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15 Ocak Pazartesi günü İstanbul Erkek Lisesi’nin kuruluşunun 134. yılı münasebe� sebebiyle okulumuzda Okul 
Müdürümüz, İELDER, İELEV, Okul Aile Birliği, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin ka�lımı ile bir tören gerçekleş�rdik.
Törende bir de günün anlam ve önemine binaen okulumuzun kurucusu Mehmet Nadir Bey’in büstüne çelenk konuldu ve 
saygı duruşunda bulunuldu.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ SERGİSİ

İSTANBUL ERKEK LİSESİ 134. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Okulumuzun kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 
okulumuzun tarihiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı ve ha�a 
boyunca ziyaretçilere açık kaldı.
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Öğrencilerimiz Tübitak Ulusal Bilim Olimpiyatlarında neredeyse bütün madalyaları topladı. Matema�k ve bilgisayar 
branşlarında öğrencilerimiz 4 al�n, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

TARİH DERSLERİNİ TOPKAPI SARAY'INDA İŞLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

İEL olarak her perşembe tarih derslerini Topkapı 
S a r a y ' ı n d a  i ş l e m e y e  d e v a m  e d i y o r u z . 
Öğrencilerimizin tarih öğretmenimiz Şükrü Abanoz 
koordinasyonunda büyük bir heyecanla ka�ldığı 
tarihin içindeki tarih dersleri umulduğu gibi verimli 
geçiyor. Yılın ikinci yarısında da Topkapı Saray'ında 
tarih derslerine devam edeceğiz.

► Nurullah Giray Kuru
 Atacan İyidoğan►
 İlker Can Çiçek►
 Mustafa Koyuncu►

-  Al�n - Matema�k
-  Al�n - Bilgisayar
-  Al�n - Matema�k
-  Al�n - Ort. Matema�k

► M. Emir Çelebi
 M. Selahaddin Şentop►
 Ahmet Öztürk►
 İsmail Enes Gürbüz►

-  Gümüş - Matema�k
-  Gümüş - Matema�k
-  Bronz - Bilgisayar
-  Bronz - Ort. Matema�k



BÜLTEN
OCAK’ 2018

İSTANBUL LİSESİ

10. sınıf öğrencilerimizden oluşan meraklı bilim insanı adaylarımız Biruni Üniversitesinde anatomi 
dersine girdiler. Bölümü ve laboratuvarları gezerek bölüm hocalarından bilgi aldılar. Deney ve 
çalışmaları gözlemleme fırsatı buldular.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİNDE ANATOMİ DERSİ

MEDİPOL 
ÜNİVERSİTESİNDE 
MESLEKİ DENEYİM

İEL Resim Kulübü ögretmen ve 
öğrenci ler imiz sanat tar ihinin 
önemli ismi büyük ressam Vincent 
Va n g o g h ' u n h aya � n ı  a n l a ta n 
r e s i m l e r i n d e n  o l u ş t u r u l m u ş 
"Loving Vincent" filmini izlediler.

İEL SANATIN İZİNDE

T ı p  e ğ i � m i  a l m a k  i s t e y e n 
ö ğ r e n c i l e r i m i z  M e d i p o l 
Üniversitesinde mesleki deneyim 
edindiler. Örnek derslere girerek 
laboratuvarlarda yapılan çalışmaları 
gözlemleyip �p eği�mi hakkında bilgi 
edindiler.



Okulumuz Sosyal Bilimler Kulübü her ay gerçekleş�rdiği kitap 
tahlillerinde bu ay Aldoux Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'nı İstanbul 
Üniv. Sosyoloji Bölümü'nde öğre�m üyesi, okulumuz '01 mezunlarından 
Yrd.Doç.Dr Mehmet Ali Akyurt eşliğinde değerlendirdi. 

İEL Sinema Kulübü “Kardeşim Benim” serisinin senaris� Zafer Külünk’ü davet ederek senaryo yazımı ve senaristlik üzerine 
bir söyleşi gerçekleş�rdi. Okulumuz kütüphanesinde gerçekleşen söyleşide öğrencilerimiz senaryo yazımı hakkındaki 
meraklarını giderdiler.

