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SAĞLIK TESTLERİNE DEVAM EDİYORUZ

BİLGİSAYAR LABORATUVARIMIZI YENİLEDİK

Medipol Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde geç�ğimiz ay 
öğrencilerimize skolyoz tes� yapılmış�. Programın devamı olarak ayak, 
ayak bileği ve denge tes� yapıldı. Test sonuçları öğrencilerimizin 
kendilerine teslim edildi. Herkese sağlıklı günler dileriz.

1983 Mezunumuz Sayın İrfan ÖZHAMARATLI'nın desteği ile yeniden yapılan Bilgisayar Laboratuvarımızın açılışını İrfan Bey, 
İELDER'den yetkililer ve öğrencilerimizin ka�lımıyla gerçekleş�rdik. Son konfigürasyonlarla dona�lan bilgisayarlardan oluşan 
laboratuvarımız toplan�lar, etkinlikler ve çeşitli eği�m faaliyetleri için öğrencilerimizin hizme�ndedir.
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk Mille�nin bağımsızlığı yolunda a�ğı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. 
Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Okulumuz konferans salonundaki programda 
Hazırlık D sını� öğrencilerimiz “Uyanış” adlı oratoryoyu sundular. İngilizce Öğretmeni Ayşe Balta, Müzik Öğretmeni Hakan Alıç ve 
9 D sını� öğrencimiz Altay Tuna Polat sazları ve sözleriyle oratoryoya katkıda bulundular. Emeği geçen tüm öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ederiz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 NİSAN FOTOĞRAF SERGİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesi ile okulumuzda ilk 
mi l letvek i l ler imiz in  fotoğraflar ı 
sergilendi.



İstanbul Lisesi Girişimcilik Kulübü'müz tara�ndan 25-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “7. Girişimcilik Günleri” başarıyla 
tamamlandı. Birbirinden değerli konuklarımızın verdiği konferanslarla öğrencilerimiz girişimcilik konusunda bilgilendirildi. 
Start-up ve asansör yarışmalarının da düzenlendiği etkinlikte kazananlara ödülleri takdim edildi.

Mimar Sinan İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Fısıl� Ri�m Grubu, 23 Nisan 
vesilesiyle okulumuz konferans salonunda muhteşem bir konser verdi. Müzik öğretmeni 
Funda Ceylan'ın yöne�ği grup; darbuka, def ve diğer vurmalı çalgıları kullanarak bizlere güzel 
bir müzik ziyafe� sundu.
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FISILTI RİTİM GRUBU KONSERİ

7. GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ 

İELSBK öğrencileri Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin SOBİL CELSE 
etkinliğine ka�ldı. 3 gün süren etkinliği düzenleyen tüm organizasyon ekibine ilgi 
ve emekleri için teşekkür ederiz.

SOBİL CELSE 



18 Nisan 2018 tarihinde, okulumuz 10. sınıfları, 
öğretmenlerimiz Saadet Seyhan Yılmaz ve Fazlullah 
Sancar ile beraber Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Müze Kütüphanesini ziyaret e�ler. Kütüphanenin 
müze bölümü ve tarihi kitapların birebir baskılarının 
olduğu bölüm ziyaret edildikten sonra toplan� 
salonunda kütüphanenin tarihi ile ilgili kısa bir film 
seyredildi. Toplan� salonunda şiir, edebiyat tarihimiz 
ve edebiyatçılarımız üzerine öğrencilerle sohbet 
edilmesinin ardından ziyare�n sonunda Gülhane Parkı 
dolaşıldı ve Gülhane'nin edebiyat tarihimizdeki önemi 
üzerinde duruldu.

İstanbul Lisesi İngilizce Münazara Kulübü'nün 28-29 Nisan tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “İstanbul Open 2018”e 18 takım 
ka�ldı. İki gün boyunca çeşitli başlıkların tar�şıldığı turnuvamız ödül töreni ile sona erdi. Emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Antalya Üniversitesinin 29 Nisan Pazar günü düzenlemiş olduğu 23. Ulusal Antalya Matema�k Olimpiyatlarında, öğrencilerimiz 
Mustafa Emir Çelebi Al�n, Fikret Ardal Gümüş madalya kazanmışlardır. Ka�lan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının 
devamını dileriz.
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ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA BÜYÜK BAŞARI

İSTANBUL OPEN 2018

TANPINAR MÜZE KÜTÜPHANESİ GEZİSİ



İstanbul Erkek Lisesi olarak “İEL Geleceği Programlıyor” adı al�nda başla�ğımız ve okulumuz BT öğretmeni Aslıhan Çayırcı 
tara�ndan öğrencilerimize verilen programlama dilleri kursunda ilk derslerimizi gerçekleş�rdik. Öğrencilerimiz; geleceklerine 
katkı sağlamasını beklediğimiz kursta ilk olarak HTML işaretleme dilinin temel yapısal e�ketlerini öğrenip, web sayfaları 
hazırlamaya başladılar.

