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Okulumuz Robotik Kulübü 2017 yılı Mart ayında Fizik Öğretmenimiz
Yunus Cengiz Kalman’ın teşviki ve öğrencimiz Tahsin Kamil Şimşek
önderliğinde kurulmuştur. İlk yılında Tahsin Kamil Şimşek, Ahmet Yasir
Kaya, Antar Narayan Çavduri ve Tolga Tunç olmak üzere dört üyeden
oluşan kulüp Kabataş Erkek Lisesi Robotik Kulübü ile işbirliği yaparak
çalışmalarına başlamıştır. 2018 yılında kulüp tanıtımı yapılmasının
ardından Ömer Faruk Canavar ve 48 yeni üye katılımıyla kulübümüz
büyümüş ve güçlenmiştir.
Kuruluşundan bir yıl sonra, 28 Mart 2018 tarihinde Yıldız Teknik
Üniversitesi tarafından düzenlenen Yıldız Savaşları Robot Yarışması’na
katılan kulübümüz, Rocky Baalboa isimli robotla Büyük Patlama dalında
Birinci olarak katıldığı ilk yarışmada üniversite kulüplerine karşı büyük
bir başarı elde etmiştir.
3 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Mekatronik İnovasyon
Günlerinde Robot Savaşları Kategorisinde yarışan kulübümüz Birinci
olarak yeni bir başarıya imza atmıştır.
Okulumuz Night Fury Robotik Kulübü olarak Kasım Aküzüm
Bilişim Atölyesinde Matematik öğretmeni Yücel SALT danışmanlığında
çalışmalarını sürdürmektedir. “Dünyada mühendislik faaliyetlerinde
Türkiye’nin mekanik, elektronik ve yazılım alanlarındaki payını
arttırmaya devam etmek başlıca hedefimizdir. Mühendislik alanında
dünyanın güçlü üretim ve teknoloji guruplarından olmayı, yüksek
kaliteli robotlar üretmeye odaklanarak sürdürülebilir ve kontrollü bir
gelişme elde etmeyi hedefliyor, ürettiğimiz teknolojiler ile Fizik ve
Matematik alanlarında öğrencilere katkıda bulunmak için çalışıyoruz.
Başarılı faaliyetlerimizle sadece kendimizi değil, Türkiye’nin dünyada
mühendislik payını arttırmak, faaliyetlerimizin takımımızın büyüme
hedefine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz”.

Sosyal Etkinlikler

BAAL SAHNESİ

1995-2006 yılları arasında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi(BAAL) “çatısı” altında faaliyet gösteren, kurumsallaşabilmiş bir gençlik
tiyatrosu olan BAALOY’un 11 yıllık birikimini temel alarak 2006 yılı yazında çalışmalarına başladı. Diğer bir adı, resmi olmayarak
“Çatı»dır ve atölyesi BAAL’ın çatısındadır.
BAAL Sahnesi atölyesinde başta oyunculuk olmak üzere tiyatro tarihi, tiyatro kuramları, diksiyon, dans alanlarında programlı
çalışmalar yapılıyor. Topluluk içi seminerler, başka tiyatro topluluklarıyla ortak çalışmalar, katılıma açık şiir dinletileri düzenleniyor ve oyun
gösterimleri yapılıyor. Yaratıcı drama destekli oyunculuk çalışmalarında gösterme, ezberletme yerine “buldurma” amaçlanıyor. Dramaturgi,
sahneleme çalışmaları ve topluluğa yeni katılan oyuncuların eğitimi; “çalıştırıcı” ünvanıyla; toplulukta yetişmiş, mezun oyuncular
tarafından yapılıyor. Çalışmalara düzenli olarak devam etme koşuluyla her BAAL öğrencisi sınavsız, elemesiz topluluğa katılabiliyor.

