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BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFININ
YENİ YÖNETİM KURULU/MÜTEVELLİ HEYETİ
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, 24.06.2021 tarihinde Mütevelli Heyeti toplantısını
gerçekleştirdi.
Mütevelli Heyeti tarafından seçilen ve göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu'nun isimleri aşağıda yer
alıyor.
Başkan: Kazım Coşkun KESKİNER’73
Başkan Yardımcısı: Cansu BALCI’07
Genel Sekreter: Serhat SAMURAY’93
Muhasip Üye: Özgür ÖLMEZ’06
Veznedar Üye: Tuğçe ÖKTEM’07
Ali Serhat DEMİREL’93
Ahmet AKSU’85
Cemal AYMAN’75
Erdem ALPTEKİN’00
Eser ERKAN’90
Gül Ayşıl TOKCAN’85
Mustafa Turgay ATALAY’74
Osman HİSARCIKLIOĞLU’01
Özlem BABA’04
Tansu UYGUN’81
Timur ÖZÇINGIRAK’03
Yonca KÖSTEM’85
Zafer Mehmet TUNA’99

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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BALEV'İN 40. YILINI KUTLADIK
1981 yılında dönemin Bornova Anadolu
Lisesi öğrenci velileri ve mezunlarının bir
araya gelerek kurulan vakfımız BALEV 40.
yılını kutluyor. Kuruluş tarihimiz olan 26
Ağustos’ta Alliance Küçük Kulüp’te, 40 yıl
boyunca vakıfta başkanlık ve başkan
yardımcılıkları yapmış ve halen danışma
kurulu olarak desteklerini sürdüren,
camiamızın
önde
gelenleri
ile
gerçekleştirdik.
BALEV Başkanımız Coşkun Keskiner
yaptığı
konuşmada,
“Geleceğimize
umutla bakabilmek için onu yaratacak
gençlerimize destek olmak çabasında
bizleri yalnız bırakmayan herkese
teşekkür ederiz. 40 yıl boyunca emekleri
ile vakfımıza destek olmuş sizlerin
tecrübeleri ile gençlerimizin enerjisini
buluşturduğumuzda
üstesinden
gelemeyeceğimiz güçlük, başaramayacağımız
proje olamaz” dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk
gününde Bornova Anadolu Lisesi'ni en
yüksek puanla kazanan ilk 3 öğrencimize
BALEV Yönetim Kurulu Başkanı
K.Coşkun Keskiner'73 ve Bornova
Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aydın
Doğmuş tarafından BALDükkan öğrenci
seti hediye edildi. Tüm öğrencilerimize
başarılı ve sağlıklı bir dönem diliyoruz.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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BALEV 40.YIL ÖĞRENCİ ŞENLİĞİ

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlangıcında BALEV'in 40.yıl
şenlikleri kapsamında 9 Eylül 2021'de BAL'da BALEV 40.yıl
öğrenci şenliği gerçekleşti.
Küçük bir Ayran Günü tadında geçen şenlik gününde, ''evlerine''
geri dönen öğrencilerimiz mezun ve öğrenci müzik gruplarıyla
coşup, oryantiring yön bulma etkinliğiyle okul haritasını daha iyi
tanıyıp,
şişme langırt ve sumo oyunlarıyla keyifli bir gün
geçirdiler.
Bizi bu günde yalnız bırakmayan ve hep bir ağızdan İZMİR
BORNOVA ANADOLU LİSESİ diye bağıran öğrencilerimize çok
teşekkürler. Onları sosyal mesafeli olarak kucaklıyor; sağlıklı,
güzel bir dönem geçirmelerini diliyoruz.

