyla birlikte yepyeni bir Kabataş Bülteni ile karşınızdayız. Baskı özellikleri ve tasarımı tamamen yenilenen ve yeni yüzüyle beğeneceğinizi umduğumuz bültenimiz, yine en önemli iletişim kanallarımızdan biri olarak sizlere gönderilmeye devam edecek. Ayrıca yayımlandığı dönemde sadece Kabataş camiasının değil tüm çevrelerin beğenisini kazanan Kabataş Dergisi, önümüzdeki
günlerde tekrar yayın hayatına başlayacak. Emin olun ki,
Kabataş’ta çok şey değişecek. Her çalışmamızı daha iyi örgütlenmiş ve güçlü bir KABATAŞ için yapacağımız inancıyla tüm KABATAŞLILARI Derneğimiz çatısında çalışmaya davet ediyorum.
Saygılarımla;
Hasan Anıl CANSIZOĞLU
Kabataşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

NİSAN AYI DOSTLAR KAHVESİ’NİN
SPONSORU 1956 MEZUNLARIMIZ
Geleneksel Dostlar Kahvesi etkinliği Nisan ayının son pazar günü, 1956 mezunlarımızın sponsorluğunda düzenlenecektir. Tüm Kabataş Erkek Liselileri bu etkinliğe bekliyoruz.

YILLIK AİDATIMIZ
72 TL OLARAK BELİRLENDİ
Kabataşlılar Derneği de diğer dernekler gibi kanuna göre
tek geliri olan üye aidatları ve bağışlar ile faaliyetlerini yürütebilmektedir. Bu aidatların yıllık kaç lira olacağının tespiti ise Genel Kurul’da yapılan teklif ve alınan karar ile yapılmaktadır. Aidatımız 2012 yılı için 12. Genel Kurulumuzda yıllık 72 TL olarak belirlendi. Taksitle ödemek isteyenler web sayfamızın kenarındaki Finansbank kutusunu
tıklayarak oradan çıkacak formla ödeme yapabilirler.

KABATAŞ DAYANIŞMASININ GÜZEL
BİR ÖRNEĞİNİ YAŞADIK
1992 mezunlarımızdan görme özürlü kardeşimiz Kemal Özyurtlu, geçirdiği bir kaza sonrasında uzun süreden beri yürüme sorunu yaşıyordu. Kabataşlılar tarafından “Kör Kemal” lakabıyla tanınan öğrencilik günlerinde yaramazlıkları okulda herkesin dilinde olan
kardeşimiz , yardımseverliği ile haklı sevgimizi kazanmış Ortopedist Uzm.Dr. Erşan Ateş (1984) tarafından
geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde ameliyat edildi.
Sağlığına kavuşan Kemal Özyurt memleketi Samsun’a
DSİ’ deki görevine geri dönerken bizlere dayanışmanın
ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiler. Bu vesile ile Kabataşlılar Derneği olarak üyemiz Uzm.Dr. Ersan Ateş’e camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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12. Genel Kurulumuz’da,
Hasan Anıl Cansızoğlu’nun
da bulunduğu liste yeni
Yönetim Kurulumuz’u
oluşturdu.