Mart ayında ilki düzenlenen 
“Siber Güvenlik Eği�mleri”'nin 
ikincisi 21 Nisan Cumartesi 
g ü n ü  y e n i  B i l g i s a y a r 
L a b o r a t u v a r ı m ı z d a 
gerçekleş�rildi. Eği�mde Linux 
kullanımı, kurulumu ve temel 
komutlar ı  gösteri ldi .  Son 
bölümde ise canlı veri üzerinde 
saldırı yapan bilgisayarları 
bulma uygulaması yapıldı. 
Eği�mlerimiz devam edecek�r. 
B ü t ü n  ö ğ r e n c i l e r i m i z 
davetlidir.

31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde 
Üsküdar Amerikan Lisesi 'nde 
düzenlenen Codefest 2018 kodlama 
y a r ı ş m a s ı n a  k a � l a n  A t a c a n 
İyidoğan, Ahmet Öztürk ve Murat 
Kurnaz'dan oluşan ekibimiz 2. 
olmuştur.

Öğrenc i le r imiz i  tebr ik  eder, 
başarılarının devamı dileriz.
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İEL GELECEĞİ PROGRAMLIYOR  /  PROGRAMLAMA KURSU

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİ - 2

CODEFEST 2018'DE 2. OLDUK



Erasmus+ Programı Okullar arası stratejik ortaklıklar (KA219) kapsamında yürütmekte olduğumuz  “Umuda Yolculuk” adlı 
projemizin son öğrenci değişim ziyare�ne, 08-14 Nisan 2018 tarihleri arasında okulumuz ev sahipliği yap�. Değişim ziyare�ne, 
proje ortaklarımızdan Avusturya ve İspanya'dan 15 öğrenci ve 4 öğretmen ka�ldı.
Bir ha�alık program çerçevesinde, ortak ülkelerin, konu başlığımız olan “İnsan Hakları; sığınmacıları koruyan Avrupa ve BM 
kanunları” ile ilgili hazırlamış oldukları ürünler sunuldu. Ders uygulamaları sırasında, grup çalışmaları yapılarak “insan hakları” 
ile ilgili posterler hazırlandı ve tar�şmalar yapıldı. Bunun yanı sıra öğrenciler, müzik öğretmeni eşliğinde Türkçe bir şarkı 
öğrendiler, Türk halk danslarından “Zeybek” gösterisi izlediler ve geleneksel sanatlarımızdan “ebru ve hat” sanatlarıyla ilgili bilgi 
alıp, uygulama yapma �rsa� buldular. 

Proje konusu dâhilinde, Fındıkzade'de bulunan GEM ziyaret edilip, Suriyeli öğrenci ve öğretmenlerle tanışıldı ve Suriyeli bir 
İngilizce öğretmeni tara�ndan yapılan sunumda savaş öncesi ve sonrası hayatlar, göç süreci boyunca yaşanan zorluklar ve 
topluma adaptasyon süreci hakkında bilgi verildi. 

Öğrenciler değişim programında projeyle ilgili konuların yanı sıra, çevredeki tarihi- turis�k yerleri ve müzeleri ziyaret etme şansı 
da buldular.
 

Beş gün boyunca yoğun bir şekilde çalışan öğrencilerin ortaya çıkarmış oldukları ürünler, okul konferans salonunda basının da 
davet edildiği bir programla öğrenci, öğretmen ve öğrenci velilerine sunuldu. Avusturyalı ve İspanyol öğrenciler, Türk 
öğrencilerin evinde kaldıkları için, hem başka bir ülkenin kültürünü deneyimleme hem de birbirleriyle daha fazla ile�şim kurarak 
dil becerilerini geliş�rme �rsa� yakaladılar. Yaklaşık iki yıldır devam eden projemiz, 15-21 Temmuz 2018 tarihinde Avusturya'da 
beş ortak ülkeden öğretmenlerin ka�lacağı III. Uluslararası Proje Toplan�sı'nın ardından tamamlanacak�r.