2011 İTİBARİYLE SERGİLEDİĞİ OYUNLAR
2011 -Den Sonra - BAAL Sahnesi
2012 5. Frank - Friedrich Dürrenmatt
2013 Schweyk İkinci Dünya Savaşı’nda - Bertold Brecht
2014 Dar Ayakkabıyla Yaşamak - Duşan KOVAÇEVİC
2015 Babil’e Bir Melek İniyor - Friedrich Dürrenmatt
2015 Kör Nokta - BAAL Sahnesi
2016 Giordano Bruno - Erhan Gökgücü
2017 Mutfak - Arnold Wesker
2018 Karambol - BAAL Sahnesi
2019 Acil Oturum – BAAL Sahnesi

2011 İTİBARİYLE SERGİLEDİĞİ
ŞİİR DİNLETİLERİ
2011 Aşk

2011 Sunay Akın
2012 Özgürlük
2013 Bertold Brecht
2014 Turgut Uyar
2015 Nazım Hikmet Ran
2016 Umut
2016 Orhan Veli
2017 Ümit Yaşar Oğuzcan
2018 Gülten Akın

‘THE DUKE OF EDİNBURGH’S INTERNATİONAL AWARD-TÜRKİYE’
(EDİNBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI ÖDÜLÜ)
Programının amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. Yararlı boş zaman aktivitelerini ve gönüllülük bilincini tanıtarak ve yayarak, onların
başarıya ulaşma azmini keşfetmelerini sağlamak ve gençlerin
gelişimini teşvik eden kişi ve kurumlara kılavuzluk etmektir.
Zekiye BEKÂRLAR, Hülya İSEL- Ayşe KAYANeriman ÖZCAN- Zeynep GÜLSEREN - İbrahim DOĞAN
- 9-10-11. Sınıf öğrencileri

4 MART
“OKULUMUZUN ATATÜRK ADINI ALIŞI”
Okulumuzun Atatürk adını alışının 66. yıl dönümü okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Eski mezunlarımızın, velilerimizin
katılımıyla muhteşem bir tören yaşadık. 4 Mart etkinlikleri kapsamında radyo programcısı Sayın Murat Meriç, Okulumuzda Milli
Sporcu, profesyonel dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki´yi,
BAAL 2005-2006 mezunu, Boğaziçi Caz Korosu ve Magma korolarının koro şefi & sanat yönetmeni Masis Aram GÖZBEK’i konuk ettik.
Zekiye BEKÂRLAR

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA KULÜBÜ

MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER GÜNLERİ
11-12.sınıf öğrencilerimize “Hukuk, Psikoloji, Diş Hekimliği, Mimarlık, Uçak Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Tıp, Diş Hekimliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği… vb. ile ilgili Baal meuzunlarımız tarafından seminerler verildi.

Öğrencilerin akademik bilgilerini geliştirmelerine paralel olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, yardımlaşmanın
önemini anlamak ve anlatmak, sosyal değerlerini birbirleriyle
paylaşarak bu şekilde yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal
yardımlaşma ve paylaşım merkezleri yaratmaktır.
İbrahim DOĞAN- Ayşe Meltem CANDOĞAN

Ayşe KAYA- Betül UYSAL

VELİ AKADEMİLERİ
Okulumuzda “Veli Akademileri” kapsamında “Ergenlik
Dönemi Gelişim Özellikleri, İhmal ve İstismar, Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Bilişim Suçları, Aile İçi İletişim Sağlık için
Nefes ile ilgili rehber öğretmeni Ayşe KAYA danışmanlığında
eğitimler düzenlendi.
Ayşe KAYA

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ- BEŞİKTAŞ ATATÜRK
ANADOLU LİSESİ- SAADET ÖZEL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

							

		

“BULUŞMA PROJESİ”

İstanbul Modern Sanat Müzesi - BAAL Buluşma Projesi işbirliği ile gerçekleşen “Buluşma projesin” de özel öğrenme güçlüğü
yaşayan öğrenciler ile okulumuzdan gönüllü 11 öğrenci ile 4 hafta
boyunca modern sanat merkezine giderek, özel gereksinmeli arkadaşları ile birebir eşleşip farklı sanat etkinlikleri yaptılar.
Ayşe KAYA- Betül UYSAL