KABATAŞLILAR
DERNEĞİ’NİN
12. GENEL KURULU
REKOR KATILIMLA
YAPILDI
Kabataşlılar Derneği’nin
12. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak
2012 tarihinde gerçekleşti.
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Kabataşlılar Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurulu, 22
Ocak 2012 tarihinde aranan çoğunluk sağlanamadığı için, 29 Ocak 2012 tarihinde çoğunluk aranmaksızın, Kabataş Erkek Lisesi Hamdi Saver Salonu’nda
toplandı.
219 üyenin katıldığı Olağan Genel Kurul’a Dernek
tarihimizde ilk defa iki ayrı liste ile girildi. Coşkulu
geçen kurulda, yapılan gizli oylama sonucunda, aralarında Hasan Anıl Cansızoğlu’nun da bulunduğu liste tek başına seçime girdi.
Genel Kurul Divanı’nın teşekkülü için, Sn. Nusret
Selen tarafından verilen önergenin kabulü ile Uğur
Poyraz başkan olarak, Ümit Pınaroba ikinci başkan
olarak, Nejat Gözen ve Pınar Tuba Biçmen de sekreter seçilerek divanı oluşturdu.
Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve
ebediyete intikal etmiş Kabataşlılar için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra, gündem maddeleri okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Aramızda yer alan milletvekili Sn. Kadir Gökmen
Öğüt, aramıza katılamayan eski bakanlarımızdan ve
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Eski Başkanı Sn. Nurettin Ok ve Sn. Ruhi Özcan’ın
tebrik, temenni ve başarı dileyen telgrafları alkışlarla karşılandı.
Daha sonra söz alan ve görevini devredecek olan Kabataşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nabi
Cücük, son dönemi ile ilgili faaliyet raporunu okurken duygulu bir konuşma ile hepimizin gözlerini yaşarttı. Okunan yasal raporların oya sunulmasından
sonra Dernek Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri, gelir
ve harcamaları oy birliği ile ibra edildi.
Sn. Ahmet Uluğ Uzun, Sn. Kemal Özyurt, Sn. Serdar Savaş ve Sn. Kadir Gökmen Öğüt; gündem

KABATAŞLILAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

ve gündem dışı konuşmak için söz aldılar. Sn. Ahmet Uluğ
Uzun; İngiltere Kraliçesi’nin Kabataş Erkek Lisesi’ne gelişi
hakkında, Sn.Kemal Özyurt Dernek üye sayısı hakkında, Sn.
Serdar Savaş Kabataş Erkek Lisesi gelenekleri ve Kabataşlılık
hakkında, Sn. Kadir Gökmen Öğüt de TBMM’ndeki Kabataşlılar ve Kabataş anıları hakkında konuştular. Daha sonra söz
alan Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Karaağaç yaptığı kısa konuşma ile Kraliçe’nin
gittiği ülkelerde okulları ziyaret ettiğini belirtti.
Tahmini bütçe, sunumu ve oylanmasından sonra kabul edildi. Üye aidatları yıllık 72 TL olarak belirlendi.
Görevi bırakacak Yönetim Kurulu üyeleri kürsüye davet edilerek kendilerine teşekkür edildi. Daha sonra kürsüye gelen
Sn. Uluğ Uzun ve Sn. Hasan Anıl Cansızoğlu listelerindeki
adayları tanıttılar ve yaptıkları kısa konuşmalarda seçildiklerinde gerçekleştirmeye çalışacakları projelerini anlattılar.
Oylamaya geçilmeden hemen önce söz alan Sn. Uluğ Uzun,
yaptığı kısa konuşmada, yönetim listesi oluşturamadıklarını,
hatanın kendilerinde olduğunu ve arkadaşlarıyla karar alıp
bu seçimden çekildiklerini ifade etti.
Daha sonra yapılan gizli oy, açık tasnif ile Genel Kurul Seçimlerine 219 üyenin katıldığı, seçimde Sn. Hasan Anıl
Cansızoğlu’nun bulunduğu liste seçilerek yeni yönetim kurulu Genel Kurulumuz’ dan yetkisini aldı.
Coşkulu ve heyecanlı başlayan bir Genel Kurul, Kabataşlılar’a
yakışan bir olgunlukta son buldu. Bu bayrağı devraldığımız
tüm geçmiş Yönetim Kurulları’na ve son Yönetim Kurulumuz
adına Yönetim Kurulu Eski Başkanı Nabi Cücük’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Hasan Anıl CANSIZOĞLU (Başkan)
Tanol TÜRKOĞLU (Başkan Yardımcısı)
Tahsin YILMAZ (Başkan Yardımcısı)
Zeynep Pınar KIRAN (Genel Sekreter)
Bektaş DÜŞMEZ (Muhasip)
Kubilay SALİHVATANDAŞ (Veznedar)
Oktay VELİOĞLU (Üye)
Ali POLAT (Üye)
Suat NAZAROĞLU (Üye)
Andaç TULGARLAR (Üye)
Aydın UZ (Üye)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Serkan ERSÖZ
Özgür ZÜLFİKAROĞLU
Özgür ARTUNAY
Arda TUNCA
Merve ÇELİK
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
İsmail ÖZSÜRÜCÜ
Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ
Cihat TAŞKÖY
Murat AVCI
Emre ACAR
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Yıldız AKARSU
Sercan DUYGAN
Elif FINDIKOĞLU
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
Erdal DUMANLI
Nusret SELEN
Naci KARAAĞAÇ
Taner KIRAL
İlhan ORHUN
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
Nabi CÜCÜK
Ahmet AYTEKİN
Cevat ONGUN
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1988 YILI MEZUNLARIMIZDAN
ŞUBAT AYI DOSTLAR KAHVESİ
Şubat ayı Dostlar Kahvesi Etkinliği 1988 yılı
mezunlarımızın organizasyonuyla gerçekleşti.
Etkinliğe katılım üst seviyedeydi.