BALMED ANITKABİR’DE
Her yıl 9 Eylül haftasında Ulu
Önderimiz
Yüce
Atatürk’e
saygılarımızı sunan BALMED, bu yıl
14. Geleneksel Anıtkabir Ziyareti için
İzmir, Ankara ve İstanbul'dan katılan
mezunlarımızla bir araya geldi.
Törene, ülkemizde kurulmuş 10
Maarif Koleji'nin dokuzunun mezun
kuruluşlarını bir araya getiren Maarif
Kolejliler Topluluğu'ndan temsilciler
de katıldı. Resmi törenin ardından
mezunlarımızla İş Bankası Lokali'nde
düzenlenen yemekli buluşmada
"İzmir Bornova Anadolu Lisesi" sesleri çınladı. Kaybettiğimiz mezunlarımızın anıldığı ve aramıza yeni
katılan genç BAL’daşlarımızın karşılandığı bu anlamlı etkinliğin gelecek yıllarda da aynı coşkuyla
sürmesini diliyoruz.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr

4
BAL BÜLTEN ’21

BORNOVA ANADOLU LİSESİ

BALEV YK ÜYELERİ,
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İ ZİYARET ETTİ

BALEV ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTESİNDEN
YENİ BİR ETKİNLİK
BALEV 40.yıl etkinlikleri kapsamında, Üye İlişkileri Komitesi
tarafından organize edilen dönemin ilk Happy Hour'unda
BAL'73'den BAL'21'e 40'ı aşkın mezun buluştu. Etkinlikte farklı
yıllarda BAL çatısı altında okumuş mezunlar mensubu oldukları
geniş camiayı daha yakından tanıma fırsatı buldu. BAL Dükkan'ın da
küçük bir standla hazır bulunduğu etkinlikte; etkinliğe özel
hazırlanan yeni mini bardakların beklenenden daha fazla ilgi
görmesi bizleri çok mutlu etti. Etkinlik sonrası, katılımcıların
aklındaki ortak soru : ''Bir sonraki etkinlik ne zaman?'' oldu.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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İZMİR KOLEJİ VE BORNOVA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ, 8 AĞUSTOS
2021'DE GENEL KURUL TOPLANTISI’NI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Toplantı sonucunda yeni dönem yönetim ve
denetleme kurulları seçildi. Yeni yönetime
2005 yılında kurulan BALMED'in Kurucu
Başkanı Feyzullah Arda'65 ve geçmiş yönetim
kurullarından mezunlarımız da tecrübeleriyle
güç katıyor. Çoğunluğun 2000 sonrası
mezunlarımızdan oluştuğu yeni BALMED
yönetimi gücünü genç BALlıların enerjisiyle,
her daim genç kalanların bilgi birikimini
birleştirmekten alıyor.
Başkan: Özge Cesur’05 Başkan Yardımcısı:
Dilge Sumer’97 Genel Sekreter: Mehmet Murat
Ergin’00 Sayman: Fuat Arslan ’79
Yönetim Kurulu Üyeleri: Ozan Sönmez ’97
Gülşah Nomak ’98 Egemen Işık '09
Denetleme Kurulu Üyeleri: Feyzullah Arda '65,
Ayşegül Atak Yücel ’84, Sena Nomak ’98
Yedek Üyeler: Özgün Çağlar Ersoy ’02, Ece Isparta ’06, Elif Zeynep Özipekçi ’15, Kemal Karadağlı ’15,
Batuhan Yağmur ’17, Dila Küçükali ’17, Zeynep Gülbay ’19, Damla Mıdık Tüzüner’87, Beril Yarar’05,
Erdem Özmen’16

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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BALSPOR PANDEMİYE MEYDAN OKUYOR
Pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan spor okulları, iptal
edilen sportif organizasyonlar, kapatılan spor salonlarına
rağmen BALSPOR çalışmalarına kesintisiz devam etti.
Askıya kalkan takım sporlarının yerini bireysel sporlar ve
online eğitimler aldı.

YELKEN ŞUBESİ
Yiğit AYKURT 06’ un fikir babası olduğu ve
Berkhan Ağar 13’ ile beraber kaleme aldığı
POLARİS PROJESİ Özlem Korkmaz Baba 04’
nın katkılarıyla, temmuz ayında başladı.
Dezavantajlı 100 gencimizin yelken sporuyla
tanışmasını ve denizde de bir hayat olduğunun
bilincine varılmasını sağlayan POLARİS
PROJESİ, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği
ile Urla ilçesinin Torasan mevkiinde hayat
buldu.