MÜNAZARA
BAAL Münazara kulübünün kuruluş amacı yapıcı tartışma
kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirmek; münazara ile ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde etmiş eğitmenler ile eğitimler
planlayarak öğrencilere aktarmak; lise öğrencilerinin hitabet,
topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine
katkı sağlamak; münazara turnuvaları/etkinlikleri düzenleyerek
lise öğrencilerinin katılımını sağlamak; liseler arası gerçekleşen
münazara turnuvalarına katılmaktır.
Ayşe ÇETİN

YARATICI DRAMA
Her hafta bir konu üzerinden, doğaçlama, rol oynama
gibi tekniklerden yararlanılarak yapılan canlandırmalar ile öğrencilerin daha gelişimsel düşünme, yazma, sorgulama, kendini ifade etme gibi alanlarda gelişimleri amaçlanmaktadır.
Betül UYSAL

TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi olarak işitme engelli bireylere karşı farkındalık oluşturabilmek, “Türk İşaret Dilini”
öğrencilerimize öğretebilmek için 120 saatlik 1. Seviye İşaret dili eğitimi alarak Türk İşaret Dili (TİD) okulumuzda İşaret
Dili Eğitmeni Ebru AKER tarafından 9. ve 10.sınıflarımızdan
40 öğrenci ile her cuma günü 15.30-18.00 saatleri arasında
120 saatlik Temel Türk İşaret Dili kursumuz devam etmektedir.
Ayşe KAYA

HOŞ SEDA
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 gönleyiz.
Remziye Ezgi GÖKSEL, Serdar KARADAŞ,
Halit ÇÖMLEKÇİOĞLU, Müge Barak YILDIRIM

BEST BUDDİES PROJESİ
Dünya üzerinde 54 ülkede yürütülen proje uluslararası
bir kimlik taşımaktadır. Zihinsel yetersizliği olan gençler ile
okulumuzdan gönüllü öğrencilerin arkadaş olmasını sağlayan bir projedir. Bu yıl okulumuzdan 40 gönüllü öğrenci ve
sekiz zihinsel yetersizliği olan öğrenci ile birlikte bu projeyi
yürütmektedirler.
Betül UYSAL- Işıl Pelin PINAR

GÖRSEL SANATLAR VE FOTOĞRAFÇILIK
Kulübün temel amacı fotoğrafçılık ve resim alanında farkındalık yaratmak, alanları sevdirmek ve var olan yetenekli öğrencileri desteklemektir. 54 öğrenci ve 3 danışman öğretmenden oluşan kulüp her ay sonu
uygun zaman diliminde bir araya gelip hedeflenen planlamanın analizini
yapmaktadır. 2.dönem kulüp üyesi öğrencilerden fotoğraf sanatına ilgi
duyan meraklı 15 öğrenci saptanıp İFSAK işbirliğiyle “Fotoğrafçılık” dersi
verilmesi planlanmıştır. Koşullar ve zaman gözetilerek, müze ve galerilerdeki güncel sergilerin takibi planlı olarak gerçekleştirilecektir..
Zehra ÖZDEMİR- Özlem CEYLAN- İlhan BAŞTOPÇU

ŞİİR OKULDA: AHMET HAMDİ TANPINAR ETKİNLİĞİ-YAHYA KEMAL BEYATLI
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim’in düzenlediği Şiir Okulda Projesi kapsamında okulumuzda Tam Bir Pınar: Ahmet Hamdi Tanpınar, başlığı altında çeşitli gösteriler ve şiir dinletisi yapıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
hayatı ve eserleri hakkındaki dramaya müzik öğretmenimiz, Tanpınar’ın
Bursa’da Zaman şiiri eşliğinde Halit Çömlekçioğlu ney üfleyerek eşlik
etti. Bu yılda Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili etkinlikler hazırlanacaktır.
Gülay Şahin, Halit Çömlekçioğlu- Ayşe ÇetinEmine Erçin- Arif Arslan- Erkan ÇetinkayaBerna Keskin- Fatma Boztepe- İkram Aslan

