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1936 OKUL MÜDÜRÜMÜZ

BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ: “DAİMA BİR ADIM ÖNDE”

Trafik… Susmak bilmez kalabalık… Barbaros Bulvarı’ndan yukarı çıkarken caddenin gürültüsünden uzaklaşıp 
Yahya Kemal parkına girdiğinizde yeşilin etkileyiciliği, renklerin uyumu, cıvıl cıvıl kuş sesleri karşılar sizleri. Kuş ses-
lerini takip ederek adımlarınızı Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ne doğru yönlendirdiğinizde sizi, kulağınıza fısıldayan 
rüzgâr eşliğinde şirin tebessümüyle ıhlamur kokusu selamlar. Ben bir yıldır bu mekânın gölgesinde nefes alıyorum.

“İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya” 
    (Ataol Behramoğlu) 

Ortaokuldan kopup geldiğimiz bu yuvada her gününüz, her saatiniz apayrı bir deneyimdir sizin için. Yeni dene-
yimlerin her biri dünyayla, hayatla, insanla ve kendinizle yeni bağlar, bağlantılar kurmaktır. Omuzlarınızda bilgi yükü 
taşırken bu bağlantıları işleyip temizlemek zahmetli olabilir. Ama alışkanlıkları yıkmalı, doğayı, dünyayı ve kendinizi 
keşfetmelisiniz. Hayatınızda her zaman bir hedefiniz ve hayaliniz olmalı. Hedef ve hayallerinize ulaşmanızdaki yegâ-
ne yol aldığınız eğitim ve kararlılığınızdır. Yüce önder Atatürk’ün azim ve kararlılığı sayesinde milletin kaderini bütün 
olumsuzluklara rağmen değiştirmesi sizlere rehber olmalıdır. “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek 
bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” diyen Atatürk biz eğitimcilerin görev ve sorumluluğunun 
ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Bizim görevimiz, eğitim ile yaşam basamaklarında sağlam durmanızı sağla-
mak için gerekli iklimleri oluşturmaktır. Bu iklimi oluşturmanın en etkili yolu ise okumamanın sıradanlaşarak yaygınlık 
kazandığı günümüz dünyasında sizleri okumanın gücüyle donatmaktır. Aynı zamanda “derinleşmek” anlamına gelen 
okuma, gitgide daha az insanın ilgisini çekiyor. Sizler, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri olarak okuyan ve de-
rinleşen bu azınlığın en seçkin bireyleri olacaksınız. Bizler de bu uğurda her zaman en yılmaz rehberleriniz olacağız.

Sizler başarılı, hoşgörülü, mutlu, barışçıl bireyler olarak büyüyün ki dünyanın özlemini çektiği aydınlık yarınlar 
sevgi dolu yüreğiniz sayesinde geleceğe hâkim olsun.

Şeref KOÇ
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü
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1936 ÖĞRETMENLERİMİZ

MEHMET EYVEL
Müdür Yardımcısı

ŞENEL DAĞ
Müdür Yardımcısı

YÜCEL SALT
Matematik

BEKİR DEMİRBAŞ
Matematik

A.MELTEM CANDOĞAN
Matematik

NİLÜFER KAYA
Matematik

ONUR KAHRAMAN
Matematik

GÖKHAN ÖNDER
Matematik

CEZMİ KARAGÜZEL
Matematik

FİGEN YAĞLI
Matematik

ÜMİT GÜNYEL
Matematik

ALTAN AYGÜN
Matematik

İLHAN BAŞTOPÇU
Kimya

ARİFE AYDEMİR
Coğrafya

Ç. BANU AÇIKYILDIZ
Coğrafya

HÜLYA İSEL
Kimya

NEŞE ŞAHİN
Kimya

ELİF AKTAŞ
Biyoloji

ESRA S. BAĞDADİOĞLU
Kimya

MEHMET HAMARAT
Biyoloji

YAPRAK TUNCA
Biyoloji
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MUSTAFA UĞURLU
Fizik

YOSUN KAYA
Biyoloji

AYDIN KESGİN
Fizik

ZEKİYE BEKARLAR
Fizik

BERNA KESKİN
Türk Dili ve Edebiyatı

İKRAM ASLAN
Türk Dili ve Edebiyatı

FATMA BOZTEPE
Türk Dili ve Edebiyatı

AYŞE ÇETİN
Türk Dili ve Edebiyatı

GÜLAY ŞAHİN
Türk Dili ve Edebiyatı

YASEMİN CEVİZCİ
Tarih

Y. CENGİZ KALMAN
Fizik

BERKER OKAN
Bilişim Teknolojileri

İNAYET ÇALIŞKAN
Tarih

ŞELALE KOCAMIŞ
Tarih

SEVİM KARABÖRK
Felsefe

EMİNE ERÇİN
Türk Dili ve Edebiyatı

ARİF ARSLAN
Türk Dili ve Edebiyatı

ERKAN ÇETİNKAYA
Türk Dili ve Edebiyatı

YALÇIN ÖZTÜRK
Felsefe

İBRAHİM YÜCEL
İngilizce

FÜSUN ASLANGERİ
İngilizce

İ. PERİHAN YAMAN
İngilizce

HÜLYA YÜCEL
İngilizce

ÖĞRETMENLERİMİZ 1936
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ŞENEL GÜZELGÖZ
Almanca

GÖZEN ERKLİ
İngilizce

ERMAN AKBUDAK
İngilizce

BAŞAK GÖKMEN
İngilizce

HALİT ÇÖMLEKÇİOĞLU
Müzik

ÖZLEM CEYLAN
Görsel Sanatlar

ZEHRA ÖZDEMİR
Görsel Sanatlar

MÜGE BARAK YILDIRIM
Müzik

SERDAR KARADAŞ
Müzik

ADEM BARLAS
Fransızca

MUSTAFA ARSLANOĞLU
Almanca

IŞIL PELİN PINAR
Almanca

ASUMAN MAŞALACI
Fransızca

ZEYNEP GÜLSEREN
Beden Eğitimi

R.EZGİ GÖKSEL
Müzik

NERİMAN ÖZCAN
Beden Eğitimi

İBRAHİM DOĞAN
Beden Eğitimi

MEHMET ÇALIŞKAN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AYŞE KAYA
Rehberlik

