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Merhaba.

Covid-19 vakasının ülkemizde ilk defa görüldüğü 
13 Mart 2020 tarihinden bugüne yaşamımız, dijital 
dünyanın baş köşede durduğu yeni bir boyuta evrildi. 

Evimizi, çalışma ortamımızı, öğrenme ortamımızı 
olabildiğince salgın süreciyle uyumlu hâle getirmeye 
çalıştık. Alışkanlıklarımızda, rutinlerimizde, sosyal 
yaşamımızda belki de aklımızın ucundan geçmeyen 
değişimleri, yenilikleri hayatımıza kattık. 

Kimimiz, süreçten istifade dijital dünyanın kapısını 
hemen çalıp, ikramlarından faydalanırken kimimiz di-
jital dünyanın davetini olabildiği kadar geciktirdi an-
cak o kapıdan dönmeyi de göze almadı. Farklı zaman-
larda, farklı yollardan geçerek, farklı kapıları çalarak 
yeni dünyada yerimizi aldık. Yeni dünya, yenilikleri 
gösterirken eksik olanın boşluğuna ışık tutmayı da 
ihmal etmedi ve süreci, artıları kazanmanın yanında 
eksiklerimizi gidermemiz için bir fırsat olarak değer-
lendirdik. Görüşmelerimizin, toplantılarımızın, semi-
nerlerimizin, konserlerimizin, sohbetlerimizin yeni 
mekânına çalışmalarımızı da taşımak istedik. 

Bu düşüncelerle okulumuzun gerçekleştirdiği etkin-
likler, imzaladığımız anlaşma ve protokoller; bilim, 
sanat ve sosyal sorumluluk projelerimiz, gezilerimiz, 
yayınlarımız hakkında bilgilendirme amaçlı olan bu 
e-bülten, somut hâlini aldı. 

2021 Nisan ayından itibaren her ay ilgililere ulaşa-
cak  bu yeni çalışmamızın okul içi iletişimi ve işbir-
liğini güçlendirmesi, okulumuz hakkında bilgi almak 
isteyen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velileri-
mize yararlı olmasını ümit ederim.
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Neden e-bülten ?

Sedat IŞIK
Okul Müdürü

S U N U M



Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ara-
sında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan ‘‘Eğitim Ku-
rumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu 
Önleme İş Birliği Protokolü’’ kapsamında; hijyen şartlarının 
geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tu-
tarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi 
amacıyla ‘‘Okulum Temiz’’ belgelendirme programı çerçe-
vesinde bütün şartları yerine getirerek ‘‘OKULUM TEMİZ’’ 
belgesini aldık.

18 Mart Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma 
Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen şiir ve kompo-
zisyon yarışmasında, okulumuz Hazırlık-C sınıfı öğrenci-
lerimizden Neriman Demirci;  kompozisyon kategorisinde, 
ilçemizde üçüncü olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz.  

Fizik öğretmenimiz Mehmet Çelik moderatörlüğünde Bi-
lim ve Teknoloji Kulübü, çevrimiçi seminer düzenledi.

“Uzay Teknolojileri ve Uzay Çöplüğü”  konulu çevrimiçi 
seminerde, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Yük-
sek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilimdalı öğretim üyesi Dr. 
Murat Hüdaverdi’yi konuk ettik.

Kendisine verdiği bilgiler ve açtığı ufuklar için teşekkür 
ederiz.
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Yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıf öğrencilerimize, pan-
demi önlemlerini dikkate alarak YKS çalışmalarına destek-
lerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 

Okul kütüphanemiz,  öğrencilerimizin uzaktan eğitimleri-
ne ve bireysel çalışmalarına yönelik hafta içi her gün 09.00-
17.00 saatlerinde hizmet vermektedir. 

Ünlü bilim insanlarımız, artık fizik laboratuvarımızın du-
varlarında…   

Duvar giydirme çalışmasıyla fizik laboratuvarımızın du-
varları, hem şık bir görünüme hem de bilgilendirici bir işle-
ve büründü. 

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem 
Güneri,  11.sınıflarımızın matematik dersine misafir öğret-
men olarak katıldı. Öğrencilerimizin isteğini kırmayıp onla-
ra eşsiz bir ders deneyimi yaşatan Prof. Dr. Cem Güneri’ye 
teşekkür ederiz. 
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Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 
yılında yüz yüze görüşmelerimize üzülerek 
ara verdiğimiz uluslararası kardeş okulumuz 
Almanya/Erlangen- Marie Therese Gymna-
sium’ daki dostlarımızı çok özledik. 

İki kardeş okul, eğitim alanında iyi uygu-
lamaların paylaşılması ve ortak kültürel de-
ğerlerin kuvvetlendirilmesi için birbirlerinin 
sosyal ve eğitim hayatlarını yerinde görerek 
ve yaşayarak öğrenmekte. Farklı iki ülkenin 
insanı olarak barış, sevgi, kardeşlik ve dost-
luk duygularının ortak paydalarda geliştirme 
fırsatını edinmekteler.

