
 

Erasmus+ okul ortaklıkları bünyesinde Avusturya, İspanya, 
İtalya ve Yunanistan ile birlikte yürütülen "Umuda Yolculuk" 
adlı projemizin II.Uluslararası Proje Toplan�sı 16-22 Ekim 
2017 tarihleri arasında okulumuzda yapıldı. 
Toplan�da, geçen yılın genel değerlendirmesi, değişim 
ziyaretleri sırasında her ortak ülkeye düşen sorumluluklar, 
projenin yaygınlaş�rılması aşamasında yapılacak işlemler, 
süreç boyunca karşılaşılan sıkın�lar ve bütçe harcamaları 
hakkında konuşulup, projede tarihi ve turis�k gezilere de yer 
verilmesi kararlaş�rıldı. 
III. Proje Toplan�sı Haziran ayının son ha�ası Avusturya´da 
yapılacak ve nihai rapor yazılacak�r.

İs�nye Üniversitesi Genel Sekreteri ve İEL’88 mezunu Burak 
Kılanç, 12. sınıf öğrencilerine değişen üniversite giriş sistemi 
ve doğru tercih ile ilgili bir seminer verdi. 
Burak Kılanç seminerde adı YKS (Yüksek Öğre�m Kurumları 
Sınavı) olarak değiş�rilen sınav sisteminin ge�rdiklerini ve 
öğrencilerin nasıl hazırlanması gerek�ğini anla�. Seminer 
öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla son buldu.

JOURNEYS OF HOPE PROJESİ BURAK KILANÇ İLE DOĞRU TERCİH SEMİNERİ 

 

2017-2018 eği�m öğre�m döneminde Görsel sanatlar 
öğretmeni Fatma Işım Güngör ve öğrencilerinin  organize 
e�ği Resim Kulübü etkinliği olarak, ebru sanatçısı Uğur 
Taşatan geleneksel Ebru tekniği ve malzemeleri hakkında bilgi 
verdi. 
Programda Uğur Taşatan Ba�al Ebru tekniği, Şal Desen, Bülbül 
Yuvası, Taraklı Ebru ve Ne�li Ebru teknikleri hakkında 
uygulamalı olarak geniş bilgi verdi. Programın son kısmında 
ka�lan öğrenciler Uğur Taşatan göze�minde Ebru Sana�nı 
uygulayarak deneyimleme �rsa� buldu.

Sadece iki ha�alığına Türkiye’de bulunan Panasonic Strateji 
Müdürü Hakan Köstepen Beyi Girişimcilik Komitesi ve TSA 
Kulübü ortak çalışmaları sonucunda 11 Ekim tarihinde 
okulumuzda misafir e�k. 
Konferans “Silikon Vadisi: Strateji ve Inovasyon” konulu idi. 
Birçok güzel soru aldığını belirten Hakan Bey okulumuzda 
konferans vermekten memnun olduğunu dile ge�rdi.

SİLİKON VADİSİ: STRATEJİ ve İNOVASYON

Okulumuz, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği 
Topluluğu sanatçılarını  Aylin Şengün TAŞCI yöne�minde 
misafir e�. Türk Müziğinin birbirinden güzel örneklerinin icra 
edildiği programda Türk Müzik kültürünün tarihsel olarak 
derinliği, yapılan sunumla da  ifade edildi. Makamlar ve 
ri�mler hakkında bilgi de verilen seminerde ayrıca saz 
sanatçılarının icra e�kleri sazları tek tek tanıtmaları, 
öğrencilerimizin bu sazlar hakkında birebir bilgi edinmelerini 
sağladı. Soru ve cevaplarla son bulan program Türk Müziği 
adına  öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturdu.

