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Yönetim Kurulu Başkanımız’dan

Değerli Sarı Siyahlılar,

Prof.Dr. Ata Anıl

İELEV Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı olarak ,her yıl olduğu gibi bu yıl da amaçlarımız doğrultusunda İstanbul 

Erkek Lisemiz ,camiamız ve İELEV Eğitim Kurumlarımızda çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yılın biz Sarı 

Siyahlılar için diğer yıllardan önemli bir farkı vardı. Çanakkale'de kaybettiğimiz Sarı Siyahlı şehit 

ağabeylerimizi 100. kez andığımız bu yılın bahar aylarında yoğun bir etkinlik programı gerçekleştirdik. 

Camiamızın bisikletçileri “100 Yılda 100 Bisiklet” sloganıyla yola çıktılar. Yeni Zelanda ve Almanya'dan 

katılan misafirlerimizle İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar pedal bastılar.  Kocadere Hastane Şehitliğindeki 

törenimize yaklaşık 800 Sarı Siyahlı katıldı. Bu mükemmel etkinlikler İzTV tarafından bir belgesel filmle 

ölümsüzleştirilerek hem tarihimize yazıldı hem de gelecek nesillere iz bırakıldı. Lisemizin erken tarihini 

belgelerle anlatan kitabımız da yakında camiamıza sunulacaktır. 

Bizim için bu yılın en önemli noktalarından biri de camianın tüm kurumlarının temsil edildiği Sarı Siyah 

Konseyin başarılı ortak çalışmalar sürdürmesi oldu. Tüm bu etkinlikler sürecinde sağlanan mükemmel 

çalışma ortamı ve iş birliği için İstanbul Lisesi Müdürümüz Sayın Hikmet Konar'a, yönetici ve öğretmenlerine, 

öğrenci kardeşlerimize, Lisemiz Okul Aile Birliğine, İELDER Yönetim Kuruluna ve mükemmel bir anma yılı 

gerçekleşmesinde payı olan tüm camia kurumlarımıza, mezunlarımıza ve tüm katılımcılara sonsuz 

teşekkürlerimi iletmek isterim.

Son genel kurulumuzda İstanbul Erkek Lisemize yapılan katkıların arttırılması yönünde dilekler vardı. Bu yıl, 

elimizdeki imkanları zorlayarak, Lisemize katkımızı önemli miktarda artırdık. İstanbul Erkek Lisemize çeşitli 

alanlarda sağlanan destek, burslarımız ,İstanbulspor, camia kurumlarına ve mezunlarımıza yapılan 

indirimlerle vakıf senedimizde yer alan amaçlarımıza yönelik 2.407.462 TL katkıda bulunduk. 

Uygulamaya giren 12 yıllık zorunlu eğitim sonucu geçen yıl öğretime başlayan İELEV Özel Lisesi de bu yıl 

başarıyla 2. yılına girdi. Özel lisemizde uygulanacak German IB Programına ilişkin olarak Alman üst düzey 

yetkililer ile çalışmalar sürdürülmekte olup, programın akreditasyonu için adaylık sürecimiz devam 

etmektedir. 

Hepimizin amacı, vatanımıza ve ulusumuza sahip çıkacak, ulusal değerlere sahip, ama uluslararası değerleri 

de bilen ve anlayabilen gençler yetiştirmektir. Vakfımız, hem İstanbul Erkek Lisemize yaptığı desteklerle hem 

de İELEV Eğitim Kurumlarındaki çalışmalarıyla bunu gerçekleştirmektedir. Sizlerin desteği sürdükçe İELEV'in 

katkıları ve çabaları devam edecektir. 

Saygılarımla,
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Geçen Bir Yılın Ardından

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 1 Eylül 2014 – 31 Ağustos 2015 döneminde faaliyetlerini amaçlarına yönelik olarak 

sürdürmüş ve dönemi başarıyla tamamlamıştır. Prof. Dr. Ata Anıl'ın başkanlığını yaptığı Yönetim Kurulumuz, bu çalışma 

döneminde 24 kez toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak 

çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların başarı ile sürdürülmesinde bizi destekleyerek motivasyonumuzu artıran 

mütevellilerimizin, çalışmalarına amatör ruhlarını da katan profesyonel yönetici ve çalışan kadrolarımızın ve hep 

yanımızda hissettiğimiz iş ortaklarımızın önemli payı bulunmaktadır. Kısacası, bu başarıda tüm camiamızın payı olduğunu 

hissediyoruz.

Vakfımızın amaçlarının başında, İstanbul (Erkek) Lisemizin varlığını ve başarılarını sürdürmesi gelmektedir. Bu amaca 

yönelik olarak lisemizin eğitim hizmetlerinin yükseltilmesine ve öğrencilerimizin başarıya teşvik edilmesine yoğunlaştık. 

Önceki yıllarda verilen desteğe ilave olarak, Çanakkale'de şehit olan ağabeylerimizin bir kez daha hüzünle anıldığı 100. 

yılda onların aziz anısına yakışır uluslararası etkinlikler düzenlenmesi, okulumuzun halı sahasının ve çevresinin 

yenilenerek suni çim saha yapılması, Asım Kocabıyık Salonunun ses sisteminin yenilenmesi, ışık sisteminin bakımı, öğrenci 

kardeşlerimizin yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları çok sayıda faaliyete destek gibi, öğrencilerimizin gelişimine ve 

çağdaş eğitime katkıda bulunma yönünde çalışmalar gerçekleştirdik.

Yaklaşık üç yıl boyunca asaleten atanmış bir müdür olmadan yönetilen İstanbul Lisemize nihayet 2015 yılı Şubat ayında 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir müdür atanmıştır. Yeni müdürümüz Sayın Hikmet Konar, kısa sürede camiamızı 

benimsemiş ve okulumuza hizmet getirmiştir. Kendisine hoş geldiniz diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.  

131 yıllık köklü bir geçmişin gururunu taşıyan camiamızın birlik ve beraberliği de Vakfımız için büyük önem taşıyan bir 

başka husustur. Yıllardır süregelen bu beraberliğin belirginleştirilmesinde Vakfımızın çalışmaları sürmektedir. Diğer Sarı 

Siyahlı Kurumları da içine alarak sürdürdüğümüz bu çalışmalara örnek olarak; derneklerimiz, vakıflarımız, İstanbulspor, 

Sakarya İzci Grubu, Sarı Siyah Motorsiklet gibi kurumlarımızın okulumuza yeni kayıt olan kardeşlerimize kendilerini 

anlattıkları “En Genç Sarı Siyahlılar Camia İle Tanışıyor” kahvaltı ve sohbet toplantısı ya da tüm camianın destek 

taleplerini duyurmakta ve fon toplanmasına aracı olan  “www.sarisiyahdestek.com: Sarı Siyah Gücün Birleşme Noktası” 

adlı online bağış platformu gösterilebilir. 

Beraberliği pekiştirici unsurlar arasında belki de en önemlisi, Sarı Siyahlı tüm Kurumlarımızın İstanbul Lisesi ve camiamızın 

yararı doğrultusunda bir araya gelerek bilgi ve fikir alışverişinde bulunmasını sağlayan “Sarı Siyah Konsey”dir. 

Mezunlarımızın yanı sıra camia dışından olanlarının da beğeni ve takdirini kazanan bu faaliyetlerle renklerimize aidiyet 

duygumuzun daha da güçlendiğini düşünüyoruz. Sarı Siyah Konsey'in çalışmaları kapsamında olan “2015, İstanbul Erkek 

Liseli Çanakkale Şehitlerimizi 100.Anma Yılı” proje grubunun çalışmalarının başarıyla tamamlanmış olması camiamızı 

gururlandırmıştır. 

Tamamlanan çalışmaların ayrıntıları faaliyet raporunda detaylı olarak yer almaktadır.

Vakfımızın diğer önemli amacı da çağdaş eğitimin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu vizyon ile kurulmuş olan 

okullarımızın başarı seviyelerinden doğan memnuniyet her yıl artış göstermektedir. İELEV okullarımızın akademik başarısı 

Vakfımızın övünç kaynaklarından biridir. Akademik başarının yanında topluma çok yönlü bireyler olarak kazandırmayı 

hedeflediğimiz İELEV Eğitim Kurumları öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki katılımları ve başarıları 

bizleri daha da çok çalışmaya yöneltmektedir. 



Geçen Bir Yılın Ardından

Geçen yıl iki hazırlık sınıfıyla eğitime başlayan İELEV Özel Lisemiz, bu yıl da 23 dışarıdan 19 İELEV Ortaokullarından olmak 

üzere toplam 42 yeni öğrencinin katılımıyla eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Özel Lisemizin kuruluşunda gösterilen ilgi ve 

güveni Vakfımıza ve camiamıza olan güvenin bir göstergesi olarak algılıyoruz. İELEV Eğitim Kurumlarımızda eğitim ve 

öğretim etkinliğini artırmak için planladığımız bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı projemizi geçtiğimiz dönem hayata 

geçirmiştik. Bu yıl da güvenilir ve güçlü bir internet ağ yapısı ile birlikte ders hazırlama, sunma, işleme ve değerlendirmede 

tablet bilgisayarların kullanımı konusunda “Öncü Okul” olma başarısını kazanmanın gururunu yaşıyoruz.

Önemli gelişmelerden biri, İELEV Özel Lisemizin GIB akreditasyon sürecinde aday okul statüsünü sürdürürken, İELEV Eğitim 

Kurumlarının Dünya Alman Okulları Birliğine (WDA) üye  olarak kabul edilmesidir. Bunun yanı sıra İELEV Eğitim Kurumları, 

öğrencilerine DSD I  ve DSD II Diploması vermeye hak kazanmıştır. 

2014-15 döneminde eğitim gelirlerimiz %15 oranında artış göstererek 37,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde 3,5 milyon TL banka anapara kredi borcu ödenmiştir. Uzun vadeli döviz kredilerimizde geçen sene 

gerçekleştirilen yeniden yapılandırma ile faiz maliyeti düşürülmüş, ancak dolar kurundaki %35 oranındaki artış nedeni ile 

oluşan 3.1 milyon TL kur farkı finansman giderlerimizde geçen seneye göre %125 oranında artışa neden olmuştur. 

Mevcut yatırımlarımızın teşvik belgelerine bağlanması yolu ile maliyetlerimiz düşürülmüş ve 2014-15 döneminde yaklaşık 

230 bin TL tutarında avantaj sağlanmıştır.

Karlılık ve verimliliğin ölçüsü olarak kabul edilen faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızı gösteren EBITDA rakamımız 

2014-2015 döneminde 2,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakfımızın 23 Kasım 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda 22 Aralı 2014 tarihinde 

Vakfımızın %100 sahibi olduğu İELEV Eğitim Kurumları AŞ. kurulmuştur.

İELEV Eğitim Kurumları AŞ. olarak 2015-16 eğitim döneminde yapacağımız  lise yatırımımız için Türkiye Kalkınma 

Bankası’ndan, Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı, 3 yıl anapara ödemesiz  toplam 8 yıl vadeli 5 milyon Euro kredi limiti İELEV 

Eğitim Kurumları  AŞ. adına çıkartılmıştır. 

Vizyoner bir yönetim, güvenen mütevelliler, yetkin profesyoneller ve uyumlu bir ekip çalışması ile gelen bu başarılar 

Vakfımızın ve camiamızın geleceğine ışık tutmaktadır.

İELEV Yönetim Kurulu 

Saygılarımızla,
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İstanbul Lisemizin Yeni Müdürü 
Hikmet Konar   

İstanbul Lisemizin son Müdürü Dr. Sakin Öner'in 

emekliye ayrılmasından sonra 3 yıla yakın bir süre 

asaleten atanmış bir müdür olmadan idare edilen 

okulumuza yeni Müdürümüz Şubat ayında Milli 

Eğitim Bakanımız Nabi Avcı tarafından atandı. Yeni 

Müdürümüz Hikmet Konar, kısa sürede 

okulumuzda önemli çalışmalar yaparak katkılarda 

bulundu. Öğrenci kardeşlerimiz ve öğretmenler ile 

başarılı bir iletişim sağlayan yeni müdürümüz, aynı 

başarıyı Vakfımız ve camiamız ile iletişimde de 

sağladı. Genç Müdürümüze yeniden hoş geldiniz 

diyor, camiamıza yaptığı ve yapacağı katkılardan 

dolayı teşekkür ediyoruz.

Hikmet Konar Özgeçmiş

1979 yılında İstanbul'un Balat ilçesinde doğdu. ilk 

ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Trakya 

Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve 

Edebiyatı (1997-2001) Bölümünden mezun 

olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi – Türk Edebiyatı (2003-2005) 

Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

Democritos Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri Dil 

Kültür Edebiyat Bölümünde Türk edebiyatı 

alanında Doktora Tez aşamasındadır. İstanbul 

Plevne Lisesi, Mevlana Anadolu Lisesi ve Trisad 

Triko Örme ve Konfeksiyon Anadolu Meslek 

Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 

Altı yıl görev yaptığı Özel Fener Rum Lisesi Müdür 

Başyardımcılığının ardından İstanbul Lisesi 

Müdürlüğüne atandı. Evli ve iki çocuk sahibidir.

İstanbul Lisesi İdareci Kadrosunda 
Değişiklikler

Okulumuzda vekaleten müdürlük yapmış Müdür 

Başyardımcısı Abdullah Mollaoğlu ve Hayriye 

Uyğun 2015-2016 döneminde bu görevlerinden 

ayrılarak başka okullara tayin oldular. Boşalan iki 

müdür yardımcılığı görevine dönem başından 

itibaren Gürkan Sünnetçi ve Cafer Çilenti,  müdür 

başyardımcılığına Metin Kuş  atandı.  Göreve yeni 

başlayan müdür yardımcılarına başarılar diler, 

Lisemize yapacakları katkılar için teşekkür ederiz.       

Yabancı üniversitelere giriş için uluslararası 

standartta bir seviye belirlenmesini sağlayan 

Abitur'a bu yıl yüksek seviyede katılım 

gerçekleşmiştir. Katılımın öğrencinin isteğine bağlı 

olduğu Abitur sınavına başvuruda bulunan 121 

öğrenci kardeşimizin 117'si  sınavı başarmıştır ve 4 

kardeşimiz 1,0 tam puan almıştır. Genel Abitur 

ortalaması 2,40 olarak gerçekleşmiştir.

2 Abitur mezunumuz, Almanya'da öğrenim görmek 

isteyen öğrencilerin başvurdukları Alman Akademik 

Değişim Servisi (DAAD)'nden tam burs 

kazanmıştır.

Abitur Başarısı



İstanbul Lisesi - Gelişmeler / Başarılar

Üniversite Giriş Başarısı

2015 yılında İstanbul Lisemizden mezun olan 178 

öğrenci kardeşimizden 155'i Üniversite Giriş 

Sınavına katılmış ve 133'ü Türk üniversitelerine giriş 

hakkı kazanmıştır. 37 öğrencimiz eğitimlerine 

Almanya ve Avrupa ülkelerinde devam etme kararı 

alırken 4 öğrencimiz ABD'de eğitimlerine devam 

edeceklerdir.

Ekrem İpek- Princeton University Elektronik Mühendisliği Bölümü

Giz Belkaya- Northwestern University Ekonomi Bölümü

Senih Toraman- Swarthmore College Siyaset Bilimleri Bölümü

Zafer Cesur- Williams College İktisat Bölümü

Ayşe Aybüke Ulusarslan -  Technische Universität München- 

Elektrotechnik Und Informationstechnik

Beyza Aydın- Technische Universität München Maschinenbau

Ömer Kart- Technische Universität München E Tecknik Und 

Informationstechnik

Cansu Sancaktar- Technische Universität München- Elektrotechnik 

Und Informationstechnik

Onur Göcükoğlu- Technische Universität München M aschinenwesen

Arman Çağdaş Öner- Ludwig-Maximilians-Universität - Tıp

Berkay Umucalılar- Technische Universität München - Elektrotechnik 

Und Informationstechnik

Çağatay Yürekli- Technische Universität München - Elektrotechnik 

Und Informationstechnik

Yusuf Kaan Akan- Technische Universität München - Elektrotechnik 

Und Informationstechnik

Yağız Güneş Teker- Technische Universität München

Sefa Özmeral- Technische Universität München- Elektrotechnik Und 

Informationstechnik

Deniz İpin- Technische Universität München- Elektrotechnik Und

Informationstechnik

İrem Öztürk- Tu München -Elektrotechnik Und Informationstechnik

Mert Ülker- Tu München - Informatik: Game Engineering

Ömer Kart- Tu München -Elektrotechnik Und Informationstechnik

Ali Rasim Koçal- Tu München - Informatik

Ceren Yurt- Rwth Aachen - Rwth Aachen- Wirtschaftsingeniurwesen 

Elektrische Energietechnik

Aras Bayrakçeken- Tu München - Elektrotechnik Und 

Informationstechnik

Fatmanur Gül- Rwth Aachen - Maschinenbau

Ozan Tanriverdi- Tu München - Elektrotechnik Und Informationstechnik

Mustafa Burak Keçebaş- Technische Universität 

München-Maschinenewesen

Emin Mert Sunaçoğlu- Tu München - Mascinenwesen

Can Bora Yıldız- Rwth  Aachen - Medizin

Süheyb Bilici- Tu München - Elektrotechnik Und Informationstechnik

Gönenç Moğol- Universität Heidelberg - Physik

Elif Ece Üyetürk- Technische Universität München Elektrotechnik Und 

Informationstechnik

Bertan Ege Teberci- Tu München - Informatik

Ongun Türkçüoğlu- Tu Berlin - Elektrotechnik

Eda Ayva- Universität Bremen - Wirtschaftsingenieurwesen 

Elektrotechnik Und Informationstechnik

Barlas Türkylımaz- Technische Universität München Maschinenbau

Gizem Çelik- Universität Heidelberg - Biowissenschaften

Alp Külçebaş- Tu München - Elektrotechnik Und Informationstechnik

Eren Borandı- Tu München - Mathematik

Gurur Kaynağımız Olan Öğrencilerimiz ve Yurt Dışında 

Kabul Edildikleri Okullar

Boğaziçi Üniversitesi 

İstanbul Üniversitesi 

İTÜ 

Koç Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi 

Yeditepe Üniversitesi 

ODTÜ 

Uludağ Üniversitesi 

Acıbadem Üniversitesi 

Galatasaray Üniversitesi 

Sabancı Üniversitesi 

İstanbul Bilim Üniversitesi 

Özyeğin Üniversitesi 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

KATÜ 

Hacettepe Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi 

Tarakya Üniversitesi 

İhsan Doğramacı Üniversitesi 

Medipol Üniversitesi 

Diğer 

36

24

11

11

6

6

5

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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İstanbul Lisemize Giriş

TEOG sınavı ile okulumuza giren 170 öğrencinin 

tavan puanı 504,436 en düşük puanı ise 498,031'dir. 

Bu öğretim yılında okulumuza son giren öğrencinin 

Türkiye genelinde başarı sırası % 0,06'dır.