Ortaklaşa yürütülen gezi ve proje çalış-
malarında öğrenci ve öğretmenler hem dilsel 
hem de sosyal yetkinliklerini uluslararası dü-
zeyde sergileyebilmektedir.

Ö Z L E D İ K . . .

K A R D E Ş  O K U L L A R I M I Z

Ulusal kardeş okulumuz, Batman Beşiri-Sabancı 
İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerini 23 Nisan Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul’da ağırlama 
planlarımızı, Covid- 19 salgını sebebiyle ertelemek 
zorunda kaldık.  

Onları en güzel şekilde ağırlayacağımızın şimdi-
den sözünü veriyor, minik kardeşlerimizi gözlerinden 
öpüyoruz.



Okulumuzda: 

Öğrencilere, velilere, öğretmenlere yönelik; eğitsel, kişisel 
ve mesleki alanlarda, bireysel ve gruplarla rehberlik ve psiko-
lojik danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir. Okulumuzda 
eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik çalışmaları birbirinden 
farklı çalışma sistemlerini barındırsa da ulaşılmak istenen 
amaca göre bazen üçü bir arada, bazen ikisi bir arada ba-
zen tek alanda çalışmalar yürütülmektedir. Eğitsel rehberlik 
ile kişisel rehberlik çalışmaları öğrencilerin bugüne yönelik 
ihtiyacını gidermeye yönelik, Mesleki rehberlik çalışmaları 
ise öğrencilerin geleceklerine yönelik ihtiyaçlarına yönelik 
yapılmaktadır. Kişisel rehberlik, ağırlıklı olarak psikolojik 
danışmanın yürütüldüğü çalışma alanıdır. Eğitsel rehberlikte 
öğretmenlerden, kişisel rehberlikte velilerden daha fazla des-
tek almaya ve iş birliği yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitsel Rehberlik: 

Öğrencilerin verimli, etkin, planlı ders çalışma kültürü 
kazanmalarına ve sınav kaygılarını yönetebilmelerine yöne-
lik çalışmalar yapılmakta, motivasyon ve akademik başarıyı 
artıracak nitelikte etkinlikler düzenlenmekte ve bu çalışma-
lar hem gruplarla hem de bireysel olarak yürütülmektedir. 
Öğrencilerin içinde bulundukları dönemsel özellikler dikka-
te alınarak yaşadıkları problemler üzerine alanın uzmanları 
ve yetkin akademisyenler tarafından düzenlenen seminerler, 
paneller, söyleşiler öğrencilerin içinde bulundukları dönemi 
anlamlandırmalarına ciddi katkı sağlamaktadır. Eski mezun-
ların bir araya gelmesiyle düzenlenen kariyer günlerinin ve 
panel organizasyonlarının, “Şu an sizin oturduğunuz sıralarda 
bizler otururken…” diye başlayan cümlelerin, özellikle mo-
tivasyon sorunu yaşayan öğrencilerin üzerinde olumlu etkisi 
olmaktadır.

Kişisel rehberlik: 

Öğrencilerin bireysel, duygusal, sosyal ve davranışsal an-
lamda yaşadıkları sorunlarıyla baş etmesine yardımcı olmak 
amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Akran zorbalığı, siber 
zorbalık, şiddet, öfke yönetimi yetersizliği ve teknolojik 
bağımlılık gibi genel anlamda yaşanılan sorunların çözümü-
ne yönelik çalışmalar ayrı, bireysel ve mahrem yaşanılan 
sorunlar resmi prosedürlere de bağlı kalınarak ayrı yürütül-
mektedir. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve gelişme-
lerine, doğru karar verebilmelerine, problem çözme becerisi 
kazanmalarına, sosyal ilişkilerde dengeli, uyumlu ve başarılı 
olabilmelerine, sorumluluk almalarına yardımcı olmak ama-
cıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanında öğrencile-
rin çeşitli alanlarda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri 
ve bilimsel projeler aracılığıyla ortaya çıkardıkları ürünler 
aracılığıyla öğrencilerin sosyal başarılarını geliştirdiği etkin-
likler yapılmaktadır.
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Mesleki rehberlik:  

En önemli hedeflerinden biri iyi bir üniversiteye yerleşmek 
olan öğrencilere yönelik çalışma alanları doğru ve sağlıklı 
meslek tercihleri yapmalarını amaçlayan etkinlikler olmalı-
dır. Sürekli değişen toplum içinde mesleklerin de değişmesi 
ve çeşitlenmesi karşısında bireylerin mesleki karar verme-
leri zorlaşmaktadır. Birçok mesleki alana ulaşabileceğini ve 
farklı alanlarda başarılı olabileceğini bilen bireylerin, başarılı 
olacaklarını düşündükleri mesleki alanları daha kısıtlı olan 
bireylere karşın daha fazla kararsızlık yaşaması normaldir. 
Bundan dolayıdır ki il içi veya il dışı üniversitelere yapılan 
geziler öğrencilerin üniversite tercihlerinde daha sağlıklı ve 
doğru karar vermelerini sağlamaktadır. “On yıl sonra kendini 
nerede görüyorsun?” sorusunun hayali cevabının somutlaş-
tırılmış ve elle tutulur hale getirilmiş mesleki atölye çalışma-
ları öğrencilerin karasızlık sürecinin uzamasına engel olduğu 
tartışma kabul etmeyen bir gerçektir. Doktor olmayı ama-
çlayan bir bireyin ameliyathanede ameliyatı yerinde izlemesi, 
hukukçu olmak isteyen bireyin mahkeme salonunda cübbe 
giymesi, diş hekimi olmak isteyen bir bireyin yapay maket 
üzerinde kanal tedavisi yapması, mühendis olmak isteyen 
bireyin sanayi odasına bağlı fabrikada mühendislik önlüğü 
giyerek kendini sahada görme gibi atölye çalışmaları mesleki 
kararsızlığın ömrünü kısaltan etkinliklerdir. 