KIZILAY
Okulumuzda “Veli Akademileri” kapsamında “Ergenlik
Dönemi Gelişim Özellikleri, İhmal ve İstismar, Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Bilişim Suçları, Aile İçi İletişim Sağlık için
Nefes ile ilgili rehber öğretmeni Ayşe KAYA danışmanlığında
eğitimler düzenlendi.
Ayşe KAYA

MUN
Model Birleşmiş Milletler (MUN), öğrencilerden oluşan delegelerin belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Bu konferanslarda öğrenciler temsil ettikleri ülkeler için ciddi bir
araştırma yaparlar, belirlenen sorunları diplomatik bir dil içinde tartışırlar.
Bu konferanslar; araştırma, tartışma, bakış açısını geliştirme, topluluk önünde konuşma becerisi kazanma, diplomatik dil ve tavrı öğrenme, yabancı dili
geliştirme, farklı okullardan öğrencilerle tanışarak sosyal çevreyi genişletme
açısından öğrenciye yararı çok fazla olan uygulamalardır. BAALMUN olarak ilk
konferansımızı 2019 yılında Türkiye çapında bir organizasyonla gerçekleştirdik.
Konferansımız İstanbul’dan ve şehir dışından toplamda 300 katılımcıya kapılarını açmıştır. Bu yıl 6. yılına devam etmektedir.
Erman AKBUDAK- Başak GÖKMEN- Fatma BOZTEPE

SATRANÇ
Tüm sınıf seviyelerinden öğrencilerin katılabildiği okul
satranç kulübü öğrencileri ile ders aralarında ve salı çarşamba günleri okul çıkışlarında bireysel turnuva çalışmaları yapılmaktadırlar. İl, ilçe ve üniversitelerin düzenlediği turnuvalara katılmaktadırlar.
Yaprak TUNCA

FUTSAL
Okulumuzda futsal takımımız yıl boyunca çalışarak hazırlanmakta, il, ilçe ve çeşitli özel turnuvalarda okulumuzu
başarı ile temsil etmektedirler. Eğitim öğretim yılı boyunca
futsal takımıyla okul içi turnuvalar düzenlemekteyiz. Katılımın dönem başına ortalama 15 öğrenci olan bu organizasyonların her aşamasında öğrencilerimiz görev almaktadır.
İbrahim DOĞAN

E-TWİNNİNG
E-Twinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş ama bugün Tunus,
Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün… gibi Avrupa dışından okulların da katılmasıyla sınırları genişlemiş bir topluluğa ait platformdur. İletişim kurmayı,
işbirliği yapmayı, birlikte projeler geliştirmeyi, paylaşmayı sağlayan ve
bugün 600.000’e yakın öğretmenin üye olduğu çok büyük bir organizasyondur. 3 yıl süresince girdiğimiz her projeden “Ulusal Kalite Etiketi” ve
“Avrupa Kalite Etiketi” kazanarak, okulumuza e-Twinning kalite sertifikaları kazandırdık. İki projemiz bunların dışında “Move To Learn - Learn To
Move” yarışmasında da öne çıktı ve öğrencilerimiz rotasını kendilerinin
belirlediği seyahatlerle ödüllendirildi.
Erman AKBUDAK-Başak GÖKMEN-Fatma BOZTEPE

MASA TENİSİ
Okul Erkek Masatenisi takımımız il, ilçe ve üniversitelerin
düzenlediği turnuvalara katılmaktadırlar. Tüm sınıf seviyelerinden öğrencilerin katılabildiği takımımız okul çıkışlarında çalışmalarını yapmaktadırlar. Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası’nda
2. olmuşlardır.
İbrahim DOĞAN

Okul Erkek Basketbol takımımız il, ilçe ve üniversitelerin
düzenlediği turnuvalara katılmaktadırlar. Tüm sınıf
seviyelerinden öğrencilerin katılabildiği takımımız Salı ve
Perşembe günleri okul çıkışlarında çalışmalarını yapmaktadırlar.
Takımımız bu yıl ilçe 3.sü olmuşlardır.
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