Dokuz yıldan beri her ayın son pazar günü yapılmakta
olan açık büfe kahvaltımız “Dostlar Kahvesi”, Şubat ayının son pazar günü de 1988 yılı mezunlarımızın organizasyonu ile yapıldı. Bu organizasyonda, 350 kişilik büyük bir katılımla Kabataşlılar birbiriyle güzel vakit geçirdiler. Kabataşlılar Ailesi’nde her zaman birliğin sembolü olan 1988 yılı mezunlarımız Şubat ayı Dostlar
Kahvesi’nin organizasyonuna talip oldular ve günlerce
bütün iletişim kanallarını kullanarak Kabataş Erkek Lisesi mezunu ağabey ve kardeşlerini davet ettiler.
26 Şubat Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında iş bölümü yapan ve “Gerçek Kabataşlılık
Ruhu”nu da gösteren 88’liler kantinimizin mutfağını çeşit çeşit yiyecekler ile doldurdular. Hamaratlıkları gözden kaçmayan 88’liler saat 11:00’ e geldiğinde yemekhanedeki açık büfeyi de donatmışlardı.
1955 mezunlarından 2010 mezunlarına kadar her dö-
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nemden Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının katıldığı kahvaltıda yatılı okuyan ve pazar günleri evlerine gidemeyen
öğrenci kardeşlerimiz de bizimle birlikte oldular.
Tam bir saat boyunca açık büfe önündeki sıranın sona ermediği kahvaltıda Kabataşlılar birbirleriyle sohbet ederek yanlarındaki eşleri ve çocukları ile birlikte güzel vakit geçirdi. 2003 mezunumuz Enver Yanık kardeşimizin
de gitarıyla katılarak; şarkılar söylediği kahvaltıda havanın da çok güzel olmasından faydalanan katılımcılar kantin önünde açık havaya çıkarak güzel saatler geçirdiler.
“Dostlar Kahvesi”nin bu ilk defa yeni formatıyla hayata geçirilen organizasyonunu üstlenen: Bektaş Düşmez,
Ali Polat, Özgür Artunay, Bülent Satıcı, Fatih Hacıevliyagil, Okan Yıldırım, Soner Caner, Aydın Sarıca, Vedat Aşkın, Engin Şengür, Batuhan Koçak, Mehmet Mahanoğlu,
Somer Aksoy, Arda Tunca kısacası 88’liler bize “Kabataşlılık Ruhu”nu göstermede örnek oldular.

baharın ilk

dostlar kahvesi

62’lilerden

“1962 mezunlarımızın büyük bir çoğunlukla
katıldıkları etkinlik, aynı zamanda rekor bir
katılımcı sayısına da ulaşarak adeta bir
şölene dönüştü. “

