
 

HAZIRLIK SINIFI VELİLERİMİZLE TANIŞMA TOPLANTISI 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzu kazanan hazırlık sınıfı 

öğrencilerimizin velileri ile 24 Eylül Pazar günü kahvaltılı tanışma toplantısı 

düzenlendi. Velilerimizin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Okul Müdürümüz, 

Alman Bölüm Başkanımız ve  Öğretmenlerimiz velilerimiz ile tanışma ve 

kaynaşma fırsatı buldular. 

OKUL AÇILIŞ TÖRENİ 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreni 18 Eylül Pazartesi günü saat 08.30’da okulumuz bahçesinde yapıldı. Okulumuza 

yeni başlayan Türk ve Alman öğretmenlerin tanıtılmasından sonra 500 tam puanla okulumuzu kazanan bir öğrencimiz yeni 

arkadaşları adına bir konuşma yaptı. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzdan mezun olan MF puan türünde Türkiye 

ikincisi olan öğrencimiz Batu Özlüşen’in konuşması ile program sona erdi. 

Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize iyi bir yıl diliyoruz. 
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HAZIRLIK SINIFLARI ORYANTASYON PROGRAMI 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzu yeni kazanan hazırlık sınıfı 
öğrencileri için 3 günlük okul oryantasyon programı düzenlenmiştir. 
 
Hazırlık sınıf öğretmenleri öncelikle öğrencilere okulun tüm birimlerini 
tanıtmışlar ve bütün bir yıl boyunca Almanca dersi başta olmak üzere 
derslerin işlenişi hakkında bilgi vermişlerdir. Ayrıca Beden Eğitimi 
öğretmenleri gençlere hijyen ve cilt sağlığı, beslenme hizmetleri ve ilk yardım 
hakkında bilgi vermişlerdir. 

OKUL BİLGİLERİ 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında okulumuza 180 öğrenci yerleşmiştir. Bu 
öğrencilerin 20 tanesi 500 tam puanlı olup, taban puanımız 498,111  olmuştur. 
 

Anadolu’dan gelen öğrenci sayımızda ciddi bir artış olmuş, artan yatılı talebini 

karşılamak için okul idaremiz hem Cağaloğlu Anadolu Lisesi ile hem de Çapa Fen 

Lisesi ile görüşmeler yaparak yaşanabilecek olan mağduriyetleri engellemeye 

çalışmıştır. Pansiyonların fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için OAB yönetiminde yer 

alan velilerimize gereken bilgiler verilmiş ve yerinde inceleme yapmaları 

sağlanmıştır. 

İlgili okul idareleri ile yapılan çalışmalar sonucu hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeden pansiyonlara yerleştirilmişlerdir. Sıkıntıların 

olduğu hepimizin malumudur. Bu sıkıntıların çözülmesi için idaremiz titizlikle çalışmaktadır. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. 

TARİHE VEFA: ERTUĞRUL PROJESİ 

İstanbul Erkek Lisesi Coğrafya Kulübü Türk tarihinin 
uzak coğrafyalardaki izlerini takip edmek için 
Japonya’daydı. “Tarihe Vefa: Ertuğrul Projesi” ni 
geliştiren 12 öğrenci, 2 öğretmen ve okul 
müdürümüz Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma 
töreni için Kushimoto kentine gittiler. Bu proje 
kapsamında Tokyo Büyükelçiliği, Yokohama 
Deutsche Schule, Kushimoto Lisesi ve  Kushimoto 
Belediyesi ziyaretleri gerçekleştirildi. İstanbul Erkek 
Lisessi, Kushimoto Lisesi ile Kardeş Okul Protokolü 
imzalayarak iki ülkenin uzun bir tarihi geçmişe 
dayanan dostluğunun devamına katkı sağlamıştır. 



İSTANBUL LİSESİ 

BÜLTENİ EYLÜL’17 

ELEKTRİK VE YANGIN SİSTEMİNİN YENİLENMESİ 

En son 1960’lı yıllarda yapılan ve artık sık sık arızalanan elektrik tesisatımızın 
sıfırdan yenilenmesi ve daha önce okulda olmayan yangın sisteminin hem okul 
içerisine hem de çatıya kurulması için Okul Müdürümüzün gayretleri 
doğrultusunda İstanbul Valiliği sorumluluğunda başlatılan yenileme işi devam 
etmektedir. Çalışmaların Kasım ayında bitmesi planlanmaktadır. 
 