MUSTAFA YANAN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

RUKİYE KILIÇ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

BETÜL UYSAL
Rehberlik

ÖĞRETMENLERİMİZ1936



ÖĞRETMENLERIMIZ

-8-

1936MEZUNİYET  TÖRENİMİZ 1936



ÖĞRETMENLERIMIZ

-9-

1936 OKUL PERSONELİMİZ

AHMET YİĞİT
Muhasebe

Hizmetliler

E. FİLİZ KURNALI
Kütüphane

NEVİN YURTSEVEN
Sekreterlik
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1936VİZYON -MİSYON-DEĞERLERİMİZ

VİZYON MİSYON İLKE VE 
DEĞERLERİMİZ

• Vizyonumuz ideallerimizdir.

• Vizyonumuz hayallerimizdir.

• Bundan yola çıkarak Vizyonu-

muz;

• Temel Milli Eğitimi’nin genel ve 

özel amaçları doğrultusunda,

• Atatürk ilkelerini yaşam değeri 

olarak benimseyen,

• Öğrenmenin değerini bilen ve 

öğrendiklerini sorgulayan,

• Bilim ve teknolojiyi yaşamına 

dahil eden,

• Toplumsal değerler ile evrensel 

değerleri bütünleştiren,

• Yabancı dili, dünyadaki bilim-

sel ve teknolojik gelişmeleri 

izleyebilecek düzeyde öğrenen, 

öğrenciler yetiştiren bir kurum 

olmaktır.

• Okulumuz Beşiktaş Atatürk 

Anadolu Lisesi ülkemizin her 

alandaki gelişmesine önderlik 

edecek öğrenciler yetiştiren bir 

ortaöğretim kurumudur.

• Biz bilgili, becerili ve kendine 

güvenen,

• Bilgi toplumunun gereği akla 

dayalı değerlere sahip,

• Bilgi donanımı yüksek,

• Sorgulayan ve üreten,

• Ön yargılardan uzak bakış açısına 

sahip olan,

• Değişime ve gelişime açık,

• Kendisi ve çevresiyle barışık,

• Yarınlara güvenle bakabilen,

• Lider ruhlu, örnek öğrenciler 

yetiştirmek için varız.

• İnanıyoruz ki, öğrencilerin öğ-
renmeyi öğrenmesi ilk önceliktir.

• İnanıyoruz ki, öğrencilerimizin 
tüm çaba ve çalışmalarımızın 
odak noktasıdır.

• İnanıyoruz ki, bir birbirimize ina-
nır kendimize güveniriz. Öğren-
cilerimize bir birey olarak saygı 
duyar onları koruyup gözetiriz.

• İnanıyoruz ki, biz öğrencilerimi-
zin kişilikli ve bilinçli, kendine 
güvenen ve yeterli, çağdaş, akılcı 
ve laik düşünceye sahip bireyler 
olarak yetiştirmek için varız.

• İnanıyoruz ki, bir bilgiyi kav-
ratırken bilimselliği ön planda 
tutarız.

• İnanıyoruz ki, biz hepimiz öğren-
cilerimizin başarısını arttırmak 
için karşılıklı olarak sorumluluk 
alır ve verimli bir şeklide çalışırız.
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1936 TARİHÇEMİZ

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

1936

              

Tarihçemiz 
 

Okulumuz 1936 yılında Pera’da İnönü Kız Ortaokulu 
adıyla kurulmuş, geçen zaman içinde birkaç kez yer 
değiştirmiş ve 1939 yılında İnönü Kız Lisesi adını 
alarak Fındıklı’daki Çifte Saraylar binasına 
yerleşmiştir. Zamanın şartları gereğince, 1945 
yılında bir süre Beyoğlu Kız Ortaokulu, Kasımpaşa 
Ortaokulu ve İnönü Kız Lisesi birleşerek Beyoğlu Kız 
Lisesi adı altında Tünel’de bulunan Alman Lisesi 
binasında öğretime devam etmiştir. 1952 yılında 
veli, öğrenci ve öğretmenlerin isteği üzerine bir 
anket yapılarak okulun adına Atatürk ismi 
eklenmiştir. 4 Mart 1953 yılında eski 
müdürlerimizden Adnan Eseniş ‘in yönetiminde 
resmen Atatürk Kız Lisesi adını almış ve Atamızın 
ismini taşımanın gururuyla adeta yeniden 
doğmuştur. 1954 – 1955 öğretim yılında Deneme 
Okulu özelliği taşımaya başlamıştır. Deneme Lisesi 
Programı uygulamalarıyla Milli Eğitimimizin gurur taşlarından biri olan 