Her ay bir mezuniyet döneminin ev sahipliğinde
yapılmaya başlanan Kabataşlılar Derneği’nin geleneksel “Dostlar Kahvesi” adlı etkinliğinin Mart ayı
sponsoru 1962 mezunları ağabeylerimizdi. 1962
yılı mezunlarımızın büyük bir çoğunlukla katıldıkları etkinlik, aynı zamanda rekor bir katılımcı sayısına da ulaşarak adeta bir şölene dönüştü.
İlk olarak “62 Mezunları” adına Erdal Dumanlı ağabeyimiz bir “Hoşgeldiniz Konuşması” yaptı
ve arkadaşlarını tanıttıktan sonra bu sene mezuniyetlerinin 50. yılını kutladıklarını söyleyerek tüm
Kabataşlıları 6 Mayıs’ta yapılacak olan Anı Plaket Töreni’ne davet etti. Yapılan bir törenle Dostlar Kahvesi’ne sponsor olan 1962 mezunu ağabeylerimize günün özelliğini yansıtan birer teşekkür
madalyonu vererek teşekkürlerimizi sunduk. Aileleri ile birlikte kantin önünde bizlerle birlikte
olarak güne adlarını yazdıran 1962 mezunu ağabeylerimiz: Cevat Er, Emin Zorlu, İsmet Kalyoncu, Akın Çiftok, Mehmet Küçükdoğu, Murat Bilgen, Halil Başoğlu, Turhan Şener, Fikret Akıncı, Turan Sarı, Gökhan Özber, Vahit Erdem, Rıfat

Diker, Necdet Saruhan, Cihat Gökdoğan, Dursun
Ali Can, Hilmi Mahmutoğlu, Alikan Sezgin, Halil
Taştaban, Erdoğan Büyükkarhan, Abdülkadir Kayısı, Erdem Kınayyiğit, Teoman Süer, Kutlay Kaplan, Nural Denker, Ahmet Gündoğdu, Nafiz Gürbüz
ve Erdal Dumanlı’ya Kabataşlılar olarak tekrar teşekkür ederek 6 Mayıs’taki Plaket Töreni’nde onlarla beraber olmayı diliyoruz. Önümüzdeki ay yapılacak olan 1956 yılı mezunlarımızın Nisan Ayı Dostlar Kahvesi etkinliğinde görüşmek dileğiyle...
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KABATAŞLILAR DERNEĞİ’NİN
ANLAM YÜKLÜ GECESİ
“Geleneksel Kış Yemeği”

Bu yılki “Geleneksel Kış Yemeği” miz,
31 Mart 2012 tarihinde 1987 mezunlarımızın
“25. Yıl Anı Plaket Töreni” ve “Cumhur Işın Hocamıza
Saygı Gecesi” şeklinde gerçekleşti.
31 Mart 2012 Cumartesi gecesi, biz Kabataşlılar için anlam yüklüydü. Kabataşlılar Derneği’nin “Geleneksel Kış
Yemeği”, 1987 mezunlarımızın “25. Yıl Anı Plaket Töreni” ve geçen yıl emekli olan “Cumhur Işın Hocamıza Saygı Gecesi” 31 Mart gecesi kutlandı.
Derneğimizin Sosyal Komitesi, bu anlamlı gecenin hazırlıklarına öğlen saatlerinde başladı. Yapılan hazırlıklar
sonrasında Hamdi Saver Salonu ile fuayesi adeta bir gelin gibi süslenmişti.
2003 ve 2007 mezunlarımızın çoğunlukta olduğu Sosyal
Komitemizin üyeleri saat 19:00’ dan itibaren gelen davetlileri karşılamaya başladı. 25 yıldır birbirlerini görmemiş
sınıf arkadaşlarının buluşmaları, bazen de isimlerini unutanların yakalarındaki yazılı isimlere bakarak birbirlerine
sarılmaları görülmeye değerdi.
Fuayedeki “Hoşgeldin Kokteyli” yemek öncesinde hem
hasret gidermek hem de kaynaşmak için davetlilere güzel
bir ortam sundu. Saat 20:00’ de davetliler, sınıf adlarının
yer aldığı masalara oturmaya başladılar.

