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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ FOTOĞRAF SERGİSİ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

18 Mart Çanakkale Ha�ası kapsamında okulumuzda Çanakkale konulu 
fotoğraf sergisi açıldı. Tüm ha�a boyunca ziyarete açık kalan sergide 
şiirler, Çanakkale görselleri ve Çanakkale üzerine söylenmiş dizeler 
vardı.

Okulumuzda 18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve Aziz Şehitlerimizi Anma programı coşkulu bir ka�lımla gerçekleş�rildi. 
Hazırlık E sınıfi öğrencilerimiz tara�ndan hazırlanan Ayna Ayna Aynalı Çarşı adlı gösteriyle kahraman ordumuzun ve mille�mizin 
onurlu destanına dikkat çekildi. İstanbul Erkek Lisesi Çanakkale Kanlı sır�a şehit düşen ağabeylerini unutmadı. Çanakkale 
ruhunu diri tutmanın heyecanıyla muhteşşem bir anma töreni düzenlendi. Çanakkale zaferinin coşkusu yüreklere sindi, aziz 
şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz.
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“İyi Anne-Baba: Sabır ve Şe�at." 

Okulumuz mezunlarından sayın Prof. Dr. Acar Baltaş velilerimize potansiyelini hayata yansıtan çocuklar ye�ş�rme konusunda 
bilgi verdi. Yoğun ka�lımın olduğu söyleşide Prof. Baltaş “Sevgi sağlıksız ise çocuğa çok daha fazla zarar verebilir.” tezini dile 
ge�rdi. Yap�ğı bu güzel sunum için kendisine teşekkür ederiz.

PROF. DR. ACAR BALTAŞ - VELİ SEMİNERİ

KARİYER GÜNLERİ

Okulumuzda her yıl düzenlenen kariyer günleri etkinliği bu yıl 7 Mart 2018 tarihinde 17 farklı üniversiteden ka�lan öğre�m 
üyeleri ile öğrencilerimiz biraraya geldiler. Öğrenciler ilgi duydukları bölümler hakkında bilgi alırken sorularının cevaplarını 
edindiler. Etkinliğe ka�lan İEL mezunlarımızın ka�lımı ile de öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışı okuma  olanakları ile lise sonrası 
akademik ve sosyal yaşam üzerine sohbet e�ler.
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12 Mart İs�klal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma törenimiz münasebe�  ile is�klal ve is�kbal şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy'u torunu değerli Selma Argon hanımefendinin anla�mıyla dinledik... Mehmet Akif Ersoy'un aziz ha�ralarından bahseden 
Selma Hanım; Akif'in ha�rası Sebilürreşad dergisini yeniden canlandırdıkları haberini de öğrencilerimizle paylaş�. Kendilerine 
zarif sunumu için teşekkür ediyoruz.

12 MART İSTİKLAL MARŞI´NIN KABULÜ

Türkiye'nin en seçkin münazara turnuvalarından biri olan İstanbul 
Erkek Lisesi Münazara turnuvası bu yıl 24-25 Mart tarihlerinde 
okulumuzda yapıldı.  Bu yıl al�ncısı gerçekleşen turnuvaya ulusal 
münazara yarışmalarında dereceler almış olan kırk seçkin takım 
ka�ldı. 24 Mart Cumartesi günü 
09.30'da başlayan turnuva iki 
gün boyunca çeşitli konulardaki 
fikir ça�şmaları ile devam e�. 25 
M a r t  P a z a r  g ü n ü  fi n a l 
m ü s a b a k a s ı n d a n  s o n r a 
düzenlenen ödül töreni ile sona 
erdi.  Bu güzel  turnuvanın 
hazırlanmasında emeği geçen 
tüm öğretmen ve öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, bize destek veren 
sponsorlarımıza  teşekkür 
ediyoruz.