Velilere yönelik:  

Günümüz koşullarında doğaçlama yöntemlerle annelik ve 
babalık yapmanın artık rafa kaldırılması gerektiği bir gerçek-
tir. Bir önceki kuşak olan anne ve babaların, ebeveyn olarak 
yetersiz kaldıkları durumlar ve çocukları ile yaşadıkları so-
run alanları belirlendikten sonra (ergenlik dönemi, akran zor-
balığı, gençlerle iletişim, sınava hazırlanma döneminde anne 
ve baba olarak yapılması gerekenler vb.) konunun uzmanları 
tarafından velilere yönelik düzenlenen seminerler, paneller, 
söyleşiler annelik ve babalık üzerine farkındalık kazanmaları-
na ve bilinç geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.  Pandemi 
döneminde çalışmalar online olarak devam etmektedir. Dr. 
Yankı Yazgan ile velilere yönelik instagram canlı yayınları 
yapılmıştır. Psikolojik sağlamlığı desteklemek adına veli we-
binarları gerçekleştirilmiştir.çözme becerisi kazanmalarına, 
sosyal ilişkilerde dengeli, uyumlu ve başarılı olabilmelerine, 
sorumluluk almalarına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar 
yürütülmektedir. Bunun yanında öğrencilerin çeşitli alanlarda 
yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel projeler 
aracılığıyla ortaya çıkardıkları ürünler aracılığıyla öğrencile-
rin sosyal başarılarını geliştirdiği etkinlikler yapılmaktadır.
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Öğretmenlere yönelik: 

Bu kadar hızlı değişen dünyada eğitim ve öğretim anlayışının değişmesi gerekliliktir. Okula ve öğrenciye yönelik ai-
diyet ve sorumluluk duygusu yüksek SSAL öğretmenlerine ihtiyaç duydukları alanlarda etkinlikler düzenlemek, eğitim ve 
öğretim anlayışlarını yeniden yapılandırmaları, yeni teknikler öğrenmeleri ve geliştirmeleri, elde ettikleri bilgileri gerek 
özel yaşamlarında gerek hizmet ettikleri kitlede kullanarak daha başarılı öğretmenler olmaları, daha fazla mesleki keyif ve 
doyum edinmeleri için belirli aralıklarla düzenlenen seminerler ve toplantılardan elde edilen çıkarımlar son derece olumlu 
olmaktadır. (Standartların üzerinde olan öğrencilere yönelik yaklaşımlar, yas sürecinde yaşanılan duygular, sınav kaygısı 
yaşayan öğrencilerin yaşadıkları duygu durumları vb.) 

Mentor Öğretmen Çalışması

Öğrencilerin istek ve hedefleri doğrultusunda farkındalık ya-
ratarak kişisel başarı ve gelişimlerini desteklemek amacı ile ders 
başarısı, ilişki ve iletişim, kariyer, sosyal yasam ve hobiler konu-
larında, mentor öğretmen ve öğrenci tarafından yapılan planlamalar 
çerçevesinde yapılan bir çalışmadır. Mentorluk çalışması psikotera-
pi değildir, kişisel ve eğitim ile ilgili hedefler oluşturma/ gerçekleş-
tirme konularında tasarlanmış profesyonel bir yardım ilişkisi olarak 
algılanmalıdır. Profesyonel psikolojik yardım gerektiren durumlar-
da okul rehberlik servisinin değerlendirmesi ile yönlendirme yapılır. 
Mentorluk süreci bir “tavsiye” ve “öğretmenlik” ilişkisi değildir. 
Öğrenci her girişimi için araştırma, karar verme ve eyleme geçme 
konularında sorumludur. 

Mentor öğretmenlik çalışması hazırlık ve 12. Sınıf öğrencilerine 
yöneliktir. Öğrenciler gruplara ayrılmış olup her öğrenciye bir men-
tor öğretmen atanmıştır.  Yapılan çalışmalar pandemi sürecinden do-
layı online olarak yürütülmektedir. Öğrencilere mentor öğretmenlik 
yapan öğretmenlere yönelik bir eğitici eğitimi takvimi oluşturulmuş 
olup bu eğitim serisi Okul İklimini Geliştirme ve Sosyal Duygu-
sal Gelişimi Destekleme Projesi kapsamında Güzel Günler Klinik 
ekibi tarafından yürütülmektedir. Eğitici eğitimleri alanında uzman 
kişilerce verilmektedir. Bu eğitimlerde amaç öğrencilerle yürütülen 
mentorlük çalışmalarında öğrencinin üstün faydasına yönelik hiz-
met sunmak hedeflenmektedir. 