okulumuz aydınlık yüzlü, Cumhuriyet’e ve demokrasiye gönülden bağlı rasyonel düşünceye ve pozitif 
bilimlere olduğu kadar güzel sanatlara da en büyük önemi veren, her alanda üstün binlerce mezun vermiştir. 
Sonraki yıllarda Beşiktaş Serencebey Yokuşu’ ndaki binasına geçmiş halen bu burada eğitim – öğretimine 
devam etmektedir. Deneme programları ile öğrencileri ilgi ve beceri alanlarında daha başarılı olmaları ve 
dünya kriterlerine kolayca adaptasyon sağlayabilmeleri amacıyla hazırlanmış; zorunlu derslere ek olarak 
Teknik Resim, İngiliz Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Astronomi, Jeoloji, Ev Ekonomisi, Çocuk Bakımı, Ruh Sağlığı, 
Çocuk Psikolojisi, Büro Bilgisi, Yüksek Matematik ve bu gibi, başka okullarda okutulmayan derslerin 
seçilebildiği çok geniş bir yelpaze oluşturan seçmeli ders uygulamaları ile öğrencilerin ruhlarının sağlıklı 
olarak gelişip, hayata hazırlanabilmeleri için Türkiye’ de ilk olarak okulumuzda uygulanmaya başlayan 
Rehberlik bürosu kurulmuştur. 1974-1975 yılında Orta Öğretim Yönetmelik Taslağı, Lise kısmında ise Ders 
Geçme ve Kredili Sistem uygulamaya başlamış, erkek öğrenciler de okulumuzda eğitim alma olanağına 
kavuşmuştur. Atatürk Kız Lisesi öğrencilerinin tümü mezun olduktan sonra da Beşiktaş Atatürk Lisesi adını 
almıştır. 1983-1984 yılında Orta kısmında 5’li not sistemine geçilerek lise de 10’lu sistem ve Modern Fen 
Eğitimi’ne devam etmiştir. Aynı dönemde uygulanmaya başlayan öğrencileri çeşitli alanlara yönlendiren “Çok 
Amaçlı Lise” programına bir süre devam edildikten sonra 1984-1985 eğitim yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu 
Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmiştir. Atatürk Kız Lisesi’nin ilk yıllarından beri okulumuz İngilizce dersi 
öğretimini hep en üst düzeyde sürdürmüş, gerek fazladan seçmeli İngilizce dersleri, gerekse uyguladığı 
programlar ile İngiliz dilini ve edebiyatını öğrencilerin mezun olduktan sonra Türkiye’nin herhangi bir 
lisesinde rahatlıkla öğretmenlik yapabilecekleri proficiency (yeterlik) seviyesinde tutmuştur. Sanat ve sanat 
eğitimi görmeyi,   algılamayı, kavramayı, düşünmeyi, eleştirmeyi, yorumlamayı ve değerlendirmeyi öğrettiği 
için insanın kişiliğini hem de içinde yaşadığı toplumun düzeyini geliştirmesine yol açtığına inanan öğrencileri, 
öğretmenleri ve mezunlarıyla varolan okulumuzda; girdiği her yarışmada tüm ödülleri toplayan tiyatro 
grubumuz, satranç kulübü, okul orkestrası ve korolarımız ile başarılı çalışmaları sonucu sanatsal değeri 
yüksek sergiler oluşturan resim bölümü öğretmenlerimizin özverili yönlendirmeleri ile başarılarını 
sürdürmeye devam edecektir. 
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BEŞİKTAŞ ATATÜRK 
ANADOLU LİSESİNDEN

MEZUN OLAN ÜNLÜLERİMİZ
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Beşiktaş Atatürk Anadolu    
Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümü olarak, başarının temelinde 
etkin okuma, dinleme ve yazma 
becerilerinin bulunduğunu düşü-
nüyoruz. Bu bağlamda amacımız, 
öğrencilerimizin kendilerini yazılı 
ve sözlü olarak en iyi biçimde ifa-
de etmelerini sağlamaktır. Sınıf 
içinde ve dışında gerçekleştirdi-
ğimiz tüm etkinliklerde Türkçeyi 
tüm incelikleriyle kavratmak, Türk 
ve Dünya edebiyatının seçkin örneklerinden-müfredat doğrultusunda-metin çalışmaları yapmak önceliğimizdir.
Öğrencilerimizin yaptığımız çalışmalar sonucunda eleştiren, sorgulayan, donanımlı bireyler olarak yetişmesini 
hedeflemekteyiz. Edebiyat zümremiz İkram ASLAN, Emine ERÇİN, Arif ARSLAN, Fatma BOZTEPE, Ayşe ÇE-
TİN, Gülay ŞAHİN, Erkan ÇETİNKAYA, Berna KESKİN’ den oluşmaktadır. Zümre öğretmenlerimizin danışman-
lığında gerçekleştirilen çalışmalardan ilk akla gelenler: yıl sonu sergilenen tiyatro ve şiir etkinlikleri, öğrencilerin 
yaratıcı okuma ve yazma deneyimlerinden oluşan projeler, her 
eğitim-öğretim yılı içinde öğrencilerimizle kültür sanat alanında 
düzenlenen birçok etkinliğe ve yarışmaya katılmaktayız. Ayrıca 
yıl içinde kutlama ve programlarında (belirli gün ve haftalarda) 
diğer zümre öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte programların 
hazırlanması ve sunulmasında edebiyat öğretmenleri olarak ak-
tif rol almaktayız.

EDEBİYAT ZÜMRESİ TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR:
 » Şiir Okulda: Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Yahya Kemal Beyatlı 
 » Yazarlar okulda: Neslihan ÖNDEROĞLU,
 » Kütüphanede Hayat Var Projesi: 

Kütüphanede Masal Var
 » Okumak Her Yerde!
 » İstanbulu Okuyorum Projesi: Okuma 

Etkinlikleri

1936
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 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri dilin yaşayan bir olgu 
olduğu gerçeğini benimseyen bir anlayışla yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı 
dil eğitimimizi çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusunda planlamaktayız. Bu 
bilinçle yola çıkan ve hem eğitici hem keyifli etkinliklerle yaşayan İngilizceyi 
sevdirerek öğretmeyi misyon edinen BAAL İngilizce zümresi; İsmet Perihan 
YAMAN, İbrahim YÜCEL, Gözen ERKLİ, Hülya YÜCEL, Erman AKBUDAK, Başak 
GÖKMEN, Füsun ASLANGERİ’den oluşmaktadır. Ayrıca İngilizce derslerinin 
yanında 9.sınıflara 2 saatlik İngiliz Dili ve Edebiyatı ile derslerde hem güncel hem 
de İngiliz Edebiyatı eserlerine yer verilmekte, filmler ve müzikallerden 
parçalar, yaratıcı drama etkinlikleri 
ile yeni öğretim teknikleriyle 
yenilikçi bir eğitim anlayışına uygun 