İstanbul Lisesi - Vakfımız Tarafından Yapılan Çalışmalar

Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul 

Başkonsolosu Bayan Jutta Wolke, Yönetim Kurulu 

Başkanımız Prof.Dr.Ata Anıl da hazır bulunduğu bir 

yemekte İstanbul Erkek Lisesinin Türk ve Alman 

müdürlerini konuk etti. 17 Haziran 2015'de 

gerçekleşen yemekte eğitim işlerinden sorumlu 

Konsolos Dr.Deichman da hazır bulundu. İstanbul 

Erkek Lisesinin eğitimdeki durumunun konuşulduğu 

davette okul müdürü Hikmet Konar, İstanbul Erkek 

Lisesinde Almanlar ile çalışmaktan duyduğu 

mutluluğu ifade etti. Alman Bölüm Başkanı Dr. 

Schult, başarılı Abitur sonuçlarından söz ederek bu 

yıl 4 öğrencinin 1.0 tam puan aldığını ve 

öğrencilerin genel başarısının yüksek olduğunu 

belirtti. Bu sonuçların memnun edici olduğunu 

söyleyen Bayan Wolke, Alman devletince İEL'ye 

her türlü desteğin verileceğini belirtti ve daha fazla 

İEL mezununun Almanya'da üniversite okumasına 

ilişkin dileklerini ifade etti. Bu konuşmanın 

ardından, Prof. Dr. Ata Anıl, İELEV'in İEL 

mezunlarına sağladığı yurt dışı desteğinin gelecek 

yıllarda önemli ölçüde artırılmasının hedeflendiğini 

söyledi.

Başkonsolos Bayan Jutta Wolke, Milano'ya tayini 

nedeniyle Ağustos ayı sonunda İstanbul'dan ayrıldı. 

Görev yaptığı süre boyunca İstanbul Lisemiz ve 

İELEV Eğitim Kurumlarına sağladığı önemli eğitim 

desteği için Vakfımız Bayan Wolke'yi bir yemekte 

ağırlayarak teşekkürlerini sundu.

Başkonsolos Yardımcısı Bay Deichmann, mütevelli-

lerimizden Murat Yalnızoğlu, Refik Türkoğlu ve 

Cem Erözü'nün katıldığı yemekte Yönetim Kurulu 

Başkanımız Prof. Dr. Ata Anıl, Bayan Wolke'ye 

Vakfımız adına teşekkür ederek bir anı plaketi 

verdi.   

Almanya Başkonsolosluğu İlişkileri 
İstanbul Lisesi 
Hizmetli Personel Uygulamasında 
Değişiklik

Yıllardır Okul Aile Birliği tarafından istihdam edilen 

İstanbul Lisemizin hizmetli personeli Milli Eğitim 

Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı son teftiş sonrası 

gelen uyarı sonrasında Okul Aile Birliğinin personel 

kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı. Okul Aile 

Birliğinin dışarıdan hizmet alımı yolunun da 

kapanması nedeniyle yıllardır Lisemize emek veren 

hizmetli personelin istihdamının Vakfımız tarafından 

yapılması söz konusu olabilecek. Okul Aile Birliği, 

istihdam edilen personelin tamamına yakınının 

ücretini aldıkları bağışlarla karşılıyordu. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 
Yurt Dışı Okulları Sorumlusunun Ziyareti

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı okulları ve 

spordan sorumlu en üst düzey yetkilisi Bay Oliver 

Schramm 24 Haziran 2015'te Vakfımızı ve İstanbul 

Lisemizi ziyaret etti. Vakfın faaliyetleri hakkında 

Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ata Anıl'dan 

bilgi alan Schramm, eğitimde Türk-Alman işbirliğine 

yapılan katkılardan dolayı memnuniyet duyduğunu 

belirtti. Ziyaretinin ardından İstanbul Lisemizin 

Müdürü Hikmet Konar ile de bir görüşmede yapan 

Schramm, Müdürümüzün önerdiği projeleri 

konuşmak üzere kendisini Berlin'e davet etti. 

Müdürümüz Hikmet Konar, 10 Temmuz 2015 

tarihinde kendisini Berlin'de ziyaret etti. Hukukçu 

mezunumuz Ahmet Çağlayan'ın da çevirmen olarak 

katıldığı toplantıda önerilen projelerin detayları 

konuşuldu. 

Eylül ayında Bay Schramm ile Berlin'de tekrar bir 

araya gelme ve bu işbirliğini pekiştirici  çalışmaları 

sürdürme kararı verildi.
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İstanbul Lisemizde 2000'li yılların başında hizmete 

açılan ve geçen süre içinde tamamen yıpranan  

halı saha için okulumuzdan gelen talep üzerine 

İELEV olarak sahayı ve çevresindeki çiti tümüyle 

yeniledik. Projenin çalışmalarına Ocak 2015'te 

başlandı. 2 haftada kabası biten sahanın tüm 

çalışmalarının tamamlanması 4 hafta sürdü ve 

saha Şubat 2015'te tamamlanmış olarak yeniden 

hizmete açıldı.

İstanbul Lisemizin Halı Sahası 
Tamamen Yenilendi

Geçtiğimiz yıllarda pansiyon binamız ile ilgili olarak 

basında yer alan çarpıtılmış haber sonrası, pansiyon 

binasının durumuna netlik kazandırılması amacıyla 

Vakfımız, Derneğimiz ve Lisemiz Okul Aile Birliği 

tarafından ortak çalışma sürdürme konusunda fikir 

birliği oluşturulmuştu. Bu konuda yapılmış ilgili 

yazışmalar ve raporlar Milli Eğitim Müdürlüğüne 

iletilmişti.   Kamuya ait olan pansiyon binasında 

yapılacak her türlü inşaat, devletin ilgili makamlarının 

iznine bağlı olduğundan, bu konuda camiamızın 

kurumları tarafından verilecek desteğe resmi olarak 

onay alabilmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

başvuruda bulunulmuştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

bilgisi dahilinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 

Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 ayrı heyet pansiyon 

binasında  ön inceleme gerçekleştirmiş, bu çalışmalar 

sırasında elde edilen ön bilgiler İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile bir rapor olarak paylaşılmıştı. 

Değerlendirme çalışmasının İELEV tarafından finanse 

edilerek gerçekleştirilmesi için teklifimizin onaylanması 

ve resmi olarak görevlendirilmemiz gerekmekteydi. İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün, binada yapılacak 

değerlendirme çalışmasının devlet kanalıyla 

yapılmasını daha uygun görmesi nedeniyle, çalışma 

Valiliğe havale edilmişti. 

Geçen zaman içinde ilgili devlet makamları tarafından 

yapılan değerleme çalışması sonuçlanmıştır. Lise 

yönetimimiz tarafından aktarıldığına göre, binanın 

boşaltılması konusunda bir aciliyet bulunmamakla 

birlikte, bir güçlendirme çalışması gerekmekte, ancak 

maliyetler dikkate alındığında, binanın yıkılıp yeniden 

yapılması önerilmektedir. 

Bu öneri doğrultusunda yıkım yapılması halinde 

yeniden binanın yeniden yapılma durumunu 

netleştirmek amacıyla müdürümüz Hikmet Konar, Vakıf 

mütevellimiz Mimar Cem Erözü ve Vakıf yöneticimiz 

Atilla Öztuna tarafından Anıtlar Müdürlüğü ile görüşme 

yapılmış ve bir avan proje hazırlanarak Anıtlar 

Kurulunun onayına sunulması tavsiyesi alınmıştır. 

Spor Sahası Yenileme Projesi kapsamında;

Eskiden halı olan zemin bir alan 1. kalite sentetik 

çim ile futbol haricinde başka aktivitelerin de 

yapılacağı bir alan haline getirildi.

Kaleler sahaya uygun nizami boyuta getirildi.

Sahanın yan kısımlarına olası bir darbeyi 

azaltacak duvar çimi örüldü.

Tehlike arz eden eski çelik konstrüksiyon ile 

sahanın kenarları ve üstünü çeviren ağlar 

tamamen yenilendi.

Lisemizin Sarı Siyahlılara yakışır biçimde yepyeni 

bir sahası oldu. Liseli kardeşlerimizin artık gönül 

rahatlığıyla ve keyifle oyun oynayabilmelerinin 

mutluluğunu yaşıyoruz.

Pansiyon Binamızın 
Fiziksel Dayanıklılığına İlişkin 
İncelemeler 
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Akan Çatının Onarımı

İstanbul Erkek Lisemizin pansiyon binasının çatısı 

iklim şartlarının oluşturduğu hasar nedeniyle onarım 

gerektirdiği Lisemiz Müdürlüğü tarafından Vakfımıza 

iletilmiştir. Kamuya ait bir yapı olan pansiyon 

binamızın bakım ve onarımı için devletten ödenek 

tahsisi çıkarılmasının uzun bir süre alacak olması 

nedeniyle okulumuz tarafından ilgili makamlardan 

alınan onay doğrultusunda, çatının acil onarımı 

Vakfımızın organizasyonunda gerçekleştirilecektir. 

Bu tavsiye üzerine bir avan proje yaptırılması için 

okulumuz ile birlikte bir çalışma başlatılacaktır.

   

Okul yönetimimiz, Vakfımız ve Derneğimiz 

sorumluluklarının farkında olarak, Camiamızın ve 

Lisemizin çıkarlarını korumak ve çağdaş eğitime 

katkıda bulunmak amacıyla gerekli çalışmaları omuz 

omuza sürdürmektedir.   

Pansiyon Binasının Bakımı

Banyo ve Tuvaletlerin Bakımı

Geçtiğimiz Ağustos ayında Lise yönetimi tarafından 

İEL Pansiyon Binası tuvaletlerinin ve banyolarının 

bakımı ve yenilenmesi işinin İELEV tarafından 

üstlenilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda Vakfımız 

tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda tuvaletler 

ve banyolar gerekli görülen yerler yenilenerek ve 

tamir edilerek yeni eğitim ve öğretim yılının başında 

Liseli kardeşlerimizin hizmetine sunuldu. 

Onarıma “Sarı Siyah Destek” platformu üzerinde  

oluşturulan bağış projesine çok sayıda mezunumuz  

da destek vermektedir. Çok şey aldığımız okulumuza 

katkıda bulunan Sarı Siyahlılara değerli destekleri için 

teşekkür ederiz.

İstanbul Lisemizin talebi üzerine yapılan incelemeler 

neticesinde Asım Kocabıyık Konferans Salonu ve 

Celal Ferdi Konferans Salonlarımızın ses ve ışık 

sistemlerine yönelik yenileme ve bakım çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

Bu çalışmalar kapsamında Asım Kocabıyık 

Konferans Salonu ses sistemi ciddi bir revizyondan 

geçirilerek speaker system, ses masası, yaka-el 

mikrofonları, kablo değişimi konularında en ideal 

yapıda donatılmış, ışık sistemlerinin ise bakımı 

yapılmıştır. Adı geçen salonumuzda önceden sahne 

arkasında duran ses masası yenileme işlemi sonrası 

profesyonel sahne teknikleri gereği sahneyi karşıdan 

gören reji odasına taşınarak buradan ses ve ışık 

sistemlerinin ortak idaresi mümkün kılınmıştır.

 

Asım Kocabıyık Konferans Salonunun 
Yeni Ses Sistemi

Okul binamızın en güzel manzaraya sahip, en prestijli 

mekanlarından biridir Şeref Salonu. Okulumuzu 

ziyeret eden önemli konuklar burada ağırlanır, 

uluslararası toplantılar burada yapılır, konserler 

burada verilir. 1970 yıllarda okul hizmetlilerinin 

yatakhanesi olarak kullanılmış olan bu mekandaki 

personel ranzaları o dönemde bir oda müziği konseri 

için boşaltılmış ve bir daha hiç geri dönmemişti. İşte o 

günden beri yatakhane işlevinden arınarak sanat 

faaliyetlerine merhaba diyen Şeref Salonumuzda artık 

bir de kuyruklu piyanomuz bulunuyor.

Mütevellimiz Cem Erözü'nün girişimiyle başlatılan 

kampanyaya 7 mütevellimiz ve 1976  yılı A şubesi 

mezunları destek verdi. Şeref Salonumuza 

yerleştirilen Schneider marka kuyruklu piyanomuzun 

renk katacağı konserlerde görüşmek dileğiyle…

İstanbul Lisesi Şeref Salonuna 
Kuyruklu Piyano
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İstanbul Lisesi Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri  

Bilgisayar Destekli 

Modelleme ve Tasarım Kulübü

Lisemizin en yeni kulüplerinden biridir.  Dünyada 

yaygınlaşmaya başlayan 3D baskı teknolojilerinin, 

yakın gelecekte devrimsel nitelikte değişim ve 

etkilere sebep olacağından hareketle bu 

teknolojinin liseli kardeşlerimize genç yaşlarda 

öğretilmesi hedeflenmiş ve Türkiye'de bu alanda 

kurulmuş ilk öğrenci kulübü olmuştur.

Kulüp üyeleri bu yıl Haziran ayında ABD'de 

düzenlenen etkinliklere katılmışlardır. Konaklama 

ücretleri Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

Girişimcilik Kulübü
İstanbul Erkek Lisesinde hayata hazırlanan 

öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı bireyler 

olabilmeleri amacıyla her sene Girişimcilik Günleri 

Konferansları düzenlenmektedir. 

Vakfımız Girişimcilik Kulübüne talepleri doğrultu-

sunda mezunlarımız arasından konuşmacılar 

sağlamaktadır.

Kültür Etkinlikleri
Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini barındıran Lise-

miz, öğrencilerin lise dönemi gibi oldukça verimli 

olabilecekleri çağlarında yalnızca ders çalışmak 

yerine, hem kendi kültürünü tanıması ve farklı 

kültürlerle bir araya gelmesi hem de yeteneklerini 

keşfedip geliştirmesi için her sene Kültür Etkinlikleri 

Haftası'nı düzenlemektedir. 

Bu yıl yapılan ve Model Grubunun da bir konserle 

yer aldığı etkinliklere ana sponsor olan İELEV, 

gençlerimizin büyük emek vererek gerçekleştirdik-

leri kültürel faaliyetlere ana sponsor olmaktan ve 

yorucu geçen bir yıl sonunda hak ettikleri eğlence 

ortamının sağlamasına katkıda bulunmaktan 

mutluluk duymaktadır.

Model Birleşmiş Milletler (MUN), lise ve üniversite 

öğrencilerinin Birleşmiş Milletler'deki güncel konuları 

tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir 

simülasyondur. MUN, akademik bilgi ve yabancı dil 

becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimi ve 

paylaşımı sağlar. Katılımcıların gerektiğinde 

kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak 

farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, 

bu sayede katılımcıların dünyaya bakış açılarını 

geliştirir.   

İstanbul Erkek Lisesi Model Birleşmiş Milletler 

Kulübü (Istanbul Erkek Lisesi Model United 

Nations), Türkiye'deki üç akademik dille (İngilizce, 

Almanca ve Türkçe) işleyen ilk ve tek konferans 

olan Model Birleşmiş Milletler Konferansını, bu sene 

31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında 4. kez 

düzenledi. 

Devlet başkanlarından, haber ajansı muhabirlerine 

kadar öğrenciler tarafından temsil edilen, Birleşmiş 

Milletler'in tam kapsamlı bir simülasyonu olan MUN 

Konferansı, bir hafta boyunca uluslararası siyasetin 

kaderini genç bireylere emanet etti.

Protokol mensupları, sivil toplum örgütleri ile 

katılımcı ülkelerin elçilik temsilcilerinin katılımıyla 

başlayan İELMUN 2015'te 4 kıta, 21 ülke ve 

Türkiye'nin 12 şehrinden 300 liseli ve üniversiteli 

genç bir araya geldi.

Tümüyle İstanbul Erkek Liseli kardeşlerimiz 

tarafından organize edilen ve Dünya sorunları, 

kıtlık, savaşlar, adil ekonomik sistem, kadın hakları 

gibi konuların tartışıldığı İELMUN 2015 konferansını 

gerçekleştirerek bir başarıya daha imza atan 

kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve onları tebrik 

ediyoruz.

Model Birleşmiş Milletler 
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Okulumuzda çok yönlü bireyler yetiştirilmesi hedefi 

paralelinde faaliyet gösteren Satranç Kulübü, 

satranç oynamayı yaygınlaştırma misyonunun yanı 

sıra her yıl düzenlediği Uluslararası Satranç 

Festivali ile önemli bir organizasyona imza 

atmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden okulların 

katılımıyla düzenlenen bu uluslararası şölen 

sayesinde okullar ve milletler arası işbirliği ve 

kültürlerin kaynaşması sağlanırken, kulüp 

üyelerinin sosyal beceri ve sorumluluk bilinçlerinin 

gelişmesi de sağlanmaktadır.

Uluslararası boyutta önemli bir organizasyonu 

başarılıyla tamamlayan Satranç Kulübünün ana 

sponsoru olan Vakfımız, okulumuzda ve ülkemizde 

bu sporun gelişmesine katkıda bulunmaktan onur 

duymaktadır.

Satranç Kulübü

Sinema Kulübü

İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü, 13 yıl önce 

bir ilke imza atarak düzenlediği Liseler Arası Kısa 

Film Yarışmasını her geçen yıl daha büyük 

kitlelere ulaşma hedefiyle sürdürüyor. Her alanda 

olduğu gibi sinemanın da geleceğinin gençler 

olduğu bilinciyle “Türk Sinemasının Geleceği 

Spor Fest

Tarih Kulübü
İstanbul Lisesi Tarih Kulübü, öğrenmenin en iyi 

yolunun ''görmek" olduğu düşüncesinden 

hareketle, tarihi önemi olan yerlere her yıl 

araştırma ve inceleme gezileri düzenlemektedir. 

Ayrıca, her yıl belirlenen farklı bir bölgede tarih, 

kültür ve ekonomik yapı öğelerinin öne çıkarıldığı 

çekimler yaparak bir belgesel hazırlamaktadır. 

Doğu Anadolu, Mardin, Doğu Karadeniz ve 

Kapadokya belgeselleri tamamlanan projelerdir.

Bu harika belgesellerin çekiminde ulaşım sponsoru 

olan Vakfımız öğrencilerimiz tarafından üretilen bu 

tür eserlerin çoğalmasını dilemektedir.  

Türkiye'nin ilk ve en büyük orta öğretim spor şöleni 

olma niteliği taşıyan Spor Haftası etkinliği, kulüp 

üyesi öğrenciler tarafından başarı ile organize 

edilmektedir. Bu etkinlik sayesinde lisemiz, Türkiye 

ve dünyanın seçkin okullarını turnuva, atölye, 

konferans ve eğlenceleriyle ağırlamaya devam 

etmektedir. 16 yıldır okulun son haftası düzenlenen 

Spor Şöleni, hafta boyunca 400'ü sporcu olmak 

üzere, yaklaşık 4000 katılımcıya ev sahipliği yap-

maktadır.  

Vakfımız bu kapsamlı şölenin gerçekleşmesine ana 

sponsor olarak katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyor.  

İstanbul Erkek Lisemizin teknoloji konusunda iddialı 

kulüplerindendir. Ürettikleri farklı fonksiyonlara sahip 

robotlarla birçok uluslararası yarışmada becerilerini 

sergileyen kulüp üyeleri, birbirinden farklı ülkelerden 

profesyonel ekiplerle teknolojik ve bilimsel açıdan 

paylaşımlarda bulunmaktadır. Amerika'da 

gerçekleştirilen TSA robotik yarışmasındaki 

başarıları sonrasında Avrupa çapında tanınarak 

uluslararası bilinirliklerini artırmışlardır.