Öğretmenlerimiz ‘‘Mentor Öğretmen Eğitimi’’ 
kapsamında :

Mentorluk Becerilerine Giriş, Üstün Başarılı/
Yüksek Potansiyelli ve Zorluk Yaşayan Öğren-
cileri Tespit Etmek ve Desteklemek, Öğretimin 
Farklılaştırılması, Öğrencilerle İletişim Atölyesi, 
Koçluk, Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerimiz-
le Bağımızı Sürdürebilmek - Sosyal Duygusal Sınıf 
İklimi, Yürütücü İşlevler-Hazırlık sınıfı öğretmen-
leri,Koçluk, Deneyim Paylaşımı gibi eğitimleri al-
mıştır ve almaya devam etmektedir.  

R E H B E R L İ K  S E R V İ S İ
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SSAL Öğrencileri: 

 SSAL öğrencileri okul rehberlik servisinin eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olduğunu, çalışmalarındaki hedef 
kitlenin kendileri olduğunu ve yararlanmalarının en doğal hakları olduğunu bilir. Normal ve gündelik yaşamlarını sür-
dürmelerini engelleyen, baş etmekte zorlandıkları, üstesinden gelmekte yetersiz kaldıklarını düşündükleri herhangi bir 
durum karşısında yeterli ve yetkin gördükleri ve güvendikleri rehberlik servisinden yararlanırlar. Okulun rehberlik servisi 
hizmetlerinden yeterince yararlanan bireyler, kişisel alanda, ilişkilerinde daha başarılı olmayı, problem çözme becerisini 
geliştirmeyi, sorumluluk almaktan korkmamayı öğrenirler.

 Eğitsel rehberlikten yararlanan bireyler, verimli ders çalışmayı, sınav kaygısını kontrol etmeyi, akademik başarıyı 
yükseltmeyi öğrenirler. Mesleki rehberlik alanında rehberlik servisinden yararlanan bireyler, ilgi, kapasite ve yetenekleri 
doğrultusunda meslek seçiminin önemli olduğunu çünkü seçecekleri mesleğin, gelecekte yaşam biçimlerini şekillendi-
receğini bilirler. Örneğin, seçtiği meslek için gerekli standartları öğrenip bunların kendinde var olduğuna inanarak karar 
veren bir öğrenci birtakım nedenlerden dolayı amacına ulaşamadığında bir yıl bekleyip tekrar hazırlanma kararının doğru-
luğundan kuşku etmez.

Okul İklimi Kulübü:

Kulüp pandemi döneminde kurulmuş olup çalışmalarını online sürdür-
mektedir. Kulüp çalışmaları okul rehberlik servisi ve Okul İklimini Geliş-
tirme ve Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme Projesi kapsamında Güzel 
Günler Klinik ekibi tarafından yürütülmektedir. 

Kulübün amacı; okul iklimini geliştirme aktiviteleri geliştirme ve uygu-
lama konusunda öğrenci liderliğinde ilerleyen öğrenci odaklı çalışmalara 
üretmektir. Öğrenci ve öğretmenlerin birbirlerini daha iyi tanımaları için 
aktiviteler yapılması, okul çapında duyguların daha fazla konuşulması ve 
duygulara dikkat çekilmesi için fikirler geliştirilmesi amacı ile her hafta to-
planan ve her kademeden gönüllü öğrencilerin katıldığı bir kulüp.

 

Kulüp kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atmıştır. Kulüp 
çalışmaları ulusal basında iyi örnek olarak konu olmuştur. Prof.Dr. Yankı 
Yazgan ile ınstagram söyleşisi gerçekleştirmiştir. Okul iklimini geliştirmek 
için çalışmalarına devam etektedir.
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Çok çalıştık,

Durmadık,  

Pes etmedik

ve …  Başardık

  Okulumuz 16 Mart 2021 tarihi itibariyle Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) uygulama 
yetkisi verilen bir dünya okulu olmaya hak kazanmıştır. 

  SSAL Haber Bülteni’nin ilk sayısının yayınlanmasına çok kısa bir süre kala gelen bu haber, bizlere 
güzel bir sürpriz oldu.

  IBDP koordinatörümüz Murat ÇETİN’e , değerli öğretmenlerimize, paydaşlarımıza minnet ve 
şükranlarımızı sunuyor, bu sevinci bizlerle paylaşan, mutluluğumuza ortak olan herkese çok 
teşekkür ediyoruz.

  IB Diploma Programının yararları nelerdir  ? 

 Araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı insanlar yetiştirmeyi amaçlayan IB Diploma Programı 
sonunda öğrenciler, MEB diplomasına ek olarak uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya daha 
sahip olacaktır.