ders planlamaları benimsemektedir. Dersler etkileşimli tahtalar eşliğinde, 
zengin kaynaklar ve materyaller kullanılarak müfredata uygun şekilde 
işlenmektedir. Kültür gezileri ve çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri 
öğrencilerin severek öğrenmesini hedefler ve ele alınan güncel konular 
öğrencilerin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin gelişmesinde güdüleyici ve 
destekleyici niteliktedir.  “The Young Talk” isimli İngilizce Güzel Konuşma 
Yarışmasında Tuana SERTER üçüncü olmuştur. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
ÖSYM sınavlarındaki başarısı da ortadadır ve İngilizce yabancı dil bölümünde 
Beşiktaşta ilk üç okul arasındayız. 
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 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri dilin yaşayan bir olgu 
olduğu gerçeğini benimseyen bir anlayışla yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı 
dil eğitimimizi çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusunda planlamaktayız. Bu 
bilinçle yola çıkan ve hem eğitici hem keyifli etkinliklerle yaşayan İngilizceyi 
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GÖKMEN, Füsun ASLANGERİ’den oluşmaktadır. Ayrıca İngilizce derslerinin 
yanında 9.sınıflara 2 saatlik İngiliz Dili ve Edebiyatı ile derslerde hem güncel hem 
de İngiliz Edebiyatı eserlerine yer verilmekte, filmler ve müzikallerden 
parçalar, yaratıcı drama etkinlikleri 
ile yeni öğretim teknikleriyle 
yenilikçi bir eğitim anlayışına uygun 

ders planlamaları benimsemektedir. Dersler etkileşimli tahtalar eşliğinde, 
zengin kaynaklar ve materyaller kullanılarak müfredata uygun şekilde 
işlenmektedir. Kültür gezileri ve çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri 
öğrencilerin severek öğrenmesini hedefler ve ele alınan güncel konular 
öğrencilerin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin gelişmesinde güdüleyici ve 
destekleyici niteliktedir.  “The Young Talk” isimli İngilizce Güzel Konuşma 
Yarışmasında Tuana SERTER üçüncü olmuştur. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
ÖSYM sınavlarındaki başarısı da ortadadır ve İngilizce yabancı dil bölümünde 
Beşiktaşta ilk üç okul arasındayız. 
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 Kimya zümremiz Hülya İSEL, İlhan BAŞTOÇU, 
Neşe ŞAHİN, Esra SOYDEMİR BAĞDADİOĞLU, 
öğretmenlerimizden oluşmaktadır.“Kimya, 
hayatımızın her anında ve alanında. 
Yaşamımızın vazgeçilmez unsuru. Kimya, 
maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile 
etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda 
uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. 
Böylece hayatı daha anlaşılır kılabilmekte ve 
insanın gelişimine katkıda bulunmaktadır”. 
Kimya zümresi olarak öğrencilerimizi bir üst 

yükseköğrenim programlarına yönlendirmek için sadece üniversite sınavlarında 
başarılı olabilecekleri akademik çalışmalarla yetinmeyip gittikleri yükseköğrenim 
programlarında karşılaşacakları Kimya derslerindeki hazır bulunuşluk düzeylerini de 
artırmayı hedefliyoruz. Fen Bilimlerinin önemli bir kolu olan kimyanın eğitim öğretim 
programlarında yer alan bütün kazanımlarını gerçekleştirmenin yanı sıra günlük 
hayatta kimyanın yeri ve önemi hakkında önemli farkındalıklar kazanarak 
yaşamlarını daha da kolaylaştırma gayreti içerisindeyiz. 

Bu amaçlarımızı gerçekleştirirken okulumuzun mevcut laboratuvar olanaklarından yararlanmakta, ek olarak da 
İstanbul’daki çeşitli üniversitelerle eğitim alanında iş birliği yapmaktayız. Hem akademik hem de teknik destek şeklinde 
geçen bu çalışmalar sonucunda projeler gerçekleştirmekteyiz.4006 Tubitak Bilim Fuarları Destekleme Programına farklı 
branşlardan 25 proje ile başvuru yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 
desteklenen, Boğaziçi Üniversitesinin yürütücülüğünde ‘OKULDAN TOPLUMA UZANAN KÖPRÜ: NANOTEKNOLOJİ 
KULÜPLERİ’ projesi kapsamında çalışmalara katılan Hülya İSEL ve Neşe ŞAHİN rehberliğinde 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında kurulan “Nanoteknoloji Kulübü” yoğun bir çalışma yılı geçirmiştir. Projenin yürütücüleri Boğaziçi Üniversitesi 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN ve Doç. Dr. Emine ADADAN 
hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 9. Sınıf öğrencilermiz ile velimiz olan Sayın Sabri ELİTAŞ’ın Marpol 
Fabrikasına alan gezisi düzenlendi. Kimyanın nerelerde kullandığını açıkladı. 2018 İstanbul Bilim Olimpiyatlarında Kimya 
dalında Ege ODABAŞI üçüncü olarak gümüş madalya kazanmıştır. 
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 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri dilin yaşayan bir olgu 
olduğu gerçeğini benimseyen bir anlayışla yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı 
dil eğitimimizi çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusunda planlamaktayız. Bu 
bilinçle yola çıkan ve hem eğitici hem keyifli etkinliklerle yaşayan İngilizceyi 
sevdirerek öğretmeyi misyon edinen BAAL İngilizce zümresi; İsmet Perihan 
YAMAN, İbrahim YÜCEL, Gözen ERKLİ, Hülya YÜCEL, Erman AKBUDAK, Başak 
GÖKMEN, Füsun ASLANGERİ’den oluşmaktadır. Ayrıca İngilizce derslerinin 
yanında 9.sınıflara 2 saatlik İngiliz Dili ve Edebiyatı ile derslerde hem güncel hem 
de İngiliz Edebiyatı eserlerine yer verilmekte, filmler ve müzikallerden 
parçalar, yaratıcı drama etkinlikleri 
ile yeni öğretim teknikleriyle 
yenilikçi bir eğitim anlayışına uygun 