Kablo döşeme, sistem odası, trafo çalışmaları, ana arterler ve sınıfların tesisatı 
bitmiş durumdadır. İnce işçilik ve son rötuşlar okul ders saatleri dışında gece 
mesaileri ile tamamlanmaktadır. 

ULUSLARARASI METROPOLLER OLİMPİYATI´NDA 3 MADALYA.... 

Rusya’nın başkenti Moskova’da 04-08 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Uluslararası Metropoller Olimpiyatında okulumuz öğrencilerinden Atacan 
İyidoğan ve İlker Can Çiçek gümüş madalya, M. Selahaddin Şentop bronz 
madalya kazanmışlardır. Ülkemiz Uluslararası Metropoller Olimpiyatında takım 
halinde İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin katkıları ile Dünya üçüncüsü olmuştur. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

CORNELL’DEN 1 MİLYON TL’LİK BURS 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitiren Şeyda 
Takiş, Amerika’nın önde gelen 7 üniversitesinin üçünden tam burs kazanmıştır. 
Bu üniversiteler arasından Cornell Üniversitesi mülakatında, insanlığın sonu 
geldiğinde Mars'a yerleşecek 100 kişilik bir koloni tasarlaması istenen öğrencimiz, 
700 kelime kullanarak yepyeni bir toplum oluşturunca  4 yıllık 300 bin dolara 
ulaşan burs kazandı. Öğrencimize üniversite hayatında başarılar dileriz.  

ÖĞRENCİLERİMİZİN AKILLI TİŞÖRT’ÜNE PATENT 

Okulumuz 12. sınıf öğrencilerinden Berkay Işık ve Recep Polat, omurgadaki duruş 
bozukluğunu tespit ederek, kişiyi doğru duruş için uyaran akıllı tişört icat etti. 
Ortopedik rahatsızlığı olan ya da ofis ve benzeri yerlerde uzun süre çalışanların 
duruş bozukluklarını engellemek amacıyla icat edilen akıllı tişört için patent alma 
aşamasında sona gelindi. 
 
Giyildiğinde kişinin duruş bozukluğunu üzerindeki sensörlerle tespit eden ve 
titreşim mekanizmasıyla kişiyi doğru duruş açısında tutmaya yarayan tişörtün 
mucidi öğrencilerimiz, Almanya'da katıldıkları yarışmada birincilik elde etmişlerdi. 

PANSİYONUMUZ 

Bir önceki eğitim-öğretim yılında başlayan okul pansiyonumuzun yıkım ve 
yeniden yapım süreçleri tamamlanmış olup, iş makinalarının iş başı yapmaları ile 
pansiyonumuz yıkılmıştır.  
 
Hafriyat kaldırma çalışmaları başlamış olup, çalışmaların en kısa sürede 

tamamlanması planlanmaktadır. Öğrencilerimize en iyi şartlarda barınma imkanı 

sunacak olan pansiyonumuzun hızla tamamlanması için idaremiz şimdiye kadar 

olduğu gibi bundan sonra da titizlikle sürecin takipçisi olacaktır. 

OKUL ÇATIMIZIN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI 

Okulumuz çatısı özellikle yağışlı havalarda uzun süredir onarılmamasından 

kaynaklı sıkıntılara neden olmaktaydı. Okul idaremizin tespit ve talimatları ile 

İELEV Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ve mali sponsorluğu doğrultusunda tüm 

çatı aktarılmakta, oluklar yeniden açılmakta ve çatı ışık pencerelerinin camları 

değiştirilmektedir. Kurşunların sağlam olduğu tespit edilmiş ancak sağ ve sol çatı 

kenarlarını saran ahşapların en kısa sürede değiştirilmesi gerektiği görülmüştür. 

Okul müdürlüğümüzün konu ile ilgili hem devlet hem de özel kaynaklar ile sorunu 

çözüme kavuşturma çabaları devam etmektedir. 
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