İzmir’in dört bir yanından katılım sağlanan projeyi
Beril Akgün Kacar 05’ ve Kutay Yücetürk 08’ büyük
özveriyle yürütmeye devam ediyor. Kasım ayında
Ozan Kınay 88’, Murat Yücel 88’ ve Mehmet Nardalı
82’ Kendi yelkenlilerinde Bursiyerlerimizle bir araya
gelerek temel yelken eğitimi vererek Projeyi
noktalayacaklar.
Urla Bölgesinde başarı hikayesi yaratmayı hedefleyen
şubemiz Eski Milli Yelkenci ve eski milli Takım
antrenörü Tansu Pala yönetiminde Urla’da ihtiyaç
sahibi gençlere bedelsiz Optimist kursu vermeye ve
yarışmacı takım yetiştirmeye devam ediyor.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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2-3 Ekim 2021’de ikincisi gerçekleşen ve senenin ilk körfez yarışı olan URİYAT-BALSPOR YELKEN
KUPASI sahiplerini buldu. 25 tekne 130 sporcunun katıldığı turnuva ulusal ve uluslararası basında yer
buldu.
ESPOR ŞUBESİ
Berkhan Ağar 13’ ın şube başkanı olduğu Zula takımımız
Zula Süper Lig, Zula Kadınlar Ligi ve Zula Rekabet
Turnuvası'nda toplam 16 sporcu ile mücadele ediyor.
2021 Bahar sezonunda Zula Süper Lig takımımız ilk
sezonunu Türkiye 3.'lüğü ile kapattı.
League of Legends: Wild
Rift takımımız 5 sporcusu
ile Migros Espor Wild Rift Cup #6'da, Wild Series #3 Avrupa Haziran
Elemeleri'nde ve Celtic Wizard Season 1'de şampiyon olarak
Avrupa'nın en iyi espor kulüpleri arasına BALespor adını yazdırdı.

Önümüzdeki süreçte, e-spora gönül vermiş BAL öğrencisi ve
mezunları için kendi gaming house alanımızda eğitimler vermeyi,
turnuvalar düzenlemeyi ve BALSPOR markasını espor alanında
da global bir marka haline getirmeyi hedeflemekteyiz.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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SATRANÇ ŞUBESİ
28.01.2021 de online satranç eğitimlerimize başladık. Satranç
şubesi Alper Efe Ataman’01 yönetimiyle online eğitimlerinde 6.
Haftayı tamamladı. Katılım ilk haftadan itibaren 24 kişi olarak
devam etti. Oyuncular arasından en iyi 6 erkek 2 kız öğrenci
okul takımına seçildi.
Son düzenlediğimiz ödüllü online satranç turnuvasına,
aralarında büyük usta ve uluslararası unvanlı kuvvetli
oyuncuların da olduğu 282 sporcuyla oynandı.
Turnuva 1.’si Milli Takım'ın 1. masasında ülkemizi temsil eden,
bu yıl dünyanın en önemli açık turnuvası olan Cebelitarık
Ustalar'da 1.'liği paylaşan; Büyük Usta Mustafa Yılmaz oldu.

TRİATLON ŞUBESİ
Yargı Değer Çağlar 90’ önderliğinde Açık Açık ve
Adım Adım platformlarına kabulümüz
gerçekleşti. İlerleyen maratonlarda
mezunlardan oluşan sporcularımız ile kampanya
açabilmek ve bağış toplayabilmek ile ilgili
temeller atıldı.