ders planlamaları benimsemektedir. Dersler etkileşimli tahtalar eşliğinde, 
zengin kaynaklar ve materyaller kullanılarak müfredata uygun şekilde 
işlenmektedir. Kültür gezileri ve çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri 
öğrencilerin severek öğrenmesini hedefler ve ele alınan güncel konular 
öğrencilerin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin gelişmesinde güdüleyici ve 
destekleyici niteliktedir.  “The Young Talk” isimli İngilizce Güzel Konuşma 
Yarışmasında Tuana SERTER üçüncü olmuştur. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
ÖSYM sınavlarındaki başarısı da ortadadır ve İngilizce yabancı dil bölümünde 
Beşiktaşta ilk üç okul arasındayız. 
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 Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri dilin yaşayan bir olgu 
olduğu gerçeğini benimseyen bir anlayışla yapılmaktadır. Dolayısıyla yabancı 
dil eğitimimizi çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusunda planlamaktayız. Bu 
bilinçle yola çıkan ve hem eğitici hem keyifli etkinliklerle yaşayan İngilizceyi 
sevdirerek öğretmeyi misyon edinen BAAL İngilizce zümresi; İsmet Perihan 
YAMAN, İbrahim YÜCEL, Gözen ERKLİ, Hülya YÜCEL, Erman AKBUDAK, Başak 
GÖKMEN, Füsun ASLANGERİ’den oluşmaktadır. Ayrıca İngilizce derslerinin 
yanında 9.sınıflara 2 saatlik İngiliz Dili ve Edebiyatı ile derslerde hem güncel hem 
de İngiliz Edebiyatı eserlerine yer verilmekte, filmler ve müzikallerden 
parçalar, yaratıcı drama etkinlikleri 
ile yeni öğretim teknikleriyle 
yenilikçi bir eğitim anlayışına uygun 

ders planlamaları benimsemektedir. Dersler etkileşimli tahtalar eşliğinde, 
zengin kaynaklar ve materyaller kullanılarak müfredata uygun şekilde 
işlenmektedir. Kültür gezileri ve çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri 
öğrencilerin severek öğrenmesini hedefler ve ele alınan güncel konular 
öğrencilerin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin gelişmesinde güdüleyici ve 
destekleyici niteliktedir.  “The Young Talk” isimli İngilizce Güzel Konuşma 
Yarışmasında Tuana SERTER üçüncü olmuştur. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
ÖSYM sınavlarındaki başarısı da ortadadır ve İngilizce yabancı dil bölümünde 
Beşiktaşta ilk üç okul arasındayız. 
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 Kimya zümremiz Hülya İSEL, İlhan BAŞTOÇU, 
Neşe ŞAHİN, Esra SOYDEMİR BAĞDADİOĞLU, 
öğretmenlerimizden oluşmaktadır.“Kimya, 
hayatımızın her anında ve alanında. 
Yaşamımızın vazgeçilmez unsuru. Kimya, 
maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile 
etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda 
uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. 
Böylece hayatı daha anlaşılır kılabilmekte ve 
insanın gelişimine katkıda bulunmaktadır”. 
Kimya zümresi olarak öğrencilerimizi bir üst 

yükseköğrenim programlarına yönlendirmek için sadece üniversite sınavlarında 
başarılı olabilecekleri akademik çalışmalarla yetinmeyip gittikleri yükseköğrenim 
programlarında karşılaşacakları Kimya derslerindeki hazır bulunuşluk düzeylerini de 
artırmayı hedefliyoruz. Fen Bilimlerinin önemli bir kolu olan kimyanın eğitim öğretim 
programlarında yer alan bütün kazanımlarını gerçekleştirmenin yanı sıra günlük 
hayatta kimyanın yeri ve önemi hakkında önemli farkındalıklar kazanarak 
yaşamlarını daha da kolaylaştırma gayreti içerisindeyiz. 

Bu amaçlarımızı gerçekleştirirken okulumuzun mevcut laboratuvar olanaklarından yararlanmakta, ek olarak da 
İstanbul’daki çeşitli üniversitelerle eğitim alanında iş birliği yapmaktayız. Hem akademik hem de teknik destek şeklinde 
geçen bu çalışmalar sonucunda projeler gerçekleştirmekteyiz.4006 Tubitak Bilim Fuarları Destekleme Programına farklı 
branşlardan 25 proje ile başvuru yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 
desteklenen, Boğaziçi Üniversitesinin yürütücülüğünde ‘OKULDAN TOPLUMA UZANAN KÖPRÜ: NANOTEKNOLOJİ 
KULÜPLERİ’ projesi kapsamında çalışmalara katılan Hülya İSEL ve Neşe ŞAHİN rehberliğinde 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında kurulan “Nanoteknoloji Kulübü” yoğun bir çalışma yılı geçirmiştir. Projenin yürütücüleri Boğaziçi Üniversitesi 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN ve Doç. Dr. Emine ADADAN 
hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 9. Sınıf öğrencilermiz ile velimiz olan Sayın Sabri ELİTAŞ’ın Marpol 
Fabrikasına alan gezisi düzenlendi. Kimyanın nerelerde kullandığını açıkladı. 2018 İstanbul Bilim Olimpiyatlarında Kimya 
dalında Ege ODABAŞI üçüncü olarak gümüş madalya kazanmıştır. 
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İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi 
nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz. 
(Mustafa Kemal ATATÜRK). Fiziği yaşamın 
her alanında görebilen, karşılaşacağı 
problemleri bilimsel yöntemleri, kullanarak 
çözebilen, Fizik-Teknoloji-Toplum ve Çevre 
arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, 
kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve 
davranışlar geliştiren, Bilişim toplumunun 
gerektirdiği Bilişim okuryazarlığı becerilerine 
sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en 
etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve 

çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir. Fizik zümremiz Zekiye BEKÂRLAR, Yunus Cengiz 
KALMAN, Mustafa UĞURLU, Aydın KESGİN’ den oluşmaktadır. Zümre öğretmenleri olarak, bu amaçtan 
hareketle lise 9, 10, 11, 12. Sınıflar da okutulan Fizik dersleri, öğrencilerimizin ilgi ve merakını arttıran, 
onlarda öğrenme heyecanı yaratan ve yaşadıkları süreçte bu heyecanı duymalarını sağlayan anlayışla 
işlenir. Öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek, teknolojik imkânlardan da 
yararlanarak, yaşatarak, deney yaptırarak öğretmek, sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi, 
yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamak temel hedefimizdir. Zekiye 
BEKÂRLAR danışmanlığında öğrencilerimiz yıl boyunca Türk Hava Yolları model uçak yapımı ile ilgili 
çalışmalar gerçekleştirdi. Model uçak yapımında görev alan öğretmen ve öğrencilerimiz farklı 
tasarımlara ait modeller ortaya çıkarmışlardır.  

Zekiye BEKÂRLAR, Yunus Cengiz KALMAN, Yücel SALT 
danışmanlığında Robotik Eğitim Tasarımı projesiyle yıl boyunca 
çalışmalar yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birçok okuldan 
gelen ve bu alanda düzenlenen bilimsel bir yarışmaya katılmış ve 
önemli deneyimler elde etmişlerdir. FRC® “FIRST® Robotics 
Competition”, “Zekâ için spor” sloganıyla başlayan, bilim ve teknolojiyi 
birleştiren uluslararası bir robot geliştirme uygulamaları, tüm 
dünyadaki öğrencilerin seviyelerine uygun gelişmelerini temel alan 
yarışmalara öğrencilerimizin katılım sağlamıştır. Robot savaşlarında 
kategori ikincisi olduk. 

 
 

FİZİK ZÜMRE ÇALIŞMALARI İLE:

 Fizik eğitimi alan öğrenciler, öğrenmeyi öğrenen, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan, 
uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olurlar. Fizik eğitimi, 
onlara düşünerek konuşmayı, amacını doğru ifade etmeyi, doğru ve hızlı karar vermeyi ve 
çevresindeki olayları gözlemlemeyi öğretir. 

 Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi 
yetiştirirken,  onlarla ders dışı saatlerde birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış 
biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır. 

 Fizik Bölümü, MEB’in öngördüğü müfredat programıyla birlikte TYT ve AYT çalışmalarını da 
yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için öğrenciler yoğun yaprak 
testlerle desteklenir. 

 Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama ve deneme sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme 
sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri giderilir. 
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Coğrafya zümremizde Arife AYDEMİR, Çiğdem 
Banu AÇIKYILDIZ görev yapmaktadır. Bir bilim 
olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal 
çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre 
etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya 
koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. 
Coğrafya yeryüzündeki doğal oluşumları ve 
bunları belirleyen konu ve olayları açıklarken Fen 
Bilimlerinden;  toplumsal, kültürel ve ekonomik 

konu ve olayları açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Bu nedenle coğrafya derslerinde amacımız; öğrencilerimizi 
gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt 
ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma 
kazandırmaktır. Bu bağlamda derslerimizi görsel materyaller ve haritalar ile güncelleştirerek çevreyi tanıyan 
değerlendiren soran ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Coğrafya öğretmenimiz danışmanlığında kayaç 
panosu hazırlanmış ve derslerimizde kayaçlar konusunda yer kabuğunun çeşitliliğin bir kısmı görsel hale getirilerek konu 
ile ilgili bilgiler pekiştiriliyor. Coğrafya öğretmeni ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan “Dünya Bitki Örtüsü Sergisi” 
açılmıştır. Coğrafya projeleri ve performans ödevleri ile konuları pekiştiren üç boyutlu (maket) materyaller eşliğinde 
hazırlanmaktadır.   
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Coğrafya zümremizde Arife AYDEMİR, Çiğdem 
Banu AÇIKYILDIZ görev yapmaktadır. Bir bilim 
olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal 
çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre 
etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya 
koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. 
Coğrafya yeryüzündeki doğal oluşumları ve 
bunları belirleyen konu ve olayları açıklarken Fen 
Bilimlerinden;  toplumsal, kültürel ve ekonomik 

konu ve olayları açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Bu nedenle coğrafya derslerinde amacımız; öğrencilerimizi 
gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt 
ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma 
kazandırmaktır. Bu bağlamda derslerimizi görsel materyaller ve haritalar ile güncelleştirerek çevreyi tanıyan 
değerlendiren soran ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Coğrafya öğretmenimiz danışmanlığında kayaç 
panosu hazırlanmış ve derslerimizde kayaçlar konusunda yer kabuğunun çeşitliliğin bir kısmı görsel hale getirilerek konu 
ile ilgili bilgiler pekiştiriliyor. Coğrafya öğretmeni ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan “Dünya Bitki Örtüsü Sergisi” 
açılmıştır. Coğrafya projeleri ve performans ödevleri ile konuları pekiştiren üç boyutlu (maket) materyaller eşliğinde 
hazırlanmaktadır.   
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Almanca zümremizde Işıl Pelin Pınar, Mustafa ARSLANOĞLU, Şenel 

GÜZELGÖZ; Fransızca Zümremizde Asuman MAŞALACI, Âdem BARLAS 

görev yapmaktadır. Okulumuzda 2. yabancı dil Almanca ve Fransızcadır. 