Kulübün robot yapımında kullandıkları malzemeleri 

almalarına ve yarışmalara katılmalarına destek 

veren Vakfımız, robot yapımı konusunda 

danışmanlık yapacak bir otomotiv şirketinin 

katkısıyla bu desteği geliştirmeyi hedeflemektedir.

Robotik Kulübü Aranıyor!” sloganı altında 13 yıldır gençlerin konu 

sınırlaması olmadan, çektikleri kısa filmler 

aracılığıyla kendilerini özgürce ifade edebilmelerini 

sağlıyor. Sinema çevreleri tarafından büyük beğeni 

toplayan   “İstanbul Lisesi, Liseler Arası Kısa Film 

Yarışması”, genç yönetmen adaylarına güzel 

fırsatlar tanıyor, gençlerle ustaları bir araya 

getiriyor ve tüm liseli gençleri kısa film çekmeye 

davet ediyor.

Sinemacıların yetişmesine katkıda bulunan bu 

organizasyonda İELEV, genç sinemacılara ve 

başarılı organizasyonlar gerçekleştiren sinemacı 

kardeşlerimize ana sponsor olarak destek veriyor.

14



İstanbul Lisesi - Vakfımızın Destekleri

TSA Teknoloji Öğrenci Birliği Kulübü 

Technology Student Association (TSA), 1978 

yılında kurulmuş, lise öğrencilerinin teknik eğitimini 

desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir 

organizasyondur. 2.000'den fazla okuldan yaklaşık 

150.000 öğrenci, TSA'ya üyedir. Öğrenciler, 

organizasyonun düzenlediği etkinliklere, 

yarışmalara ve toplantılara katılarak hem teknik 

hem de liderlik yeteneklerini geliştirirler. Bu 

etkinliklerin en önemlisi olan Ulusal TSA 

Konferansına (National TSA Conference) 

Türkiye'den katılan ilk ve tek takım olan İELTSA 

Türkiye, web tasarımı, masaüstü yayıncılığı, kısa 

film, robotik, fotoğrafçılık gibi otuzdan fazla 

kategoride yapılan yarışmalarda dereceler alarak 

lisemizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.

 TEDxYouth@IEL Kulübü

TED, teknoloji, eğlence ve tasarım alanlarında 

yenilikçi ve girişimci fikirlerin yayılması ve geniş 

kitlelerle paylaşılması için kurulmuş bir 

organizasyondur.  

TEDx Kulübü, lisemizde 2014 yılında kurulan yeni 

bir kulüptür.  TEDx kısaltmasındaki 'x' bağımsız 

organize edilen TED etkinlikleri anlamına 

gelmektedir. İstanbul Lisesi öğrencileri uluslararası 

konuşmacıların yenilikçi fikirlerini ve tecrübelerini 

genç beyinlerle paylaşmalarına ortam hazırlamak 

için okulumuzda TEDx konferansları düzenlemeyi 

planlamaktadır. 

Bâb-ı Âlî Gazetesi, İstanbul Erkek Lisesi öğrenci ve 

mezunlarına hitaben aylık olarak yayımlanan, Sarı 

Siyahlı camianın birbirinden haberdar olmasını 

hedefleyen bir okul gazetesidir. Gazete, 

okulumuzdan ve camiadan haberler, kültür-sanat 

köşesi, tanınmış mezunlarımız ve dünyaca ünlü 

kişilerle röportajlar, öğrenciler tarafından yazılan 

edebiyat köşesi ve üniversite tanıtımı köşesi gibi 

renkli ve ilgi çekici bölümlerden oluşmaktadır. 

Gazetenin çıkarılmasında verilen içerik desteğinin 

yanı sıra tüm basım giderleri Vakfımız tarafından 

karşılanmaktadır.

 Bâb-ı Âlî GazetesiTiyatro Kulübü

İstanbul Erkek Lisesi Tiyatro Amatör Topluluğu, okul 

öğrencilerinin bir araya gelerek sene boyunca 

tiyatro eğitimi aldıkları ve bu eğitimin neticesinde 

sene sonunda bir tiyatro eserini sahneye koydukları 

topluluktur. Tiyatroya ilgi duyan öğrenciler, bu kulüp 

çatısı altında kendilerini özgürce ifade etme ve 

birbirinden farklı birçok karaktere bürünme fırsatını 

bularak sanatın keyfini yaşamaktadır.

Tiyatro Kulübü

İELCAD - Bilgisayar Destekli Modelleme Kulübü 

Robotik Kulübü 
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İstanbul Lisesi - Vakfımızın Destekleri

Sinema Kulübü

İELMUN - Model Birleşmiş Milletler 

TSA Teknoloji Öğrenci Birliği Kulübü 

 Bâb-ı Âlî GazetesiSatranç Kulübü Spor Fest
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İstanbul Lisesi - Vakfımızın Destekleri

Sakarya İzci Grubu

Türkiye'de izcilik ateşinin ilk defa yandığı yer olan 

grubumuz 100'ü aşkın aktif izcisiyle ülkemizin en 

büyük gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu yıl 

düzenlenen İstanbul Erkek Liseli Çanakkale şehidi 

ağabeylerimizi anma törenlerinde etkin bir rol 

oynayan ve Çanakkale'de büyük bir kamp 

düzenleyen Sakarya İzci Grubumuz, 12 ay süren 

yoğun bir kamp ve aktivite programı sürdürmeye 

devam etmektedir. Aktiviteleriyle, camiamıza yeni 

katılan öğrenci kardeşlerimizin sosyalleşmelerine 

aracı olan grubumuz, aynı zamanda öğrencilerimize 

doğada temel yaşam becerileri edindirme, 

yöneticilik deneyimi, sorumluluk bilinci geliştirme, 

ekip çalışması, takım ruhu kazandırma gibi önemli 

konularda kendilerini geliştirme imkanı 

sağlamaktadır.

Vakfımız, Sakarya İzci Grubu'nun kamplara ulaşım 

ve malzeme ihtiyaçlarına destek vermekte olup, 

okulumuzdaki izcilik hareketinin daha da 

genişlemesi için her türlü desteği vermeye hazırdır.

Sakarya İzci Grubumuz, 
103 yıllık şanlı geçmişiyle 
lisemiz bünyesinde 
yaşayan dev bir çınar 
olarak gurur kaynağımız 
olmayı sürdürmektedir. 

İstanbul Erkek Liseliler 
Eğitim Vakfı Camiamıza 
destek olmaktan dolayı 
memnuniyet duymaktadır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinin ulaşım 

giderleri,

Abitur organizasyonun yeme-içme giderleri,

Çanakkale törenlerinin ulaşım ve yeme-içme 

giderleri,

Öğretmenler günü yeme-içme giderleri,

Öğretmenler yemekhanesi yemek malzeme 

giderleri,

Pansiyon binasının öğretmen nöbet bedelleri ve 

muhtelif ihtiyaç giderleri,

İstanbul Lisemizin tadilat, tamirat, araç, temizlik 

personeli giderlerine katılım. 

Desteklerimize ilave olarak, Vakfımızın tümünü 

karşılamaktan memnuniyet duyduğu giderler: 

Diğer Desteklerimiz
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İELEV 
Camia İlişkileri 2014 - 2015 Dönemi

Vakıf- Camia İlişkileri

Camiamız-Vakfımızın Destekleri

Camiamızın Diğer Kurumları



Vakfımızın WEB Sitesi Yenilendi 

Vakfımız camiamızla iletişimi güçlendirmek adına 

yürüttüğü projelerden biri olarak Vakfımızın internet 

sitesi   tamamen yenilenerek rahat okunabilir ve 

takip edilebilir hale getirildi. Günümüzün ve 

kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

tasarlanan web sitemizde önceden mevcut bilgilerin 

yanı sıra yeni bilgilere de ulaşılabiliyor.

Vakfımızdan ve İELEV Eğitim Kurumlarından 

haberlerin yer aldığı İELEV -  Sarı Siyah Bülten'e 

web sitemiz üzerindeki bir butondan da erişme 

imkanı sağlandı. 

Vakıf - Camia İlişkileri

Alman Konsolosluğunda 
Mütevelli Yemeği 

Bu yıl Almanya Başkonsolosu Bayan Jutta Wolke'nin 

ev sahipliği ile Gümüşsuyu'ndaki Almanya Federal 

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda 7 Mayıs 

2015 Perşembe gecesi Geleneksel Mütevelli 

Gecemizi gerçekleştirdik.

“İstanbul Erkek Lisesi'nde Almanca Eğitimin 

Başlamasının 100. Yıl Dönümü” nü de kutladığımız 

Mütevelli Gecemiz,  “İstanbul Diyagonal Oda Müziği 

Topluluğu” nun konseri ile başladı. Konserin 

ardından misafirlerimiz resepsiyonumuzda buluştu. 

95 mütevellimiz ve eşleriyle birlikte davetimize 

katılan toplam 132 misafirimizi keyifle ağırladık.

Konsolosluk protokolü ve ülkemizde faaliyet 

gösteren Alman şirketlerinin yöneticilerinin de davetli 

olduğu gecede Bayan Jutta Wolke'nin davetlisi 

olarak gecemize teşrif eden ABD İstanbul 

Başkonsolosu Sayın Charles F. Hunter, Avusturya 

Başkonsolosu Sayın Christine Wendl ve Belçika 

Başkonsolosu Henri Vantieghem gecemizi 

onurlandırdılar.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı olarak bu güzel 

geceye katılan tüm mütevellilerimize teşekkürlerimizi 

sunuyoruz ve davetimizde bulunamayan 

mütevellilerimizi de sonraki organizasyonlarımızda 

görebilmeye arzu ediyoruz.

Sarı Siyah Konsey: Sarı Siyah 
Beraberlik 

İstanbul Erkek Lisesi camiasının biraya gelerek 

sorunları değerlendirdiği, çözüm ürettiği, vizyon 

geliştirdiği koordinasyon toplantıları “Sarı Siyah 

Konsey” adı altında devam ediyor.  Özellikle 

Çanakkale Şehitlerimizi 100.Anma Yılı projelerinin 

görüşüldüğü, iş bölümü ve koordinasyonun 

sağlandığı toplantılar, 30 kişinin üzerinde bir katılım 

ortalamasıyla devam etti. Vakfımız öncülüğünde 

organize edilen yazılı bir kuralı bulunmayan bu 

toplantılara camia kurumlarımız, İstanbul Lisemizin 

yönetimi, Öğrenci Birliği (İLÖB) ve Okul Aile 

Birliği'nin katılımının yanı sıra katkıda 

bulunabileceğini düşünen mezunlarımız da bireysel 

olarak katıldı.

Orta Öğretimde Bir İlk:
www.sarisiyahdestek.com

Türkiye'de bir ortaöğretim kurumuna ait ilk online 

destek platformu olan “sarisiyahdestek.com” web 

sitesi Geçtiğimiz yıl Ekim ayı başında yapılan 

tanıtım ile hizmete girmişti.

Vakfımızın girişimi ile oluşturulan siteye İstanbul 

Lisemizin Öğrenci Birliği içerik, İstanbul Erkek 

Liseliler Derneğimiz de duyuru desteği vermekte. 

Yıl içinde açılan projelerle öğrenci kardeşlerimizin 

yurt dışında okumalarını finanse edecek maddi 

kaynak ihtiyacı, öğrenci kulübü faaliyetleri için 

sponsor desteği, okulumuzun bakım onarım, 

malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması gibi 

çeşitli türdeki destek ihtiyacı bu site aracılığı ile 

kaynak sağlayabilecek mezunlarımıza 

ulaştırılabildi. Projelere yıl boyunca Sari Siyah 

Destek üzerinden 700 bin liranın üzerinde bir 

kaynak akışı sağlandı. Sistemin şeffaflığı 

sayesinde hem destek veren kendi yaptığı bağışı 

hem de destek arayan projeye iletilen bağışları 

şeffaf olarak görebililiyor. Üstelik yapılan kurumsal 

bağışların vergiden düşülme imkanı da bulunuyor.    

Başta 100.Yıl projeleri olmak üzere çalışmalara 

katkıda bulunan tüm mezunlarımıza ve kurum- 

larımıza teşekkür ederiz. 
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Sarı Siyahlı camia olarak, 
1915 yılında Çanakkale'de 
vatanımızı savunmak 
uğruna şehit düşen 
İstanbul Erkek Liseli 
ağabeylerimizi 100. kez 
saygıyla andık.

 
Çanakkale Şehitlerimizi 
100. Anma Yılı 

Çanakkale'ye gönüllü olarak giderek vatanımızın 

bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak pahasına 

canlarını feda eden ve Sarı Siyah renklere anlam 

veren Liseli ağabeylerimizi şehadetlerinin 100. 

yıldönümünde bir kez daha saygı ve hüzünle andık. 

Bir yıl önceden başlayan ve Sarı Siyah Konsey 

toplantılarında belirlenen projeler, yapılan iş bölümü 

çerçevesinde projeyi üslenen camia kurumlarımız 

tarafından gerçekleştirildi. 

100. Yılda 100 Bisiklet   

Vakıf - Camia İlişkileri

100. Yılda 100 Bisiklet grubu, Çanakkale 

Şehitlerimizi 100. Anma Yılı kapsamında 16 Mayıs 

2015 sabahı saat 07.30'da, 1915 yılında Çanakkale 

Savaşı'nda kaybettiğimiz İstanbul Erkek Liseli şehit 

ağabeylerimizi anmak üzere Çanakkale'ye doğru 

pedallara bastı. Sarı Siyah Motosiklet eşliğinde 

Lisemizin bahçesinden yola çıkan Sarı Siyahlı 

bisikletçiler aynı günün akşamında Şarköy'e vardılar.  

Ertesi günün sabahında yeniden bisikletleriyle yola 

koyulan İEL öğrencileri, İEL mezunları, 

İstanbulsporlu bisikletçiler, İELEV öğrencileri, Yeni 

Zelandalı öğrenciler ve Alman bisikletçilerin 

oluşturduğu 100. Yılda 100 Bisiklet grubu 17 Mayıs 

2015 Pazar günü varış noktası olan Çanakkale 

Destanı Tanıtım Merkezi'ne vardı. Grup, Sakarya 

İzci Grubu, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, 

mezunları, İELEV Eğitim Kurumları öğrencileri, 

öğretmenleri ve velileri tarafından varış noktasında 

coşkuyla karşılandı. Vatan uğrana canlarını veren 

ağabeylerimizi anmak için aynı yolu kas güçleriyle 

kat eden tüm Sarı Siyahlılara ve misafirlerimize 

katılımları için teşekkür ederiz.  

Ayrıca, bisikletli gruba eskort desteği veren ve 

katılımlarıyla renk katan Sarı Sarı Siyah Motosiklet 

üyesi mezunlarımıza da her alanda verdikleri destek 

için teşekkür etmek isteriz.
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Vakıf - Camia İlişkileri

Çanakkale Şehitlerimizi 100. Anma Yılı Törenimiz 

Vakfımızın ve Derneğimizin ortak çalışmasıyla 

önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Kocadere 

Hastane Şehitliği'nde yapıldı.

Savaşa gönüllü katılan ağabeylerimizi 18 Mayıs'ı 19 

Mayıs'a bağlayan gece, sabaha karşı saat 03.30'da 

hüzünle ve gururla andık.

Camiamızdan 700'ü aşkın Sarı Siyahlı, meşalelerle 

aydınlanan tören alanında toplandı. 

Sakarya İzci Grubu'nun sunduğu tören Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Konservatuvarı 

Öğretim Üyeleri Topluluğu'nun hüzünlü türküleriyle 

başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 

okunmasının ardından İstanbul Lisesi Müdürü 

Hikmet Konar, İstanbul Erkek Liseliler Derneği 

Başkanı Zeynep Erverdi ve İstanbul Erkek Liseliler 

Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ata 

Anıl gecenin anlam ve önemine değinen konuşmalar 

yaptılar.

Tören sonrasında katılımcılar yaklaşık 5 km. 

yürüyerek Atatürk Evi'nin de bulunduğu Bigalı 

Köyü'ne vardılar.

* “Sarı Siyah Pedallar” Belgeseli 

Çanakkale Şehitlerimizi 100. Anma Yılında Vakfımız 

tarafından organize edilen “100.Yılda 100 Bisiklet” 

turu ile Derneğimiz tarafından düzenlenen Çanakkale 

Şehitlerimizi 100. Anma Yılı Töreni belgesel film 

olarak kaydedildi. 

Çanakkale Şehitlerimiz 
100. Anma Yılı Töreni

Vakfımız tarafından İz Tv - Şarküteri Prodüksiyona 

yaptırılan bu anlamlı belgesel bisiklet turundan ve 

anma töreninden en güzel anları, röportajları 

içeriyor. Bir Türk ve bir Avustralyalı tarihçinin 

yaptığı açıklamaları da içeren “Sarı Siyah Pedallar” 

belgeseli Digitürk'te bulunan yerli belgesel kanalı  

İZ TV'de , 29 Haziran 2015 Pazartesi gününden 

itibaren yayın akışında yer alıyor. Dönüşümlü 

olarak yayınlanmakta olan bu yapım ile Sarı Siyahlı 

Camia olarak şehit ağabeylerimize verdiğimiz 

değeri ve hüzün dolu törenlerimizi ekranlara 

yansıtmış olduk.  

İstanbul Erkek Liseli Şehitleri Anıtı 

İstanbul Erkek Lisemizin bahçesinde 1915 yılında 

Çanakkale Savaşı ve I. Dünya Savaşı'nda 

hayatlarını kaybeden şehitlerimiz anısına dikilecek 

anıtın açılış töreni 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü  

gerçekleştirildi. Çok sayıda davetli ve mütevellimizin 

hazır bulunduğu törende anıtın açılışı Okul 

Müdürümüz Hikmet Konar ve Yönetim Kurulu 

Başkanımız Prof.Dr. Ata Anıl tarafından yapıldı. 

Mezunumuz Caner Bilgin'in hazırladığı ve 4 cam 

katmandan oluşan İstanbul Erkek Liseli Şehitler 

Anıtının her bir katmanında armamızı oluşturan 

öğeler olan İ – L – S harfleri ile Ay-Yıldız yer alıyor. 

Trakya Cam Fabrikasında hazırlanan özel kalıplara 

dökülen temperli cam bloklara karşıdan bakıldığında 

armamız görülüyor. Şeffat olması sayesinde okul 

binamızın görsel bütünlüğünü bozmayan eserin 

geceleri de armamızın okul bahçemizde belirgin 

olarak görülmesini sağlıyor.
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Vakıf - Camia İlişkileri

Anıt yapımı çalışması kapsamında ön bahçemizde 

peyzaj yapılmış ve Atatürk büstünün bakımı yapılarak 

tüm taşları yeniden siyah granit ile kaplanmış, 

üzerindeki yazı yenilemiş ve anıt ışıklandırılmıştır.   

Numune-i Terakki'den Günümüze 
İstanbul Lisesi

Anma yılı için Vakfımız tarafından gerçekleştirilen 

projelerden biri de 100. yılda Lisemizin Atlas Tarih 

Dergisi'nde yer almasıydı. “Numune-i Terakki'den 

Günümüze İstanbul Lisesi” adıyla çıkan ve foto 

albüm formatında hazırlanan kitapçık, Derginin 

Çanakkale Zaferi ana temasının işlendiği Nisan – 

Mayıs 2015 sayısında yer aldı. Yüksek tirajlı derginin 

eki olarak ülke çapında dağıtılan kitapçıkta yer alan 

görseller, İstanbul (Erkek) Lisesi müzesinde bulunan 

İELEV'in koleksiyonundan ve Lisemize ait 

fotoğraflardan seçildi. Okulumuzun ve kurumlarımızın 

tarihini kronolojik sırada anlatacak şekilde dizilen 

fotoğrafların altına kısa bilgilendirmeler yazıldı. 