EBRU SANATI ATÖLYE ÇALIŞMASI 

“S´ONSUZLUK”, “ASİTHANE”, “YERYÜZÜNDE YAR YÜZÜ” 
kitaplarının yazarı, şair, romancı, okulumuz edebiyat 
öğretmeni Sedat Yılmaz 3. Sultanbeyli Kitap Fuarında 
okurlarıyla buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan öğretmenimiz 
hem kitaplarını imzaladı hem de okurlarıyla sohbet e�.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ SEDAT YILMAZ - İMZA GÜNÜ

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI İEL´DE



Cumhuriye�n Kuruluşunun 94. yılı okulumuzda düzenlenen 
törenle coşkulu şekilde kutlandı. Açılış konuşmalarından 
sonra öğrencilerimiz Cumhuriye�n önemini vurgulayan 
konuşmalar yap�lar ve şiirler okudular.

Öğrencilerimizin hazırladığı orotoryo büyük bir beğeni ile 
karşılandı. Programımız dans gösterisi ve müzik ile sona erdi. 
Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür 
ederiz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ

Tevfik Fikret Yuva anlamına gelen Aşiyan ismini kendi evi için 
kullanmış ve bir mekana özel isim koyma geleneğini 
başlatmış�r. Boğaziçi Üniversitesinin güney kampüsünün 
hemen yanı başındaki ev (Aşiyan) ülkemizde en çok ziyaret 
edilen ilk edebiyat müzesidir. Servet-i Fünun edebiya�nın 
anla�lacağı bu dönemde edebiya� yaşamak adına 11-G sını� ile 
İstanbul’un en müstesna manzarsındaki bu müzeyi ziyaret e�k.

AŞİYAN GEZİSİ

PANSİYONUMUZDAN HABERLER

Cumhuriye�mizin kuruluşunun 94. yılı etkinlikleri münasebe� 
ile mavi göklerimizin beyaz ve kızıl süsü şanlı bayrağımızın 
kronolojik geçmişini anla�ğımız  “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ” temali fotoğraf sergisi okulumuz 
Edebiyat öğretmeni Saadet S. Yılmaz ve Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Fatma Işım Güngör yöne�minde gerçekleş�ril-
miş�r.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AY YILDIZLI 
BAYRAĞIMIZ TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ

“ANADOLU SELÇUKLU MİRASI 
VE GÜNCEL İMGELER” SERGİSİ

Okulumuz öğrencileri ile 26.10.2017 tarihinde Bağımsız Sanat 
Vak� Galerisi’ndeki “Anadolu Selçuklu Mirası ve Güncel 
İmgeler” sergisini gezdik. Medeniye�mizin değerlerini 
geleceğe taşımak için moderniteye özgü kültürel ha�za 
kaybına karşın, gelecekle bağlarımızı canlı tutmaya çalışan 
güzel ve anlamlı bir sergiydi.

Mehmet Toner, Muhtar Kent,  Aziz Sancar gibi önemli 
isimlerin yakın danışmanlığını yap�ğı YGA uluslararası bir 
sivil toplum örgütüdür, 2000 yılında Türkiye´de kurulmuştur. 
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hayal eder. Bu 
hayalini geleceğin liderlerini keşfederek ve onları ye�ş�rerek 
gerçekleş�rir. 

YGA Başkan Yardımcısı Sadık ÜNLÜ web konferans ile 
bağlanarak YGA hakkında ilgili öğrencilerimizi bilgilendirdi.

YGA TANITIM KONFERANSI

Okul  pansiyonumuzun  yıkım ve 
yeniden yapım süreci hızla ilerle-
mektedir. Geçen ay iş makinalarının 
iş başı yapması ile başlayan yıkım 
tamamlanmış  o lup,  hafr iyat 
kaldırma çalışmalarında sona 
gelinmiş�r. Yapım sürecinin standart 
işleyişi sorunsuz bir şekilde devam 
etmektedir. Tüm Çabamız pansiyo-
numuzun bir an önce tamamlanması 
ve Öğrencilerimize hizmet vermeye 
başlaması içindir. Yapım sürecinin en 
kısa sürede tamamlanması için okul 
idaresi olarak tüm olanakları sonuna 
kadar zorlamaktayız.