İstanbul Erkek Lisesi Müdürümüz “Hikmet KONAR” ve Müdür 
yardımcılarımız Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri 
Abdullah KÖKLÜ'yü makamında ziyaret e�ler. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da 18 Mayısı 19 Mayısa bağlayan gece yapılacak 
olan anma töreninin detaylarını değerlendirdiler.
Bir süre sohbet edilmesinin ardından Hikmet KONAR Bey, 
Genel Sekreter Abdullah KÖKLÜʼye hediyelerini takdim e�. 
Ziyare�en dolayı duyduğu memnuniye� dile ge�ren KÖKLÜ, 
lise yöne�mimize teşekkür e�.
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ZAFER KÜLÜNK BİZLERLEYDİ

KİTAP TAHLİLİ - CESUR YENİ DÜNYA

2018 YILI ROZET PROGRAMI VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA 
TÖRENİMİZİN İLK TOPLANTISI ÇANAKKALE’DE YAPILDI



Dünyanın en pres�jli bilim olimpiyatlarından olan Zhautykov Matema�k Fizik ve Bilgisayar olimpiya�na ka�lan öğrencilerimiz 
1 al�n, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.
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ZHAUTYKOV OLİMPİYATLARINDA 4 MADALYA KAZANDIK

İEL Sinema Kulübünün her yıl düzenlediği "SAVAŞ DİNÇEL FİLM HAFTASI" bu yıl Münir Özkul anısına “Hababam Sını�”nın 
gösterimiyle başladı. Öğrencilerimiz Münir Özkula Vefa-Veda duygusuyla ağabeylerini andılar. Üç gün süren Film Ha�asının bu 
yıl teması Cem Yılmaz filmleri idi.

SAVAŞ DİNÇEL FİLM HAFTASI 

Nurullah Giray Kuru
Al�n

Atacan İyidoğan
Gümüş

İlker Can Çiçek
Gümüş

Mehmet Selahaddin Şentop
Bronz



Sporfest Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda İstanbulspor Kulübü başkanı A�lla Kınay, İstanbulspor 
Basketbol A Takımı antrenörü Hakan Yavuz ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile okulumuzda keyifli bir sohbet 
gerçekleş�rdik.
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FOTOĞRAF SANATÇISI BURHAN ÜÇKARDEŞ

MİLLİ BASKETBOLCU KEREM TUNÇERİ OKULUMUZU ZİYARET ETTİ 

Resim Kulübü etkinliği olarak Fotoğraf sanatçısı 
Burhan Üçkardeş öğrencilerimizle fotoğraf 
sana� ve teknikleri hakkında bilgilendirici bir 
atölye çalışması yap�.



İstanbul okullar arası yüzme müsabakasına okulumuz genç kız ve genç erkekler takımı halinde yarışmalara ka�ldı. 
Yarışmalarda öğrencimiz Feyza Dal bayanlar 200 m kelebek yarışmasında 3. oldu. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.
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YÜZME MÜSABAKALARINDA 3. OLDUK 

BASKETBOL TAKIMIMIZ 3. TURDA YARIŞMAYA HAK KAZANDI

OKÇULUK ÇALIŞMALARIMIZDA İLERLEME VAR

Okulumuzda yoğun ilgi gören okçuluk Okulumuzda yoğun ilgi gören okçuluk 
sporu antrenmanları öğretmenlerimizin sporu antrenmanları öğretmenlerimizin 
g ö z e � m i n d e  d e v a m  e d i y o r . g ö z e � m i n d e  d e v a m  e d i y o r . 
öğrencilerimiz gerek beden eği�mi öğrencilerimiz gerek beden eği�mi 
derslerinde gerekse boş zamanlarında derslerinde gerekse boş zamanlarında 
okçuluk çalışma �rsa� buluyorlar.okçuluk çalışma �rsa� buluyorlar.

Okulumuzda yoğun ilgi gören okçuluk 
sporu antrenmanları öğretmenlerimizin 
g ö z e � m i n d e  d e v a m  e d i y o r . 
öğrencilerimiz gerek beden eği�mi 
derslerinde gerekse boş zamanlarında 
okçuluk çalışma �rsa� buluyorlar.

İstanbul genelinde okullar arası 
müsabakalarda erkek basketbol 
takımımız 1.tur ve 2.tur maçlarını 
kazanarak 3.turda yarışmaya hak 
kazandı.
Takımımızı tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.
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 8. “NUMUNE-İ TERAKKİ” BİLİM HAFTASI

B u y ı l  s e k i z i n c i s i n i  d ü z e n l e d i ğ i m i z 
“Numune-i Terakki” Bilim Ha�ası 15 Ocak 
Pazartesi günü açılış programı ile başladı. 
Ha�a boyunca söyleşiler, atölye çalışmaları, 
deneyler, sergiler ve yarışmalar ile yoğun bir 
şekilde devam e�.

Öğrencilerimiz arayanlara her alanda bir etkinlikliğin 
olduğu 8. Bilim Haftasını öğretmenlerininde 
yardımıyla başarıyla gerçekleştirdi.
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DR. YAVUZ DİZDAR’LA KANSERİN BESLENMEYLE İLİŞKİSİ

İEL'82 mezunu Dr. Yavuz Dizdar’ın okulumuz öğrencileri ile 
gerçekleş�rdiği keyifli söyleşiden dolayı kendilerine çok 
teşekkür ederiz.

