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İstanbul Erkek Lisesi Felsefe, Medeniyet ve Değerler 
Kulübü, Türkiye Felsefe Kurumunun 03 Aralık Pazar 
günü düzenlediği Ulusal Felsefe Olimpiyatlarının 
İstanbul bölgesine ev sahipliği yap�.
İstanbul Erkek Lisesinde 8 salonda gerçekleş�rilen 
Felsefe Olimpiya�na yaklaşık 160 okulun öğretmen 
ve öğrencileri ka�ldı. Öğrenciler Felsefe Olimpiyat 
ekibinin hazırladığı felsefik me�nlerden birini 
seçerek makale yazmayı denediler.  
Yoğun i lg i ve merak gören etkinl ikte felsefe 
öğretmenlerimize ise, Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN 
ve Doç. Dr. M. Cüneyt KAYA birer sunum ile hitap 
e�ler.     Yüksek bir ka�lımın olduğu organizasyonda 
İstanbul Erkek Lisesi Okul Müdürü Hikmet KONAR, 
Felsefenin anlam ve önemine vurgu yaparak lise 
öğrencilerinde düşünme farkındalığı sağlayan bu 
organizasyona teşekkür e�. Olimpiya�a ayrıca 
kulüp öğrencileri ve öğretmenlerinin özveril i 
çabaları büyük takdir topladı.

Okulumuz Sosyal Bilimler kulubü öğrencileri Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nin Antalya Bilim Üniversitesi'nde 
düzenlemiş olduğu "İpek Yolu" konulu II. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda sunumlarını başarıyla gerçekleş�rdiler.

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ “İPEK YOLU” SEMPOZYUMU

22. TURKİYE LİSELER ARASI 
FELSEFE OLİMPİYATI YAPILDI

Hazırlık ve 9. sınıflar arasında İstanbul Erkek 
Lisesi 2. İlk Adım Münazara turnuvası 
yapıldı. Kulübe yeni ka�lan münazırlarımız 
topluluk önünde kendilerini ifade etme 
yeteneklerini geliş�rdiler. Final maçında 
birinci olan öğrencilerimiz madalyayla 
ödüllendirildi. Kendilerini tebrik ediyoruz.

İLK ADIM MÜNAZARA 
TURNUVAMIZ
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İstanbul Lisesi olarak Şafak Hastanesi ortaklığında öğrencilerimize "Bağımlılık ve Beslenme alışkanlıkları Semineri" 
düzenledik. Yapılan seminerde öğrencilerimizin nasıl beslenme alışkanlıkları kazanabilecekleri, dengeli beslenmenin 
önemini anlayabilmeleri ve uygulanmasının gerekliliği anla�ldı.
Bu seminerdeki amacımız öğrencilerimize “dengeli ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin” 
sağlanmasıydi.

SKOLYOZ, DENGE VE AYAK TABANI PROBLEMLERİ  TESTİ 

Okulumuz Sporfest Klübü 
olarak Medipol Üniversitesi 
işbirliğiyle öğrencilerimize 
skolyoz , denge ve ayak 
tabanı problemleri  tes� 
yap�k.

Problem bulunan öğrenci-
lerimiz ile ilgili çalışma-
larımız İstanbul Lisesi ve 
Medipol Üniversitesiyle 
ortaklaşa gerçekleşecek�r.
Sağlıklı kalmak için spor 
şart.

Okulumuz Sinema Kulübü, "BİLİM 
KURGU SİNEMASI 1900-1970" adlı 
k itabın da yazarı Berk ÇOKER i le 
Sinema Tarihi ve Bilim Kurgu Sineması 
hakkında  söyleşi yap�k. Öğrencilerin 
sorular ıy la renklenen söyleş i i le 
sinema tarihinde bir gezin� yap�k.