  Öğrencilerimiz hem Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin bu diplomaya sahip öğrencilere tanıdığı 
ayrıcalıklardan yararlanacaklar hem de yurtdışındaki üniversitelerin kabul şartlarında önemli bir 
kriter olan bu diplomanın avantajını göreceklerdir.

  IBDP eğitimi onları birer dünya vatandaşı olmalarını sağlayacak. Ve diğer insanların da farklılıklarıyla 
birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, benimseyen, etkin, sevecen ve yaşam 
boyu öğrenmeye inanan bireyler olma yolunda önemli katkılar sağlayacaktır.

Beşiktaş Sakıp SABANCI Anadolu Lisesi bir IB Dünya Okulu
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20 ve 27 Şubat tarihlerinde mezunlar derneğimizle 3. Kariyer Günleri et-
kinliğimizi gerçekleştirdik. Alanında uzman mezunlarımızı ve misafirlerimizi 
konuk ettiğimiz Kariyer Günleri, öğrencilerimize mesleki rehberlik ve moti-
vasyon bağlamında yeni ufuklar açmaktadır. 

Mezunlar derneğimize ve misafir konuşmacılarımız

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve 

Sabancı Vakfı  Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’a

teşekkür ediyoruz.

              
                  www.ssalmezun.org                                  /ssalmezun/

12SSAL HABER BÜLTENI

K A R İ Y E R  G Ü N L E R İ
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WE ARE WAITING

FOR YOUR 

WRITINGS

Y A B A N C I  D İ L

   Science and Social Arts of Life Magazine

SSAL SPEAKING  BULUŞMALARI   DEVAM EDİYOR

Öğrencilerimizin birbirleriyle İngilizce konuşma becerilerini 
geliştirmek ve kültürel altyapılarına katkıda bulunmayı amaçla-
yan SSAL Speaking Club, pandemi sürecinde çevrimiçi olarak 
çalışmalarına devam ediyor. 

Öğretmenlerimiz Sergül Makbule PETEK, Öznur Öztürk 
GÜLKAYNAK öğrencileriyle her hafta güncel ve farklı konular 
üzerine sohbet ediyor. 

                  
            

                                                    
                                                                              /ssalspeaking/

Öğrencilerimize yabancı dilde kendini ya-
zılı olarak ifade etme fırsatı sağlayan SSAL-
MAGAZINE’den güzel haber var. 

İngilizce öğretmenimiz Nurcan İLHAN 
yeni sayı için hazırlıkların son sürat devam 
ettiğini, mart ayı içerisinde öğrencilerimizin 
yazı gönderebileceğini söyledi.

SSALMAGAZINE dergimizin içeriğinde 
okulumuzdan haberler, merak edip araştırdı-
ğımız sosyal ve bilimsel konular, sanat, ilgi 
alanlarımız ve düşüncelerimizi içeren yazılar 
yer almaktadır.

Öğrencilerimiz editoryal ve tasarım süreç-
lerinde de yer almaktadır.

                  
               
                                           /ssal.magazine/



Pandemi dolayısıyla bu yıl MUN (Model United Nati-
ons - Model Birleşmiş Milletler) etkinliğimizi gerçekleti-
remesek de boş durmadık. Kulübümüze yeni katılan başta 
hazırlık öğrencileri olmak üzere öğrencilerimize tecrübe-
lerimizi aktardık.

Öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler’deki güncel ko-
nuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları tem-
silcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyon 
olan MUN’e ev sahibi  olan okulumuzun ‘‘MUNSA 2020’’ 
etkinliği  Sabancı Center’da açılış töreniyle başlamıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve okulumuzda gerçekleşen 
etkinliğe Türkiye’nin farklı şehirlerinden yaklaşık 23 okul 
ve 300 öğrenci katılmıştı.

 

                  
                      
                                                                      /munsa.20/

Model Birleşmiş Milletler Kulübü’ne (MUN) katılan 
öğrenciler, dünya meseleleri hakkında araştırmalar yapar-
lar. 

Yaptıkları araştırmaların sonucunda sorunlara çözümler 
üretirler. Tüm bu çalışmalar İngilizce olarak yapılır. 

Öğrenciler MUN kulübüne üye olmaya zorunlu tutul-
maz, kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine dayanır. 

Bu öğrenciler yerel ve uluslararası konferanslara katı-
lırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önce-
den atanmış oldukları ülkeleri temsil ederler.
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             MUN ( Model United Nations )



2204C Tübitak Kutup Araştırmaları Projelerine fizik alanından 6 pro-
je ile başvuruldu. 

Danışman öğretmen : Mehmet Çelik. 

Proje konuları: Kutuplar Uzaydan İzler Taşıyor, Küresel Felaket İk-
lim Değişiklikleri, Plastik Kirliliğinin Kutuplara Yolculuğu, Dünyanın 
Plastiği Kutuplarımızı Kirletmesin, Kutuplarda Ölmüş İnsan ve Hayvan 
Saklama Üssü, Kutuplarda Buzulların Sakladığı Mikroorganizmalar.

2204A Tübitak Araştırma Projeleri Yarışmasına 
fizik (4), biyoloji (1) alanlarından 5 proje ile başvuruldu. 