Öğrencilerimize, insanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü olan yabancı dilin 

önemini vurguluyor ve onların Almanca ve Fransızcayı en üst düzeyde 

öğrenmelerini sağlıyoruz. Yabancı dil, uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir 

aracıdır. Bu araç, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve 

değerlerden bilişim teknolojilerini de kullanarak en kısa sürede 

yararlanmaya; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirerek çağı 

yakalamaya imkân tanımaktadır. Dünyada çok dilli ve çok kültürlü bireylerin sayısı hızla artarken ülkemizde de birden 

fazla yabancı dilin öğretilmesi kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi olarak yabancı dil eğitimindeki 

hedefimiz; iki dilin birden (Almanca ve Fransızca) aynı seviyede ve düzeyde öğrencilerimize öğretilmesidir. Beşiktaş 

Atatürk Anadolu Lisesi, öğrencilerine hedeflediğimiz yabancı dil eğitiminde farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata 

geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir.  Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, 

dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini 

kazandırmaktır. Işık okullarının düzenlediği Fransızca şiir okuma yarışmasına katıldık. Ayrıca törenlerde de 

öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Fransızca şarkılar öğrencilerimiz tarafından söylenmektedir.  
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Coğrafya zümremizde Arife AYDEMİR, Çiğdem 
Banu AÇIKYILDIZ görev yapmaktadır. Bir bilim 
olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal 
çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre 
etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya 
koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. 
Coğrafya yeryüzündeki doğal oluşumları ve 
bunları belirleyen konu ve olayları açıklarken Fen 
Bilimlerinden;  toplumsal, kültürel ve ekonomik 

konu ve olayları açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Bu nedenle coğrafya derslerinde amacımız; öğrencilerimizi 
gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt 
ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma 
kazandırmaktır. Bu bağlamda derslerimizi görsel materyaller ve haritalar ile güncelleştirerek çevreyi tanıyan 
değerlendiren soran ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Coğrafya öğretmenimiz danışmanlığında kayaç 
panosu hazırlanmış ve derslerimizde kayaçlar konusunda yer kabuğunun çeşitliliğin bir kısmı görsel hale getirilerek konu 
ile ilgili bilgiler pekiştiriliyor. Coğrafya öğretmeni ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan “Dünya Bitki Örtüsü Sergisi” 
açılmıştır. Coğrafya projeleri ve performans ödevleri ile konuları pekiştiren üç boyutlu (maket) materyaller eşliğinde 
hazırlanmaktadır.   
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Coğrafya zümremizde Arife AYDEMİR, Çiğdem 
Banu AÇIKYILDIZ görev yapmaktadır. Bir bilim 
olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal 
çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre 
etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya 
koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. 
Coğrafya yeryüzündeki doğal oluşumları ve 
bunları belirleyen konu ve olayları açıklarken Fen 
Bilimlerinden;  toplumsal, kültürel ve ekonomik 

konu ve olayları açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Bu nedenle coğrafya derslerinde amacımız; öğrencilerimizi 
gözlem yapan, araştıran ve sorgulama becerisine sahip gelişen ve değişen dünyada insan-mekân ilişkisini kurabilen, yurt 
ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, sorumluluk alan, özgüven sahibi etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri topluma 
kazandırmaktır. Bu bağlamda derslerimizi görsel materyaller ve haritalar ile güncelleştirerek çevreyi tanıyan 
değerlendiren soran ve yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Coğrafya öğretmenimiz danışmanlığında kayaç 
panosu hazırlanmış ve derslerimizde kayaçlar konusunda yer kabuğunun çeşitliliğin bir kısmı görsel hale getirilerek konu 
ile ilgili bilgiler pekiştiriliyor. Coğrafya öğretmeni ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan “Dünya Bitki Örtüsü Sergisi” 
açılmıştır. Coğrafya projeleri ve performans ödevleri ile konuları pekiştiren üç boyutlu (maket) materyaller eşliğinde 
hazırlanmaktadır.   
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Almanca zümremizde Işıl Pelin Pınar, Mustafa ARSLANOĞLU, Şenel 

GÜZELGÖZ; Fransızca Zümremizde Asuman MAŞALACI, Âdem BARLAS 

görev yapmaktadır. Okulumuzda 2. yabancı dil Almanca ve Fransızcadır. 

Öğrencilerimize, insanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü olan yabancı dilin 

önemini vurguluyor ve onların Almanca ve Fransızcayı en üst düzeyde 

öğrenmelerini sağlıyoruz. Yabancı dil, uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir 

aracıdır. Bu araç, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve 

değerlerden bilişim teknolojilerini de kullanarak en kısa sürede 

yararlanmaya; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirerek çağı 

yakalamaya imkân tanımaktadır. Dünyada çok dilli ve çok kültürlü bireylerin sayısı hızla artarken ülkemizde de birden 

fazla yabancı dilin öğretilmesi kaçınılmazdır. Bu doğrultuda Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi olarak yabancı dil eğitimindeki 

hedefimiz; iki dilin birden (Almanca ve Fransızca) aynı seviyede ve düzeyde öğrencilerimize öğretilmesidir. Beşiktaş 

Atatürk Anadolu Lisesi, öğrencilerine hedeflediğimiz yabancı dil eğitiminde farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata 

geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir.  Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, 

dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini 

kazandırmaktır. Işık okullarının düzenlediği Fransızca şiir okuma yarışmasına katıldık. Ayrıca törenlerde de 

öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Fransızca şarkılar öğrencilerimiz tarafından söylenmektedir.  
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Görsel Sanatlar zümremizde Özlem CEYLAN, Zehra ÖZDEMİR görev 

yapmaktadır. Resim yapmak,  yeteneğin dışa yansımasının en güzel 

şeklidir. Resim derslerinde öğretmenlerimizce öğrencilerin bu 

alanlardaki yeteneklerini geliştirecekleri çalışmalara yer verilmektedir. 