BAĞIMLILIK VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI SEMİNERİ

BİLİM KURGU SİNEMASI 



Edebiyat öğretmenimiz Sedat Yılmaz yöne�mindeki Şiir Dili Atölyesinde öğrencilerimiz bu ay başta müzik 
öğretmenimiz Hakan Alıç’ın sazıyla olmak üzere piyano ve neylerin eşliğinde edebi sohbetlerine devam e�ler. 
Program aralık ayında edebiya�n müzikle buluştuğu yoğun bir kültürel ak�vite haline geldi.

İstanbul Lisesi olarak vatanları uğruna 
Sarıkamış’ta şehit düşen vatan evlatlarını 
andık. Ön koltukların şehitlerin anısına 
boş bırakıldığı programda öğrencilerimiz 
Şehitlerin üzerinden çıkan, anılarının, 
hayallerinin olduğu bazı mektup ve 
şiirleri okudu. Ruhları şad olsun.

İEL Resim Kulübü öğrencilerimiz Fatma Işım Güngör 
öğretmenimizin göze�minde seramik sanatçısı  
Füreya Koral'ın Retrospek�f Sergisini gezdiler.
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

ŞİİR DİLİ ATÖLYESİNDE BU AY 

“FÜREYA KORAL” RETROSPEKTİF SERGİSİ 
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İSTANBUL ERKEK LİSESİ TEKNOLOJİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ’NDEN 
İSTANBUL İL MEM MÜDÜRÜMÜZ YELKENCİ’YE ZİYARET

Technology Student Associa�on (TSA) Uluslararası Yarışmasında 
1. olan okulumuz İstanbul Erkek Lisesi Teknoloji Öğrenci Birliği 
temsilci lerinden öğrencilerimiz Eda Kahraman ve Ömer 
Yağmurlu, İstanbul Mill î Eği�m Müdürümüz Ömer Faruk 
Yelkenci'yi ziyaret e�.
Amerika'nın Orlanda şehrinde gerçekleşen Technology Student 
Associa�on (TSA) Uluslararası Yarışması'na Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 48 Eyale�, Almanya, Japonya ve Türkiye ka�ldı. 
Türkiye'yi İstanbul Erkek Lisesi Teknoloji Öğrenci Birliği temsil e�.

İEL SİNEMADAN AYIN FİLİMLERİ

İ s t a n b u l  L i s e s i  S i n e m a  K u l ü b ü  o l a r a k  i l k i n i 
gerçekleş�rdiğimiz sinema atölyesinde Ozan Sertdemir ile 
senaryo yazımı üzerine konuştuk ve ayın önerilen filmlerini 
değerlendirdik. Sonraki atölyelere de sinemaya ilgi duyan 
tüm sarı siyahlıları bekleriz!

Okulumuzda okçuluk sporunun öğrencilerimize öğre�lmesi, okçuluk branşı; bu branşta hem sporcu ye�ş�rilmesinin 
sağlanması hem de sosyal ak�vite amaçlı hobi sporu olarak yaygınlaş�rılması amacıyla faaliyetlerine başlamış�r.

OKÇULUK SPORU

SAVAŞ SANATLARI İÇİN BELÇİKADAYDIK

Belçika Kendo Federasyonunun 12-17 Aralık tarihlerinde 
düzenlediği 27. Kış Seminerine ka�lan Müdür Yardımcımız 
Gürkan Sünnetçi, Japon Uzakdoğu Savaş Sanatlarından İaido 
branşında 2. Dan seviyesine yükselmiş�r. Başarılarının 
devamını dileriz.  
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LİSEDE MÜZİK 

TRT Müzik kanalında yayınlanmakta olan LİSEDE MÜZİK 
programı ekibini okulumuz İSTANBUL ERKEK LİSESİ'nde 
ağırladık. Ekip, müzik öğretmenimiz Hakan Alıç Beyin 
desteğiyle okulumda 
ç e ş i t l i  m ü z i k 
e n s t r ü m a n l a r ı n ı 
yetenekli bir şekilde 
ç a l a b i l e n  ö ğ r e n -
c i l e r i m i z l e  ç e k i m 
yap�.

İstanbul Liseler Arası Masa Tenisi 
Müsabakalarında 132 takım arasında 
okulumuz Masa Tenisi erkek takımı 
İstanbul 5.si olmuştur. Bu sonuçla 
Türkiye bölge finallerine gitmeye hak 
kazanan öğrencilerimizi kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz.