Bu bülten İSTANBUL LİSESİ resmi bültenidir.
İSTANBUL LİSESİ   - Hobyar Mahallesi Türkocağı Cd No:4 Cağaloğlu/İSTANBUL  

TEL: 0 212 514 15 70 (4 hat) — FAX: 0 212 520 81 83  — E-Posta: 970255@meb.k12.tr — istanbullisesi34@gmail.com          

İstanbul Lisesi Beden Eği�mi 
ve Spor Zümresi olarak; daha 
fazla öğrencimize sağlıklı bir 
gelecek için spor yaptırmak, 
tak ım olabi lme ruhunu 
kazandırmak, özgüvenlerini 
v e  s o s y a l l e ş m e l e r i n i 
geliş�rmek adına belirle-
diğimiz hedefler doğrul-
tusunda ça l ışmaktay ız . 
Beden Eği�mi derslerinde 
uyguladığımız farklı etkin-
likler ve branşlar dışında 
tak ım ça l ışmalar ın ı  da 
aşağıda sıraladık.  

Voleybol Kız Takımı (Neşe 
Bozkurt), Voleybol Erkek 
T a k ı m ı  ( S e h e r  Ş e n ) , 
Basketbol Kız Takımı ve Basketbol Erkek Takımı (Göksal 
Kılınçarslan), Futbol Erkek Takımı (Hasan Tolga Toksöz), 
Taekwondo Takımı (Samet Kukal), Masa Tenisi Erkek Takımı 
ve Yelken Takımı (Neşe Bozkurt), Badminton Takımı (Samet 
Kukal), Yüzme Kız ve Erkek Takımı (Göksal Kılınçarslan), 
Aikido Takımı (İstanbul Üniversitesi Aikido Kulübünün 
desrteği ile) çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıca Okçuluk ve Eskrim branşlarında da öğrencilerimizin 
ferdi çalışmaları devam etmektedir.

2017-2018 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI 
SPOR TAKIMLARI

İEL HALK OYUNLARI EKIBIMIZ 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDIYOR

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu 
toplumun orjinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek 
duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre 
yanlızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını 
aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimlik�r. Halk oyunları 
içinde barındırdığı melodi, ri�m ve hareket yapısı ile bireyin 
bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktördür.

Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber 
hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendine güvenmeyi öğreten 
Halk Oyunlarının bu özelliklerinde yola çıkarak, okulmuzda 
insanın bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de 
sağlanması adına Halk Oyunları ekibi oluşturulmuştur.

Bu çalışma Perşembe günleri okul ders saa� çıkışında Halk 
Oyunları eği�meni Serdar KARAOĞLU ve Beden Eği�mi 
Öğretmeni Seher Şen eşliğinde iki saat düzenli olarak 
yapılmaktadır.

İstanbul Lisesi Okul Aile Birliği’nin 
yıllık olağan Genel Kurul toplan�sı 
22.10.2017 pazar  günü saat 
11:00´de İstanbul Lisesi Celal Ferdi 
Gökçay Toplan� Salonu’nda yapıldı.

Yöne�m urulu alışma aporuk ç r  ve 
d k renetleme urulu aporu’nun 
okunmasından sonra yeni Okul Aile 
Birliği yöne�m ve dene�m kurulu 
seçimi yapıldı.

YENİ OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİLDİ

Öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine Samet Kukal 
hocamızın önderliğinde Uzakdoğu mücadele  sporu 
takımlarımız ekim ayında çalışmalarına başladı.

Okulumuzda ih�yaç olduğu anlaşılan tüm mücadele sporlarını 
bir araya ge�rip genel bir antrenman programı hazırlayan 
Samet KUKAL: “İlgi gösteren öğrencilerin sayısı artarken, aynı 
ölçüde çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. 
Beklen�miz öğrencilerimizin dersler arasında nefes alması. 
Gerekli malzemeleri alan ve çalışma ortamını hazırlayan okul 
idaresine  teşekkür ediyoruz.” dedi.

UZAKDOĞU SPORLARI