KABATAŞLILAR
DERNEĞİ

zin Eski Başkanı Sn. Nabi Cücük, Ahmet Aytekin Hocamız, Dernek Üyemiz Cevat Ongun ve Kabataşlılar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Anıl Cansızoğlu ve eşi
yer aldı. Diğer protokol masasında ise Sn. Hale Güner Hocamız, Sn. Mine Deniz Hocamız, Mezunlar Derneği Başkanı Sn. Ümit Pınaroba ve eşi, Okul Aile Birliği Başkanı Sn.
Gülümser Okumuş yer aldı.
Gecenin sunuculuğunu 1987 3 Fen C mezunu ünlü radyocu Ayhan Gencer (Hopdedik Ayhan) yaptı. 2005 mezunumuz Efecan Karagöz ise gitarı eşliğinde yaptığı canlı müzik
ile hepimizi coşturdu.
Hopdedik Ayhan önce masaları tek tek dolaşarak 1987

mezunlarının aralarından seçtiği sınıf temsilcileri ile sohbet etti. Aradan geçen 25 senede kimi bankacı, kimi doktor kimi de reklamcı olmuştu. Bunlardan biri de ikizi ile
aynı sınıfta okuyarak mezun olmuş Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu’ydu. 25.Yıl Mezuniyet Töreni’ne katılan
Şile Belediye Başkanımız Can Tabakoğlu da arkadaşları
ile keyifli vakit geçirdi. Yine bir başka sınıf temsilcisi, yurt
dışında olduğu için katılamayan Okulumuzun Eski Müdürü Sn. Korel Haksun’dan selam getirdiğini söyleyerek
bizleri şaşırttı. Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kendisi geçen zaman dilimi içinde Korel Haksun’a damat olmuştu.
Gecenin açılış konuşmasını Kabataşlılar Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Hasan Anıl Cansızoğlu yaptı. Kendisini Okul Müdürümüz Sn. Uğur Açıkgöz ve Kabataş

Eğitim Vakfı Başkanı Sn. Naci Karaağaç takip etti.
Önce Cumhur Işın Hocamızın, dev ekrana yansıtılan video
gösterisinde verdiği “Ders”i izledik. Hocamız alkışlar arasında teşekkür plaketini Sn. Hasan Anıl Cansızoğlu’ndan
aldı.
Sınıf sınıf çağırılan 1987 mezunlarımız, 25. Mezuniyet Yılı
Anı Plaketlerini protokoldeki davetlilerin ellerinden aldılar. Geceye 3 Fen A’dan 14 kişi, 3 Fen B’den 12 kişi, 3 Fen
C’den 9 kişi, 3 Fen D’den 8 kişi, 3 Fen E’den 8 kişi, 3 Fen
F’den 13 kişi, 3 Fen G’den 2 kişi, 3 Ed.A’dan 3 kişi olmak
üzere toplam 69 “87’li’ katılarak anı plaketi sahibi oldular.
Gece Efecan Karagöz’ün canlı müziği, DJ Fatih’in özel müzikleri eşliğinde devam etti. İlerleyen saatlerde 40. Yıl Anı
Plaket Töreni’nde bir daha buluşmak dileğiyle vedalaşan
1987 mezunlarımız dernek yöneticilerine de teşekkür ederek ayrılmaya başladılar. Kabataşlılar Derneği Sosyal Komite Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, “Kabataş Hatırası” panosu önünde Cumhur Işın Hocamız ile çektirdikleri anı fotoğrafıyla geceyi ölümsüzleştirerek; Hamdi Saver
Salonu’ndan ayrıldılar.

1987 mezunlarımız, 25. Mezuniyet
Yılı Anı Plaketlerini protokoldeki
davetlilerin elinden aldılar.

Protokol masalarının birinde Okul Müdürümüz Sn. Uğur
Açıkgöz ve eşi, Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı
Sn. Uğur Fora ve eşi, Cumhur Işın Hocamız ve eşi, Kabataş Eğitim Vakfı Başkanı Sn. Naci Karaağaç, Derneğimi8
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KABATAŞLI ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