Kapak fotoğrafında, pırıl pırıl giyimli İstanbul Erkek 

Liseli ağabeylerimizin, bir kimya dersinde 

laboratuarda öğretmenleriyle görüldüğü bir fotoğrafın 

yer aldığı 64 sayfalık bu güzel eserde çağdaş 

eğitimin köklü çınarının ciltlerce kitaba 

sığdırılamayacak tarihinden bir esintiyi saygın bir 

dergi ekinde ülkemiz insanıyla paylaşmaktan Sarı 

Siyahlılar olarak gurur duyduk. 

Çanakkale Törenlerine Katılım

100. anma yılı nedeniyle Derneğimiz tarafından 

düzenlenen gezi programının 2 gece konaklamayı 

gerektirmesi nedeniyle, Vakfımız tarafından 

mütevellilerimize yönelik olarak 1 gece konaklamalı 

bir gezi programı düzenlenmiştir.

Geziye katılan mütevellilerimiz rahat bir yolculuğun 

ardından tarihi yarımadaya giderek . Sakarya İzci  

Grubumuz ve İELEV öğrencilerinin konakladığı 

kamp alanını ziyaret ettiler. Atatürk'ün Çanakkale 

Savaşı sırasında konakladığı evin ve müzenin de 

yer aldığı ile Bigalı köyünü gezen mütevelli 

grubumuz,   18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece, 

sabaha karşı saat 03.30'da Kocadere Hastane 

Şehitliği'ndeki törenimize katılarak şehit 

ağabeylerimizi bir kez daha saygı ve gururla andılar.

Lisemizin Kuruluş Dönemi 
Bir Kitap Haline Getiriliyor 

Çanakkale Şehitlerimizin 100. Anma Yılı 

projelerinden biri olarak Vakfımız tarafından kuruluş 

dönemimiz ve Numune-i Terakki dönemine ait 

ulaşılabilen tüm eski yazı belgeler derlenerek bir 

kitap haline getiriliyor. Döneme ait araştırmaları 

bulunan Tarihçi Dr.Nuri Güçtekin tarafından 

hazırlanan çalışmada okulumuzun 1884 – 1923 

yılları arasında Numûne-i Terakki Mekteb-i İdadisi, 

İstanbul Leylî İdadisi, İstanbul Lisesi, İstanbul 

Mekteb-i Sultanîsi adlarıyla gösterdiği faaliyetler, 

idare, o dönem görev yapmış olan 18 müdür, 

öğretmenler ve öğrencilere ait detaylar yer alıyor. 

Geçmişimize ışık tutacak “Arşiv Belgeleri Işığında 

Numune-i Terakki Mektebi'nden İstanbul Erkek 

Lisesine” adlı bu kitap, 100 Anma yılımızda 

Vakfımızın Sarı Siyahlı Camiamıza bir armağanı 

olacak.  
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En Genç Sarı Siyahlılar Camia ile Tanışıyor

Lisemize yeni kayıt olan en genç Sarı Siyahlı kardeşlerimiz ile Sarı Siyahlı olmanın onurunu paylaşabilmek ve 

onları camiamızın kurumları ile tanıştırabilmek amacıyla Vakfımız tarafından her yıl “Sarı Siyah'a İlk Adım” 

etkinliği düzenlenmektedir.

İkincisi 2014 – 2015 yılı Ekim ayında gerçekleşen etkinlikte yeni öğrenci kardeşlerimiz ve aileleri Lisemiz 

Şeref Salonu katında sunulan kahvaltı ile ağırlanmış ve oluşturulan stantlarda Sarı Siyahlı Kurumlarımızdan 

bilgi almışlardır. Vakfımızın yanı sıra İstanbul Erkek Liseliler Derneği, Sakarya İzci Grubu, İstanbulspor, 

İstanbul Erkek Liseliler Dayanışma Vakfı ve Sarı Siyah '65 Dayanışma ve Eğitim Vakfı, İstanbul Lisesi Okul 

Aile Birliği Başkan ve üyelerinin yer aldığı etkinlik daha sonra Kurumlarımızın her birinin Celal Ferdi Gökçay 

Salonunda kendileri hakkında bilgi aktardıkları, anılarını anlattıkları, İstanbul (Erkek) Liseli olmanın 

ayrıcalığını paylaştıkları sunumlar ile sürmüştür. Tamamen dolu salonda son olarak değerli Vakıf Mütevellimiz 

Ali Saydam, kardeşlerimiz ile bir sohbet gerçekleştirmiştir. Katılanlardan iki öğrencimize Vakıf Mütevellimiz 

Tayfun Ateş'in bağışladığı tablet bilgisayarların hediye edildiği toplantı sonrasında Vakfımızca hazırlanan 

hediye paketlerini alan  öğrenci kardeşlerimiz ve aileleri verdikleri kararlarla sadece güçlü bir okulu tercih 

etmediklerini, aynı zamanda köklü bir camianın parçası olduklarını da belirtmişlerdir.  

Aynı etkinlik, 2015 – 2016 döneminde okulumuza giren kardeşlerimize yönelik olarak 8 Kasım 2015, Pazar 

günü yapılmaktadır. 

Vakıf - Camia İlişkileri

8 Kasım 2015, Pazar / 10.30 – 13.00

Okulumuzda kahvaltıda buluşuyoruz. 

İEL Şeref Salonu Önü

En Genç Sarı Siyahlılar 
Camia ile Tanışıyor.

Sarısiyah 65 
Dayanışma ve Eğitim Vakfı

ıİstanbul Erkek Liseliler
Dayanışma Vakfı

SARISİYAH
MOTOSİKLET
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Camiamız- Vakfımızın Destekleri

İstanbulspor

Lisesi ve İELEV öğrencileri yer almakta olup, 

camiamız öğrencilerine kendi kulüplerinde spor 

yapma imkanı sağlanmaktadır. 2015 yılında 19 yıl 

sonra genç takımımızın da iskeletini oluşturan 

İstanbul Lisesi basketbol takımı Türkiye yarı 

finallerine katılma başarısı göstermiştir. 2015 yılı 

Mart ayında yapılan olağan genel kurul toplantısı 

sonrasında yeni bir yönetim kurulu ile yola devam 

eden kulübümüzde Başkanlığa Sıddık Can 

Derin'82 getirilirken, Başkan Yardımcılıklarını Ali 

Koramaz'82, Ömer Paşalıoğlu'82 ve İbrahim 

Edin'92 sürdürmektedir. Devamlılık esasıyla son 3 

senedir İstanbulspor'da görev yapan yönetim temel 

amaç olarak denk bütçeyi hedeflemektedir.  

İELEV, ülkemizin bu denli köklü ve önemli 

kulübüne sahip bir camianın parçası olmanın 

onurunu paylaşmaktadır. Biz Sarı Siyahlılara ait 

olan Kulübümüzün faaliyetlerini sürdürebilmesi, 

gençlere çağdaş bir kulüp çatısı altında spor 

yapma imkanı sağlanabilmesi ve okulumuz 

öğrencilerine kendi renklerini taşıyan kulüplerinde 

spor yapmaları ayrıcalığını ve gururunu yaşatmak 

için İstanbulspor'umuza önemli maddi kaynak 

ayırmaktadır. Bu kaynağın artırılması ve 

İstanbulspor'a ek kaynak yaratacak imkanlar 

sağlanması da yönetim kurulumuzun hedefleri 

arasında yer almaktadır.

Şehrimizin adını taşıyan 
spor kulübümüz 
İstanbulspor Kulübü 
Derneği, çeşitli spor 
branşlarındaki 
faaliyetlerini başarı ile 
sürdürmektedir. 

1926 kuruluş yılı tarihi ile Türk sporuna hizmet 

eden en eski kulüpler arasında yer alan Sarı 

Siyahlı Kulübümüz, 2015 yılında futbol, basketbol, 

voleybol branşlarında müsabakalara katılmıştır. 

Futbol takımımız Süper Amatör Lig'de 3. olmuş ve 

play-off şansını son maçta kaybetmiştir. Basketbol 

takımımız final grubuna yükselme maçında son 

maçta elenmiş ve üst lige terfi edememiştir. 

Voleybol bayan takımımız ise amatör ligte grup 

maçlarında mücadele etmiştir.

Öncelikli olarak İstanbul Lisesi öğrencilerine ve 

sporu seven gençlere spor yaptırmayı kendine 

misyon edinmiş kulübümüzün basketbol ve 

voleybol alt yapılarımızda ağırlıklı olarak İstanbul 
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Burslar

2014-2015 öğretim yılında 35'u orta öğretim, 129'si 

lisans öğrencisi olmak üzere, toplam 164 öğrenci 

Vakfımızın burs programından yararlanmıştır.  

Verilen 295.230 TL tutarındaki  burs desteğinin 

21.000  TL'lik bölümü Sarı Siyah 65'Vakfı, 1.400 

TL'lik bölümü mütevellimiz Erol Evgin, 1.400 TL'lik 

bölümü ise Vakfımıza yazılım hizmet sağlayan 

Orhan Küçükerman tarafından verilmiş burslardır. 

İlave bu destekler ile ihtiyaç sahibi 19 İstanbul Liseli 

öğrenci kardeşimiz burslardan faydalanmıştır. Ayrıca 

alınan şartlı bağışlar ile ABD Princeton 

Üniversitesine tam burslu olarak kabul edilen Ekrem 

İpek'e camiamızdan ödül olarak 43.200 TL tutarında 

destek toplanmış, 5 yıl boyunca ABD'ye iki kişilik 

gidiş ve dönüş uçak biletlerini karşılayacak bir 

sponsor firma bulunmuştur. 

Vakfımızın yıllardır 

sürdüre geldiği eğitim 

desteklerinden biri de orta 

ve yüksek öğrenim gören 

öğrencilere verilen destek 

bursudur. 

Eğitim zincirinin tamamlanması sayesinde 

öğrencilerimize anaokulundan liseye kadar İELEV 

Eğitim Kurumları kalitesiyle eğitim alma imkanı 

sağlanmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen 

İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının çocuklarına 

eğitim ücretinde hak ettikleri diğer indirimlere ek 

olarak % 15 indirim verilmektedir. Bu yıl kapsamı 

genişletilen İEL mezun indirimi sayesinde bu indirim 

sadece mezunlarımızın çocukları ile sınırlı 

kalmayıp, 2. ve 3. derece akrabalıklarda da indirim 

alınması mümkün hâle getirilmiştir. 

2014-2015 döneminde mezunlarımızın faydalandığı 

İEL mezun indirimi toplamı 481.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir.

İELEV Eğitim Kurumları, 
eğitim zincirine son 
eklediği İELEV Özel Lisesi 
ile eğitim çemberini 
tamamlamış oldu.

İstanbul Erkek Lisesi Mezunlarına İELEV Eğitim Kurumları İndirimi 

Camiamıza Desteklerimiz

İELEV Öğrenim Destek Bursu

Burs fonuna katkı sağlamak isteyenler 

“www.sarisiyahdestek.com” online bağış 

platformumuzun yardımıyla doğrudan bağış 

yapabilmektedir.

25



İstanbul Erkek Liseliler Derneği

Başarılı bir ekip çalışması sonucunda Derneğimizin 

dönem başında hedeflediği faaliyetler birbiri ardına 

gerçekleştirilmektedir.

Derneğimiz, çalışmalarını Zeynep Erverdi'nin 

başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından başarı ile 

sürdürmektedir. Başarılı bir ekip çalışması 

sonucunda derneğimizin dönem başında hedeflediği 

faaliyetler birbiri ardına gerçekleştirilmektedir. Rutin 

etkinliklerin yanı sıra geçen dönem Çanakkale 

Şehitlerimizi 100.Anma Yılı nedeniyle 18 Mayıs'ı 

19'a bağlayan gece yapılan tören ve ardından 

törene katılmayan mezunlara yönelik 20 Mayıs 

akşamı Lisemizde yapılan törenler Derneğimiz 

tarafından başarıyla organize edilmiştir.  

Özellikle Vakfımızın derneğimiz ile beraberliği ve iş 

birliği birçok alanda sürmektedir. Uyum içinde süren 

bu ortak çalışma ortamı sayesinde lisemiz ve 

camiamızın yararı doğrultusunda sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Bu ortak çalışmalara diğer 

kurumlarımızın da katılımıyla güçlü ve çok yönlü 

projelerin ortaya çıkması mümkün olmaktadır.

Derneğimiz ile iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi 

hedeflenmektedir.

Camiamızın Diğer Kurumları

İstanbul Lisesi Okul Aile Birliği 

2014 – 2015 döneminde görev yapan İstanbul Lisesi 

Okul Aile Birliği ile uyum içinde çalışmalar 

sürdürülmüştür. 2015 – 2016 dönemi için yapılan 

Olağan Genel Kurul'da seçilen ve Başkanlığını 

Ahmet Baykan'ın üstlendiği yeni Okul Aile Birliğine 

görevlerinde başarılar dileriz.

Dayanışma Vakfı

Dayanışma Vakfımız, camiamız bireyleri arasında 

yardımlaşmanın sağlanmasına yönelik çalışmalarını 

başarı ile sürdürmektedir.

Almanya Mezunlar Derneği

Almanya'da okuyan ve yaşayan mezunlarımızı bir 

araya getiren Almanya İstanbul Erkek Lisesi 

Mezunları Derneği, faaliyetlerini Nürnberg merkezli 

olarak sürdürmektedir. Orijinal kurumsal adı “Verein 

zur Förderung von Jugendbegegnung und 

internationaler pädagogischer Zusammenarbeit e.V“ 

olan Derneğin başkanlığını Lisemizde 2003 -2009 

yılları arasında Alman Bölüm Başkanlığı görevinde 

bulunan hocamız ve İELEV Danışmanımız 

G.Michael Schopp, saymanlığını ise mezunumuz ve 

Sakarya İzci Grubu'nun Grupbaşı görevini de 

sürdüren Berksoy Bilgin yapıyor.  

Almanya'daki Sarı Siyahlıları bir araya getiren 

Derneğin bu yılki genel kurulu 13 Haziran'da yapıldı. 

10'u Türkiye'den katılan toplam 109 kişinin 

buluştuğu bu yılki Genel Kurulun sonunda 109 

katılımcı Vakfımız tarafından hazırlanan “Sarı Siyah 

Pedallar” Belgeselini hep birlikte izledi.  Genel 

Kurulun ardından yemek ve aşure eşliğinde yapılan 

sohbetlerde hasret giderildi. Oluşturdukları fon ile 

Lisemiz öğrencilerine de destek sağlayan 

Derneğimize çalışmalarında başarılar dileriz.     

Ankara Mezunlar Derneği

Ankara'da yaşayan İstanbul Erkek Lisesi 

mezunlarının kurduğu derneğimiz faaliyetlerini Kadir 

Afacan'ın başkanlığında sürdürüyor. Genel Kurul 

toplantılarının yanı sıra her yıl düzenlenen yemekli 

toplantılarda hem Derneğin eski üyeleri hem de 

Ankara'da okuyan mezun kardeşlerimiz biraraya 

gelmekte ve kardeşlik bağlar ının güçlenmesi 

sağlamaktadır. 

Vakfımız, öğrenci ve yeni mezun kardeşlerimizin bu 

toplantılara katılım bedellerine katkıda bulunmak 

suretiyle toplantılarda daha yoğun bir katılımın 

gerçekleşmesine destek vermektedir.   
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Sarı Siyah Motosiklet

İstanbul Erkek Liseli motosiklet tutkunlarının 

oluşturduğu SarıSiyah Motosiklet bundan tam 4 yıl 

önce, 6 Eylül 2011'de kuruldu.

4 yıldır her hafta düzenli olarak toplanan, değişik 

rotalara yol alan, birlikte yeni yerler keşfeden, hayatı 

paylaşıp güzelleştiren SarıSiyah Motosiklet, 5 Eylül 

Cumartesi günü kuruluşlarının 4. Yılını 

Karamürsel'deki Otel Kao'da kutladılar.

Etkinlikte, SarıSiyah Motosiklet'liler aileleriyle 

birlikte, SarıSiyah Motosiklet Orkestrası'nın çaldığı 

birbirinden güzel parçalar eşliğinde bol sohbetli, 

keyifli bir yemek yiyerek sevgi ve kardeşlik dolu bir 

hafta sonu geçirdiler.

Motosikleti bir spor, bir hobi ve hatta bir hayat 

felsefesi olarak kabul edip güvenli sürüş kurallarına 

uygun olarak motor sürmeyi ilke edinmiş, trafikteki 

her birey ve vasıtaya saygılı, beceri ve 

kapasitelerinin farkında olup her an gelişmeye açık 

ve istekli, bilgi ve tecrübelerini arkadaş ve kardeşleri 

ile paylaşan SarıSiyah Motosiklet'in üye sayısı her 

yıl artarak çoğalmaya devam ediyor. 

Camiamızın Diğer Kurumları

Sarı Siyah ’65 Dayanışma ve 
Eğitim Vakfı 

Camiamızın güçlü kurumlarından olan Sarı Siyah 65 

Dayanışma ve Eğitim Vakfı faaliyetlerini başarı ile 

sürdürmektedir. 

Ağırlıklı olarak 1965 yılı mezunlarımızın mütevellisi 

olduğu Vakıf, İEL'de ilk Almanca eğitim almış olan 

mezunların 50. mezuniyet yılını kutladı.

Mezunumuz Hamit Günal'ın Primetime adlı 

teknesindeki 50. Yıl Balosunda bir araya gelen 65 

yılı mezunları, mütevelliler ve misafirler Vakfın 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erdamar 

tarafından sunulan belgeselde o yılları yeniden 

yaşadılar.

1965 yılı mezunu ve Vakfımızın mütevellisi olan Erol 

Evgin'in birbirinden güzel parçalarını seslendirdiği 

muhteşem konseri sonrasında camiamızın en renkli 

ve tanınan mezunlarından Cevat Sedef, söylediği 

klasik parçaları ile geceye katılanları eski yıllara 

götürdü.
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İELEV 
Eğitim Kurumları 2014 - 2015 Dönemi

Anaokullarımız

Eğitim Kurumlarımız

İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu

Yabancı Diller

Teknoloji Dönüşümü

İELEV Özel Lisesi

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Algı ve Memnuniyet Araştırmaları

TEOG Sonuçları

Ortak Etkinlikler



Eğitim Kurumlarımız

İELEV Eğitim Kurumları, 
Eğitim Master Planı 
çerçevesinde 2014-15 
Eğitim Öğretim yılında da 
çalışmalarını sürdürmüştür. 

İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu - Çekmeköy

İELEV Özel Anaokulu - Çamlıca

İELEV  Özel 125 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Çekmeköy

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu - Cağaloğlu

İELEV Özel Lisesi - Çekmeköy

Eğitim Alanındaki Gelişmeler

Eğitim Master Planı, 

Akademik açıdan başarılı, 

Dünya insanı olmak üzere yaşam eğitimi alan, 

Alman dili ve kültürü eğitimi ile yetişen ve 

İngilizce'ye de hakim, 

Sarı Siyah ruhunu taşıyan gençler yetiştirme

hedefleri doğrultusunda yürütülen ve devam 

etmekte olan çalışmaların tümü İELEV Eğitim 

Kurumları çalışanlarının gönüllülüğü çerçevesinde 

profesyonel yöneticiler eliyle yürütülmüştür.  
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Dünya Alman Okulları Birliği ( WDA) Üyeliği

Almanca dil eğitimi konusunda 2014 - 2015 eğitim 

ve öğretim yılında İELEV Eğitim Kurumları'nda 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden 

ilki İELEV Eğitim Kurumları'nın Temmuz 2015 

itibariyle Dünya Alman Okulları Birliği'ne (WDA) 

kabul edilmesidir. 

Dünya Alman Okullar Birliğinin yeni üyesi İELEV 

Eğitim Kurumları öğrencilerimiz, mezun olana 

kadar bu birliğe üye okullarda okuyan yaşıtlarıyla 

iletişim kurabilme, network oluşturma ve birlikte 

proje yürütme gibi imkanlara sahip olacaklardır. 

Almanca Yabancı Dil Diploması 
Deutsches Sprachdiplom (DSD) ve GIB Süreci

Bir başka önemli gelişme de İELEV Eğitim 

Kurumları'nın DSD I ve DSD II diplomaları 

vermeye hak kazanmasıdır. 

Almanca Yabancı Dil Diploması – Deutsches 

Sprachdiplom (DSD) Alman Devletinin yabancı 

ülkelerde Almanca eğitim veren okulları koordine 

eden resmi dairesi Zentralstelle für 

Auslandschulwesen'dir (ZfA).  ZfA'nın yurt dışında 

desteklediği ve uygulattığı üç ana program vardır: 

Abitur, German IB ve DSD.  Abitur yerine German 

IB programı İELEV Özel  Lisemizde  tercih edilmiş 

ve bununla ilgili akreditasyon süreci başlatılmıştı. 

Geçtiğimiz sene  'ilgili okul' statüsüyle  

başladığımız sürece Eylül 2015'ten itibaren 'aday  

okul' statüsüyle devam etmekteyiz.  

Bunun yanı sıra, DSD sınavı uygulama hakkı 

başvurusu da yapılmıştı.  Bu başvurumuz, son 

Almanya Kültür Bakanları toplantısında 

onaylanmıştır.  Almanya Kültür Bakanlığı sitesine 

göre, DSD Almancanın yabancı dil olarak 

sınandığı tek okul sınavıdır.

Artık İELEV  öğrencileri Alman Devleti onaylı 

yabancı dil diplomalarını okulumuzda elde 

edebileceklerdir.  DSD programı German IB'den 

bir önceki adım olarak kabul edildiğinden, bu 

oldukça önemli bir gelişmedir.  



Eğitim Kurumlarımız
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İELEV Özel Anaokulu (Okul Müdürü Başak Gezer)

İELEV Özel 125.Yıl Anaokulu 

(Okul Müdürü Çiğdem Yıldız)

İELEV Özel Ana Sınıfı (Okul Müdürü M. Banu Keskin)

Anaokullarımızda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 

başlayan  iki öğretmenli sistem içindeki 

çalışmalarımız devam etmektedir. Bir Türk ve bir 

Alman öğretmenin eş zamanlı sınıf içinde 

olmasındaki amacımız, öğrencinin aynı ortamda her 

iki dille birden karşı karşıya kalmasını sağlamaktır. 

Bu sistemde öğrenciye dili öğretmek yerine, onun  

bu dili kullanabileceği ortamlar yaratılmaktadır.

İELEV Özel Anaokulu'muzda “Bir ışık da sen yak” 

adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yılsonu 

Şenliği ve Anaokulundan mezun olan öğrencileri-

mizin kardeşlerine ulaşabilmek, eski velilerimize 

kendimizi hatırlatmak adına düzenlediğimiz Mezun-

lar Günü, yatılı pijama partisi ve yiyecek kermesi 

gerçekleştirilmiştir.

Fener Alayı, Karnaval, Bahar Şenliği kutlamaları gibi 
dil edinimlerini destekleyecek  etkinlikler geçtiğimiz 
yılda da yapılmıştır. 

2014-15 eğitim-öğretim yılında uyguladığımız:

 

Laterne (Fener Alayı), Nikolaus, Noel, Fasching 

(Karnaval) kutlamaları

Velilerin okula sosyal organizasyonlarda destek 

vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 

OAB Toplantıları 

125.Yıl İlkokulumuzda düzenlenen 

Weihnachtsbasar'a destek çalışmaları

Yerli malı ve tutum haftasında gerçekleşen 

Sağlıklı Abur Cubur Partisi

Araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirmek için 

4-5-6 yaş grupları ile yapılan Araştırma Duvarları

Planlı programlı çalışmayı sağlayan her gün 

yapılanAnaokulu Günlükleri çalışması 

Matematiği sevdirmek ve pratiklik sağlamak 

amacıyla 5 yaş gruplarıyla gerçekleştirilen 

Sayma Zamanı

Kendini toplum önünde rahatça ifade edebilmeyi 

sağlayan 5 yaş gruplarıyla gerçekleştirilen Göster 

Anlat çalışmaları

Araştıran, sorgulayan, farklı yönlerden düşünebi-

len bireyler yetiştirebilmek için 6 yaş grupları ile 

yapılan Felsefe Çalışmaları

Anaokullarımız
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Anaokulu öğretmenleri Eşgüdüm Toplantıları 

Yaşlılar Haftasında düzenlenen 

Büyükanneler / Büyükbabalar Günü

Oyuncağı ve kitabı olmayan çocuklar ve 

anaokulları ile paylaşma / yardımlaşma 

deneyimlerini güçlendirmek adına düzenlenen 

Oyuncağımı ve Kitabımı Paylaşıyorum Projesi

Sosyal yaşam becerilerini öğretmek ve kalıcı hale 

getirebilmek adına 4-5 yaş öğrencileri ile 

gerçekleştirilen Yaşam Becerileri Çalışmaları

Demokrasinin anlam ve önemini kavratabilmek 

adına 4-5-6 yaş grupları ile gerçekleştirilen 

Demokrasi Çalışmaları

Kendini rahatça ifade edebilmek, belli bir konu 

üzerinde yoğunlaşarak araştırma yapabilen bireyler 

yetiştirmek için 6 yaş grupları ile gerçekleştirilen 

Portfolyo ve Proje Çalışmaları

Matematiği sevdiren ve eğlenceli hale getiren 6 

yaş grupları ile yapılan 100.Gün etkinlikleri

Her çeyrek dönemde gerçekleştirilen (yılda 4 kez) 

okul müdürünün de katıldığı Bireysel Veli 

Toplantıları

Yılsonu Şenliği yapılmaktadır.

Bu çalışmalar, 2015-16 eğitim öğretim yılında da 

uygulanmaya devam edilecektir. 

Mevcut tüm velilerimize farklı yaş gruplarındaki 

eğitim programımızın aktarıldığı 1. ve 2. dönem 

başlarında gerçekleştirilen Sınıf Veli Kurulları

Her yaş gruplarına farklı hazırlanan sınıf 

temalarına uygun Geziler

Renkleri ve karışımlarını öğretebilmek adına 

düzenlenen Renk Günleri



Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılını Okul 

Müdürü M. Banu Keskin, Müdür Başyardımcısı 

Emrah Özdemir, Müdür Yardımcıları Derya Yavuz ve 

Özgür Karahasanoğlu yönetiminde sürdürmektedir.

2014-2015 yılında 17.mezunlarını veren 

okulumuzdan 54 öğrenci mezun olmuştur. 

Okulumuz yeni ders yılına 218 ortaokul, 257 ilkokul 

olmak üzere toplam 475 öğrenci mevcudu ile 

başlamıştır. Geçen seneye göre öğrenci mevcudu 

19 kişi artmıştır. (%4,1 oranında artmıştır) Ana 

sınıfı, 1.Sınıf ve 5.Sınıf düzeyinde kontenjan 

dolmuştur.

Fatih ilçesinde 19.eğitim-öğretim yılına başlayan 

İELEV Özel İlk ve Ortaokulumuzda 71 kişilik 

öğretmen, 17 personel ve 12 Ek ders ücretli 

öğretmen ile çalışmalar sürdürülmektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında ortaokul 

öğrencilerine yönelik 2 adet, ilkokul 2 ve 3.sınıf 

öğrencilerine yönelik 2 adet GDS (Genel 

Değerlendirme Sınavı) uygulanmıştır. Kasım 2014 

ve Nisan 2015 itibariyle 8.sınıf öğrencileri için 

“Yoğunlaştırılmış TEOG Hazırlık Programı” na 

devam edilmiş, program doğrultusunda ders +telafi 

şekline dönüştürülen ders programı ile öğrencilere 

ek olarak 6 GDS (Genel Değerlendirme Sınavı) 

uygulanmıştır. Her dersten bireysel çalışmaların 

gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında 

öğrenci ve veliler yönelik; sınav kaygısı çalışmaları, 

sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri 

ile sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip 

hedeflerin belirlendiği bireysel görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Sınav sonrası, tercih ve yerleşim 

süreçlerinde öğrencilere ve ailelerine rehberlik 

edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve TUBİTAK tarafından 

düzenlenen “Bu Benim Eserim Proje Yarışması” 

na katılan 7.sınıf öğrencilerimiz Bölge İl Kuruluna 

seçilmiştir. 

Öğrencilerimiz sene başında sanat, spor, bilim 

başlıklarında okulumuz öğretmenleri ve ders ücretli 

öğretmenler ile 23 farklı branşta kulüp çalışmalarına 

katılarak sosyal ve kültürel alanlarda kulüp 

etkinliklerini sürdürmüşlerdir. 

4.Armağan Öyküler Yarışmasına katılan 7.Sınıf 

öğrencimiz İstanbul birincilik ödülü almıştır.

Hikâye yazma yarışmasında katılan 5.sınıf 

öğrencimiz İstanbul birincilik ödülü almıştır.
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Bu etkinlikler dâhilinde 
kazanılan başarılar

Mikro Lab Yarışmasında 6.sınıf öğrencilerimiz 

en iyi grup ödülü kazandılar.

Uluslararası Bilgi Yarışması (WSC) Team Writing

ve Team Challenge kategorisinde öğrencilerimiz

gümüş madalya kazanmıştır.

Uluslararası Bilgi Yarışması (WSC) Top School 

Scorer kategorisinde 7.sınıf öğrencimiz altın 

madalya kazanmıştır.

10.Uluslararası Pera Piyano Festivali katılan 10 

öğrencimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.



5.Uluslararası Pera Piyano Festivali katılan 

2 öğrencimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.

FIT sınavlarında alınan sonuçların tümü Yabancı 

Diller/ Almanca bölümünde ayrıntılı olarak yer 

almaktadır. 

2014 – 2015 eğitim ve öğretim yılında ZfA 

(Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkezi) ile başlayan 

çalışmalarımız nedeniyle DSD I hazırlığını 

hedefleyen A2 Uluslararası Karşılaştırma 

Sınavı uygulandı. Bu sınav Türkiye genelinde 

lise seviyesinde uygulanmasına rağmen, 

İELEV ortaokul öğrencilerinin katılımı söz 

konusu olmuştur.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında farklı başlıklarda 

okulumuzda 269 etkinlik düzenlenmiştir:
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 10 Kasım Yarışmasında 

4.Sınıf öğrencimiz ilçe birincilik ödülü almıştır.

Eskrim Yıldız Erkekler Flöre Branşında 7.sınıf 

öğrencimiz İstanbul İkincisi olmuştur.

Yıldız Erkekler Yüzme Yarışması 8.Sınıf 

öğrencimiz 50 m Sırtüstü İstanbul Birinciliği, 

100 m Sırtüstü İstanbul İkinciliği, 200 m Sırtüstü 

İstanbul Üçüncülüğü, 50 m Serbest İstanbul 

Üçüncülüğü ödülünü almıştır.

Fatih İlçesi Okullar arası spor turnuvalarında 

okulumuz Küçük Erkekler Basketbol ve Voleybol 

takımlarımız ilçe birincisi olmuşlardır.

İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Almancanın keyifli 

bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olan ve 

okullarımızda 3. sınıftan itibaren aktif olarak 

kullanılan Minticity interaktif öğrenme programını 

en etkin kullanan okul ödülünü kazanmıştır.

Uluslararası Eko-Okullar Programı çerçevesinde 

okulumuz “YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ” ne layık 

görülmüştür.

Beyaz Bayrak Projesi kapsamında okulumuz 

“BEYAZ BAYRAK ÖDÜLÜ” ne layık görülmüştür.

Avrupa Projesi kapsamında alınan “İELEV’DE 

DUYARLILIK PROGRAMI SPORDA DUYARLILIK” 

Avrupa da birçok ülke ile birlikte (İTALYA-

PORTEKİZ-İRLANDA) yürütmeye başladık. 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda 

Goethe Enstitüsü tarafından Fit 1,Fit 2 ve ZDJ 

sınavları uygulanmıştır.

ZfA ile yapılan (Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkezi)

işbirliği aracılığıyla 2015 - 2016 eğitim ve 

öğretim yılında 4. sınıf öğrencilerinin A1, 6. sınıf 

öğrencilerinin A2, 8. sınıf öğrencilerinin DSD I 

sınavlarına girmeleri öngörülmektedir.  

A2 uluslararası karşılaştırma sınavına 7. sınıf 

öğrencilerimizden (37 kişi) 35' i katılmış olup, 

8 öğrencimiz A2 seviyesinde uluslararası 

geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanarak, 

ölçülen dört alanda başarılı olmuştur. 11 

öğrencimiz ulaştıkları üç alanda, 5 öğrencimiz 

iki alanda ve 3 öğrencimiz 1 alanda A2 belgesi 

almıştır. 

13 konuk ve yazar davet edilmiş, 

53 şehir içi (Yaşam Becerileri Kampları dâhil), 

11 şehir dışı ( Sörf, Yelken ve Kayak kampı dâhil), 

6 yurt dışı (Köln Futbol Kampı dâhil), 

gezi yapılmıştır.
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Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı, Okul Müdürü 

Cihat Arslan, Müdür Başyardımcısı Türkan Dingaz, 

Müdür Yardımcıları Nejat Yavuz ve Akın Kökdemir 

yönetiminde sürdürülmektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında dördüncü 

mezunlarını veren okulumuzdan 41 öğrencimiz mezun 

olmuştur. Okulumuz yeni ders yılına 248 ilkokul 263 

ortaokul olmak üzere toplam 532 öğrenci mevcudu ile 

başlamıştır. 

Çekmeköy İlçesinde 7. eğitim-öğretim yılına başlayan 

okulumuzda 80 kişilik öğretmen, 17 kişilik personel 

kadrosu ve 10 ek ders ücretli öğretmen ile kulüp ve 

branş çalışmaları sürdürülmektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında, 4, 5, 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerine yönelik 2 adet GDS (Genel 

Değerlendirme Sınavı), ilkokul 2 ve 3. Sınıf 

öğrencilerine yönelik 4 adet yazılı sınav uygulanmıştır. 

8. sınıf öğrencileri için “Yoğunlaştırılmış TEOG 

Hazırlık Programları” ve “Telafi Programları” 

kapsamında yapılmış program doğrultusunda ders-

telafi şekline dönüştürülen ders programı ile 

öğrencilere ek olarak 9 adet TEOG Hazırlık Sınavı 

uygulanmış, her desten bireysel çalışmaların 

gerçekleştirildiği programın psikolojik ayağında 

öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı çalışmaları, 

sınav taktikleri programları, moral gezi ve etkinlikleri 

ve sürecin öğrenci ve veli ile değerlendirilip hedeflerin 

belirlendiği bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Sınav sonrası, tercih ve yerleşim süreçlerinde 

öğrencilere ve ailelerine rehberlik edilmiştir.

Öğrencilerimizin 2014-2015 eğitim-öğretim 

yılında katıldıkları uluslararası etkinliklerin, hem 

dil hemde sosyal becerilerini geliştirmeleri 

konusunda yardımcı ve okul programını 

destekleyici olması nedeniyle, bu yıl içinde de 

benzer şekilde planlamalar yapılacaktır. 

26-29 Haziran 2015 tarihleri arasında 5, 6, 7 ve 

8. sınıf öğrencileri için Almanya Köln'de Futbol 

Kampı düzenlenmiştir.

Okulumuz ISTA üyeliğine kabul edilmiştir. İELEV 

Özel 125. Yıl Ortaokulu 2014-2015 ISTA/İngilizce 

Drama Kulübü (International Schools Theatre 

Association) ekibimiz 7-10 Mayıs tarihleri arasında 

10 öğrenciyle birlikte bu sene 2.si düzenlenen Ce-

nevre International School, LGB'de yapılan Orta 

Okullar Tiyatro Festivali'ne katılmıştır. Dünyanın her 

köşesinden gelen 141 öğrenciyi bir araya getiren 

festival, ifade özgürlüğü, işbirlikçi çalışma, kendini 

keşfetme ve bu konularla ilintili değerlerin tiyatro 

yoluyla ele alınmasına ortam hazırlamıştır.
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Bu etkinlikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

21 Haziran - 4 Temmuz 2015 tarihleri arasında  

5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri için Berlin - 

Schmöckwitz' de Almanya yaz okulu düzenlenmiştir.

Cambridge Üniversitesi'nin Avrupa Dil Çerçeve 

Programı (Common European Framework) 

kapsamında öğrencilerin dil yeterliliklerini ölçen ve 

bu sene 4.sü gerçekleşen ESOL sınavları, İELEV 

Özel 125. Yıl İlköğretim Okulumuzda 06.06.2015 

Cumartesi günü yapılmıştır. Cambridge English 

sınavları öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini 

uluslararası alanda en iyi derecede belgelendire-

bileceği, geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek 

sınavlardır. Bu seneki sınav sonuçlarımız, Eylül 

ayında öğrencilerimize duyurulmuştur ve başarılı 

olan öğrencilerimize sertifikaları öğretmenleri 

tarafından takdim edilmiştir.

Matematik alanında çalışmalar yapmak üzere 

öğrencilerimizi yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişimle

rini desteklemek ve katkı sağlamak amacıyla 

okulumuz matematik bölümü tarafından 8. sınıfla-

rımızdan oluşan TÜBİTAK Hazırlık Grubu çalışma-

ları sürdürülmektedir.



Türkçe Bölümümüz tarafından, 2013-2014 yılında 

başlatılan Türkçenin okuma - yazma - konuşma - 

dinleme - görsel okuma ve görsel sunu gibi çok 

önemli beş temel alanına yönelik “Bendeki Sait 

Faik Kısa Film Yarışması” projesi 7. sınıflarda 

geleneksel hale getirilmiştir.

proje katılmıştır. İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 

matematik öğretmenlerimizin Danışmanlığında 

çalışan 8.sınıf öğrencimiz Yiğit Kılıçoğlu ”Dizilerin 

Büyük Sırrı“ adlı projesi ile Bölge üçüncüsü olarak 

Ankara'da gerçekleşen Türkiye Finaline katılmıştır.
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Finlandiya merkezli yürütülen Environment Online 

(ENO) Programına okul olarak katılımımız devam 

etmektedir.