Şiir Dili Atölyemiz farklı çevrelerden 
zengin ka�lımlarla 22. ha�asını geride 
bırak�. Şiirin ve müziğin eşlik e�ği bu 
güzel yolda ses ve söz mirasımızın 
çeşitlilik ve bolluğundan is�fade edilerek 
este�k bir anlayışın ve hissiya�n 
oluşturulmasına katkı sunulmaktadır. 
Fa r k l ı  e n st r ü m a n l a r ı  fi k r i yat  ve 
hissiyatlarıyla programımıza katkı sunan 
ö ğ r e n c i l e r i m i z i n  y o ğ u n  i l g i l e r i 
heyecanını kaybetmeden sürüyor.
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ERASMUS +  /  “UMUDA YOLCULUK”  

ŞİİR DİLİ ATÖLYESİNDE 22. HAFTAYI TAMAMALADIK
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THE DUKE OF EDİNBURGH'S ÖDÜL PROGRAMI EĞİTİMİ

Okulumuzda yürütülmekte olan The Duke of 
Edinburgh's Interna�onal Award uluslararası 
ödül programının gönüllü ödül liderleri Ayşe 
Altay ve Neşe Bozkurt Eskişehir'de yapılan 
Ak�f Ödül Liderleri Eği�mine ka�ldılar. 
Programdaki yenilikleri ve gelişmeleri 
yakından takip etme �rsa� yakalayan 
öğretmenlerimiz, bilgilerini öğrencilerimizle 
paylaşmaya devam ediyorlar.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri “II. Ulusal Duyarlılık Konferansı”na bu konuyla ilgilenen öğrencilerimiz 
öğretmenleri Neşe Bozkurt ile birlikte ka�ldılar. Bu yıl ki konusu “Kadın” olan konferansta ülkemizde ve dünyada kadınların 
yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı. Program sonrası konuyla ilgili 
öğrencilerimizde oluşan farkındalığı gözlemlemek geleceğe yönelik umutlarımızı ar�rdı.

THE DUKE OF EDİNBURGH'S ÖDÜL TÖRENİ

Gönüllü öğretmenlerimiz tara�ndan 
okulumuzda başarıyla yürütülen The 
Duke of Edinburgh's Interna�onal Award 
ödül  programının 2.ödül  törenini 
gerçekleş�rdik. Bronz ödül kategorisinde 
programı tamamlayan öğrencilerimizi 
tebrik eder gümüş ve al�n yolculuklarında 
başarılar dileriz. 

II. ULUSAL DUYARLILIK KONFERANSI 



“Merhaba ben Melih Bahadır bu sene hazırlık sını� öğrencisiyim aynı zamanda satranç takımının 2. masa oyuncusuyum. Bu sene 
düzenlediğimiz 18.satranç fes�valini sizlere anlatacağım. Satranç komitesinin üyeleri okulun başlangıcından beri satranç 
turnuvasını sorunsuz düzenlemek için çalış�lar. Fes�val komite başkanı Boran Kazancı tara�ndan açılış konuşmasıyla başladı. 
Açılış konuşmasından sonra üst kata konulan satranç takımlarına yoğun ilgi vardı. Okulumuzun öğrencileri aralarında maç 
yaparken güzel vakit geçirdi. Komitenin satranç haricinde düzenlediği başka etkinlikler de vardı. Örneğin bir atölyede mangala 
oynandı. Öğle yemeğinde ise komitenizin üyeleri tara�ndan bulunan bir pizza markası sponsorluğunda tüm okula pizza dağı�ldı 
bu pizzalardan yemek çok güzeldi. Cumartesi günü ise turnuva saat 10.00da başladı.  Turnuvaya 39 takım ka�ldı.  Takımlar 4 
kişiden oluşuyordu. Cumartesi ve pazar günü turnuvadaki maçlar kıran kırana geç� ha�a bazı beklenmeyen sonuçlar bile çık�. 
İkinci günün sonunda satranç turnuvasındaki sıralar belli oldu ve 1. İEL A,  2. İEL C,  3. Çapa Fen Lisesi A takımları oldu. 
Chess�val'in kapanış konuşması komitemizin başkanımız Boran Kazancı tara�ndan yapıldı.  Ödül töreninden sonra komitenin 
düzenlendiği kokteyle ka�ldık. Organizasyonda emeği geçen başta İEL Chess�val komite üyelerine, öğretmenlerimize, 
idarecilerimize ve İELOAB'ye teşekkür ederim.”

Melih Bahadır '22
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18. GELENEKSEL İEL SATRANÇ TURNUVASI

Okul Müdürümüz Sn. Hikmet Konar, “Almanya'da Barınma, Staj ve Burslar Hakkında Bilgi Edinme ve Öğrencilerimize İmkan 
Sağlama” kapsamında 22 Nisan Pazar Günü Münih Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizle Münih'te kahval�da buluştu.

ALMANYA TEMASLARI



İstanbul Öğretmen Akademileri'nin düzenlediği 2017 İstanbul Bilim Olimpiyatlarında başarılı olup Rusya ve Kazakistan'daki 
yarışmalara ka�larak ödül alan öğrencilerimiz, İl Milli Eği�m Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci'yi ziyaret e�.

İELSBK olarak tüm öğrencilerin ka�lımına açık olarak düzenlediğimiz aylık öğrenci sunumlarımızın ikincisini Esra'22 “Psikanaliz” 
konusu üzerine gerçekleş�rdi. Sunum sonrası ikramlarında olduğu programa ka�lan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.
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İELSBK olarak Roman Diliyle İk�sat kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel ve Şehir Üni. İşletme ve Yöne�m Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan hocalarımız eşliğinde tahlil e�k. Başta kendileri olmak üzere tüm ka�lımcılara teşekkür 
ederiz.