Danışman öğretmenler;Mehmet Çelik ve Sabit Doğan. 

Proje konuları: Gezegenler Ve Uzaya Seyahat, G Kuvvetinin Etkisini 
Azaltan Savaş Uçağı Kokpiti, Rüzgar Türbini, Fotovoltaik Ve Piezoelekt-
rikle Aydınlatan Yeni Nesil Hibrit Yollar, Hava Yastığı İle Batmayan Tek-
ne ve Kaliteli Hava Analizi.

OLİMPİYATLARDAN İKİ MADALYA

Öğrencimiz Ömer Faruk ERZURUMLUOĞLU Kafkas  
Olimpiyatlarından gümüş madalya ile geri döndü. Ardından gü-
zel bir haber daha geldi. Tübitak 2. aşama sınavı sonuçlarına 
göre matematikten altın madalya kazandı.

Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyoruz.   

15SSAL HABER BÜLTENI

B İ L İ M



4006 Tübitak Bilim Fuarına fizik (20), coğrafya(3), 
kimya(1) ve tarih(1) alanlarında 25 proje ile başvuruldu. 

Danışman öğretmenler: Mehmet Çelik, Dr. Arzu Tülay 
Kurt, Şükran Özer, Yeşim Özmen ve Mehtap Arıcan.

 Proje yürütücüsü: Mehmet Çelik.

2021 yılında kurduğumuz EXZIS takımı, TEKNO-
FEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali‘ne katıla-
caktır. Katılmayı hedeflediğimiz kategori ise Eğitim Tek-
nolojileri’dir.

Bu yarışmada takımlar, eğitimi kolaylaştıracak fikirler 
üretip bunları gerçeğe dönüştürmeye çalışacaklardır.

2021 yılında kurulan CyberFlight, T3 Vakfı ve TÜBİ-
TAK gibi kuruluşların desteklediği Teknofest Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali’ne yarışmacı olarak katılmayı 
hedefliyor. 

Katılmayı hedeflediğimiz kategori olan Liselerarası 
İHA Yarışması TÜBİTAK tarafından düzenlenmekle bir-
likte bir çok lisenin takımına ev sahipliği yapıyor.

 Takımlar, önceden belirlenmiş olan rotalar ve görev-
lerde uçuş yapma kabiliyetine sahip olan İHA’lar üretiyor. 
İHA’lar, algoritmalar sayesinde bu görevleri otonom ola-
rak gerçekleştiriyor.
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SsDynamicsS Racing Team atölyesi kapsamında yaptığımız çalışmalar 
ve araştırmaların amacı; mühendislik eseri bir araç ortaya çıkarmak, mü-
hendislik alanında tecrübe kazanmak, takım çalışması konusunda kendimizi 
geliştirmek, iş hayatından insanlarla tanışmak ve en önemlisi uluslararası 
Shell Eco-Marathon yarışlarında okulumuzu ve ülkemizi en başarılı şekilde 
yurt dışında temsil etmektir. 

Shell Eco-Marathon her yıl Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında düzen-
lenen dünyanın en yaygın öğrenci inovasyon yarışmalarından biridir. 

Üniversite hocalarından aldığımız dersler ve eğitimler sayesinde liseden 
çok daha bilgili ve donanımlı bir şekilde mezun olabiliyor ve bir nevi mü-
hendislik stajı yapıyoruz.

Yarışma deneyimi olan üniversite takımlarıyla görüşmeler gerçekleştir-
dik ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başladık. 

Aldığımız eğitimler ve yaptığımız çalışmalar sayesinde aracımızın yal-
nızca üretim ve montaj aşamaları kaldı, bu aşamalardan sonra da aracımız 
2021 Shell Eco-Marathon yarışlarına hazır hale gelecek.

                                                                                            
                                                                                               /ssdynamicss/
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SsDynamicsS 
Racing Team



Yarışma, bundan önceki senelerde yüz yüze düzenlense de 2021 yılında Covid-19 salgını yüzünden çevri-
miçi olarak düzenlenmektedir. Bu sene de yarışmayı düzenleyen kuruluş tarafından hazırlanan bazı görevler 
olup takımlar, bu görevleri yerine getirebilecek robotlar üretmek ve robotlarının görevleri yaparken çekilmiş 
videolarını jüriye iletmek ile sorumludur.

Bu sene ikinci kez katılacağımız yarışmada hedefimiz diğer takımların arasında yükselerek okulumuzun 
ismini daha güzel bir yerde temsil etmektir

WEB SİTESİ: https://lothrobotics.github.io                                                           /loth8182/             
                                                                   

2019 yılında kurulan takımımız, FIRST’ün 
düzenlediği First Robotics Competition 
(FRC) yarışmasına katılmaktadır. 