Masal Yolu gezisine giden süreç, 2012-2013 

eğitim öğretim yılında Türkçe Bölümü tarafından  

uygulanarak   geleneksel hâle getirilen "Yaşasın 

Masallar Projesi" si ile başlamıştır. Proje, 

öğrencilerimiz tarafından çok beğenildiği için 

sonraki eğitim öğretim yıllarında da zenginleştirilerek 

sürdürülmektedir. 

Öğrencimiz Kaan Baysal Allianz Junior Music 

Camp'a seçilen 12 piyanist arasında yer alan ilk 

Türk genç yetenek olmuştur. Allianz Türkiye Global 

Marka Elçisi tarafından seçilen Türkiye'nin genç 

yeteneği 31 Ekim 2014'te Zorlu Center PSM'de, 

Allianz Türkiye Global Marka Elçisi olan piyanist 

Lang Lang ile aynı sahnede yer alarak Chopin'den 

eserler seslendirmiştir.  Kaan  Baysal  ayrıca 

Lang Lang International Music Foundation tarafından

10-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Barselona'da 

gerçekleştirilmiş olan Allianz Junior Music Camp'e 

seçilen 12 piyanist arasında yer almıştır. Böylece 

Baysal, Junior Music Camp'e katılmaya hak 

kazanmış ilk Türk genç yetenek olmuştur.

Okulumuz, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nin 

üyesi olduğu Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar 

Birlikleri Derneği (ECNAIS) tarafından hazırlanan, 

“Gelişim Kültürü için Öz-Değerlendirme” temalı bir 

konferansa katıldı, bu konferansta İngilizce bir 

Poster Sunumu yapıldı. Avrupa Birliği Ulusal Özel 

Okullar Birlikleri Derneği (ECNAIS) üyesi kurumların 

temsilcileri 10 örnek okuldan biri olarak okulumuzu 

ziyaret etti.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK 

İş birliğinde yürütülen “Bu Benim Eserim Proje 

Yarışması” na Türkiye genelinde 81 ilden 26.725 

Fen ve Teknoloji öğretmenlerimiz, 4-7 Haziran'da 

Atina'da gerçekleştirilen  kongrede  «Birimler, 

Formüller ve Bilim İnsanlarına  İlişkin Öğrenci 

Değerlendirmeleri» adlı  sunumlarını meslekdaşları 

ve akademisyenlerle paylaştılar.

FIT sınavlarında alınan sonuçların tümü Yabancı 

Diller/ Almanca bölümünde ayrıntılı olarak yer 

almaktadır. 

2014 – 2015 eğitim ve öğretim yılında ZfA (Yurt 

Dışı Eğitim Sistemi Merkezi) ile başlayan 

çalışmalarımız nedeniyle DSD I hazırlığını 

hedefleyen A2 Uluslararası Karşılaştırma Sınavı 

uygulandı. Bu sınav Türkiye genelinde lise 

seviyesinde uygulanmasına rağmen, İELEV Özel 

Ortaokulu öğrencilerinin katılımı söz konusudur. 

A2 uluslararası karşılaştırma sınavına 7. sınıf 

öğrencilerimizin tamamı (66 öğrenci) katılmıştır.  

32 öğrencimiz A2 seviyesinde uluslararası 

geçerliliği olan sertifikayı almaya hak kazanarak, 

ölçülen dört alanda başarılı olmuştur. 31 

öğrencimiz ulaştıkları en az bir alanda A2 

belgesi almıştır. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında 
Kazanılan Başarılar

İngilizce olarak uygulanan Uluslararası Bilgi 

Yarışmasında (World Scholar's Cup) Takımımız 

2 Gümüş, 3 Altın madalya kazanmıştır.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda 

Goethe Enstitüsü tarafından Fit 1,Fit 2 ve ZDJ 

sınavları uygulanmıştır.

ZfA ile yapılan (Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkezi)

işbirliği aracılığıyla 2015 - 2016 eğitim ve 

öğretim yılında 4. sınıf öğrencilerinin A1, 6. sınıf 

öğrencilerinin A2, 8. sınıf öğrencilerinin DSD I 

sınavlarına girmeleri öngörülmektedir.  



6. sınıftayken Bu Benim Eserim Proje Yarışması için 

Fen ve Teknoloji öğretmenleriyle hazırlamış olduğu, 

şu anda 8. sınıfta olan öğrencimizin “Bakteri Dedektörlü 

Süt Kutusu” Türk Patent Enstitüsü'nden patent almıştır. 
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Fen ve Teknoloji dersi kulüplerinden olan Destination 

Imagination Kulubü ekibimiz: DI-125, ; Destination 

Imagination -Türkiye Bölgesel Turnuvalarında (Asya 

Bölgesi) yarıştığı kategoride (structure) 3.olmuşlardır.

Uluslararası Eko- Okullar Programı çerçevesinde 

okulumuz “Yeşil Bayrak Ödülü”nü kazanmıştır.

GSGM'nin düzenlediği İl Okullar arası turnuvada 

“Yıldızlar Eskrim Takımı” İstanbul İl üçüncüsü, “Minik 

Erkek Masa Tenisi Takımı” ve “Küçük Kız Voleybol 

Takımı”  İstanbul İl altıncısı, İlçe Okullar arası 

turnuvasında ise “Küçük Kız Voleybol Takımı” İlçe 

birincisi, “Yıldızlar Voleybol Takımı” ve “Küçükler 

Futbol Takımı” ilçe ikincisi, “Genç Erkek Masa Tenisi 

Takımı” ve “Yıldızlar Masa Tenisi” Takımı İlçe üçüncüsü 

olmuştur. Artistik Jimnastik Minik A Takımı 10. ve 

20. olmuştur. 
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“İspanya Barcelona Lloret de Mar” da 22-26 Mart 2015 

tarihleri arasında düzenlenen “Fiestalonia Golden 

Voices of Montserat” adlı yarışmada okulumuzu 

başarı ile temsil ederek mansiyon ödülü almıştır.

10. Uluslararası Pera Piyano Festivaline katılan 4 

öğrencimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano 

Bölümünde 3 öğrencimiz, Mimar Sinan Üniversitesi 

Devlet Konservatuarı Piyano - Gitar Bölümlerinde 

1'er öğrencimiz, İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı Keman - Yaylı Çalgılar Viyolonsel 

Bölümlerinde 1'er öğrencimiz öğrenim görmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 

"24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu kompozisyon 

yarışmasında İlçe ikincisi olunmuştur.

Çanakkale Savaşlarının 100. Yıl Dönümü Anma 

Törenleri Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Ortaokullar Arasında 

Düzenlenen Resim-Şiir ve Kompozisyon Yarışması 

Projesinde İlçe ikincisi ve ilçe birincisi olunmuştur.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü' nün düzenlemiş 

olduğu "Dünya Su Günü" konulu Kompozisyon Yarış-

masında İstanbul ikincisi olunmuştur.

İstanbul Valiliği'nin düzenlemiş olduğu “İnsan Hakları” 

konuluResim Yarışmasında İstanbul üçüncüsü 

olunmuştur.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında farklı başlıklarda 
okulumuzda 137 etkinlik düzenlenmiştir.

20 konuk/yazar davet edilmiş, 

25 şehir içi, 

11 şehir dışı, 

6 yurt dışı gezi yapılmıştır.
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TEOG Sonuçları
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İELEV Özel Lisesi

İELEV Eğitim Kurumları 
Eğitim Çemberi'nin son 
halkası olan İELEV Özel 
Lisesi, 2014 - 2015 Eğitim-
Öğretim yılından bu yana 
eğitim vermektedir. 

2015- 2016 Eğitim öğretim  yılı için 296  başvuru 

gerçekleşmiş, kontenjanımız  doğrultusunda  43 

kesin kayıt yapılmıştır. 1 Öğrencimiz başka  bir 

okula nakil gitmiştir. Hazırlık ve 9. Sınıf öğrenci 

sayımız toplam 66'dır.

Hazırlık Sınıfları Hakkında 

Hazırlık A  sınıfında  19 öğrencimiz Hazırlık B 

sınıfında  23 öğrenci yer almaktadır.

Hazırlık A  sınıfının TEOG Ortalaması 453,72, 

Hazırlık B sınıfının TEOG ortalaması 483, 62'dir. 

Eğlenerek öğrenmek,

Öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda açılan 
kulüpler  aşağıda yer almaktadır.

Kulüpler ve Yapılacak Etkinlikler

 FUTBOL 
DESTINATION IMAGINATION (DI)* 

ROBOTİK  

MASA  TENİSİ  

DANS 

OKÇULUK 

POP ROCK ORKESTRA 

PİYANO 
MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KULÜBÜ (MUN) **  
AJANS  İELEV (GÖRSELSANATLAR) 

*Destination Imagination, 

DI Okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük 

hayatlarında karşılaşabilecekleri kolaydan zora, 

basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde 

yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi 

bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, 

uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur. 

İELEV LİSESİ Destination Imagination Kulübü

Hayal gücünü kullanmak,

Takım çalışmasında etkin görev almak,

Yaratıcı ve anlık çözümler geliştirmek,

Destination Imagination Türkiye turnuvalarında 

başarılı olup, Amerika'daki dünya finallerine 

katılmak isteyenlerin kulübüdür.

Kulübümüzün amacı kulüpteki tüm öğrencilere 

yaratıcılık, özgün ve eleştirel düşünme, takım içinde 

çalışabilme, zaman yönetimi becerisini geliştirme, 

kendilerine has yeteneklerini geliştirme ve problem 

çözme becerileri kazandırmaktır. Öğrenciler takım 

halinde çalışmayı öğrenmenin yanı sıra, başarılı 

oldukları alanları da keşfederler. 
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1.Anlık görev yarışması: Anlık Görevlerde 

öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda 

malzeme ile yaparken yaratıcılıklarını ön plana 

çıkararak, hızlı ve pratik düşünme, doğru karar 

verme ve kararını uygulama becerilerini geliştirirler.

2.Takım yarışması: Takım yarışmasında ise 

öğrenciler; skeç, tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-

teknik odaklı bir görev üzerinde çalışır ve bir çözüm 

hazırlarlar. Çözümlerini senaryolaştırıp sunumunu 

yaparlar. 

İELEV Özel Lisesinde İngilizce öğretmeni J. Kim 

Laykin tarafından yürütülen Model Birleşmiş 

Milletler Kulübü,  Birleşmiş Milletler toplantılarının 

içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından 

canlandırılmasıdır. Çalışmalar İngilizce yürütülür ve 

kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlıdır. MUN 

Kulübüne katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına 

değil, başka bir ülke delegesi olarak çalıştaylar 

düzenler, konferanslara katılırlar. Böylece 

öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların 

bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenirler ve farklı 

ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari 

yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. 

Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları 

sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. 

Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka 

öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası 

konferanslara da katılırlar. Diplomat kimliğine girip 

diğer temsilci öğrencilerle tanışır ve konuşurlar. Dil 

ve bilgi becerilerini kullanır, üstlendikleri pozisyonu 

taşırlar.

** MUN Kulübü

2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde  de 

düzenlenmesi planlanan bir çok gezi ve  etkinlik 

bulunmaktadır.  Ankara  Gezisi, Kuzey  Işıkları 

Gezisi, Müze  gezilerimiz (Tevfik Fikret, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi) 

çeşitli söyleşilerimiz ( köy  enstitüleri, kitle 

psikolojisi, sanatçı söyleşileri gibi)  Cevat Fehmi 

Başkurt  kısa oyun ve  öykü yarışmamız,  

öğrencilerimizin tiyatro vb. sahne  sanatlarına  ilgi 

duymaları için planladığımız  bir kaç oyun (Ferhan 

Şensoy- Masal Müfettişi bunlardan biri.) Tüm bu 

etkinliklerle  amacımız  öğrencilerimizin  entelektüel 

gelişim sürecini doğru yönetmelerini sağlamaktır.  

2014- 15 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik Planlamaları 

GIB 
(Gemischtsprachiges International B.)

Geçtiğimiz sene  'ilgili okul' statüsüyle  

başladığımız süreçte Eylül 2015'ten itibaren 'aday  

okul' statüsüyle devam etmekteyiz.  IB merkezi 

onay sürecinde sadece okulumuza yardımcı ve 

destek olmak üzere bir danışman 

görevlendirmiştir. Hem IB organizasyonunun 

atadığı danışmanla  hem de danışmanlık hizmeti  

aldığımız Sema  Özkaya ile  çalışmalarımız devam 

etmektedir. Sema  Özkaya,  hizmet içi eğitim 

çalışmaları kapsamında Ağustos  2015' te  tüm 

İELEV Özel Lisesi  öğretmenlerine  IB  eğitimleri 

vermiştir.

WDA
 (Weltverband Deutscher Auslandsschulen) 

Dünya Alman Okulları Birliği (WDA), tüm dünyada 

Alman okullarını temsil eden kurum ve kuruluşların 

interaktif sosyal ağıdır. İletişim ve iş birlikleri üzerine 

kurulan bu sistem sayesinde, tüm güncel eğitim 

yaklaşımları takip edilerek, projeler geliştirmek veya 

gerçekleştirilmiş projeleri incelemek mümkün 

olmaktadır. İELEV Özel Lisesi WDA'nın sunduğu 

olanaklar dahilinde proje geliştirme ve yürütme 

çalışmalarına dahil olacaktır. 

DSD 

(Deutsches Sprachdiplom)

İELEV Eğitim Kurumları, ZfA  tarafından DSD I ve 

DSD II diploması vermeye yetkili kılınmıştır. İELEV 

Özel Lisesi öğrencileri DSD II diploması için 

sınava gireceklerdir. 

Okulumuzda  yürütülmekte  olan 'Duke Of Edinburgh'  

programı öğrencilerimizin  yoğun ilgi gösterdikleri bir 

programdır. Programın amacı gençleri, kendi hayatla-

rında, yaşadıkları  toplumda  ve  dünyada  bir  fark 

yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile  donat-

maktır.  Program 3  ana  bölümden oluşmaktadır. 

Beceri geliştirme, Fiziksel gelişim ve  Toplum hizmeti. 

Öğrencilerimiz danışmanları Gaye  Koçer  ve  Barış 

Güner ile  programa dair  ilk adımlarını attılar.

Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları

DI bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden 

oluşur:



Yabancı Diller

Ayrıca, Goethe Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirilen 

Fit 1 sınavı 2013-2014 eğitim ve öğretim yılına kadar 

5. sınıflarda, Fit 2 sınavı ise 7. sınıflarda 

uygulanmasına rağmen 2014 -2015 eğitim ve öğretim 

yılında 4 ve 5. sınıflarımız Fit 1, 6 ve 7. sınıflarımız Fit 

2 sınavlarına girdiler ve üstün başarı gösterdiler. B1 

sınavına ise 8. sınıf öğrencilerimiz katılmıştır.

Almanca
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Almanca dil eğitimi konusunda 

2014 - 2015 eğitim ve öğretim yılında 

İELEV Eğitim Kurumları'nda yaşanan önemli 

gelişmeler

İELEV Eğitim Kurumları'nın Temmuz 2015 itibariyle 

Dünya Alman Okulları Birliği'ne (WDA) kabul 

edilmesi,

İELEV Eğitim Kurumları'nın DSD I ve DSD II 

diplomaları vermeye hak kazanması.

Bu gelişmeyi desteklemek üzere ZfA'da Eğitim 

Müşaviri görevinden Ağustos 2015'de emekli olan 

Karl - Heinz Ressmeyer rehberliği ile DSD süreci 

ve öğretmen eğitiminin başlamasıdır.

Fit 1 ve Fit 2 Sınavlarında alınan sonuçlar aşağıdaki tablolardan incelenebilir. 

Katılan Öğrenci Sayısı 63 

“Çok iyi” alan öğrenci sayısı 46 

“İyi” alan öğrenci sayısı 17 

 

4. Sınıflar - Fit 1 Sonuçları (28 Mayıs 2015)

5. Sınıflar - Fit 1 Sonuçları (24 Şubat 2015)

Katılan Öğrenci Sayısı 41 

“Çok iyi” alan öğrenci sayısı 28 

“İyi” alan öğrenci sayısı 12 

“Orta” alan öğrenci sayısı 1 

 

İELEV ÖZEL 125. YIL İLKÖĞRETİM OKULU

6. Sınıflar - Fit 2 Sonuçları (26 Mayıs 2015)

Katılan Öğrenci Sayısı 22 

“Çok iyi” alan öğrenci sayısı 5 

“İyi” alan öğrenci sayısı 12 

“Orta” alan öğrenci sayısı 4 

 
7. Sınıflar - Fit 2 Sonuçları (25 Şubat 2015)

Katılan Öğrenci Sayısı 42 

“Çok iyi” alan öğrenci sayısı 20 

“İyi” alan öğrenci sayısı 18 

“Orta” alan öğrenci sayısı 4 
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8. Sınıflar - B1 Sonuçları (31 Mayıs 2015)

Katılan Öğrenci Sayısı 35 

Tüm becerilerden geçen öğrenci sayısı 8 

3 beceriden geçen öğrenci sayısı  3 

2 beceriden geçen öğrenci sayısı 9  

1 beceriden geçen öğrenci sayısı 3 

 

İELEV ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU

2015 - 2016 eğitim ve öğretim yılı 

itibariyle ZfA aracılığıyla 4. sınıf 

öğrencilerinin A1, 6 ve 7. sınıf 

öğrencilerinin A2, 8. sınıf öğrencilerinin 

DSD I sınavlarına girmelerine ve 7. sınıf 

öğrencilerinin DSD I sınavına 

hazırlanmalarına karar verilmiştir.

4.Sınıflar - Fit 1 Sonuçları (01 Haziran 2015)

5.Sınıflar - Fit 1 Sonuçları (17 Şubat 2015)

6.Sınıflar - Fit 2 Sonuçları (04 Haziran 2015)

Katılan öğrenci sayısı 42

"Çok İyi" alan öğrenci sayısı 33

"İyi" alan öğrenci sayısı 9

Katılan öğrenci sayısı 32

"Çok İyi" alan öğrenci sayısı 10

"İyi" alan öğrenci sayısı 18

"Orta" alan öğrenci sayısı 4

Katılan öğrenci sayısı 28

"Çok İyi" alan öğrenci sayısı 16

"İyi" alan öğrenci sayısı 10

"Orta" alan öğrenci sayısı 2

7.Sınıflar - Fit 2 Sonuçları (04 Haziran 2015)

Katılan öğrenci sayısı 23

"Çok İyi" alan öğrenci sayısı 5

"İyi" alan öğrenci sayısı 15

"Orta" alan öğrenci sayısı 3

Katılan öğrenci sayısı 19

Tüm becerilerden geçen öğrenci sayısı 6

3 beceriden geçen öğrenci sayısı 1

2 beceriden geçen öğrenci sayısı 2

1 beceriden geçen öğrenci sayısı 4

8.Sınıflar - B1 Sonuçları (12 Haziran 2015)



Almanca Başarılar

A2 uluslararası karşılaştırmalı Almanca sınavına 7. 

sınıf öğrencilerimizin tamamı katılmış olup, yarısı A2 

seviyesinde uluslararası geçerliliği olan sertifikayı 

almaya hak kazanarak, ölçülen dört alanda başarılı 

oldu. A2 sınavı ZfA aracılığı ile okulumuz Almanca 

öğretmenleri tarafından uygulanmış ve 

değerlendirilmiştir.