SUALTI SPORLARI ŞUBESİ
Katılımcıları başta BAL mezunları olmak üzere
onların dalış tutkunu arkadaşları ve ailelerinden
oluşan katılımcılarımızla, bir çok bilinen dalış
noktası dışında Sharm El Sheikh gibi
uluslararası sularda da güvenilir ve donanımlı
dalış tekneleri ile dalış organizasyonları
gerçekleştirmekteyiz.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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Henüz eğitim almamış sualtı meraklılarına deneme dalışları yaptırılarak,
sualtı büyülü dünyasına resmi sertifikalı eğitimlerle adım atmaları
sağlanmaktadır. Son dalışımızı 3 ekim 2021’de Bodrum’da yaptık.

YUVAYA GERİ DÖNÜYORUZ
Kapalı spor salonumuzun zemininin %66’sı
deforme olmuş durumdaydı. Öğrencilerimizin
ve sporcularımızın sağlığı açısından çok
tehlikeli durumda ve atıl olan salonumuzun
onarımını
yapıp
ders
saatlerinde
öğrencilerimizin, ders saatleri dışında spor
okullarımızın hizmetine sokmak için kolları
sıvadık.
4 Ekim 2021’de başlayan tadilatımızı Kasım
ayının 2. Haftasında bitirip 10 sene sonra yine
yeniden okulumuzda faaliyet göstermek;
öğrenci, mezun, veli ve öğretmenler arasında
harç görevi görmek istiyoruz.

Eylül ve Ekim ayı boyunca Okulumuzun 9. Sınıf
öğrencilerinin sosyal etkinlik derslerine girerek ilgi
duydukları spor dalları ile ilgili anket yapmanın yanı
sıra BALEV, BALMED ve BALSPOR’un tanıtımını
yaptık.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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EMİNE OKTAR’A TEŞEKKÜR EDERİZ…
Vakfımızın temel direği, 30 yılı aşkın emektarı;
öğrencilerin, iyiliklerin, anıların canlı hafızası Emine
Oktar'a 40. yılımızı kutlarken sonsuz teşekkürler.

+/-'63 BAL’LILARIN AYVALIK BİRLİKTELİĞİ
1,5 yıl önce organize edilen Ayvalık gezisi, pandemi nedeniyle 2 kez ertelenmişti. Nihayet 3.
teşebbüste, 23-25 Ekim günlerinde gerçekleşti. Organizasyonu, her zamanki titiz ve başarılı
çalışmaları ile Gez-Kol Eşbaşkanlarımız Aysel Ergüney ve Ali Saki Çalık yaptılar. Otelimiz 30 odalı,
şirin tertemiz, güler yüzlü çalışanları olan MOLA CUNDA İdi. Sabah kahvaltıları çok iyi idi. Cuma
akşamı yemeğini ttelde aldık ve çok memnun kaldık. Cumartesi akşam yemeğini Cunda Sahilindeki
güzel bir restoranda yedik. Deniz ürünü ağırlıklı menü gayet iyi idi. Bu gezimiz, orta çaplı olanların
dışında 14. genel katılımlı gezidir. Cumartesi günü otel tespitini de yapmış olan Mehmet Keçik’in
organize ettiği tekne gezisini gerçekleştirdik.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr
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www.baldukkan.com
Aralık 2020'den bugüne e-ticaret
hayatına
devam
eden
www.baldukkan.com
yeni
sezona
şahane ürünlerle giriş yaptı. Vakıf
binasından doğrudan satış yapmanın
yanında, internet sitesi üzerinden de
satın
alabileceğiniz
ürünleri
siz
mezunlarımıza sunan platform; havanın
soğumasıyla birlikte kışlık ürünleriyle
rafları
dolduruyor.
Yeni
yılda
sevdiklerinize hediye seçmeden önce,
BALDükkan'a uğramak hem sizleri hem
de
alışverişiniz
sayesinde
burs
sağlayacağınız gençleri çok mutlu
edecek.
BAL logosunu her daim yanında taşımak isteyenleri wwww.baldukkan.com'a bekliyoruz.

www.balmed.org.tr

www.balev.org.tr

www.balspor.org.tr