KABATAŞ ERKEK LİSESİ
1961-62 MEZUNLARINA DUYURU
Sevgili Dönem Arkadaşlarım,
Bu yıl Kabataş Erkek Lisesi’nden mezuniyetimizin 50.
yılı. Daha doğrusu son sınıfı birlikte okuduğumuz, birçoğu ile iletişimimizin kopmadığı, bazılarını ise 50 yıldır
görmediğimiz dönem arkadaşlarımız ile kavuşma, görüşme yılı. 50 yılın insan hayatındaki önemini anlatmaya
gerek var mı? Bir daha ya görüşebiliriz, ya da vedalaşırız.
10 yıl evvel ciddi bir katılım ile Kabataşlılar Derneği’nin
tertiplediği 40. yılımızı kutladık. O günden bu yana aramızdan ayrılanlarımız da oldu, ancak 50. yılımızı daha
görkemli kutlamak arzusundayız. Daha iyi organize olabilmek için bir tertip komitesi oluşturduk, her sınıftan
yine bir mümessil seçtik. Mümessiller sınıf arkadaşları
ile iletişim kurmaya başladılar.
Sizlerden ricamız, bu mesajı okuyan arkadaşlarımızın
Kabataşlılar Derneği vasıtası ile bizimle irtibata geçmeleridir. Derneğimize bildireceğiniz iletişim bilgileri bize

Çanakkale Savaşları sırasında şehit düşen Kabataşlı Ağabeylerimizi 19 Mart 2012 Pazartesi günü okulumuzdaki “Kabataşlı Şehitler Anıtı” önünde yaptığımız bir törenle andık. Her
yıl olduğu gibi bu sene de “Kabataşlı Şehitler Anıtı” önünde
saat 10:00’ da öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz, mezunlarımız ile birlikte Dernek ve Vakıf temsilcileri olarak toplandık. “Şehitler Anıtı”ndaki tören, saygı duruşu ve sonrasında okunan İstiklal Marşı ile başladı.

hızlı bir biçimde aktarılacak ve biz de sizlerle temasa
geçeceğiz. 6 Mayıs 2012 Pazar günü aşağıda yer alan
program çerçevesinde bir araya gelmeyi planlıyoruz.
Saat 10:00’da okulumuz Hamdi Saver Salonu’nda buluşacağız. Saat 13:00’e kadar kutlama programı sürecek. Saat
13:00’te okul yemekhanesinde o güne özel öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Akşama kadar doğacak boşluğu bir tekne gezintisi ile doldurmayı düşünüyoruz. Akşam yemeğimizi Feriye Lokantası’nda, beraberce yiyeceğiz.
Sevgili arkadaşlar, bizlerin duyamadığı, sizlerin bildiği vefat haberlerini ve rahatsızlığından dolayı gelmesi
mümkün olmayan arkadaşlarımızı da bize bildirin. Çünkü o gün bu şartlardaki arkadaşlarımızı anmak ve eşine
veya çocuğuna plaketimizi vermek istiyoruz.
İlginizi rica ediyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Erdal Dumanlı / 1962 Mezunu

1978 MEZUNUMUZ DOÇ. DR.
AHMET EROL’UN ROMANI
YAYIMLANDI

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ’MÜZÜN
İLK DERSİ 25 MART’TA BAŞLADI
Kabataşlılar Derneği tarafından yeni kurulan Fotoğrafçılık Kulübümüz, 25 Mart Pazar günü yapılan Dostlar Kahvesi etkinliği sonrasında ilk dönem kursunu açarak 4 haftalık eğitimine başladı. “Kabataş’ın en güzel fotoğrafını
neden siz çekmeyesiniz?” sloganıyla yola çıkan Fotoğrafçılık Kulübü’nün açtığı Temel Eğitim Kursu’nda, dersleri 1987 yılı mezunumuz Kamer Akşahin ve 1993 yılı mezunumuz Gökhan Çelem veriyor. Temel eğitim kursunda fotoğrafçılığı hobi edinmiş Kabataşlılar ile aile bireylerinin eğitim sürecinden sonra yapacakları uygulamalarda
çekilen “Kabataş” konulu resimlerden oluşacak bir sergi
düzenlenecek. “Kabataş” konulu sergisi merakla beklenen
kulübümüze çalışmalarında başarılar diliyoruz
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Okulumuzun 1978 mezunlarından Doç. Dr. Ahmet Erol’un
“Fatih’in Gizli Mabedi” adlı romanı geçtiğimiz günlerde
yayımlandı. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak
önemli görevlerde bulunan Maliye Başmüfettişi Doç. Dr.
Ahmet Erol’un Pegasus
Yayınları’ndan çıkan
romanı 224 sayfa olup
Fatih Sultan Mehmet’in
Rumelihisarı’nda gizlediği bir sırrını konu almaktadır. Yazar Ahmet
Erol, hayal gücünde şekillenen Fatih’in Gizli Mabedi okuruna tarihin derinliklerinden
günümüze kadar uzanan heyecan ve entrika dolu bir macerasını
okurlarıyla paylaşmaktadır.