  

iPad eğitimi ve Minticity eğitim portalı aracılığıyla 

çok sayıda interaktif çalışma yapılmıştır. İELEV 

Minticity interaktif eğitim portalını en aktif kullanan 

okul seçilmiştir.

İngilizce
İELEV Özel 125. Yıl ve İELEV Özel İlkokulu/ 

Ortaokulunda iki dilli eğitim programı çerçevesinde 

sürdürülen İngilizce çalışmaları, birçok başarıya 

imza atarak devam etmektedir.

Öğretmenlerimiz ve 5, 6, 7. sınıf öğrencilerimize 

verilmiş olan  "iPad" ler; "Teknoloji Dönüşümü" 

programı kapsamında derslerimizde etkin olarak 

kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, web 

tabanlı bir eğitim sistemi olan “yourlearningplace 

(MLibro)" uygulamasını İngilizce derslerinde 

kullanabilmekle birlikte istedikleri yerde İngilizce 

okuma ve dinleme becerilerini de geliştirerek verilen 

ödevleri öğretmenleri ile çevrim içi 

paylaşabilmektedirler. 

"İngilizce Yabancı Dil Eğitimi Programı" mızın bir 

kısmı, uluslararası düzenlenmekte olan Cambridge 

ESOL sınavları çerçevesinde yürütülmektedir. 

İELEV Eğitim Kurumları öğrencileri, bu sınavlara 4 - 

8. sınıf seviyelerinde yüksek sayıda katılım sağlamış 

ve başarı sertifikalarını almışlardır.

İELEV Özel Ortaokulumuz, 2013 - 2015 eğitim 

öğretim yıllarında, Avrupa Birliği Ulusal Ajansı 

aracılığıyla Romanya, İspanya, Polonya ve  Türkiye 

ortaklı “School Traditions-Family Traditions” temalı 

COMENIUS projesine katılmıştır. Proje kapsamında 

seçilen öğrenci ve öğretmenlerimiz, ortak ülkelerdeki 

okul ve aileleri ziyaret ederek   

Yabancı Diller

2012 - 2013 eğitim öğretim yılından beri 

katılmakta olduğumuz "World' s Scholar' s Cup" 

ta öğrencilerimiz, etkinliğin İzmir ayağındaki 

katılımlarını başarıyla sonuçlandırarak Dubai' ye 

gitme şansı elde etmişlerdir. 

Almanca Başarılar

İngilizce Başarılar
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onlarla kültür ve bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. 

Bunun yanı sıra ortak çalışma yürütülen ülkelerden 

öğrenci ve öğretmenler, proje çalışmalarını 

yürütmek için okulumuzu ziyaret etmişlerdir. Tüm 

öğrenciler, ziyaret ettikleri ülkelerin okullarında ortak 

proje çalışmaları yapmış ve sertifika almışlardır. Bu 

sürecin sonunda proje tamamlanmış ve final raporu 

"Ulusal Ajans" a gönderilmiştir. 

Diğer bir uluslararası etkinliğimiz olan "ISTA-Drama 

Çalışmaları", İngiltere' de bulunan kuruluşa 

üyeliğimiz yenilenerek devam etmiştir. Çalışmalar 

kapsamında her iki okulumuzun İngilizce Drama 

Kulübü öğrencileri, İspanyol asıllı bir drama 

öğretmeninden aldıkları eğitim sonrasında sene 

sonu tiyatro gösterilerini gerçekleştirmişlerdir. İELEV 

Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulumuzun ISTA Drama 

Kulübü öğrenci ve öğretmenleri, İngiltere ve İsviçre' 

de yapılan tiyatro festivallerine katılmışlardır. 

Festival katılımları bundan sonraki süreçte de 

devam edecektir.

2013 - 2014 eğitim öğretim döneminde ise 

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu 7. sınıf 

öğrencilerimiz, "World' s Scholar' s Cup" un 

İzmir ayağında gerçekleştirdiği yarışmada 

Singapur' a gitme hakkı kazanmışlardır.

2014 - 2015 eğitim öğretim yılında aynı 

yarışmada İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 

öğrencilerimiz; takım olarak 2 gümüş, bireysel 

olarak 3 altın madalya ve Kuala Lumpur' a 

gitmeye hak kazanmışlardır. İELEV Özel 

Ortaokulu öğrencilerimiz ise 1 altın ve 6 gümüş 

madalya ile yarışmayı tamamlamışlardır.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 

ve resim sergileri TİM Maslak Salonunda tüm 

öğrenci ve velilerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. 
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2014-2105 Eğitim Öğretim yılı içerisinde vakıf 
okullarımızın bünyesinde toplam 415 etkinlik 
gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak okullarımız 
bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerimiz,

Palandöken Kayak Kampı,

Almanya Masal Yolu Projesi,

Çanakkale Şehitlerimizin 100. Anma Yılı etkinlikleri 
kapsamında geçekleşen Bisiklet Turu' na geniş 
kapsamlı katılım,

İELEV Eğitim Kurumlarının geçtiğimiz yıl başlattığı 
ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Edip 
Cansever Şiir Yarışması ve Cahit Arf Matematik 
Proje Yarışması, 

İstanbulspor Spor ve Sanat Okulu ile Hafta Sonu 
Okullarımız 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 9 
dalda toplam 337 öğrencinin katılımı ile 
yürütülmüştür. 

21-22 Nisan 2015 tarihlerinde 2. İELEV International 
Football Cup organizasyonumuz ikisi yabancı toplam 
sekiz okulun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İELEV 
Özel 125. Yıl Ortaokulu futbol takımımız final 
oynayarak 2.'lik derecesi elde etmiştir. İELEV Özel 
Ortaokulu futbol takımımız ise 4.'lük derecesini elde 
etmiştir.

Teknoloji Dönüşümü

1:1 Tabletli (iPad) Öğretim Projesi 

Öğrenmeyi daha etkin hale getirmeyi ve eğitim 

teknolojilerini kullanarak 21. Yüzyıl becerileri gelişmiş 

öğrenciler yetiştirmeyi akademik bir sistem bütünlüğü 

ile sağlamak amacıyla 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında başlattığımız 1:1 tabletli öğretim proje ilk yılını 

gelişerek tamamlanmıştır. Proje bu yıl katılan 

seviyeler ile birlikte toplam 750 cihaza ulaşmıştır.

Öğretmen ve Öğrenci Eğitimleri

Tüm eğitim öğretim yılı süresince tüm zümrelerimizle 

ayrı ayrı eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı, iPad 

uygulamalarının akademik verimliliğe yönelik 

uygulamaları, Google eğitim uygulamaları ve 

Smartboard kullanımı konularında toplam 150 saatlik 

eğitimler yapılmıştır. İELEV Eğitek Portal aracılığıyla 

öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına yönelik tüm detaylı 

açıklamalar, haberler, duyurular, yardımcı kaynaklar 

ve dokümanlar öğretmenlerimizle paylaşılmaktadır.

Kurum Dışında Yapılan Sunumlar

Eğitim teknolojileri ile ilgili etkinliklere daha önce 

izleyici olarak katılırken yapılan teknoloji atılım ve 

1:1 tablet projesiyle birlikte artık sunum yapan ve 

eğitim teknolojileri konusunda iyi örnekleri paylaşan 

bir kurum olarak katılınmıştır. Bu yıl toplam 5 

etkinlikte 12 farklı sunum yapılmıştır. 

1- Bett Show

Proje kapsamında kurum olarak kullandığımız ve 

tabletli eğitimin en önemli uygulaması olan 

Explain Eveything'in yaratıcısı Morris Cooke 

firması tarafından dünyadan örnek okul olarak 21-

24 Ocak 2015 tarihleri arasında Londra'da 

düzenlenen ve Dünyanın eğitim teknolojileri 

alanında en saygın ve en çok takip edilen 

organizasyonu olan BETT (British Educational 

Training and Technology) Show'a davet edildik. 

Ortak Etkinlikler

Müzik Gecesi,



Teknoloji Dönüşümü 
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Morris Cooke firmasının Türkiye'den davet ettiği ilk 

eğitim kurumu olarak dünyanın çeşitli ülkelerinden 

gelen eğitimcilere İELEV Eğitim Kurumlarında Explain 

Everything'in sınıflarda kullanım sürecini anlatılmıştır.. 

Ayrıca Apple European Leadership Summit etkinliğine 

ve Apple Londra ofisindeki seminerlere de katılarak 

paylaşımlarda bulunulmuştur. 

2- Apple Eğitim Zirvesi 2015 – İstanbul

Apple Türkiye tarafından eğitim teknoloji ile ilgilenen 

ve 1:1 tabletli öğretimi okullarında hayata geçirmeyi 

planlayan, okullarında uygulayan eğitim yöneticilerine 

yönelik olarak  her yıl yapılan bir etkinliktir. Etkinlikte 

1:1 tablet projesini Apple ile birlikte ve başarılı bir 

şekilde yürüten okullardan iyi örnekler paylaşılmak-

tadır. İELEV Eğitim Kurumları projenin ilk yılında bu 

etkinliğe iki sunum ile katılmıştır.
İELEV Eğitim Direktörü Bahar Ulusoğlu Emek 

“Okul Yöneticilerinin Deneyim Paylaşımı” oturu-

munda, neden tabletli eğitim, neden ipad, projenin 

amaçları, nasıl doğru uygulanacağı ve projenin 

başarısının nedenlerini paylaştı.

Lise matematik öğretmenimiz Meral Alpan 

yaptığı sunumda 1:1 ipad projesi ile birlikte sınıf 

içinde nelerin değiştiğini, önceden mümkün olma-

yanların nasıl mümkün olduğunu, öğrencilerin 

nasıl daha aktif bir rol aldıklarını paylaştı.

3- WCETR 15 Sunumu

15-17 Ekim 2015 tarihlerinde Kıbrıs Girne'de 5. si 

düzenlenecek WCETR (World Conference on 

Educational Technology Research) konferansında 

“Multifunctional Interactive Teaching Method for 1:1 

Digital Learning Initiatives” sunumu ile katılım 

gerçekleştirilmiştir. iPad ile öğretim projemizde 

yürüttüğümüz stratejileri ve öğretim modelimizi 

uluslararası katılımcılarla paylaşılmıştır. Makalemizi 

Science direct, EBSCO vb. platformlarda yayımlama 

fırsatı bulanacaktır.

4- Eğitim Teknolojileri Platformu - ETP 2015

Türkiye Özel Okullar Birliği IT komisyonu tarafından 

düzenlen eğitim teknolojileri konusunda iyi örneklerin 

paylaşıldığı etkinlikte bu yıl 6 farklı sunumla yer aldık. 

Öğretmenlerimiz bir öğrenme modeli çerçevesinde 

derslerini nasıl dönüştürdüklerini eğitim teknolojile-

rinden nasıl faydalandıklarını sınıf içinden örnekler ile 

paylaştılar. Sunum Başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Matematikte Ters Yüz Edilmiş Sınıflar ve iPad 

Uygulamaları

İlkokul Öğrencileri için Adım Adım Kodlama ve 

Yönetim Platformları

Birebir Tabletli Öğretim Uygulamaları: Sosyal Bilgiler 

Dersi Örneği

Okulumuzda Hayat Var! Fen ve Teknoloji Dersi 

Örneği

Little Bird Tales Uygulamasıyla Sesli Kitap 

Oluşturma

Google ile Kendi Intranetinizi Yaratı

5- Eğitim Teknolojileri Zirvesi ETZ 2015

Apple tarafından 2. Eğitim Teknolojileri Zirvesine 

örnek okul olarak davet edildik ve “Eğitimde iPad'in 

Etkin Kullanımı” konulu sunumu, Bilgisayar 

Öğretmenimiz Gökay Batmaz tarafından 

“Kodlamaya Farklı Bir Bakış: Üniversiteden İlkokula” 

başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.
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Projemizde uygulamaya geçirdiğimiz öğretim 

modelimiz kapsamında derslerde kullanılan 

uygulamalar sınıf içi ve sınıf dışında farklı stratejilere 

göre, akademik bir bütünlük içerisinde 

kullanılmaktadır. Aşağıda isimleri yer alan uygulamalar 

projenin omurgasını oluşturan her zümrede kullanılan 

uygulamalardır. Bunların dışında Apple eğitim 

uygulamalarının tümü (Pages, Keynote, iMovie vb.)  

ve zümre ihtiyaçlarına göre daha bir çok uygulama 

(mLibro, 3Dcell, Wattpad vb.) tüm proje kapsamında 

kullanılan uygulamalardır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. çeyrek dönem İELEV 

iTunes U derslerinin oluşturulması için başlatılan 

eylem planının aşağıdaki adımları tamamlanmıştır. 

Ekim 2015 tarihinden itibaren bazı dersler iTunes U 

üzerinden işlenmeye başlanılmıştır.

1:1 iPad Projesi Kapsamında Kullanılan 

Uygulamalar

Google Drive

Explain Everything

Nearpod

Educreations

Google Form

Google Classroom

Kahoot

Aurasma

Inigma

iTunes U Sistemine Geçiş ve Planlama

iTunes U, derslerin her sınıfa özel bir öğrenme 

deneyimi ile sunulabilmesini sağlar. iTunes U ile iPad 

için özel dersler oluşturulur. Ders için ihtiyaç olan tüm 

malzemeler bir araya getirilir. Öğrenciler 

uygulamanın içerisinden görüntülü veya sesli ders 

anlatımlarını açabilir, kitap okuyabilir, sunumları 

görüntüleyebilir ve tartışmalara katılabilirler. 

iTunes U ‘ da ;

Öğretmenler kursları düzenleyeceklerdir.

Öğrencilerde bu açılan kurslara katılacaklardır. 

Ders içi ve dışında kullanılan uygulamalar ile 

yürütülen çalışmalar iTunes U üzerinden 

öğrencilerle paylaşılabilecek ve ödevler 

verilebilecektir. 

Tartışmalar yaratılıp öğrencilerin konular hakkında 

tartışmalar yapması sağlanacaktır. 

Tek bir uygulama üzerinden tüm içeriklere ulaşıla-

bilecek ve süreç takibi düzenli olarak yapılabilecektir.

Zümre Başkanları’na BTÖM'ün (Bire bir Tabletli 

Öğretime Yönelik Çok Fonksiyonlu Etkileşimli Öğretim

Modeli) ve iTunes U uygulamasının açıklanması

1- 

BTÖM formunun zümre başkanları ile Google 

E-Tablo olarak paylaşılması 

2- 

Zümre Başkanları’nın BTÖM'ü zümreleri ile paylaş-

maları ve iş planlarına yerleştirilmesi 

3- 

Zümre içerisinde paylaşılarak öğretmenler tarafın-

dan planlanan ve doldurulan BTÖM formunun 

BTÖM Proje Yürütücüleri ile paylaşılması

4- 

Gönderilen planların BTÖM ptoje yürütücüleri 

tarafından incelenmesi ve zümrelere geri bildirimle--

rin yapılması

5- 

Hugh Schermuly tarafından tüm öğretmenlere 

iTunes U uygulamalı eğitiminin verilmesi

6- 

Ağustos dönemiyle beraber öğretmenler tarafından

iTunes U derslerinin oluşturulmaya başlanması ve 

yayınlanması.

7- 
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Teknik Alt Yapı Durumu

Bu yıl Öğrenci ve öğretmenlerimiz toplamda 190 

iPad ile devam etmekte olan 1:1 iPad projesine 

dahil olmuştur. 1:1 iPad projesi toplamda 740 iPad 

ile ortaokulda 5.,6.,7. sınıf seviyelerinde, Lisede 

hazırlık ve 9. sınıf seviyelerinde yürütülmektedir.

Kablosuz ağ altyapısı için kullanılan Acces 

Pointlerin sayısı arttırılarak 1:1 iPad projesi için 

uygun hale getirilmiştir.

1:1 iPad projesi kapsamında öğretmen ve öğren-

cilere verilen tüm cihazların uzaktan yönetimi için

“Airwatch” yazılımı konumlandırılmıştır.

Sınıflarda aktif olarak kullanılan ihtiyacı karşılaya-

maz durumdaki projeksiyonlar yenilenmiştir. 

2 adet interaktif tahta satın alınarak teknoloji sınıf-

larına konumlandırılmıştır.

İELEV Özel İlkokulu ve Oortaokulunun bilgisayar 

laboratuvarı, Apple Laboratuvarı olarak yenilen-

miştir.

Bölüm ve zümrelerde kullanılan ihtiyacı karşı-

layamaz durumdaki bilgisayarlar yenilenmiştir.

EMEIA  Apple Distinguished School Yöneticisi 

Ziyareti

EMEIA  Apple Distinguished School Programı 

lideri Helen Johnson birebir iPad ile öğretim 

projemiz kapsamında İELEV 125.Yıl Özel 

Ortaokulunu ziyaret edip paylaşımlarda bulun-

muştur. İlerleyen dönemlerde Türkiye'de de açıl-

ması beklenen Apple Distinguished Schools 

Programa dahil olma yolunda ilerlediğimiz süreç 

ile ilgili olumlu düşüncelerini belirten Johnson, 

izlediği derslerden de memnuniyetle ayrılmıştır.



Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Tüm yeniliklerin uygulanmasını sağlayacak, var olan sistemi daha iyiye götürecek yetkin ve donanımlı 

öğretmen kadrosuna sahip olma hedefi ile, İELEV Eğitim Kurumları Ölçme Değerlendirme Birimi 

Koordinatörlüğü'nde Ağustos ayı içinde hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışmalardan 

bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015-2016 Ağustos Ayı Seminer Dönemi Eğitimleri
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Algı ve Memnuniyet Araştırmaları

İELEV Eğitim Kurumları'nda daha iyiyi yakalamak ve her alanda gelişimi sağlayabilmek amacıyla farklı 

paydaşlarımız nezdinde algı ve memnuniyet araştırması bu yıl da tekrarlanmıştır. Veli, öğrenci ve çalışanlara 

yönelik gerçekleşen “İELEV Eğitim Kurumları Algı ve Memnuniyet Araştırması” Mayıs 2014 ve Mayıs 2015'te 

gerçekleştirilmiştir.Xsights tarafından yürütülen anket, 6., 7., 8. Sınıf ve Lise Hazırlık öğrencilerine, tüm 

velilerimize ve tüm çalışanlarımıza uygulanmıştır. Yapılan anketin sonuçlarına göre; 

İELEV Eğitim Kurumları öğrencilerimizin %89'unun İELEV Eğitim Kurumlarında öğrenci olmaktan mutlu 

oldukları, %82'sinin yeniden okula başlasa yine İELEV Eğitim Kurumlarını tercih etmek istedikleri görülmüştür. 

İELEV Eğitim Kurumları Velilerimizin Eğitim Kurumlarımızdan memnuniyet oranı %90'dır. Velilerimizin %89'u 

İELEV Eğitim Kurumlarını tercih ettikleri için doğru karar verdiklerini ifade etmişlerdir. İELEV Eğitim Kurumları 

çalışanlarının İELEV Eğitim Kurumları memnuniyet oranı ise %88'dir. Eğitim Kurumlarımızın üç önemli 

paydaşının memnuniyet düzeyinin yüksek olması bizleri mutlu ettiği kadar cesaretlendirmiştir.