İEL 6. GELENEKSEL MÜNAZARA TURNUVASI
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İELSBK olarak İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji bölümü öğre�m üyesi Burcu Uysal hocamız eşliğinde Viktor E.Frankl'ın “İnsanın 
Anlam Arayışı” kitabını tahlil e�k. Başta kendisine olmak üzere tüm ka�lımcılara teşekkür ederiz

KİTAP TAHLİLİ / “İNSANIN ANLAM ARAYIŞI” VİKTOR E.FRANKL

Okulumuz Debate Kulübü Haydarpaşa Lisesinde düzenlenen 
turnuvada şampiyon oldu. Turnuvada en iyi konuşmacı olarak 
Sude Berfin Türker 1., Feyza Şule Çi�çi 2. ve Zeynep Oğuz�mur 7. 
seçildi. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

BEST SPEAKER OLDUK

Okulumuz resim öğretmeni 
Fatma Işım Güngör hocamıza 
katkılarından dolayı teşekkür 

ederiz.
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İSTANBUL LİSESİ, FİZY LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASINDA 
OKULUMUZU BAŞARI İLE TEMSİL ETTİ

İstanbul Lisesi müzik öğretmeni Hakan Alıç tara�ndan yarışmaya hazırlanan  İEL-BAND (Emirhan Mutlu 10D-Solist, Yusuf Malik 
Durmuş 9D-Davul, Ahmet Türker Kılınç 9A-Bas Gitar, Ege Eroğlu HzC-Elektro Gitar-Back Vokal, Ömer Öztürk HzA-Elektro Gitar) 
okulumuzu başarıyla temsil e�ler. Öğrencilerimiz, Mor ve Ötesi grubunun  “Bir Derdim Var” adlı sevilen eserini seslendirdi. 
Büyük bir ilginin olduğu yarışmada nisan ayı sonunda finalistler açıklanacak. Ayrıca organizasyondan www.fizy.org adresinden 
de okulumuza oy verilmek sure� ile yarışmada finale çıkma şansının ar�rılabileceği ifade edildi. 
Grubumuza başarılar diliyoruz.

İSTANBUL BİLİM OLİMPİYATLARINDA ÖDÜLLERİMİZİ ALDIK 

Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda kazandıkları ödülleri İl Milli Eği�m Müdürümüz Sayın Ömer Faruk 
Yelkenci'nin elinden aldılar.
Öğrencilerimizi kutlarız.
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Geç�ğimiz yıl da yarışmada birincilik ve çeşitli dereceler alan öğrencilerimiz, bu yıl  Almanya´nın Thuringen Eyale�nde 1 Mart 
tarihinde düzenlenen yarışmanın 1. aşamasına okulumuz Robo�k Kulübü öğrencileri Berkay Işık, Ahmet Alper Özüdoğru, Nazım 
Ozan Yaşar ve Sarp Çağın Erdoğan; “Yeni Nesil Metal 3D Yazıcı”, “Çanta Taşıyıcı” ve “Nükleer Santrallerde Yüksek Verim” projeleri 
ile  ka�ldılar. 

Yarışma sonucunda Ahmet Alper Özüdoğru ve Nazım Ozan Yaşar “Çanta Taşıyıcı” projesi ile “Arbeitswelt” dalında birinci oldular 
ve Nisan ayında eyalet çapında yapılacak 2. aşamaya ka�lıp Ba�-Thüringen i temsil etmeye hak kazandılar. Sarp Çağın Erdoğan 
ise “Nükleer Santrallerde Yüksek Verim” projesi ile özel ödül kazandı.

Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz

JUGEND FORSCHT BİLİM YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK

Prof. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin 
düzenlediği “Sosyal Bilimler Çalıştayı”na ka�lan 
S o sya l  B i l i m l e r  Ku l ü b ü  ö ğ re n c i l e r i m i z 
Galatasaray, Vefa, Beşiktaş Anadolu, Pertevniyal 
liselerinin öğrencileriyle bir araya gelerek 
“İk�dar” başlığını sosyal bilimlerin farklı 
dallarında inceleyen çalıştaylara ka�ldılar.

SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞTAYI
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Edebiyat zümresi olarak 10. sınıf öğrencilerimizle beraber devrinin kültür ve sana�nı yansıtan kurumlardan biri olan Divan 
Edebiya� Müzesini ziyaret e�k. Ziyaret sonrası Müzenin bahçesinde ney eşliğinde devrin sanat haya�yla ilgili söyleşi yap�k.

DİVAN EDEBİYATI MÜZESİ ZİYARETİ

Öğrencilerimize okulumuz kütüphanesinde 17 Mart Cumartesi günü 
Ankara’dan gelen iki uzman tara�ndan Siber Güvenlik eği�mi verildi. 