Bu yarışmada takımlar; tasarladıkları, üret-
tikleri ve kodladıkları robotlar ile önceden ha-
zırlanmış bazı görevleri yerine getirmektedir. 
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eTwinning ve Avrupa Birliği Projeleri Kulübü öğrencilerinin yürüttüğü 
proje çalışmalarına Şubat ayı itibariyle tüm hızıyla başlandı. 26 ülkenin oluş-
turduğu Avrupa Birliğinin 13 ülkesiyle aktif şekilde yürütülen proje çalışma-
ları kulüp öğrencilerimizin yanı sıra tüm kademelerden öğrencilerimizin de 
işbirliğiyle sürdürülmektedir.

eTwinning projemiz Be A Responsible Digital Citizen  adli projemiz icin 
Turkiye SSAL olarak sundugumiz logomuz partner ülkeler arasında yapılan 
yarışmada birinci seçildi ve projenin tüm sosyal kanallarında resmi logosu 
olarak kullanılmaya başlandı. 

                                                                                               /ssaletwinning/

Münazara yarışmalarına katılmakla birlikte bu 
alanda bir topluluk çatısı altında kapsamlı bir fa-
aliyetimiz yoktu. 

2021 Ocak ayında faaliyete geçen münazara 
topluluğumuz, profesyonel olarak eğitimlerini 
alırken bir yandan da turnuvalara katılarak başa-
rılar elde etmeye başladı. Her hafta düzenli ola-
rak eğitimlere katılıyor ve eğitimlerimizin seme-
resini almak için maçlar yapıyoruz. 

Günden güne daha da güçlendiğimiz bu yolda 
bizlere güç verecek ve güçlenecek yeni arkadaş-
larımızı aramıza bekliyoruz. 

                                            /sabancimunazara/
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M Ü N A Z A R A



UNESCO kulübü olarak öncelik alan-
larımızdan somut olmayan kültür mirası-
nın korunmasına katkı sağlamak amacıyla 
Türkçe dışında başka ana dili konuşan (ko-
nuşamayan) öğretmen veya öğrencilerimi-
ze ulaşıp kısa bir röportaj yaptık. 

SSAL topluluğu olarak farklı kültürlerin bir arada olması bizim zengin-
liğimizdir. 

- Ana Dili günü için afiş düzenleme etkinliği

- Online ortamda “diller” ile ilgili yarışma 

-etwinning platformu üzerinden öğretmenlerin katıldığı “International 
Mother Language Day” etkinliği düzenleyen kulübümüz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü , 
21 Mayıs Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü  ve 
5 Haziran Dünya Çevre Günü için çeşitli etkinlikler yapmayı planladı.

Birleşmiş Milletler’in bilim, eğitim ve 
kültür kurumu olan UNESCO’nun amaçla-
rının okullar bazında gençlik kitlesine tanıt-
mak ve eylemlerinin başarıya ulaşması için 
çalışmak; kulüp üyelerinin demokrasi ve 
yurttaşlık eğitimine katkıda bulunmak kulü-
bümüzün kuruluş amacıdır.

                                                /ssalunesco/

Satranç, icat edilen en başarılı zekâ ve 
strateji oyunlarından biri olmasının yanında 
matematik başarısını da arttıran önemli bir 
zeka oyunudur.

Bu kulüpte öğrencilerimizin okul içi ve 
okul dışı yarışmalara katılmalarını sağlıyo-
ruz. Öğrencilerimize mücadeleci olma özel-
liğini, kurallara uymayı, dostça oynamayı, 
kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutla-
mayı öğretiyor, yeni dostlar edinmeye, sos-
yalleşmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Satranç sevdalılarını kulübümüze bekli-
yoruz.

Pandemi sürecinde online maçlar yapıyor 
ve online yarışmalarda okulumuzu temsil 
ediyoruz.
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Atölyemizde online eğitimin bize sağladığı imkanlar dahilinde, Ulusal 
bayram ve anma törenlerinde evlerimizde yaptığımız çalışmalarla koro 
oluşturduk. 

Marş ve şarkılar seslendirdik. Dönem sonunda enstrüman çalan öğren-
cilerimizin bireysel performanslarını okul instagram sayfamızda yayınla-
dık. 

Hedefimizdeki faaliyetler arasında, 16 Nisan 2021 tarihinde 23. Tür-
kiye online liseler arası müzik yarışmasına katılıyoruz. Müzik alanında 
sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. 

                                                                                   
           
                                      /ssalmuzikkulubu/

Pandemi süreci sebebiyle okul içerisinde sekteye uğrayan spor faaliyet-
lerini “uzaktan” alana taşıyarak öğrenciler arasındaki spor faaliyetleri so-
nucunda yıllardır süregelen takım ruhunu kaybettirmemek, karşılaşma di-
siplinini diri tutmak ve bu “e-oyun”ları oynayan kişilerin planlı ve düzenli 
bir şekilde oyunlarını oynamaları için zemin oluşturmak için kurulan SSAL 
E-Spor Kulübü yeni kurulan kulüplerimizden.

Şimdilik, 4 ana oyun (CS:GO, LoL, Valorant, Rocket League) üzerine 
takımlar oluşturduk. Bu takımlar ile düzenli antrenmanlar yapıyoruz ve 
okulumuzu temsil etmek amacıyla turnuvalara katılıyoruz.