Okul Müdürümüz Sn. Uğur Açıkgöz ve Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Anıl Cansızoğlu’nun Atatürk köşesine çelenk koymaları sonrasında okul müdürümüz günün anlam ve önemini anlatan duygusal bir konuşma yaptı. Bu konuşma sonrasında törenin yapılacağı Hamdi Saver Salonu’na geçildi. Öğrenci kardeşlerimizin hazırladıkları program da büyük bir ilgiyle izlendi. Çanakkale’yi geçilmez kılan, vatan toprağı için canlarını feda eden Kabataşlı
Ağabeylerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhları şad
olsun.

Çanakkale’de şehit düşen Kabataşlı Ağabeylerimizi
anmak için 18 Mart tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde
yayımladığımız ilanımız.
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ÜZÜLDÜKLERİMİZ
• 1992 mezunlarından ve derneğimizin üyesi Kemal ÖZYURT (Kör Kemal) yine okulumuzun 1984 mezunlarından Op. Dr. Erşan ATEŞ’in gerçekleştirdiği bir menisküs
operasyonu geçirmiştir.
• Okulumuzun 1972 mezunlarından ve derneğimizin
üyesi Akdağ SAYDUT 28.02.2012’de bir operasyon geçirmiş eski sağlığına kısa sürede kavuşmuştur,
Kabataş Ailesi olarak mensuplarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

• 1986 mezunlarından ve dernek üyemiz Ramazan SÖĞÜT 14.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.
• Kabataş Eğitim Vakfı mütevellisi Ertuğrul
ZORLUTUNA’nın annesi Naciye ZORLUTUNA vefat etmiştir.
• 1964 mezunlarından tiyatro sanatçımız Kahraman
ACEHAN 20.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.

• 1966 mezunlarından ve dernek üyemiz A. Güneri
ÖZSOY’un annesi Müşerref ÖZSOY 13.12.2011 tarihinde vefat etmiştir.

• 1994 mezunlarından ve dernek üyemiz Arif
BAYDOĞAN’ın babası Kamil BAYDOĞAN 25.02.2012
tarihinde vefat etmiştir.

• 1963 mezunlarından ve dernek üyemiz Mehmet
VODİNA’nın kardeşi Ahmet VODİNA 22.12.2011 tarihinde vefat etmiştir.

• 1977 mezunlarından ve dernek üyemiz Hakan
AÇIKELİM’in babası 25.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.

• 1949 mezunlarından ve dernek üyemiz Yaşar Güngör
ORBERK 04.01.2012 tarihinde vefat etmiştir.
• Okulumuzun mezunlarından Dr. Celal ÇALIKUŞU
28.01.2012 tarihinde vefat etmiştir.
• 1982 mezunlarından ve dernek üyemiz Op. Dr. İrfan
KOÇ’un annesi Zahide KOÇ 30.01.2012 tarihinde vefat
etmiştir.
• 1964 mezunlarından ve dernek üyesi Üstüner AKOĞUZ 12.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.
•1943 mezunlarından Rıdvan SARIHAN 14.02.2012
tarihinde vefat etmiştir.

• 1994 mezunlarından ve dernek üyemiz Burak
BEYTEKİN’in annesi Güler BEYTEKİN 28.02.2012 tarihinde vefat etmiştir.
• Antalya Kabataşlılar Derneği Başkanı Hüseyin
SEYMEN’in kayınvalidesi Fikret AKINTÜRK 28.02.2012
tarihinde vefat etmiştir.
• 1977 mezunlarından ve dernek üyemiz Fatih
MEYDANOĞLU’nun annesi Mürvet MEYDANOĞLU
03.03.2012 tarihinde vefat etmiştir.
Kabataş Ailesi olarak tüm kayıplarımızın acısını paylaşır,
hepsine Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı
dileriz.

KABATAŞLILAR
DERNEĞİ
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