Kurum dışı paydaşları nezdinde ise; İELEV Eğitim Kurumları'nın ve rakipleri ile karşılaştırmalı algısını tasvir 

etmek ve ölçümlemek amacıyla Eylül 2015'de İELEV Eğitim Kurumları Algı Araştırması gerçekleştirilmiştir. 
200 potansiyel veli ve 30 eğitimci ile yapılan görüşmeler sonucunda rakiplerle kıyaslamalı İELEV Eğitim 
Kurumları algısı değerlendirilmiş, beklentiler anlaşılmış, mevcut ilişkilerden memnuniyeti ölçümlenmiştir. 
Araştırma sonucunda; 

Potansiyel veliler düzeyinde geçen sene İELEV Eğitim Kurumlarının toplam bilinirliği %1,5 iken bu sene 
%47'ye yükselmiştir. Eğitimciler düzeyinde ise İELEV Eğitim Kurumlarının toplam bilinirliği % 3 iken bu sene 
%83 'e yükselmiştir. 

Dış Paydaş Araştırması

İç Paydaş Araştırması

İELEV Öğrencileri İELEV Velileri İELEV Personeli



Finans 2014 - 2015 Dönemi

Mali Tablolar

Konsolide Mali Sonuçlar

2015 - 2016 Bütçesi

Denetleme Kurulu Raporu



2014-2015 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO - TASLAK *
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI' NDA (UFRS) 
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2014-2015 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar

KARŞILAŞTIRMALI KAR/ZARAR TABLOSU - TASLAK*

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI' NDA (UFRS) 

NOT: Yasal bilançomuzda Vakfımızın aktif toplamı 56,7 milyon TL iken, Alman Hastanesi ve Kültürevi 

binamızın SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapordaki değerleri baz alındığında 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan mali tablolarda toplam aktiflerimiz 

129 milyon TL olarak değerlenmektedir. 
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2014-2015 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar

Gelirler

                              

31,6

2,3

0,5 

                               

Okul Ücretleri (Net) 

Kira Gelirleri     

Bağış Gelirleri   

Giderler

Satılan hizmet maliyeti bir önceki seneye oranla 

%16,6 oranında artış göstermiştir.

Hizmet maliyetinden sonra brüt gelir artanımız 

geçen seneye göre %5,2 oranında artış 

göstererek 5,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet giderleri geçen seneye göre %36,9 

oranında artış göstermiştir. Faaliyet giderleri 

içinde yer alan amaca yönelik giderlerdeki artış 

%82 olup bir önceki yıla göre İEL'e yapılan 

586 bin TL tutarındaki harcama % 40 artış ile 1.4 

milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet gelir artanımız amaca yönelik 

giderlerdeki artıştan dolayı geçen seneye göre 

%54 azalmıştır. 

91,8

6,7

1,5

Gelirlerin % siMilyon TLGelir

2013-2014 döneminde 3,5 milyon TL olan faiz, 

vergi ve amortisman öncesi gelir artanımız 

(EBITDA) bu dönemde 2,5 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir.

Finansman giderimiz içinde özellikle dolar 

kurundaki %35 artışın etkisiyle 3.1 milyon TL kur 

farkı gideri mevcuttur.
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Faaliyet gelir artışındaki düşüş 2014-2015 eğitim 

döneminde hazırlık sınıfı ile başlayan lise 

yatırımımız ve amaca yönelik giderlerde geçen 

seneye göre % 82 artıştan kaynaklanmaktadır.

Banka Kredileri ve Yatırım Teşvikleri 

Üzerinde yoğunlaştığımız önemli konulardan 

biri mevcut yatırımlarımızın teşvik belgelerine 

bağlanması yoluyla maliyetlerimizin düşürülmeye 

çalışılmasıdır.

Bu dönemde 3,5 milyon TL banka anapara kredi 
borcu ödenmiştir.

2014-2015 senesinde teşvikler kapsamında 
108 bin TL KDV istisnası, 60 bin TL geçici vergi 
indirimi ve 63 bin TL faiz desteği sağlanarak 
yatırım maliyetlerimiz düşürülmüştür.

Lise yatırımımız için Türkiye Kalkınma 
Bankası'ndan Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı, 
3 yıl anapara ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli 
5 Milyon Euro kredi limiti çıkartılmıştır.

Kredinin  %3,97 olan faizi teşvik belgesi 
kapsamında alınacak olan 200 bin Euro faiz 
iadesiyle %3,3'e inecektir. 



2014-2015 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar

Bütçe Karşılaştırmalı Sonuçlar

Net gelirimiz 34,3 milyon TL ile bütçe 
doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Satılan hizmet maliyeti bütçenin % 3 üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

Brüt gelir artanımız geçen seneye göre % 5,2 artış 
göstermiştir.

Faaliyet giderlerimizdeki bütçeye göre % 18 
oranındaki aşım ağırlıklı olarak amaca yönelik 
giderlerdeki artıştan kaynaklanmıştır.

İstanbul (Erkek) Lisesine yapılan harcama 
890 bin TL olarak bütçelenmiş olup 1.4 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.
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2014-2015 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar
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2013-2014 Dönemi Konsolide Mali Sonuçlar
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2014 - 2015 Dönemi Yasal Mali Tablolar / VUK Standartlarında



2014 - 2015 Dönemi Yasal Mali Tablolar / VUK Standartlarında
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2014 - 2015 Dönemi Yasal Mali Tablolar / VUK Standartlarında
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2014 - 2015 Dönemi Yasal Mali Tablolar / VUK Standartlarında



2014 - 2015 Dönemi Yasal Mali Tablolar / VUK Standartlarında



Denetleme Kurulu Raporu

64



2015 - 2016 Bütçesi
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2015 - 2016 Bütçesi
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Kurumsal İletişim 2014 - 2015 Dönemi 



Kurumsal İletişim Çalışmaları
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2014- 2015 Faaliyet 
Dönemi' nde Kurumsal 
İletişim Çalışmaları 
organizasyon, görsel 
iletişim tasarımı, sosyal 
medya, reklam ve tanıtım 
ile basınla ilişkiler ana 
başlıkları altında 
gerçekleşmiştir.

Organizasyon

İstanbul Lisesi ve camiaya yönelik olarak, “En 

Genç Sarı Siyahlılar Camia ile Tanışıyor” 

toplantısı, Vakfımızın 32. Kuruluş Yıldönümü 

sebebiyle Alman Başkonsolosu Bayan Wolke'nin 

ev sahipliğinde gerçekleşen Sarı Siyah Gece, 

“Çanakkale Şehitlerini 100. Anma Yılı” etkinlikleri, 

Sarı Siyah Konsey Toplantıları, İELEV Olağan 

Genel Kurul Toplantısı, İELEV Beyin Fırtınası 

Toplantıları, İstanbul Erkek Liseli Şehitler Anıtı 

Açılışı, İELEV Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

tarafından organize edilen çalışmalardır.  

İELEV Eğitim Kurumlarına yönelik olarak, Okul 

Açılış Kahvaltısı, Öğretmenler Günü Yemeği, 

İELEV Çalışanları Yılbaşı Kutlaması, Tanıtım 

Günleri, Anaokulu Öğretmenleri Eğitimi, 

“Dershaneler mi Okula Dönüşüyor? Okullar mı 

Dershaneye?” Paneli, İELEV International Football 

Cup, Tatile Merhaba Kahvaltısı İELEV Kurumsal 

İletişim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

çalışmalardan bazılarıdır.

Sosyal Medya ve Kurumsal Web Sitesi

Günümüzde iletişimde etkin bir rolü olan sosyal 

medya iletişiminde bu yıl aşağıda sayılı markalar 

için gerekli kurumsal düzenlemeler yapılmıştır.

Reklam ve Tanıtım Çalışmaları

İELEV Eğitim Kurumları'nın reklam ve tanıtım 

çalışmaları kapsamında “Gelecek İELEV'de 

başlar” sloganıyla hazırlanan kampanyada 

gazete, internet ve dış mekan mecraları 

kullanılmıştır. Ayrıca, Eğitim Direktörümüz ve Okul 

Müdürlerimizin velilerin sık sordukları soruları 

yanıtladıkları 6 adet video hazırlanmış ve Uzman 

TV'de yayınlanmıştır. Şubat- Haziran Okul Tanıtım 

Döneminde potansiyel velilere yönelik Tanıtım 

Günleri düzenlenmiştir. 

Basın İlişkileri ve Basın Yansımaları

İstanbul Erkek Lisesi Çanakkale Şehitlerini 100. 

Anma Yılı ve İELEV Eğitim Kurumları için basın 

tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yıl boyunca 

çeşitli basın ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve basın 

ilişkilerinin geliştirilmesi ile 5'i özel haber olmak 

üzere 38 adet ulusal yazılı basın, 28 adet ulusal 

portal haber yansıması alınmıştır. Basın 

yansımalarına web sitelerinde ve facebook 

sayfalarında yer verilmiştir. 

Aylık Süreli Yayınlar

Sarı Siyah Bülten, Mezun Bülteni, Bab-ı ali 

Gazetesi basımı, PDR Bültenleri, Ajanda İstanbul, 

İELEV Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından her 

ay düzenli olarak hazırlanan Aylık Süreli 

Yayınlardır.

İELEV Eğitim Kurumları'nın  www.ielev.k12.tr

web sayfası, Facebook, Instagram, Linkedin ve 

Twitter sayfaları,  

İELEV’in  sayfasının güncellenmesi, www.ielev.org.tr

Facebook, Instagram, Linkedin ve Twitter sayfaları, 

 sayfası, Facebook, www.sarisiyahdestek.com

Instagram ve Twitter sayfaları, 

İEL'in Facebook sayfası İELEV Kurumsal İletişim 

Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

http://www.ielev.k12.tr
http://www.ielev.k12.tr
http://www.ielev.org.tr
http://www.sarisiyahdestek.com
http://www.ielev.k12.tr
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Kurumsal İletişim Çalışmaları

Milliyet Akademi 13.02.2015 Hürriyet Eğitim 24.04.2015

Cumhuriyet 21.05.2015
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Kurumsal İletişim Çalışmaları

Hürriyet 09.05.2015

Sözcü baskısı 12.06.2015



İELEV 
Hukuk İşleri 2014 - 2015 Dönemi

Devam Eden Davalar

Alman Hastanesi ile İlgili Gelişmeler



Devam Eden Davalar

Dava 1
Vakfımızın İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye 

açtığı akde aykırılık nedeniyle kira sözleşmesinin 

feshi ve mecurun tahliyesi talepleriyle açılan 

davadır. Akdedilen keşif ve bilirkişi incelemesi 

neticesi bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Rapor 

lehimizedir. İtiraz üzerine alınan ek rapor içeriği de 

lehimizedir. Dava sürmektedir.

Mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle 

görevsizlik kararı tesis edilmiştir. Söz konusu karar, 

dilekçemiz ile Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli 

olduğu gerekçesiyle tarafımızdan temyiz edilmiş 

olup, henüz sonuçlanmamıştır.

Dava 5
Ya-Sa Denizcilik San. Tic. A.Ş.'nin Vakfımız 

aleyhine açtığı ve Vakfımızın kullanımında olan bir 

gayrimenkulün kira bedelinin iktisap tarihini takip 

eden ilk dönem itibariyle aylık 20.000-USD olarak 

tespiti talebi ile ikame edilmiş davadır. Bozma 

üzerine yeniden yapılan yargılamada, 18.11.2014 

tarihli duruşmada verilen aylık kira bedelinin 

01.07.2012 tarihinden itibaren 19.300-TL olarak 

tespiti yolundaki karar, davacı yanca temyiz 

edilmiş olup, henüz sonuçlanmamıştır.

Vakfımızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

açtığı, Vakfın İstanbulspor Spor Faaliyetleri ve 

Ticaret A.Ş. nezdinde sahip olduğu imtiyazlı 

paylara el konulmasına ilişkin Fon Kurulu kararının 

İdare Mahkemesince iptali ve Danıştay'ca 

onanması üzerine yaptığımız başvurunun reddine 

ilişkin davalı işleminin iptaline ve şirket aktiflerinin 

tamamına ilişkin iktisadi ve ticari bütünlük 

satışından elde edilen satış gelirinden Vakfın 

hissesine isabet eden tutarın tahsil tarihinden 

itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, Vakfın 

saygınlığını, ticari ve sosyal itibarı ile güvenilirliğini 

zedeleyen haksız isnadlardan kaynaklanan kişilik 

haklarının açık ve keyfi ihlali nedeniyle 50.000-TL 

tutarındaki manevi tazminatın el koyma tarihinden 

işleyecek yasal faizi ile birlikte hüküm altına 

alınması talepli davadır.

Manevi tazminata ilişkin ilk hüküm kesinleştiğinden 

yalnızca maddi tazminat talebimizin kabulüne 

karar verilmiştir. Karar Danıştay kararı ile 
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Dava 2
Vakfımızın İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye 

açtığı aylık 49.718-EUR olarak ödenmekte olan 

kira bedelinin uyarlama suretiyle aylık 108.000-

EUR'ye yükseltilmesi talebiyle açtığımız davadır. 

Akdolunan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde 

düzenlenen bilirkişi raporunda 13.04.2012 tarihi 

itibariyle mecurun getirebileceği aylık kira bedelinin 

100.000-€ olabileceği kanaati açıklanmıştır. Dava 

sürmektedir.

Dava 3
Vakfımızın İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye 

açtığı Mart 2014 kira bedelinin süresinde ve 

yapılan ihtara rağmen de 30 günlük süre içinde 

ödenmemesi sonucu oluşan temerrüt nedeniyle 

kira sözleşmesinin feshi Alman Hastanesi'nin 

tahliyesi talebiyle açtığımız davadır. 18.09.2014 

tarihli duruşmada talebimizin kabulü ile akdin 

feshine ve mecurun tahliyesine karar verilmiştir. 

Karar, Yargıtay'da onanmıştır. Davalının karar 

düzeltme müracaatı vardır ve henüz 

sonuçlanmamıştır.

Dava 4
İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Universal 

Sağlık Yatırımları Holding A.Ş.'nin Vakfımıza 

açtığı, davacıların Alman Hastanesi kira-işletme 

sözleşmesi uyarınca işletmecilik hakkının devam 

ettiğinin tespiti, müdahalenin ve çekişmenin 

önlenmesi iddiasıyla ikame ettiği davadır. 

Uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Ticaret 

Dava 6



Devam Eden Davalar

onanmıştır. Onama ilamına karşı TMSF tarafından 

yürütmenin durdurulması talepli olarak karar 

düzeltme yoluna başvurulmuş olup, dosya karar 

düzeltme incelemesi için henüz bir karar tesis 

edilmemiştir. 

Kararda hükmolunan alacakların tahsili amacıyla 

takip işlemlerine de başlanılmıştır. 

Dava 7
Bir çalışanın Vakfımız, Taşımacılık Şirketi, Şoför ve 

Sigorta Şirketine açtığı okul servis aracının 

sebebiyet verdiği kaza neticesinde maruz kalınan 

zararlara mahsuben maddi ve manevi tazminatın 

istihdam eden sıfatıyla vakıftan tahsili talepli 

davadır. Tanıkların dinlenmesi aşamasındadır. 

Dava 8
Eski bir çalışanın Vakfımıza açtığı işçilik hak ve 

alacaklarının (kıdem tazminatı, fazla mesai, hafta 

tatili ve genel tatil ücretleri) istemidir. Tanıkların 

dinlenmesi aşamasındadır. 

Dava 9
Davacının iş sözleşmesinin kurulduğu ancak işe 

başlatılmadığı, bu nedenle daha düşük bedelle 

başka bir kurumla sözleşme imzaladığı, uğradığı 

maddi ve manevi zararlar nedeniyle hak ve 

alacaklarının (fark ücret, maddi tazminat, manevi 

tazminat) istemidir. İstanbul İş Mahkemesinde 

duruşması başlayacaktır. 

Tamamlanan Davalar

Dava 1
Vakfımızın Azmi Ofluoğlu'na açtığı, davalının adına 

tescil ettirmiş olduğu bazı markalarının 

hükümsüzlüğü ile sicilden terkinlerine karar 

verilmesi talepli davadır. 28.2.2012 tarihli 

markaların hükümsüzlüğü talebimizin kabulü ile 

davanın kısmen kabulüne ilişkin karar temyiz ve 

karar düzeltme incelemelerinden geçmek suretiyle 

kesinleşmiştir. 

Dava 2
Ya-Sa Denizcilik San. Tic. A.Ş.'nin Vakfımız 

aleyhine açtığı ve Vakfımızın kullanımında olan bir 

gayrimenkulün yeni iktisap ve işyeri ihtiyacı sebebi 

ve eski malikle yapılan sözleşme uyarınca da eski 

malikin haklarına halef olunması sebebiyle veya 

kanundan kaynaklanacak diğer sebeplerle 

tahliyesi talebi ile ikame edilmiş davadır. Tahliye 

isteminin reddine ilişkin karar kesinleşmiştir.

Dava 3
Vakfımızın eski mülk sahibi 4 şahıs için açtığı, 

Cağaloğlu Özel İlköğretim Okulu binamız üzerinde 

2.11.2000 tarihinde satıcılar lehine tesis edilmiş 

kanuni ipoteğin terkini talepli davadır. Davamızın 

kabulüne ilişkin karar kesinleşmiştir. Tapu 

kayıtlarında yer alan ipotek kaydı terkin ettirilmiştir.  

Dava 4
Eski bir çalışanın Vakfımıza açtığı işe iade ve 

tazminat istemidir. Davanın kabulüne ilişkin karar, 

Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir. Davacının işe 

iade talebi neticesinde taraflar arasında ikale 

sözleşmesi akdedilmiştir. 
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Alman Hastanesi İle İlgili Gelişmeler

Alman Hastanesi, daha önceki Vakıf yönetimleri sırasında Vakfa kazandırılmış bir mülktür ve devir 

anlaşmasında eski yönetim kurulu başkanımız ve bir yönetim kurulu üyesinin imzaları bulunmaktadır. 23 yıl 

önce,  mevcut kiracı ile yapılan sözleşme uyarınca halen aynı kiracı tarafından kullanılmaktadır. Kira 

sözleşmesinin süresi henüz sona ermemiş olmakla birlikte, temerrüdü nedeniyle Vakfımız tarafından kiracı 

aleyhine açılan tahliye davası Vakfımızın lehimize sonuçlanmıştır. Yargıtay'ın onama kararı üzerine dosyamız 

davalının karar düzeltme talebinin incelenmesi için bir kez daha Yargıtay'a gönderilmiş olup, inceleme sonucu 

beklenmektedir. Kiracı şirketin son dönemdeki ticari durumunun ve faaliyetlerinin durduğunun basına 

yansıması nedeniyle çok sayıda kurum mülk sahibi olmamız nedeniyle mülkü kiralamak amacıyla Vakfımıza 

başvuruda bulunmuştur. 

Bu firmalardan yazılı teklif sahibi olan kurumlar ile yönetim kurulumuzun kararı uyarınca ön görüşmeler 

yapılmıştır. Görevlendirilen yönetim kurulu üyelerimiz gelişmelerin her aşamasında tüm yönetim kurulumuzu 

bilgilendirilmiştir.  Yönetim kurulumuz, tahliye davasının sonuçlanmasından sonraki aşamada yeni kiracı 

belirleme için ihale yönteminin tercih edileceğini karara bağlamıştır. İhale için çalışmalar son aşamaya gelmiş 

olup, hukuki sürecin tamamlanması beklenmektedir. 

Taksim Alman Hastanesi

Alman Hastanesi Mülkünü Kiralama Süreci
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