                                                                                            

                

                                /esporssal/                            E-SPOR SSAL      

Rainbow Six Siege oyunu için 
kulüp takımı kurmayı planlayan 
kulübümüz 2020-2021 eğitim-öğ-
retim yılı sonunda ikincisi düzenle-
necek sınıflar arası e-spor turnuva-
sını planlıyor.
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G Ö R S E L  S A N A T L A R

Sanatsal faaliyetlerin yeraldığı 
plastik sanatlar ve dalları ile ilgili 
çalışmalar  yapan, sanatsal faaliyet-
ler üretirken  dijital dünyanın sana-
ta olan etkilerini inceleyen kulübü-
müz, programına Plastik Sanatlar 
Atölyesi ve Geleneksel Sanatlar 
Atölyesi’ne ek olarak  Dijital Sa-
natlar Atölyesi’ni ilave etti.

Fotoğrafçılık sanatına ve dijital 
çizim programlarına ilgi duyan öğ-
rencilerimizi aramıza bekliyoruz. 

                                                 
                                  /atolyessal/
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T İ Y A T R O

O R Y A N T R I N G

Köklü bir geçmişe sahip SSAL Tiyatro  topluluğumuz, sayısız oyun sergilemiş, 
üstün başarılara imza atmıştır. Her sene kentin çeşitli sahnelerinde oyunlarını ser-
gileyerek okulmuzun göğsünü kabartmıştır.

Online çalışmalarda öğrencilerimizin bireysel özellikleri ve ekibin dinamik-
lerine uygun çalışmalar yürütülmektedir. Bir yandan tiyatro tarihi ve teorisi ile 
ilgili kuramsal çalışmalar yürütülürken, bir yandan da öğrencilerimizin yeni ifa-
de alanları keşfedebileceği, yaratıcılıklarını geliştirebileceği pratik uygulamalar 
yapılmaktadır.

 Çağın ve koşulların getirdiği yeni dinamikler; bizlere dijitale uyumlanma, 
mevcut koşullar dahilindeki üretim imkanlarını araştırma ve uygulama konusun-
da yeni olanaklar sağlamaktadır. Bir yandan klasik bir çalışma pratiği yürütürken 
diğer yandan yeni ve dinamik koşullara uyumlanarak farklı disiplinlerde yapabi-
leceklerimizi araştırmaktayız.   

                                                                                            /sakipsabancitiyatro/               
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Oryantring takımımız online toplantılarla gerek teknik 
stratejiler geliştirmeye gerek öğrencilerin fiziksel kon-
disyon kayıplarını önlemeye yönelik çalışmalara devam 
ediyor. 

Pandemi sürecinde bedensel gelişim konusunda spor 
ve beslenme programlarına devam ediyorlar.



F İ L M
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Kısa film, video, animasyon, intro,      
klip , tanıtım filmi gibi içerikler üreten 
topluluğumuz pandemi sürecinde ça-
lışmalarına devam ediyor.

Evlerimizi stüdyo yaptık. Stop moti-
on film çalışmaları yapıyoruz. 

Aynı zamanda çeşitli kurgu/animas-
yon/çizim programları konusundaki 
kabiliyetlerimizi artırıyoruz.



B U R S / Ö D Ü L / P R O T O K O L L E R
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Sabancı Üniversitesi, yapılan protokol kapsamında yıl sonu başarı ortalaması hesaplanarak elde edilen sonuçlara 
göre Hazılrık, 10 ve 11. sınıflarımızdan ilk 5’e giren toplam 15 öğrencimize %100 yaz okulu bursu verecektir. ( 2020-
2021 Eğitim Öğretim yılında okulumuz bünyesinde 9. sınıf kademesi bulunmadığından bahsi geçen burstan Hazırlık, 
10, 11. sınıf öğrencilerimizden 15 kişi yararlanacaktır.)

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alan 3 
öğrenciye de üniversite öğrenimleri süresince “Sakıp Sabancı Başarı Bursu” verilmektedir.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda herhangi bir puan türün-
de sıralamada ilk 20.000 öğrenci arasına girerek Sabancı Üniversitesi’ne %50 burslu olarak yerleşen öğrencilerden 
yerleşme puan türünde en yüksek yerleşme sıralama başarısı elde eden 3 öğrenci kalan öğrenim ücretinden muaf 
olarak %100 öğrenim ücreti muafiyetine sahip olacaktır.

ÖDÜLLER

Eğitim alanındaki başarıların teşvik edilmesi amacıyla başlatılan ödül programları kapsamında her yıl Sakıp Sa-
bancı Anadolu Lisesi’ni ilk 3 derece ile bitirenlere olmak üzere birincilere 25, ikincilere 15, üçüncülere 10 Cumhu-
riyet altını değerinde “Sakıp Sabancı Eğitim Ödülü” verilmektedir.

PROTOKOLLER

Okulumuz,  protokol imzaladığı birçok üniversite ile işbirliği ve ortak faaliyetlerde bulunarak, öğrencilerimizin 
üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamaktadır.



/besiktasssal/

/SakipSabanciAL

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi

http://sabancilisesi.meb.k12.tr