Her öğrencinin görsel ve algısal zenginliği korunarak çeşitli malzeme ve 

teknik bilgiler verilir. Yaratıcılığın ona ait çok keyifli bir zihinsel sihir 

olduğunu bilir bunu sonsuz ve özgür biçimde dışa vurur. Sanatın hayat 

ile iç içe zevkli bir yolculuk, oyun olduğunu kavrar. Herkesin sanat 

yapabileceğini ve yapmasının ne muhteşem olduğunu anlar. 

Öğrencilerimiz, resim dersleri ile yeteneklerini daha da ileri seviyelere 

taşıyabilir ve resim yapmaktan çok daha fazla keyif alabilirler. Resim yapmak, el becerisini geliştirmenin yanı sıra özellikle 

gençlerde zekâ gelişimine katkı sağlamaktadır. Yine yapılan araştırmalar resim yapan çocukların özgüvenlerinin daha fazla 

olduğunu göstermektedir.  Yıl içinde düzenlenen kutlama programlarında (Belirli Gün ve Haftalarda) diğer zümre 

öğretmenleriyle iş birliği yapılarak, öğrencilerimizin bu konudaki becerilerini yansıttıkları çalışmalar sergilenmiştir. Bu 

konuda resim öğretmenlerimiz aktif rol oynamışlardır.  
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Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi müzik zümremizde, Halit ÇÖMLEKÇİOĞLU, 

Müge BARAK YILDIRIM, Serdar KARADAŞ, Remziye Ezgi GÖKSEL görev 

yapmaktadır.  

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi “Hoş Seda Müzik Kulübü” oluşturduğu öğrenci 

korosuyla, törenlerde ve etkinliklerde marşlar ve geleneksel müzik türlerinden 

örnekler sunmakta, güncel müzik örneklerine de yer vermektedir.“Baki kalan 

bu kubbede bir hoş sada imiş.”  Bizde hoş seda bırakmak için el ele gönül 

gönüleyiz.  

Öğrencilerimizin müzikte sadece “dinleyici” olmaması için, yıl içerisinde ders 

saatleri dışında çeşitli enstrümanlarla eğitimler veriyoruz. Daha önce bir 

enstrüman eğitimi almış öğrencilerimizin bu eğitimlerini geliştiriyoruz. 

Öğrencilerimizin serbest zamanlarında kendi başlarına ve grup olarak müzik 

çalışması yapabilmeleri için müzik sınıfımızı, orkestra odamızı ve konser 

salonumuz öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. 

 Müziksel çalışmalar sadece bireysel olmayıp hem müziksel disiplin kazanma 

hem de sosyalleşme açısından grup çalışmalarının önemi büyüktür. 

Okulumuzda çok sesli koromuz mevcut olup, çalışmalarını düzenli şekilde 

sürdürmektedir. Ayrıca yine bir okul orkestramız bulunmakta ve enstrüman 

çalan öğrencilerimizin çeşitliliğine göre farklı müzik türlerinde çalışmalar 

yapmaktadır. Okul grubumuzla Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına Katıldık. 

Müzik öğretmenimiz Müge Barak 

YILDIRIM yönetimindeki Beşiktaş 

Atatürk Anadolu Lisesi Çok Sesli 

Korosu, 7. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali Jürisi 

tarafından sahne Hâkimiyeti ve Sahne Estetiği Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 

gelenekselleştirmek istediğimiz 1. Baal Piyano Resitali’nde öğrencilerimiz 

arkadaşlarına seçkin parçalardan oluşan bir piyano resitali sundular.   

ŞU 
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Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi müzik zümremizde, Halit ÇÖMLEKÇİOĞLU, 

Müge BARAK YILDIRIM, Serdar KARADAŞ, Remziye Ezgi GÖKSEL görev 

yapmaktadır.  

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi “Hoş Seda Müzik Kulübü” oluşturduğu öğrenci 

korosuyla, törenlerde ve etkinliklerde marşlar ve geleneksel müzik türlerinden 

örnekler sunmakta, güncel müzik örneklerine de yer vermektedir.“Baki kalan 

bu kubbede bir hoş sada imiş.”  Bizde hoş seda bırakmak için el ele gönül 

gönüleyiz.  

Öğrencilerimizin müzikte sadece “dinleyici” olmaması için, yıl içerisinde ders 

saatleri dışında çeşitli enstrümanlarla eğitimler veriyoruz. Daha önce bir 

enstrüman eğitimi almış öğrencilerimizin bu eğitimlerini geliştiriyoruz. 

Öğrencilerimizin serbest zamanlarında kendi başlarına ve grup olarak müzik 

çalışması yapabilmeleri için müzik sınıfımızı, orkestra odamızı ve konser 

salonumuz öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. 

 Müziksel çalışmalar sadece bireysel olmayıp hem müziksel disiplin kazanma 

hem de sosyalleşme açısından grup çalışmalarının önemi büyüktür. 

Okulumuzda çok sesli koromuz mevcut olup, çalışmalarını düzenli şekilde 

sürdürmektedir. Ayrıca yine bir okul orkestramız bulunmakta ve enstrüman 

çalan öğrencilerimizin çeşitliliğine göre farklı müzik türlerinde çalışmalar 

yapmaktadır. Okul grubumuzla Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasına Katıldık. 

Müzik öğretmenimiz Müge Barak 

YILDIRIM yönetimindeki Beşiktaş 

Atatürk Anadolu Lisesi Çok Sesli 

Korosu, 7. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali Jürisi 

tarafından sahne Hâkimiyeti ve Sahne Estetiği Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 

gelenekselleştirmek istediğimiz 1. Baal Piyano Resitali’nde öğrencilerimiz 

arkadaşlarına seçkin parçalardan oluşan bir piyano resitali sundular.   

ŞU 
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