Türkiye'nin en önemli ve ünlü profesörlerinden Prof. Dr. Nihat 
Berker “Dünya’da ve Türkiye’de Bilim İnsanı Olmak” konulu bir 
konferans verdi.

PROF. DR. NİHAT BERKER KONFERANSI

YAPAY ZEKANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Koç Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Yücel Yemez 
okulumuzun kütüphanesinde yapay zeka üzerine çok verimli 
bir söyleşi yap�.

AVL İLE GELECEĞİN OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

AVL Türkiye ile Otomo�v ve programlama Çalıştayı yapıldı. İEL 8. Bilim Ha�ası çerçevesinde öğrencilerimiz “Koray 
Kocabaş” Bey ile okulumda bir söyleşi programı gerçekleş�rdi.

BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA

Boğaziçi Üniversitesi öğre�m görevlisi Berat Z. Haznedaroğlu 
“Gıda-Çevre-Enerji Bağlan�sında Yosunlar ve Geleceğimiz” 
konulu bir seminer verdi. 

MAKRO PROBLEMLER İÇİN MİKRO ÇÖZÜMLER
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NANO İLAÇLAR VE DNA İZOLASYONU DENEYİ

8. Bilim Ha�ası kapsamında öğrencilerimiz Bio-Kimya 
Laboratuvarında Nano İlaçlar ve DNA İzolasyonu ile ilgili 
deneyler yap�lar.

Öğrencilerimiz öğretmenleri göze�minde okulumuzun Bio-
Kimya Laboratuvarında DNA Çipi Deneyi gerçekleş�rdiler.

DNA ÇİPİ DENEYİ

“KÖPRÜ KURMA” ETKİNLİĞİ / 
3D KALEMLERİN ARAŞTIRMA VE DENEYİMLEMELERİ

Öğrencilerimiz 3D kalemler ile neler yapılabileceğini ve 
kalemlerin gelecekteki misyonlarını araş�rdılar.

KİMYA DENEYLERİ

Öğrencilerimiz kimya laboratuvarında Bilim Ha�ası boyunca 
çeşitli deneyler yap�lar. Kimya öğretmenimiz Mario 
Hähnlein’ın da yardımcı olduğu deneyler üç gün sürdü.

Okulumuzun Robo�k Laboratuvarında gerçekleş�rilen bir çok 
Fizik deneyine Bilim Günleri boyunca öğrencilerimiz yoğun 
ilgisi gösterdiler.

FİZİK DENEYLERİ

Okulumuzun koridorları İEL 8. Bilim Ha�ası nedeniyle 3 gün 
boyunca laboratuavara dönüştü. Öğrencilerimiz okulun her 
noktasında büyük bir iştahla çeşitli deneyler yap�lar ve sergilediler.

KORİDOR DENEYLERİ
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İstanbul Erkek Lisesi Öğrencileri Türk sinemasının ebediyen unutulmayacak emektarı, “Hababam Sını�”nın Mahmut 
Hoca'sı Yeşilçam'ın Yaşar Usta'sını bir dizi etkinlikle andı.
Okulun girişine asılan “Seni Unutmayacağız Güzel İnsan” Pankar�yla gelenlerin karşılandığı etkinliklerde İstanbul Erkek 
Liseli Öğrenciler 1944-1946 yılları arasında şu anda kendi oturdukları sıralarda oturmuş olan ağabeyleri Münir Özkul 
anısına okulda bir de fotoğraf sergisi aç�.
Büyük Usta'nın haya�nın çeşitli kesitlerinden oluşan fotoğraf sergisi ha�a boyunca ziyaretçilere açık kaldı. Ziyaretçilerin 
aynı zamanda Münir Özkul'la ilgili duygularını yazabilmeleri için okulun girişine bir de anı de�eri konuldu.

AĞABEYİMİZ BÜYÜK USTA MÜNİR ÖZKUL’A VEFA-VEDA

YARIYIL KAPANIŞ TÖRENİ

Öğrenci, öğretmen ve personellerimizle 
başarılı bir şekilde tamamladığımız 2017-
2018 eği�m öğre�m yılının ilk yarısının son 
gününde kısa bir kapanış töreni yap�k. Yılın 
ilk yarısına is�naden okulumuzun müdürü 
Hikmet Konar Bey de al�aki mesajı 
yayınladı.

“Büyük bir umut ve heyecanla başladığımız 2017-2018 
Eği�m-Öğre�m yılının ilk yarısını başarı ile bi�ren 
öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyor ve yılın geri kalanında başarılarının 
katlanarak artmasını  diliyorum.
Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sağlıklı, huzurlu 
bir yarıyıl ta�li diliyorum.” 
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