Uzmanlar günümüz ve yakın gelecekteki siber güvenlik açıkları, problemleri, 
ortaya çıkaracağı sorunları ve çözüm yollarını örnekleriyle anla�lar. 

Kendilerine teşekkür ederiz.

SİBER GÜVENLİK SEMİNERİ

PROGRAMLAMA DİLLERİ EĞİTİMİ

Okulumuzda isteyen öğrencilerimize 
programlama dilleri eği�mi vermeye 
başlıyoruz. BT Laboratuvarı dahil bütün 
hazırlıklarını tamamladığımız eği�m 
p r o g r a m ı n a  k 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 i n  b a ş v u r u l a r ı n ı 
bekliyoruz. 
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GENÇLERİN DİLİNDEN MEHMET AKİF SEMPOZYUMU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ

BAHAR MANGAL PARTİSİ

11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz 
üniversite hazırlık sürecinde Koç 
Ü n i v e r s i t e s i n e  b i r  g e z i 
düzenlediler. Tüm öğrencilerimize 
üniversite sınavlarında başarılar 
diliyoruz.

İstanbul Milli Eği�m Müdürlüğü 
t a r a � n d a n  d ü z e n l e n e n 
“Gençlerin Dilinden Mehmet Akif 
Sempozyumu”nda öğrencimiz 
Hikmet Sinan Çakmak da bir 
bildiri hazırlayarak sunumunu 
gerçekleş�rdi.

İEL'de bahar
mangal par�si 

ile gelir.
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ÜNİVERSİTE SINAV DENEYİMİ

Öğrencilerimiz üniversite sınav deneyimini İstanbul Üniversitesi İle�şim fakültesinin sıralarında tecrübe etme imkanı buldular. 
Bize bu �rsa� sunan üniversite yöne�mine teşekkür ederiz.

ŞİİR DİLİ ATÖLYESİ

Edebiyat öğretmenimiz Sedat Yılmaz'ın gerçekleş�rdiği Şiir Dili atölyesi 18. ha�asını geride bırak�.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde edebiya�mıza emek veren kadın sanatçılarımızdan alın�ların olduğu  fotoğraf sergisi 
ha�a boyunca açık kaldı.

İEL 1. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

İstanbul Erkek Lisesi olarak bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz “Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu” 12-13 Mayıs 2018 
tarihlerinde alanında uzman çeşitli akademisyen ve Türkiye’nin seçkin lise öğrencilerinin ka�lımıyla okulumuzda düzenlenecek�r

VOLEYBOLDA FİNALDEYİZ

İstanbul Erkek Lisesi Erkek Voleybol 
Takımı Fa�h İlçesi liseler arası voleybol 
turnuvasdında final maçı oynamaya hak 
kazandı.

Sporcularımızı tebrik eder başarılarının 
devamını dileriz.
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MASA TENİSİ TURNUVASI
SPOR

Okulumuzda okçuluk sporunun 
geliş�rilmesi ve öğrencilerimize 
sevdirilmesi amacıyla Beyoğlu 
O kç u la r  Va k �  b ü nyes in d e 
d ü z e n l e n e n  f o r m a t ö r l ü k 
ku rs u n a  o ku l u m u z  B e d e n 
Eği�mi öğretmenlerimizden 
G ö k s a l   K ı l ı n ç a r s l a n  
ka�lmışlardır

Rize'de yapılan Türkiye bölgesel yüzme yarışması genç kızlarda takımımız 6 s�lde toplamda 16 madalya kazanarak bölge 3.sü 
oldu. Bu sonuçla öğrencilerimiz 30-31 Mar�a Kayseri'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine ka�lmaya hak kazandılar.

YÜZMEDE 3. OLDUK

BEYOĞLU OKÇULAR VAKFI FORMATÖRLÜK KURSUNA  KATILDIK

Okulumuz öğrencilerinin ka�lımıyla gerçekleş�rdiğimiz Masa Tenisi Turnuvamız, öğrencilerimizin hem eğlendiği, hem 
kendilerini geliş�rme �rsa� bulduğu bir ortamda başarılı bir şekilde tamamlandı. Ka�lan ve dereceye giren tüm 
öğrencilerimizi tebrik ederiz. Dereceye giren öğrencilerimizin isimleri: 
1. 2. 3. 4.  Ali Umut Güler       Fa�h Yiğit Evyapan       Can Erbaşoğlu       Salih Tekin
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