SPORFEST / ULUDAĞ KAYAK KAMPI 

İstanbul Lisesi Uluslararası Spor Şöleni kapsamında geleneksel Uludağ Kayak Kampını gerçekleş�rdik. Kayak İstanbul Lisesi Uluslararası Spor Şöleni kapsamında geleneksel Uludağ Kayak Kampını gerçekleş�rdik. Kayak 
bilmeyen öğrencilerimizin öğrendiği, bilenlerin geliş�rme �rsa� bulduğu kampta, aynı zamanda isteyen bilmeyen öğrencilerimizin öğrendiği, bilenlerin geliş�rme �rsa� bulduğu kampta, aynı zamanda isteyen 
öğrencilerimiz snowboard da yaparak bu konudaki tecrübelerini ar�rdılar. Tüm öğrencilerimizin hem öğrendiği öğrencilerimiz snowboard da yaparak bu konudaki tecrübelerini ar�rdılar. Tüm öğrencilerimizin hem öğrendiği 
hem eğlendiği Uludağ Kayak Kampını başarıyla tamamladık.hem eğlendiği Uludağ Kayak Kampını başarıyla tamamladık.

İstanbul Lisesi Uluslararası Spor Şöleni kapsamında geleneksel Uludağ Kayak Kampını gerçekleş�rdik. Kayak 
bilmeyen öğrencilerimizin öğrendiği, bilenlerin geliş�rme �rsa� bulduğu kampta, aynı zamanda isteyen 
öğrencilerimiz snowboard da yaparak bu konudaki tecrübelerini ar�rdılar. Tüm öğrencilerimizin hem öğrendiği 
hem eğlendiği Uludağ Kayak Kampını başarıyla tamamladık.

MASA TENİSİ 
TURNUVASINDA 
5. OLDUK
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DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ

“Sözlük Özgürlüktür” projesi kapsamındaki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Proje kapsamında öğrencilerin de ka�lımıyla dilimizdeki en 
dikkat çekici kelimelerin içinde yer alacağı bir sözlük hazırlanmaya 
başlanmış�r. Ayrıca seçilen kelimelerin afişi her gün dönüşümlü olarak 
okul girişinde sergilenmektedir.

SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR PROJESİ 
DEVAM EDİYOR

İşitme engellilerle ilgili spor�f faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor.

Ek�m ayında başladığımız uzakdoğu sporları 
gün ve gün büyüyerek devam ed�yor. Her 
dönemden  öğ renc �n � n  � l g � s � n �  çeken 
çalışmalarımız öğrenc�ler�m�ze hem uzakdoğu 
sporları d�s�pl�n�n� hem de kend�ler�n� savunma 
tekn �k  ve  becer � le r �n �  öğre t �yor.  Son 
çalışmalarda öğrenc�ler hem müsabaka 
ortamında hem de antreman ortamında 
öğrend �k le r �n �  uygu lmaya baş lad ı la r. 
Antremanlarımıza farklı branşlarında çalışma 
malzemeler �  ek leyerek tüm uzakdoğu 
sporlarına h�tap etmektey�z.

UZAKDOĞU SPORLARINDA ANTREMANLAR 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

İŞİTME ENGELLİLER SPORTİF FAALİYETLERİ

HALK OYUNLARI

Halkoyunları ekibimiz izmir yöresi ile ilgili 
koreografi çalışmalarına devam etmektedir.
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Milli kültürümüzün en önemli unsuru olan tarih bilincini geleceğimizin mimarı gençlerimize kazandırmak için Topkapı 
Saray'ında tarih derslerimize başladık. İlk dersimiz 21 Aralık Perşembe günüydü. Tarih öğretmenimiz Şükrü Abanoz 
koordinasyonunda öğrencilerimiz derse büyük bir heyecanla ka�ldılar.

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          

TOPKAPI SARAYI’NDA TARİH DERSLERİ
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