KİTAP TAHLİLİ  / ROMAN DİLİYLE İKTİSAT KİTABI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ ÖMER FARUK YELKENCİ’Yİ ZİYARET ETTİK

ÖĞRENCİ SUNUMLARI  /  “PSİKANALİZ”
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Okulumuz Tarih kulübünün geleneksel hale ge�rdiği 9. Sınıflarla İznik gezisi bu yıl 15 Nisanda yapıldı.  Gezi grubu ilk olarak 4. 
yüzyıldan kalma Orhan Gazi tara�ndan camiye dönüştürülen Ayasofya Camisini gezdi. Ardından İznik Çini Fırınlarının kazı 
alanlarını, Çini yapım atölyelerini, 2. Murat Hamamını, 1333-1334 yıllarında inşa edilen Osmanlının en eski camisi olan Hacı 
Özbek Camisini ve yanında bulunan Eşrefzade Camisini, İznik'in çini süsmeleriyle meşhur Yeşil Camisini ve Osmanlıdan önceki 
döneme ait Le�e Kapısını ziyaret e�. Daha sonra Osmanlıdan önceki döneme ait olan bir kütüphanenin kazı aşamasındaki 
halini gördü. Nilüfer Hatun Çini Çarşısına da uğrayıp alışveriş yap�ktan sonra İstanbul'a geri döndü.

İZNİK TARİH GEZİSİ  /  9. SINIFLAR

EDİRNE TARİH GEZİSİ  /  10. SINIFLAR

İstanbul Lisesi Tarih Kulübü'nün düzenlediği Edirne gezisi 22 Nisanda güzel bir pazar günü öğretmenlerimizin eşliğinde başladı. Üç 
saatlik yolculuğun ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başken� olan Edirne'ye ulaşıldı. Gezi ekibi ilk olarak döneminin en 
önemli �p medreselerinden biri olan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret e�. 
Eski Cami'yi ve Üç Şerefeli Cami'yi gördükten sonra öğlen molası veren ekibimiz 
yemekte Edirne'nin meşhur tava ciğerinin tadına bak�. Mimar Sinan'ın ustalık eserim 
dediği Selimiye Cami'ni, müzesini ve arastasını ziyaret e�kten sonra Tunca nehrinin 
yakınlarında bir fotoğraf molası verdi. Daha sonra Eski bir Rum köyündeki Lozan Barış 
Anı�nı, eskiden tren istasyonu olup şimdi ise Trakya Üniversitesi'ne ait olan binayı ve 
türkülere konu olan o meşhur kara treni gördü. Gezi Ekibimiz bu keyifli turun 
ardından aynı gün okulumuza geri döndü.



İEL E-Spor Grubunun düzenlemiş olduğu 
öğrenciler arası 5 V 5 League of Legends 
(LOL) Turnuvası yeni bilgisayar labora-
tuvarımızda Çarşamba günleri öğleden 
sonra devam etmektedir.

Tüm yarışmacılara başarılar dileriz.

İEL Genç Kızlar Basketbol Takımımız Fa�h İlçesi'nde 2. oldu. Takımımızı tebrik 
ederiz.

İEL Erkek Voleybol Takımımız Fa�h İlçesi'nde düzenlenen turnuvada 2. Oldu. Başarıda emeği olan hocamıza ve öğrencilerimize 
teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
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BASKETBOLDA 2. OLDUK 
SPOR

LOL TURNUVASI  / E-SPOR

VOLEYBOLDA 2. OLDUK
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YELKEN TAKIMIMIZ 1. OLDU
SPOR

Okulumuz öğrenciler arası futbol 
ve voleybol turnuvaları  tüm 
heyecanı ile devam ediyor. 2 
Tu r n u v a n ı n  d a  ş a m p i y o n u 
öğretmen ve personelden oluşan 
takımlar ile büyük final maçı 
oynayacaklardır. Öğrencilerimizin 
ka�lımı yüksek olduğu turnuvada 
Futbolda 24 takım voleybolda 12 
takım mücadele ediyor.

26-29 Nisan tarihlerinde Marmaris'te yapılan College Cup 2018 Yelken Yarışlarında okulumuz Yelken Takımı toplam 7 etabın 
olduğu yarışın 5 etabında birinci gelerek genel klasmanda şampiyon oldu. Yarışmaya ikisi devlet okulu toplam 11 okul ka�ldı. 
Değerli öğrencilerimizi ve eşlik eden beden eği�mi öğretmenimiz Samet Kukal bu güzel başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

İEL SPOR TURNUVASI


